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INLEDNING
Av kommunens översiktsplan framgår att den övervägande delen av ny
sammanhållen bebyggelse ska etableras i tätorterna Uddevalla och
Ljungskile. Och i den till översiktsplanen kopplade samhällsbyggnadsstrategin förtydligas det med att planeringsprincipen bör vara att förtäta och komplettera inom tätortens bebyggda delar och att prioritera flerbostadshus i
centrumnära lägen som stärker serviceutbudet lokalt.
Mot bakgrund av bl a detta har samhällsbyggnadsnämnden uttryckt ett
önskemål om en närmare studie av denna del av samhället. För att konkretisera önskemålet formulerades följande frågeställningar: Var är det lämpligt
att komplettera med ny bebyggelse? Hur ska det nya förhålla sig till den befintliga bebyggelsen och strukturen? Hur kan bebyggelsen utformas i volymer och uttryck? Samt med den sammanfattande och övergripande frågeställningen: Hur kan området utvecklas på ett sätt som tillvaratar ortens särdrag och kvaliteter?
Samhällsbyggnadsnämndens beslutade 2016-06-09, §230, att ge förvaltningen i uppdrag att utreda bl a dessa frågor i ett gestaltningsprogram för de
centrala delarna av Ljungskile. Nämnden beslutade också att arbetet skulle
föregås av en medborgardialog.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu upprättat ett gestaltningsprogram
där ambitionen varit att besvara/beakta de frågeställningar som inledningsvis
formulerades. Men också med ambitionen att värdera/beakta synpunkter från
medborgardialogen – i de delar dessa bedömts vara möjliga att behandla
inom gestaltningsprogrammet.
Handläggare för arbetet med programmet har varit Hans Johansson.
SAMHÄLLSBYGGNAD februari 2018
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VAD ÄR ETT GESTALTNINGSPROGRAM?

GESTALTNINGSPROGRAMMETS DISPOSITION

Att gestalta något betyder att ge detta en form. I överförd bemärkelse – och i
det här sammanhanget – innebär ett gestaltningsprogram för centrala
Ljungskile riktlinjer för utformning av det offentliga rummet. Det kan avse
placering av nya byggnader och dess volymer och fasader som ett försök till
svar på de inledningsvis ställda frågorna när uppdraget gavs, det kan avse
riktlinjer för utformning av gator och torg samt grönytor, men också riktlinjer för hur vi ska förstärka – eller snarare återta – centrala Ljungskiles vattenkontakt.
Riktlinjerna bör redovisas översiktligt och utgöra principer snarare är
konkreta förslag. Dels för att fortsatta studier behövs för att bearbeta idéerna
i ett sammanhang och se om de har bärkraft, dels för att nya tankegångar och
värderingar inte ska bli blockerade av tidigare ställningstaganden.
Avsikten med gestaltningsprogrammet är att dess riktlinjer ska utgöra underlag vid framtagande av detaljplaner, vid prövning av enskilda bygglovärenden samt vid utformningen av allmänna platser o dyl.

Gestaltningsprogrammet inleds med ett försök till en enkel platsanalys av
centrala Ljungskile. Den beskriver kortfattat Ljungskiles historia, hur naturen
och landskapet ser ut samt hur det av människan byggda samspelar med det
av naturen givna.
Därefter redovisas en komprimerad sammanfattning av medborgardialogen som följs av en förslagsdel bestående av enkla skisser med beskrivande
texter. I förslagsdelen redovisas avslutningsvis en text angående förhållningssätt och riktlinjer till och för utformningen av den fysiska miljön i centrala Ljungskile.
Kartbilden på föregående sida redovisar det område som gestaltningsprogrammet behandlar.
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PLATSANALYS

Under den här tiden utvecklas området med service av olika slag, bl a med
koppling till badkulturen. Men också i egenskap av handelsplats centralt i
bygden som utvecklas när jordbruksproduktionen ökar genom skiftesreformer och nyodling. Också skogsproduktionen utvecklas. Exempel på bebyggelse är pensionatsverksamhet och societetshus/badrestaurang (nu Ljungskilegården), men också viss handelsverksamhet. Men öster om Bohusbanan är
i princip allt sig likt, åker- och betesmarken kvarstår.

