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3. UTVECKLING 
 
3.1 UTGÅNGSPUNKTER OCH UTVECKLINGSRIKTNINGAR 
Utgångspunkter och utvecklingsriktningar har identifierats för bostäder, verksamheter, 
centrum, trafik samt vattennära- och turistiska verksamheter. Varje utvecklingsområde 
har utgångspunkt i anslutning till det som är befintligt och har därefter fått en 
utvecklingsriktning.  
   För att uppnå de tidigare redovisade målen för bostäder; om ett attraktivt boende, 
främjande av helårsboende samt att tätorten på sikt ska växa samman med Backegärdet-
Amdal samt Slottet-Heestrand har utgångspunkterna för vidareutveckling av samhällets 
bostadsområden förlagts till områden med hög andel helårsboende. Ett utvecklings-
område har därefter riktats mot Backegärdet-Amdal på västra sidan av Fjällbackavägen. 
En utveckling i denna riktning kan på sikt innebära att Backegärdet-Amdal byggs 
samman med tätorten. Fjällbackavägen skapar även en tydlig och naturlig avgränsare 
mellan bostads- och verksamhetsområdet. Ett annat utvecklingsområde sträcker sig från 
Gamla vägen i sydostlig riktning genom Mörebacka. I detta område finns få konflikter 
med riksintressen eller andra skyddsvärden.  
   Målet för verksamheter är att det ska finnas tillgänglig mark så att företag kan etablera 
sig och utvecklas inom samhället. I det befintliga verksamhetsområdet är all mark 
bebyggd. I översiktsplanen redovisades en intention av att utöka verksamhetsområdet 
österut. Eftersom markområdena inåt land är mindre attraktiva för andra ändamål som 
boende samt turism- och rekreationsområden är detta ett koncept som anammats. Fler 
markområden föreslås dock utöver det i översiktsplanen. 
   De vattennära verksamheterna föreslås ha sin utgångspunkt i de områden som redan är 
exploaterade för detta ändamål. I centrum och vid färjeläget på båda sidor av sundet 
används vattenområdet både för småbåtshamn och för andra vattennära verksamheter. 
Eftersom sundet är bebyggt norr ut blir den naturliga utbyggnadsriktningen för de 
vattennära verksamheterna söder ut.  
   Målet för centrum är att det ska vara levande året runt. För att uppnå ett levande 
centrum året om är en av strategierna att sprida säsongsrelaterade verksamheter över 
hela planområdet och koncentrera helårsverksamheter till centrum. Detta på grund av att 
utvecklingsmöjligheterna i centrum är begränsade. För att kunna upprätthålla en god 
servicenivå i centrum föreslås att verksamheter ska vara prioriterad användning i 
byggnadernas bottenvåningar, medan bostäder kan tillåtas ovan. Ett annat sätt att 
effektivisera markanvändningen i centrum är att reducera antalet parkeringsplatser och 
ersätta dem med infartsparkeringar som kan nyttjas under högsäsongen.  
   Som nämnt ovan bör de säsongsrelaterade turistiska verksamheterna spridas över hela 
samhällsområdet för att ge plats till helårsverksamheter i de mer centrala delarna. De 
turistiska verksamheternas utveckling får sin utgångspunkt i södra delen av samhället 
där etablerade verksamheter som camping och Hornbore by finns. Genom att bygga ut 
dessa verksamheter i riktning mot Hamburgsund kan Slottet-Heestrand och Hamburg-
sund på sikt även växa samman. 
   Målen för trafiken är att förbättra trafiksituationen i centrum samt att öka trafik-
säkerheten och framkomligheten. Utgångspunkten för att uppnå detta är därför att 
cirkulera trafiken i samhället och på så sätt reducera trafikmängderna i och genom 
centrum. Med detta kan förbättringar även uppnås i framkomlighet och trafiksäkerhet. 
Detta ska genomföras genom att öppna upp trafiknätet så att det inte endast finns en in- 
och utfart till samhället och genom att reducera antalet parkeringsplatser i centrum. För 
att kompensera förlusten av parkeringsplatser i centrum tillskapas infartsparkeringar 
mer perifert.  
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3.2 UTVECKLINGSSTRUKTUR  
Utvecklingsstrukturen bygger på att den befintliga samhällsstrukturen växer i östlig och 
nordöstlig riktning. Strategin är att bostäder och arbetsplatser ska finnas samhällsnära, 
medan de säsongsrelaterade turistiska verksamheterna kan lokaliseras mer perifert. 
Denna strategi syftar till att uppnå ett kompakt samhälle som är trevligt att bo och vistas 
i hela året och att undvika trängsel under högsäsongen. Utvecklingsstrukturen för 
Hamburgsund och Hamburgö kan indelas i tre typer av områden;  

