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Bebyggelse och gestaltning

Jämförelser enligt program från Norconsult
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Öckerös bostadsbebyggelse består till största delen av
1-2 våningshus. Den lite högre bebyggelse som finns är
t ex industribyggnader vid nere vid vattnet, offentliga
byggnader såsom kommunhuset, Solhöjden äldreboende och kyrkor.
Det är viktigt att betona att här är en central plats samt
att ge området de rätta förutsättningarna för att kunna
fungera som ett bra centrum. Därför är det lämpligt att
ge möjlighet till att bygga i max tre våningar. Därmed
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Exempel på stor variation och flera olika fasaduttryck på en
tryck på relativt
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genererar
fler människor till platsen som blir mer lerelativt kort sträcka
vande. Det blir också på så sätt en markering av platsen
i förhållande till resten av bebyggelsen på ön. Samtidigt
visar det att Öckerö utvecklas och växer och att man på
samma gång man bevarar delar av det gamla.
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Det är inte nödvändigt att maxhöjden på bebyggelsen
utnyttjas fullt ut. Inom centrumområdet kan det även
vara en fördel med en bebyggelse som är varierad.
Tvåvåningshus som står bredvid trevåningshus, gavlar
Inte lika stor variation och ett ganska monotont utsom
möter långsidan
huset bredvid bidrar till en
tryck. Upphöjd
bottenvåning
utan publiktpå
innehåll
skapar inget mer
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gaturum.stadsbild
Skalan är dock
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en gatumiljö som stimulerar
Inte lika stor variation ett ganska monotont uttryck.
att pröva på delar av Öckerö centrum.
Upphöjd bottenvåning
utan publikt innehåll skapar inget
fantasin.
levande gaturum. Skalan är dock lämplig att prova på delar av
Öckerö Centrum

Den kommande byggnaderna bör göra sin tids tolkning
av vad ett centrum på en av de största öarna i Göteborgs skärgård kan vara. Nyskapande och intressant
arkitektur har en dragningskraft som kan utnyttjas av
alla för att främja kommunens utveckling.Utmaningen
ligger i att göra detta samtidigt som öns historia får
ta plats och göra avtryck i det nya som skapas. Nya
former kan blandas med material som redan finns i
området i såväl gamla bostäder som industrier.
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Noterbart
våningar vilket ger en mer levande stadsbild. Noterbart är även efär även effekten av de färgstarka fasaderna.
fekten av de färgstarka fasaderna.
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Antalet människor på platsen ökar därmed och en
mer levande plats uppstår.Det bör därför finnas bättre
möjlighet att sitta, gärna i ett soligt läge med en glass i
handen.
Fler platser
bör skapas
som bjuder in till sponUPPLEVELSE
TORG
OCH
HAMNKANT
tana möten och erbjuder ytor att vistas på.

Akkerbrygge i Oslo fördubblade antalet sittplatser vilket i sin tur
ledde till en fördubbling av antalet människor på platsen.
Det är en stor kvalitet med platser
som utnyttjar närheten till vattnet
och kajen. De får gärna vara flexibla med möbler som kan flyttas. På
så sätt kan platsen få olika sorters
användning och utseende.

Akkerbrygge i Oslo fördubblade antalet sittplatser vilket i sin tur
ledde till en fördubbling av antalet människor på platsen.

En yta kan vara mer än bara sittplats, tex dansbana.

Vistelseytorna som erbjuds i centrum måste tilltala alla. På så sätt
kan fler möten mellan människor
uppstå.
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Nivåskillnader på hamnplan kan
användas för att skapa trevliga
platser att sitta på.

En yta kan vara mer än bara sittplats, tex dansbana.
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PRINCIPSEKTION 1:500
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mer levande plats uppstår.Det bör därför finnas bättre
möjlighet att sitta, gärna i ett soligt läge med en glass i
handen. Fler platser bör skapas som bjuder in till spontana möten och erbjuder ytor att vistas på.

ÖCKERÖ CENTRUM
För att en kommun skall kunna utvecklas krävs ett välfungerande och attraktivt centrum.
En tydlig symbol för kommunen.
För Öckerö kommun behövs ett centrum med bostäder och verksamheter, som tillvaratar
och synliggör kommunens tradition med hav och fiske som betydelsefulla inslag. Vatten
och båtar gör centrum tilltalande.
Öckerö centrum skall bestå av bra bostäder och viktiga och spännande verksamheter.
Det skall också locka besökare till kommunen.
Målet med ett nytt utvecklat Öckerö centrum är också att skapa arbetstillfällen för
kommun invånarna. Detta är en viktig faktor för att få en hållbar utveckling i framtiden.
Öckerö centrum skall med god miljö och utmärkt service utgöra ett starkt komplement
till andra centra och verksamhetsområden i kommunen.
välfungerande
samarbete
Hur enEttplats
utformas styr
mycket hur den också
mellan Öckerö kommun, fastighetsägarna och verksamhetsidkarna i centrum ger en
används. Om centrum och hamnplan skulle innehålla
långsiktigt hållbar utveckling.
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Akkerbrygge i Oslo fördubblade antalet sittplatser vilket i sin tur
ledde till en fördubbling av antalet människor på platsen.

ett stort antal bänkar eller andra ytor att mötas på,
skulle området också börja användas som vistelseplats.
Öckerö centrum skall innehålla och kännetecknas av:
Antalet människor på platsen ökar därmed och en
mer levande plats uppstår.Det bör därför finnas bättre
* God miljö för boende, verksamma och besökande
möjlighet att sitta, gärna i ett soligt läge med en glass i
* God tillgänglighet för alla
* Närhet till havet
handen. Fler platser bör skapas som bjuder in till spon* En mötesplats för alla åldrar året runt
tana möten och erbjuder ytor att vistas på.
*
*
*
*
*
*
*

Bostäder för alla generationer
Stark anknytning till fisketraditionen
Attraktiva verksamheter med utmärkt service
Modernt och innovativt
En tydlig symbol för Öckerö kommun
Trygghet med bl.a. spännande ljussättning
Ett omfattande utbud av framför allt dagligvaror, kommersiell och icke kommersiell
service, friskvård, kultur, restauranger, caféer och konferenshotell

En yta kan vara mer än bara sittplats, tex dansbana.

Akkerbrygge i Oslo fördubblade antalet sittplatser vilket i sin tur
ledde till en fördubbling av antalet människor på platsen.
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