Historia
De sju stora gårdarna, med Berg och Kärr i norr, Skälläckeröd och Hälle i
söder och däremellan Simmersröd samt Övre och Nedre Tjöstelsröd, sträckte
sig från bergs- och fjällbygden i öster ner till Ljungs kile i väster. Under århundraden dominerades området av dessa gårdar med åker- och betesmarker
ner mot vattnet. Bebyggelsen var spridd och nere vid stranden fanns enstaka
stugor och bodar.
Vid mitten av 1800-talet blir det populärt bland välbesuttna att rekreera
sig med salta bad. I Ljungskile etableras badhus och kallvattenbassänger i kilen. (Först 1877 grundas badorten Lyckorna.) Det är dock strapatsrikt och
mödosamt att ta sig till området. Kommunikationerna med omvärlden sker
fortfarande på det agrara vägnätet eller sjövägen via enskilda båttransporter.
I mitten av andra halvan av 1800-talet startar rederiet Bohuslänska kusten
och mer reguljär båttrafik kan etableras. Samtidigt byggs ångbåtsbryggan i
kilen. Kontakten med omvärlden förbättras också genom att landsvägen söderut till Åsen/Grinneröd byggs i början av 1900-talet – och några år senare
invigs Bohusbanan (1907).

Vällebergsvägen 1916. Med stationshus. Ur Ljungskilebygden

Under första halvan av 1900-talet byggs folkhögskolan på Övre Tjöstelsröds
marker samt ett antal villor, men det är först efter andra världskriget som exploateringen av jordbruksmarken österut från järnvägen tar fart. I första hand
med villabebyggelse, men också med flerbostadshus vid Arendalsvägen och
söder om centrum på Hälles marker samt radhus norr om centrum på Kärr.
Bebyggelseutvecklingen leder till en befolkningsutveckling som i sin tur
ger underlag för ytterligare service i form av bl a handel utmed Vällebergsvägen.
Vällebergsvägen från söder vid förra sekelskiftet. Ur Ljungskilebygden
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1960
Nordströms hörna på 1930-talet. Ur Ljungskilebygden

1990

Fram till 60-talet utgör den dessutom genomfartsled för landsvägstrafiken i
form av riksväg 2. Då byggs genom utfyllnad i kilen en ny landsväg parallellt med Vällebergsvägen, nuvarande väg 167. I början av 60-talet färdigställs också småbåtshamnen.
Efter ytterligare utfyllnad i kilen byggs en ny generation genomfart parallell med övriga väggenerationer. Den delvis nedsänkta motorvägen färdigställs under 90-talet.

Utfyllnader
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Natur och landskap
Omgärdat av Bredfjället i öster samt i viss mening av Välleberget i norr och
Valåsberget och Hälles höjder i söder ligger landskapet i en inramad västsluttning ner mot Ljungs kile. Genom detta avgränsade landskap avvattnas
den högre liggande terrängen i öster av fyra bäckar; Bäcken från Brak, Simmersrödsbäcken, Tjöstelsrödsbäcken och Skälläckerödsbäcken. Idag är de
mer eller mindre kulverterade och mynnar gemensamt ut i kilen i en ”kanal”
utförd i samband med motorvägsbygget. Norr om Välleberget rinner Aröds å
och Kärrbäcken som mynnar i en motsvarande ”kanal” längre norrut i kilen.
I centrala Ljungskile, området kring Vällebergsvägen och österut mot
Arendalsvägen, är landskapet flackt och marknivåerna nära havsnivån.
Tjöstelsrödsbäcken och Skälläckerödsbäcken ger i den södra delen av centrum en viss ursprunglighet åt landskapet här, som i övrigt i den centrala delen inte visar några särskilda särdrag avseende landskapskaraktären.
Genom människans försorg och åtgärder har landskapet förändrats under
det senaste seklet genom utfyllnader i kilens östra och södra del. Ur en landskapssynvinkel är det tveksamt om dessa utfyllnader förstärkt landskapsbilden så som det ser ut idag.