- befintligt samhällsområde (med områden som enligt översiktsplanen planläggs eller färdigställts) 

- bevarandeområden 

- utvecklingsområden  

  
Befintligt samhällsområde   Bevarandeområden Utvecklingsområden 

 
Befintligt samhällsområde 
Det befintliga samhället sträcker sig längs båda sidor av länsväg 900 och ner till sundet 
och även över till Hamburgö. Inom samhällsområdet på Hamburgö finns planlagda 
markområden för bostadsändamål, vilka inte ännu blivit genomförda. Här finns därför 
en möjlighet att utveckla det befintliga samhällsområdet. I översiktsplanen redovisades 
intensionen om att utvidga samhällsområdet i Hamburgsund i nordvästlig riktning. 
Större delen av detta område är nu planlagt för bostäder eller har påbörjade detaljplaner. 
   Trafikstrukturen i samhället kommer vi utbyggnad av de nyligen färdigställda 
detaljplanerna Smörhagen och Skäret att påverkas. Samhällets kommer att få ytterligare 
två infarter från länsvägen, utöver den befintliga genom centrum; en via Kornhagen och 
en via Katarinas väg. Infarten via Kornhagen är enligt detaljplanen en återvändsgata 
medan infarten via Katarinas väg ansluter till Strandvägen/centrum. I den fördjupade 
översiktsplanen föreslås möjligheten till anslutning till Strandvägen även för Korhagen-
infarten, för att möjliggöra rundkörning i samhället och på så sätt underlätta 
trafiksituationen i centrum.  
 
Bevarandeområden 
När utvecklingsstrukturen för samhället arbetats fram har de allmänna intressena och 
skyddsvärda områden, för framförallt naturvård och friluftsliv, prioriterats över 
eventuella exploateringsintressen. I områden där fler skyddsvärden överlappat varandra 
har bevarandevärdet bedömts vara särskilt stort. Områden med olika skyddsvärden har 
slagits samman för att bilda större enheter, som därigenom får ett högre 
bevarandeintresse. Dessa enheter har därför undantagits från exploatering. 
   Fyra större sammanhängande områden har identifierats som områden som bör 
undvaras exploatering och främst utgöra tätortsnära natur- och rekreationsområden. De 
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fyra områdena innefattas av ett eller flera riksintressen, strandskydd, natur- och 
kulturvärden och/eller andra skyddsvärden. Områdena är;  

- norra Hamburgös strandzon 

- södra Hamburgö 

- Bottenkilarna med Scen på Bônn  

- Furuberget 

Genom att undanta dessa områden kan sammanhängande stråk skapas samtidigt som 
natur-, vatten och kulturvärden bevaras. I rekommendationerna har dock dessa områden 
gjorts till mindre enheter för att kunna reglera värdena i respektive område mer 
specifikt. 
 
Utvecklingsområden 
De fyra skyddsvärda områdena, det befintliga samhällsområdet samt utvecklings-
områden under planering enligt översiktsplanen utgör tillsammans nästan hela 
planområdet för den fördjupade översiktsplanen. De områden som kvarstår för 
utveckling är därför intressanta ur exploateringssynpunkt. På Hamburgö kvarstår i stort 
sett inte mycket mark för utveckling. Området runt färjeläget tål viss förtätning, då det 
redan nu är en del av samhällsområdet och befintliga detaljplaner finns för fler bostäder. 
I detta område finns även godtagbara förhållanden för kommunikationer, avstånd till 
service samt vatten och avlopp. 
    På fastlandet finns dock fler möjligheter att utveckla samhällsområdet., varav de 
flesta finns inåt land. Inom hela planområdet kan sju områden större 
utvecklingsområden identifieras; 

