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2.7 SERVICE OCH NÄRINGSLIV 
 
Centrum 
Hamburgsunds centrum är lokaliserat invid sundet och är levande året-runt tack vare 
livsmedelsaffär, kiosk, bank etc. Hamburgsunds centrum är bebyggelsemässigt yngre än 
i Fjällbacka och Grebbestad. Byggnaderna i Hamburgsunds centrum är i den storleks-
klass som i högre grad motsvarar dagens ytbehov för handel och verksamheter. I 
centrum finns även verksamheter som åkeri och varv, som det längre i ett perspektiv 
inte finns utrymme för att växa i en trång centrummiljö. Alternativa lokaliseringar för 
dessa verksamheter borde vara gynnsamt både för utvecklingen av verksamheterna samt 
för centrummiljön.  
   Hamburgsunds centrum saknar de intima gaturummen som är en del av det 
karakteristiska för samhällskärnorna i Fjällbacka och Grebbestad. Gaturummen är 
istället rum för motorfordon, med en genomgående huvudväg och stora parkerings-
områden. Huvudvägen som leder till Hamburgöfärjan delar Hamburgsunds centrum i 
två enheter, och då vägen under sommarmånaderna är vältrafikerad skapar vägen en 
barriär mellan kioskerna norr om vägen och övriga centrumverksamheter söder om 
vägen. Ett tydligt ställningstagande bör tas till vilka trafikanter som ska ha företräde 
inom vilka områden i centrum. 
  Nordväst om centrum, norr om huvudvägen, finns ett område som i kulturvårds-
inventeringen utpekas som kulturhistoriskt intressant. Detta område bör lyftas fram 
tillsammans med kajen och utgöra en del av ett attraktivt centrum.   
   För att få ett levande centrum och för att nyttja den begränsade möjligheten för 
centrum att växa bör sådana verksamheter som bedrivs året-runt lokaliseras i centrum. 
Verksamheter som endast bedrivs under sommarsäsongen bör lokaliseras utanför 
centrum. En sådan strategi innebär även att trafiksituationen i centrum kan avlastas 
under sommarmånaderna. 
   Hamburgsunds centrum har ett serviceområde som täcker mer än Hamburgsunds 
tätort och Hamburgö. Bostadssatelliter i närområdet utan egen service som innefattas i 
centrums upptagningsområde är Slottet-Heestrand i söder samt Backegärdet-Amdal norr 
om samhället. Fortsatt planering bör främja goda kommunikationer mellan centrum och 
dessa områden för att upprätthålla centrum som servicecenter. 
 
 

Funktioner i centrum  Vägen genom centrum 
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Förslag till åtgärder i centrum  

 
Äldreomsorg 
Omsorgsförvaltningen bedriver i Hamburgsundsområdet verksamhet framför allt för 
äldre personer genom hemtjänst och hemsjukvård. I Hamburgsund ligger Sjökanten, där 
det för närvarande bor nio personer som har olika former av insatser av hemtjänst/ 
hemsjukvård. Inget äldreboende finns i Hamburgsund. 
   C:a 22% av invånarna i Tanums kommun är >65 år. År 2035 beräknas siffran vara 
34%. En åldrande befolkning ställer krav på verksamhet som kan koncentreras om den 
ska kunna bedrivas rationellt och ekonomiskt. Om befolkningsprognoserna stämmer 
och förutsättningarna för att bo på äldreboenden är likartade i framtiden kommer 
kommunen att behöva utöka med närmare 100 särskilda boendeplatser.  
   Ökningen av äldre personer, >80 år, kommer framför allt att ske efter 2020.  Det är 
väsentligt att inför framtiden att inte planera fler och små boenden för äldre utan för 
utbyggnad av redan befintliga äldreboenden. Fördelar nås då med bättre utnyttjande av 
gemensamma resurser som vaktmästeri, kök, nattpersonal och fritidsverksamhet t ex. 
Utökat boende för äldre skapar även behov av service och mötesplatser i centrum. 
 