Arödsån
Kärrbäcken

Bäcken från
Brak

Simmersrödsbäcken
Tjöstelsrödsbäcken

Skälläckerödsbäcken

Vattendragen i centrala Ljungskile

Tjöstelsrödsbäcken
6

Stadslandskapet
Med stadslandskapet menar vi i det här sammanhanget hur det byggda samspelar med det av naturen givna – eller inte. Här följer ett försök till en kortfattad analys av de centrala delarna av Ljungskile.
Jämfört med det historiska Ljungskile är det de fem kommunikationsstråken i nord-sydlig riktning som i stor utsträckning påverkar karaktären; från
väster till öster väg E6, väg 167, Vällebergsvägen, Bohusbanan och Arendalsvägen.
De två först nämnda begränsar tillgängligheten till vattnet på ett mycket
påtagligt sätt. En tillgänglighet som, på sätt och vis, en gång i tiden bidrog
till utvecklingen av samhället. Vägarna och dess mellanrum upptar en stor
del av de utfyllnader som utförts utanför den ursprungliga strandlinjen. Där
mellanrummet inte har någon egentlig funktion. Både E6:an och väg 167 utgör mycket tydligt transportkorridorer med funktionen att ta sig förbi samhället, även om 167:an också har till uppgift att leda in trafiken. Den enda
övriga funktion som finns i det här området är strandpromenaden utmed kilen – som naturligtvis är en kvalitet, men som i hög grad påverkas av motorvägen. Läget är vattennära, men tillgängligheten till vattnet är obefintlig.

Vällebergsvägen utgör den lokala pulsådern med butiker och servicefunktioner. Den kan betraktas som en småstadsgata med de kvaliteter som det innebär. Bakom bebyggelsen, framför allt på den västra sidan, saknas dock
dessa kvaliteter. Här dominerar funktioner som parkeringsplatser och varumottag. Bebyggelsen utmed Vällebergsvägen består i huvudsak av tvåvåningshus. Någon egentlig kvartersstruktur finns inte, utan de ofta relativt
korta husen radar upp sig utefter gatan med varierande bredd på mellanrummen. Bebyggelsen är tidstypisk i sin karaktär så till vida att uttrycken varierar beroende på när husen är uppförda. T ex när det gäller fasadmaterial; trä,
tegel, puts och olika typer av skivmaterial förekommer. Funktionerna i
byggnaderna är av olika slag, vilket också medverkar till en stor variation i
uttrycket utefter gatan. Vid den norra delen av Vällebergsvägen är variationen tydligast, medan den södra delen kan upplevas som mer sammanhållen.
Kanske genom att gaturummet här kan upplevas som trängre och att bebyggelsen har ett mer enhetligt uttryck i form av äldre hus med träpanel.
Bakom bebyggelsen på den östra sidan av vägen ligger Bohusbanan. Den
innebär på sitt sätt också en baksida och barriär, men som på grund av ålder
och viktiga funktion kanske är mer accepterad och acceptabel. På liknande
sätt som landsvägarna bryter kontakten med vattnet innebär järnvägen hinder
för en naturlig koppling mellan samhällets centrum och övriga delar.
Öster om Bohusbanan utgör Arendalsvägen den östligaste länken i nordsydlig riktning i de centrala delarna av samhället. På den västra sidan av
vägen med en stark prägel av baksida till Bohusbanan med karaktär av impediment eller överblivna ytor och på den östra sidan som den västligaste delen
av bostadsorten Ljungskile. Det ”enkelsidiga” intrycket av Arendalsvägen
förstärks av att det bara på del av den östra sidan finns en (smal) trottoar.
Bebyggelsen har en mycket varierande karaktär och ålder, från enbostadshus
inbäddade i grönska till flerbostadshus längs med eller vinkelrätt mot vägen.
I den södra delen av centrum ger Tjöstelserödsbäcken en förstärkning av
den genuina känslan i det här området. Även om det är en relativt kort
sträcka av bäcken så bidrar den starkt till upplevelsen av ett samspel mellan
det byggda och det av naturen givna.
I anslutning till Ljungskilegården förstärker också grönskan miljön, men
här mer i form av anlagd park.
Även vid rastplatsen och det norra motet dominerar grönskan, på sätt och
vis. Men trots att området genomkorsas av strandpromenaden kan de här re-

Vällebergsvägen från norr
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lativt stora ytorna uppfattas som otillgängliga. Särskilt gäller det området
mellan strandpromenaden och vattnet i kilen.