- Färjeläget Hamburgö, (bostäder), detta är dock del av samhällsområdet 

- Fjällbackavägen (bostäder) 

- Mörebacka (bostäder) 

- Kvillevägen (verksamheter) 

- Centrum (verksamheter, bostäder) 

- Rörvik (turistiska verksamheter) 

- Sundet vid färjan (vattennära verksamheter, småbåtshamn) 

Delar av ovanstående områdena kan vara lokaliserade så att skyddsvärda områden 
påverkas. De främsta konflikterna som uppstår är med natur- och friluftsintressen. För 
att uppnå en bra samhällsstruktur bedöms det dok som möjligt att i fortsatt planarbete 
utreda de specifika konfliktområdena och möjligheten att reducera en exploaterings 
negativa påverkan. De områden som möter de största konflikterna är främst Rörvik och 
sundet. Rörviksområdet bedöms kunna redovisas som utvecklingsområde i den 
fördjupade översiktsplanen, eftersom användningen av området är turistiska verksam-
heter. Konflikterna med friluftsintressena bedöms kunna reduceras till en godtagbar 
nivå i ett fortsatt planarbete. Konflikterna med naturvården bör dock utredas närmre, det 
också inför ett detaljplanearbete. I sundet kan konflikter uppstå främst med naturvårds-
intressen. I detta fall bedöms även detta område som möjligt att redovisa som 
utvecklingsområde eftersom större delen av området redan är exploaterat. Utvecklingen 
gäller en effektivisering av området samt en utökningsmöjlighet söder ut i om det finns 
ett fortsatt behov. Som för Rörviksområdet bör områdets konflikter med naturvårds-
intressen utredas vidare vid ett detaljplaneskede.  



NORRA HAMBURGÖ

SÖDRA HAMBURGÖ

FURUBERGET

SUNDET

FÄRJELÄGET

CENTRUM

BEFINTLIGT 
SAMHÄLLSOMRÅDE

FJÄLLBACKAVÄGEN

BOTTENKILARNA

RÖRVIK

MÖREBACKA

KVILLEVÄGEN

Del av samhällsområdet
och utvecklingsområde

på Hamburgö

Sammanhängande områden
där riksintressen, strandskydd, natur-

och kulturvärden överlappar varandra. 
Områdena har därmed höga

bevarandevärden.

Utvecklingsområde för
småbåtshamn

sjönära verksamheter

Utvecklingsområde för 
bostäder enligt ÖP 2002, med

pågående eller färdiga
detaljplaner

Utvecklingsområde för
verksamheter

turism
bostäder

skala 1:25 000

Samhällsområde

Bevarandevärt område

Centrum / planlagt utvecklingsområde

Utveckling av turistiska verksamheter

Utveckling av bostäder

Utveckling av vattennära
verksamheter

Utveckling av verksamheter

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

HAMBURGSUND & HAMBURGÖ

2008-08-05 antagandehandling

ÖVERGRIPANDE 
UTVECKLINGSSTRUKTUR



Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 
Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-08, § 91 

 

 56 (68) 

3. 3 ANVÄNDNING AV UTVECKLINGSOMRÅDEN  
 
Bostäder 
Utvecklingsområdena för bostäder utgörs av; färjeläget på Hamburgö, Fjällbackavägen, 
Mörebacka och till viss del även centrum. Dessa områden har delats in i mindre 
områden i rekommendationskartan, för att i högre grad ge möjlighet att styra över 
bostadsutvecklingen i specifika områden och för att i viss mån kunna reglera 
utvecklingstakten och förespråka olika boendeformer. I rekommendationskartan är de 
fyra områdena för utveckling av bostäder indelade i 14 mindre områden; 
 

Färjeläget Hamburgö Fjällbackavägen Mörebacka Norra samhället 
Ekehogen 
Hamburgö hamnäng (dp) 
Husmarken (dp) 

Södra Ejgde gård 
Södra Ejgde kulle 
Kornhagen 
Backegärdet 

Gamla infarten 
Mörebacka 
Flågberget 

Norra Ejgde 
Hökeberget 
Humleviken 

 

Kommunens möjlighet att styra utvecklingstakten av boende och även verksamheter 
samt möjlighet till att pröva alternativa boendeformer inom samhällsområdet ökar när 
flertalet av utvecklingsområdena är förlagda till kommunal mark. 
 