Skola och barnomsorg 
Grundskola och fritidshem med drygt 400 elever finns fördelade på tre skolenheter: 
Hamburgsundskolan, Uddens skola samt Hogane skola. I anslutning till Hamburg-
sundskolan finns fritidsgårdsverksamhet i Blå hallen. Förskoleavdelningar finns på 
Sjökanten, som är en naturavdelning med uteverksamhet på Hamburgö, Lisabacken 
samt i liten omfattning i Hogane skola. I Hamburgsundsområdet finns dessutom ett 
antal familjedaghem. 
   Det som kommer att prägla Hamburgsund de närmaste åren är den stora minskningen 
av antalet elever, framför allt i årskurserna 7-9. Efter toppnoteringarna i ”baby-
boomens” kullar minskar antalet med närmare 40 procent. I Hamburgsundskolans 
rektorsområde är denna minskning större och kommer senare än i andra delar av 
kommunen. Det finns skäl att anta att en ny ”boom” kommer när barnen som föddes i 
den förra blir föräldrar, alltså om kanske 10-15 år, om dessa blivande föräldrar då bor i 
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området. Variationer dessförinnan är svåra att förutsäga och beror bland annat på 
inflyttning och familjepolitik.  
   En allmänt ökande efterfrågan på barnomsorg och i synnerhet förskoleplatser har 
kunnat noteras i kommunen. Om denna trend fortsätter kan dessutom behov av fler 
förskoleavdelningar uppstå även i Hamburgsund. 
   I en framtid blir det sannolikt nödvändigt att bygga om ”den gamla Hamburg-
sundsskolan”. Byggbar yta behöver bevakas för detta ändamål. Det kan även vara 
lämpligt att planera för möjligheten att samla hela grundskolan (inkl. bibliotek och 
fritidsgård) för rektorsområdet på en plats och att på motsvarande sätt samla förskolan 
under ett tak. 
 
Verksamheter 
Februari 2007 fanns totalt 193 företag i Hamburgsund. Företagen är mindre och endast 
4 av dem har fler än 10 anställda. Den största andelen företag är inom bygg- och 
fastighetsbranschen samt inom basnäringsgrenarna jordbruk och fiske. 
   Hamburgsunds verksamhetsområde är lokaliserat i korsningen av infarterna från 
Fjällbacka och Kville. Området är fullt utnyttjat och för tillfället saknas mark för 
verksamheter. Markförhandlingar pågår för en utvidgning av verksamhetsområdet längs 
väg 902 mot Kville, enligt intentionerna i ÖP 2002. Ytterligare mark bör även 
reserveras längs väg 902 för att säkerhetsställa en samlad utveckling av verksamhets-
området och skapa en tydlig utvecklingsriktning mot Kville. Verksamhetsområdet kan 
även med fördel utvecklas i nordostlig riktning, runt den bergsknalle som 
vindkraftverket är beläget. Genom att utveckla verksamhetsområdet inåt land kan andra 
markanspråk som utbyggnad av bostäder få prioritet i de mer attraktiva områdena 
närmre havet. 
   Fiskekajen är basen för flera av de yrkesverksamma fiskarna samt andra havsanknutna 
yrkesverksamheter i Hamburgsund. På fiskekajen finns tilläggningsplatser för båtar, 
utrymmen för att underhålla fiskeredskap samt containers för förvaring. Kajen är byggd 
under sent 1980-tal och är i gott skick. Kajen arrenderas av respektive verksamhet av 
kommunen. 
 
Mål Strategier 

- centrum är levande året runt 

- trafiken i centrum reduceras 

- trafiksituationen kring skolan förbättras 

- besöksnäringen främjas 

- vattennära verksamhetsytor tillskapas 

- mark för verksamheter tillskapas 

- skolan utvecklas 

- året-runt verksamheter i centrum prioriteras 

- gångstråk längs kajen i centrum skapas 

- befintliga byggnader utnyttjas 

- gång- och cykeltrafik prioriteras i centrum  

- gaturum i centrum utformas estetiskt 
tilltalande 

- infartsparkeringar tillskapas 

- mark för verksamheter detaljplaneläggs  

- verksamhetsområden utformas estetiskt 
tilltalande 

- turism- och friluftsaktiviteter utvecklas på 
Hamburgö  

- skolidrottsplatsen utvecklas  

- ny förskola med fler avdelningar tillskapas 

 
 
 