Ljungskile hamn

Markområdet vid Ljungskile hamn är också tillkommet genom utfyllnad i kilen. Men på samma sätt som vid landsvägarna har inte dessa utfyllnader
medfört en tillgänglighet till vattnet. Uppställningsytor för båtar och byggnader av varierande slag och ålder stänger effektivt ute möjligheten att utnyttja
strandområdet - åtminstone om man betraktar det ur ett generellt perspektiv.

Torget från norr

Också i anslutning till torget finns grönska i form av anlagda gräsytor och
trädplanteringar. Torgets stensatta ytor och asfalterade parkeringsplatser med
tillhörande körvägar dominerar emellertid intrycket av platsen. Torgområdets
öppenhet mot framför allt Vällebergsvägen och Bohusbanan gör att karaktären av ett traditionellt torg med rumsliga avgränsningar inte upplevs här.
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VAD TYCKER LJUNGSKILEBORNA?

bättre belysning samt att det anläggs en aktivitetspark med fruktträd och
”uterum”.
Ljungskile hamn är det område som föranlett flest synpunkter. En generalisering av dessa kan sammanfattas i att ljungskileborna vill göra området
mer tillgängligt än vad det är idag. Det föreslås bättre ”sjökontakt”, att båtuppläggningen ska flyttas, en strandpromenad inkl småbåtshamn, restauranger/kaféer med tillgänglighet till vattnet, ett evenemangs- och aktivitetscentrum med t ex beachvolleyplan och utegym, ett turist- och naturcentrum,
ett maritimt centrum, bättre belysning, en längre och bättre vågbrytare, grönområde/park, utsiktsplats och att fortsätta strandpromenaden – så långt det
bara går. Men det finns också synpunkter om att bygga hotell, skapa en
gräddhylla med attraktiva bostäder – men också: skapa ingen gräddhylla,
bygga simhall och skapa utrymme för handel.
Arendalsvägen och dess närmaste omgivning har också gett anledning
till en del synpunkter. Det föreslås utbyggd trottoar alternativt gång- och cykelväg, att det anläggs mer parkeringsplatser mot Bohusbanan, att det byggs
bostäder på ”Strumpan”. Men också synpunkter på att huset vid f d tennisbanorna blev för högt och att ny bebyggelse vid gamla vårdcentralen bör vara
max två våningar hög. En annan synpunkt är att det bör byggas ett högt hyreshus vid järnvägsövergången i anslutning till den sydligaste delen av
vägen.
Ljungskileviken som sådan kan också utnyttjas bättre, tycker några. T ex
genom att där placeras ett flytande kallbadhus och att det byggs en pir (till)
ut i kilen. En pir som några tycker kan kompletteras med museum/kafé/tångbadhus alternativt med sjömack och fiskrestaurang.
Torget har också föranlett några synpunkter. Som att det bör byggas en
trappa till tågperrongen, att det bör finnas en fontän, en scenpaviljong och att
torget behöver mer utsmyckning.
Reningsverket önskar några kan ges en annan användning eller ersättas
med hotell omgärdat av sexvåningshus eller badhus eller brandstation.