Verksamheter 
Utvecklingsområdet har i rekommendationskartan delats in i fyra mindre områden, där 
regleringen av Södra Kvillevägen avser att reglera att störande verksamheter inte får 
tillkomma närmst bostadsbebyggelsen. I övrigt föreslås området runt vindkraftverket 
utvecklas för verksamheter, vilka är mindre känsliga för störningar än andra 
användningsområden. 
   Området har en god lokalisering ur transportsynpunkt och har ett bra reklamläge 
utmed två av samhällets tre infarter. Detta ställer krav på estetiskt god utformning av 
områdena närmst infartsvägen. 
 
Turistiska verksamheter 
Utveckling av de turistiska områdena sker främst söder om samhällsområdet; på 
Rörviksängen och Trädet-området. Mindre utvecklingsområden finns även på 
Hamburgö. På Hamburgö är strategin främst att stödja de befintliga turismrelaterade 
verksamheterna, samt att ge möjlighet åt en mindre nyetablering vid färjeläget om 
intresse får sådant finns. 
 
Vattennära verksamheter 
Områdena för vattennära verksamheter och småbåtshamnar är främst lokaliserade i 
anslutning till färjan på båda sidorna av sundet. Fyra av fem utvecklingsområden 
föreslås i sundområdet vid färjan. Av dessa är tre en effektivisering av 
småbåtshamnarna och två effektivisering av befintliga vattennära verksamhetsområden. 
Det femte området är Brattösundet som är under planering för utökning och 
effektivisering av befintlig småbåtshamn.  
   Fiske och varv föreslås utvecklas i södra delen av centrum invid reningsverket. Detta 
innebär att verksamheter som kan innebära störningar för närliggande områden samlas 
till en plats. Det befintliga varvet på Hamburgö, ges möjlighet att utvecklas i mån av 
plats. Området är kraftigt begränsat på grund av terrängen och vattenområdet. 
Fiskekajen föreslås en mindre utveckling söder ut. En utveckling av de vattennära 
verksamheterna bör dock inte begränsa allmänheten tillträde till strandkanten i dessa 
centrala lägen. Det viktigaste området att värna för allmänhetens tillträde är 
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strandkanten i centrum. Vid exploatering av vattenområden bör hänsyn tas till att 
marina lämningar kan förekomma, särskilt i sundet. 
 

Centrum 
Utvecklingen av centrum är starkt beroende av hur trafik- och vägområdena utvecklas. 
Busshållplatsen bör exempelvis lokaliseras i anslutning till väg 900 för att undvika att 
stora ytor, i det begränsade centrumområdet, tas i anspråk av trafiken, men även i 
anslutning till skolan för att trafiksäkerheten för skolbarn och bussar ska bli acceptabel. 
   Antalet parkeringsplatser i centrum ska dimensioneras efter det behov som finns 
under vintersäsongen, för att undvika att centrum blir en tom trafikyta på vintern. Under 
sommaren ska infartsparkeringar användas för att täcka upp behovet av 
parkeringsplatser.  
    Kajkanten i centrum bör vara ett sammanhängande stråk som är allmänt tillgängligt. 
Stråket bör sträcka sig från färjan i norr till gästhamnen i söder. En eventuell framtida 
strandpromenad söder ut bör även vara möjlig att koppla på kajstråket. 
   Den offentliga miljön mellan ICA och kiosken bör förädlas. Området bör bindas 
samman med exempelvis gatubeläggning. Detta ger även effekten av att visa att gång- 
och cykeltrafikanter ska ha företräde framför fordon i centrum.    
   På grund av få expanderingsmöjligheter för centrum förespråkas att verksamheter ska 
ha företräde i byggnaderna i centrum. Bostäder är dock en lämplig användning ovan 
bottenplan, då de befolkar centrum och kan upprätthålla en god social miljö. 