I samhällsbyggnadsnämndens beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram ett gestaltningsprogram för centrala Ljungskile ingick också att genomföra en medborgardialog med ljungskileborna i ett inledande skede av arbetet. En sådan genomfördes i maj-juni 2017 genom dels ett allmänt möte i
Ljungskilegården, dels deltagande på Ljungskiledagen. Det gavs också möjlighet att på annat, direkt sätt lämna synpunkter till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Många synpunkter av varierande slag lämnades. Ibland som enstaka,
unika synpunkter, men också synpunkter som delades av flera. Många handlade om specifika önskemål om nya funktioner eller verksamheter i orten.
Det finns naturligtvis ett värde i att känna till dessa önskemål, men de bedöms inte vara möjliga att infoga i det specifika arbetet som uppdraget att
upprätta ett gestaltningsprogram innebär. Jämför de frågeställningar som
formulerades i samband med beslutet (se sid 2).
En analys av de synpunkter som – mer eller mindre direkt – avser dagens
fysiska miljö i centrala Ljungskile kan sammanfattas så här:
Motorvägen är viktig för Ljungskile men påverkar samhället negativt genom det buller som trafiken alstrar och den barriär som den utgör mot vattnet
i kilen. Förslag till åtgärder som redovisas är att lägga tak på den (och kanske
också bygga ovanpå), att sänka vägen ytterligare, att sänka hastigheten samt
att anlägga en ny gångpassage (i den norra delen av centrum).
Strandpromenaden utmed motorvägen är ett omtyckt promenadstråk
men det finns synpunkter om att ”levandegöra” den med t ex stränder, sjöbodar, grillplatser, utegymstationer och att belysningen är dålig idag. Det finns
också idéer om att etablera en flytande scen med publikplatser på stranden
samt restaurang med trädäck. Med den ovan nämnda gångpassagen i norr
skulle också ges möjlighet att ”gå runt” i stället för ”tillbaka”.
Södra delen av centrum har den mest genuina bebyggelsen, anser
ljungskileborna, men det anses också finnas behov av att ”snygga till”, t ex
genom att byta till träfasad på några hus, att anlägga parkeringsdäck i stället
för markparkering och/eller att det behövs mer grönska på de stora parkeringsplatserna. Det finns också önskemål om att bygga fler bostäder mot motorvägen, att göra Vällebergsvägen till gågata, att öppna kulverterade bäckar
samt att utveckla parken vid Ljungskilegården med mer lekmöjligheter,

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under arbetet med gestaltningsprogrammet också tagit del av slutsatser från den invånarundersökning som
gjorts i projektet ”Utveckling Ljungskile – besöksmål & ort”. Sammanfattningsvis kan man säga att synpunkter därifrån väl överensstämmer med de
som framkommit i medborgardialogen.
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FÖRSLAG
Allmänt
Inledningsvis bör noteras att de stora trafikstråken (vägar och järnväg) begränsar möjligheten att etablera nya byggnader i området i någon större utsträckning. Det har dels att göra med det trafikbuller dessa alstrar och dels på
grund av säkerhetsaspekter, framför allt beroende på att motorvägen och Bohusbanan är s k farligt godsleder. (Hur nära man kan etablera ny bebyggelse
hänger också samman med byggnadernas innehåll. Bostäder och förskolor/skolor bedöms kräva störst avstånd till dessa trafikstråk.) Men begränsningar i att utnyttja marken för nya hus kan också bero på nuvarande funktioner, t ex kan det vara svårt att hitta ersättningsplats för den väl utnyttjade
och centralt belägna pendelparkeringen. Och att föreslå ett parkeringshus i
centrala Ljungskile bedöms – åtminstone i dagsläget – inte överensstämma
med ortens eller platsens karaktär.
Nedan följer en beskrivning med idéer för några områden i centrala
Ljungskile där vi bedömer att det finns en potential att utveckla samhället i
enlighet med uppdraget och vad som inledningsvis beskrivits. Det bör noteras att det som redovisas är enkla och tidiga skisser och förslag som bör bearbetas och värderas närmare om - och i så fall hur - de är genomförbara.
Förslagen omfattar idéer till ny bebyggelse, men också andra åtgärder som
bedöms förstärka kvaliteter som finns i samhället. De områden som beskrivs
är ”södra centrum”, torget, Arendalsvägen, strandpromenaden med Ljungskileviken samt Ljungskile hamn. (Förslag avseende motorvägen och reningsverket, jmf föregående kapitel, har inte bedömts som rimliga eller relevanta
att redovisa i det här arbetet.)
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Strandpromenaden

Arendalsvägen

Ljungskileviken

Södra centrum
Torget
Ljungskile hamn
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Södra centrum
Vällebergsvägen utgör centrala Ljungskiles huvudgata. Bebyggelsen utmed
gatan karaktäriseras av en varierad bebyggelse avseende tillkomsttid, fasaduttryck, innehåll och volymer. Inom området består bebyggelsen i princip av
hus med en till två våningar. En del av husen har inredda vindsvåningar som
t ex tar sig uttryck i kupor på taken. Karaktäristiskt är också att husen inte är
sammanbyggda med varandra i tomtgräns, vilket ger möjlighet till utblickar
och smitvägar mellan byggnaderna. Det är viktigt att behålla denna karaktär
av separata huskroppar. På några ställen kan möjligen mindre tillägg göras
på husens gavlar för att förstärka gatans rumslighet, dock utan att helt bygga
samman.
Öster om busshållplatsen skulle en ny byggnad förstärka gaturummet på
Vällebergsvägen. Om busshållplatsen kunde flyttas, t ex till en placering utmed 167:an, skulle ytterligare bebyggelse kunna placeras i ett centralt läge.
En framgrävning av bäcken mellan Trikåfabriken och den tänkta bebyggelsen kan förhöja platsens värde.
Om behovet av platser på pendelparkeringen av något skäl minskar eller
om det kan tillgodoses på annat ställe, så skulle en exploatering av området
med bebyggelse innebära att en ”baksida” av centrum byggs bort – samtidigt
som en mer välkomnande entré i den här delen tillskapas. Med tanke på närhet till motorvägen och att vi i dagsläget inte ser någon alternativ parkeringsmöjlighet, redovisas inte något sådant förslag. Ett enklare sätt att bryta
ner storskaligheten och ”baksides-karaktären” är ytterligare trädplantering
och annan växtlighet. Några mindre byggnader i den norra delen av parkeringen kan ytterligare bidra till detta samtidigt som gaturummet förstärks.
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I Vällebergsvägens sydligaste del finns i en gällande detaljplan en byggrätt
för ett hus på den norra sidan av gatan. En byggnad också på den södra sidan
kan tydligare markera entrén till centrum från söder. En omsorgsfullt placerad och utformad byggnad här skulle också, tillsammans med några ytterligare träd rama in parkens södra del på ett fördelaktigt sätt.
Trädplantering i anslutning till parkeringsplatsen norr om Ljungskilegården vore önskvärt, dels för att tillskapa mer grönska och dela upp ytan, dels
för att avgränsa mot vägen.
Tjöstelsrödsbäckens västliga del är en av få kvarvarande naturliga sträckningar i centrala Ljungskile. Det vore önskvärt att göra det området mer tillgängligt.
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Torget
Torget är en viktig plats med viktiga funktioner vid olika tillfällen. En tydligare inramning av det skulle förstärka torgkänslan. Byggnader mot Vällebergsvägen förefaller emellertid inte lämpliga då det innebär att torget hamnar bakom en sådan bebyggelse. Och byggnader mot Bohusbanan är inte
rimligt att föreslå på grund av närheten till denna.
Vårt förslag innebär en mindre byggnad i den södra delen, vilket skulle
göra att torget får en tydligare inramning mot söder. En förstärkning av
rumsligheten på kvarvarande del av torget kan skapas med en trädplantering
mot Vällebergsvägen i väster och kanske med hjälp av mindre paviljonger/
skärmtak/pergolor alternativt konstnärlig utsmyckning i den östra delen mot
Bohusbanan.
Norr om Tjöstelsrödsbäcken finns en gabionmur som geotekniskt stöd ner
mot bäckfåran. Om denna kunde ersättas av en mur med sittmöjligheter alternativt kompletteras med soffor/bänkar kan en liten avskild oas skapas här.
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Arendalsvägen
Området mellan vägen och Bohusbanan kan bäst beskrivas som en baksida
till den senare. Men den utgör också blickfånget och närmiljön för dem som
bor öster om vägen eller färdas på den. Därför bör området iordningställas.
Växtlighet i form av stora träd ska bevaras, men i övrigt bör området rensas
och röjas. Önskvärt vore att modellera terrängen så att området blir mer ”böljande” och därmed också mer visuellt skyddande mot Bohusbanan. Befintliga parkeringsplatser bör organiseras/iordningställas så att de inte uppfattas
som så tillfälliga som de ser ut idag. De skulle också behöva ramas in med
växtlighet framför och bakom.
På östra sidan av Arendalsvägen finns delvis en smal trottoar. Även om
det inte är en gestaltningsfråga så vore det önskvärt om den kunde utvecklas
som gång- och cykelbana utmed hela vägsträckan. Ur ett gestaltningsperspektiv hade en trottoar också på den västra sidan gjort att vägen skulle
upplevas som mer ”stadsmässig”.
Bebyggelsen utmed vägens östra sida har varierande karaktär och storlek.
Flerbostadshus blandas med småhus i inbäddad grönska och med en paviljongbyggnad på ”Strumpan”. I ett kortare tidsperspektiv borde det vara rimligt att ersätta paviljongbyggnaden med ett anpassat flerbostadshus för att
förstärka gaturummet. Om en sådan byggnad placeras så nära vägen som
möjligt innebär det en ytterligare förstärkning av rumsligheten på arendalsvägen.
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Strandpromenaden och Ljungskileviken
Strandpromenaden är det område där ljungskileborna kan komma nära vattnet – och ändå inte. Med relativt enkla medel kan trappor och/eller avsatser
med sittplatser byggas på strandskoningen ner mot vattnet. Samtidigt som
vattnet görs mer tillgängligt kan upplevelsen av grova stenblock i närmiljön
mildras. En placering av sådana trappor/avsatser i den södra delen av strandpromenaden kan bullermässigt förmodligen vara att föredra då motorvägen
här ligger lägre än strandpromenaden.
Ur ett trygghetsperspektiv, men också gestaltningsmässigt, borde strandpromenaden förses med belysning. En skulpturpark utmed promenaden kan
också skapa ett gestaltningsmässigt mervärde.