 
Förslag till sammanhängande centrumutveckling i ett av Chalmersstudenternas fördjupningsarbeten 
 

Trafik 
För att underlätta trafiksituationen i centrum och på Strandvägen föreslås möjligheten 
att öppna upp ytterligare infarter till samhället i norra samhällsområdet. Detta möjliggör 
för trafiken att cirkulera i samhället. 
   Återkommande planeringsproblematik i kommunens samhällen är att centrum fylls 
med parkeringsplatser för att tillgodose ett toppbehov under högsäsongen, vilket leder 
till mindre trevliga gaturum och stora onyttjade centrala områden under större delen av 
året. Därför föreslås infartsparkeringar vid fem strategiska platser; vid södra infarten, 
Hammaren, tappen, färjeläget på Hamburgö samt i Norra Ejgde.  
   Behovet av gång- och cykelvägar är störst utmed länsvägen, både mot Fjällbacka och 
mot Slottet. Eftersom utbyggnadsområdena i stort sett följer länsvägen föreslås även att 
gång- och cykelvägarna byggs ut i samma takt som områdena. 
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  Ytterligare en plats för bussangöring föreslås vid tappen. När samhället utvecklas 
norrut kommer upptagningsområdet för kollektivtrafikresenärer att bli större från denna 
plats än från centrum. 
 

  
Bild; Enkelriktad trafiksituation idag Bild; föreslagen cirkulerande trafiksituation 
 

Kulturmiljöer 
Kulturmiljöerna i Hamburgsund och på Hamburgö bör bevaras och utveckling inom 
dessa bör ske på ett varsamt sätt. Mest akut är situationen på Hamburgösidan av sundet 
där behovet av reglering av bebyggelsen genom detaljplan är av vikt. 
 

Natur- och rekreationsmiljöer 
Hamburgö är värdefull ur natur-, kultur- och rekreationssynpunkt. Inriktningen för en 
hållbar utveckling av ön är att den främst ska användas för fritids- och rekreations-
ändamål. Den begränsade bebyggelsen och de stora naturområdena är en av attraktions-
krafterna för besökare till ön. Läget och kultur- och naturmiljöerna ger Hamburgö 
förutsättningar för att utgöra Hamburgsunds samhällsnära större rekreationsområde. 
  Bottenkilarna det område som kommer att bli aktuellt som närrekreationsområde när 
samhället byggs ut norrut. I förslaget finns en ambition om att skapa ett grönstråk från 
centrum (Skäret) genom Kornhagen till Bottenkilarna och havet. Grönstråket kommer 
att bli varierande i användning och omfattning.  
   I området öster om Scen på Bônn finns ett motionsspår och ett småvatten för 
skridskoåkning på vintern. Detta område bör även beaktas för dess rekreationsvärde. 
Hur området nås från samhället bör även beaktas när verksamhetsområdena byggs ut. 
Övrigt beaktas strandzonen som högt bevarandevärd ur natur och rekreationssynpunkt. 
   
3.4 GENOMFÖRANDESTRATEGI  
Som redovisat i föregående kapitel 3.1 Utgångspunkter och utvecklingsriktningar finns 
utgångspunkterna för i stort sett all utveckling i det befintliga samhället.  Av vikt blir 
därför att de delområden som planläggs och byggs också påbörjas i anslutning till det nu 
befintliga samhället och byggs ut från samhället och inte utifrån och in.  
   För att tydliggöra hur genomförandet bör ske har en illustration tagits fram som 
redovisar hur den prioriterade utbyggnadsordningen börjar i centrum och fortsätter ut ur 
samhället. Några av utbyggnadsområden har därutöver fått förstärkande skrivningar i 
rekommendationerna som exempel att området inte ska bebyggas innan övriga områden 
med samma användningsområde är planlagt. 
   Det undantag som finns för utbyggnadsriktningen ut från samhället är de turistiska 
verksamheterna, som har sin bas söder om samhället vid campingen och Hornbore by. 
Strategin att sprida de säsongsrelaterade verksamheterna från centrum leder till att dessa 
verksamheter istället får en perifer utgångspunkt och lokalisering med utbyggnads-
riktning mot samhället. 
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