Om det i en framtid skulle bli aktuellt att anlägga busshållplats som motorvägsstopp när kravet på gena och tidsminimerade kollektiva transporter ökar,
så krävs en gångpassage över motorvägen. Den i skissen föreslagna placeringen förefaller i så fall rimlig med tanke på närhet till järnvägsstationen
och centrum i övrigt. En sådan passage skulle också göra strandpromenaden
mer tillgänglig och möjliggöra en ”rundgång” mellan strandpromenaden och
centrum. Om en gångbro byggs i det här läget kan här också vara läget för en
pir som det framfördes idéer om i medborgardialogen – som ett sätt att ytterligare förstärka Ljungskiles vattenkontakt.
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Ljungskile hamn
Om strandpromenaden är det område där vi kommer nära vattnet idag, så är
hamnen det område där ytterligare och en mer attraktiv vattenkontakt kan
etableras. Det bör här emellertid påpekas att en omdaning av området måste
bemästra problem av olika slag. Markområdet är förorenat, det finns stabilitetsproblem och nuvarande marknivå gör att det är utsatt för översvämningar.
Att åtgärda dessa är förenat med stora kostnader och det finns därför anledning att förespråka en etappvis utveckling av området. Här redovisad skiss
ska ses som ett exempel på hur området kan utvecklas. Med tanke på att situationen, av olika skäl, är komplex och att en utveckling av området måste ses
på lång sikt, så är det uppenbart att bearbetning av förslaget, inkl nya idéer,
måste prövas över tid.
De tankegångar som lett fram till skissen på nästa sida är följande:
Vid områdets entré från öster föreslås en inramning med träd för att tydligare avgränsa båtklubbens nuvarande båtuppställning. (En alternativ idé här
skulle kunna vara att skapa en tydligare entréplats till hamnområdet som
knyter samman detta med strandpromenaden och gångbron över motorvägen,
se skiss till höger.)
I den centrala delen av hamnområdet föreslås bebyggelse och en mer formell platsbildning i form av ett torg. Även om vi i det här arbetet inte pekar
ut innehåll i bebyggelsen, så förefaller det rimligt att här etablera allmänt
tillgängliga verksamheter och restaurang/kafé som kan utnyttja delar av torget till uteservering. Här föreslås också parkeringsplatser som stöd för kommande verksamheter – och kanske som båtuppställning vintertid om det då
inte finns behov av bilplatser.
I den västligaste delen av hamnområdet föreslås också en allmänt tillgänglig plats, men av mer informell och grön karaktär, med sittplatser och
ytor för aktiviteter av olika slag. Här finns också den bästa möjligheten till
utsikt och sollägen i området. Ett iordningställande av den här platsen bör
vara prioriterad och komma till stånd i närtid. I den västra delen av området
kan också en riktig pir förstärka upplevelsen av hamnen.
Det vore också önskvärt att etablera en strandpromenad så nära vattnet
som möjligt på hela sträckan. I den centrala delen bör detta ingå som en väsentlig del av omdaningen, men det vore också önskvärt om den kan komma
till stånd inom de områden som idag nyttjas av segelsällskapet och båtklubben.

Inledningsvis noterades att utvecklingen av området bör ske etappvis och på
lång sikt. I ett sådant längre tidsperspektiv bör också värderas om de stora
ytor som idag främst används för båtuppläggning kan utnyttjas bättre för att
ytterligare aktivera området och göra det mer attraktivt året runt vilket gagnar både ljungskilebor och besökare.
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Förhållningssätt och riktlinjer
Ny bebyggelse bör spegla vår tid och dagens arkitektur så att nya årsringar
kan läggas till och göra samhällsutvecklingen tydlig. Men den ska göra det
på ett sätt som visar respekt för platsen och grannhusen. Det görs lämpligen
genom att platsens förutsättningar analyseras ur olika perspektiv för att tillvarata och förstärka dess värden samt att det synsättet genomsyrar hela processen; från detaljplaneupprättande, via exploatörens engagemang och val av
arkitekt, till handläggning av bygglovansökningar.
Befintlig bebyggelse representerar olika tidsepoker – och därmed varierar
också deras uttryck och materialval. Det är på sätt och vis tjusningen med
centrala Ljungskile, att man så tydligt kan läsa av olika tidsskeden i samhällets bebyggelse. Det känns därför inte rätt att föreslå det ena eller andra
materialet, t ex på fasader. Det viktiga är att byggnaderna gestaltas på ett
omsorgsfullt sätt, helst med gedigna och för orten gängse material samt att
större byggnader bryts ner i volymer som skapar variation och samspelar
med de byggnader som idag finns i samhället.
Ny bebyggelse väster om Bohusbanan bör höjdmässigt begränsas till det
som i övrigt finns i den här delen, vilket i så fall innebär två till två och en
halv våningar. På östra sidan av Bohusbanan är bilden delvis en annan. Här
finns både äldre och nyare byggnader i fyra till fem våningar, men också
äldre låg bebyggelse. Eventuella tillägg med nya byggnader ska naturligtvis
också här studeras genom en lämplig platsanalys, men det är inte orimligt att
hävda att det finns plats för ytterligare byggnad med i storleksordningen fyra
våningar.
Det är lika viktigt att de öppna ytorna gestaltas på ett sätt som tillvaratar
och utvecklar de kvaliteter som finns idag. Centrala Ljungskile är inte större
än att en enhetlig gestaltning i form av beläggningar, möbler, belysningsarmaturer mm kan göra att platsen hålls samman på ett tydligt sätt. Vid utvecklingen av Ljungskile hamn är det lika viktigt att en medvetenhet om de
öppna ytorna håller samman gestaltningen av området – men här med en
egen karaktär som anspelar på det vattennära läget.
När det gäller vegetation så har tidigare några områden beskrivits. Generellt är det också viktigt att med hjälp av grönska skapa tydliga avgränsningar och uppdelningar. Detta är inte minst viktigt vid parkeringsplatser och
andra större öppna ytor som t ex vänder sig mot gaturummet.
Konst i det offentliga rummet, eller konstnärlig medverkan i gestaltningen av det, är en aspekt som är viktig att beakta. Att tillföra konst kan ge

både lust och stimulans, förhöja och förstärka samhällets identitet men också
tillföra skönhetsvärden. Konstnärlig medverkan vid gestaltning av det offentliga rummet bör därför alltid bejakas.

REFERENSER
Klas Tham: Människan i arkitekturen – om människans sinnliga och emotionella behov i den fysiska miljön – om arkitekturens betydelse.
Tryck: A-L Risbergs Grafiska AB, 2007 (Katalog #1 i projektet Offentlig
miljö som konstform).
Stefan Edman, Ingemar Nordmark, Johannes Johnsson: Historien om
Ljungskile.
Tryck: Risbergs tryckeri, 2016.
Ljungskileortens hembygdsförening (red Lars Lind): Ljungskilebygden.
Tryck: Bohus-Tryck 1982.
19

