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Planförslaget innehåller ca 136 nya bostäder samt 10 st befintliga fastigheter, med en blandning
av friliggande enfamiljshus, parhus, grupphus, radhus och lägenheter.
Planförslaget innehåller även förskola, gemensamhetslokaler och miljöhus.

Detta gestaltningsprogram utgör en bilaga till planförslag Tjuvkil 2:67
Skriften avser att förklara och förtydliga intentionerna med projektet och säkerställa vissa
avgörande värden som definierats i skissprocessen.
Gestaltningsprogrammet gäller för hela planområdet, såväl allmän plats som kvartersmark.

1. BAKGRUND
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VÄG 168

KÄLLA:Tjuvkils byaråd

VÄG 168
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TJUVKILS BY

FORNBORG

TJUVKILSHUVUD

Området kring Tjuvkilshuvud ligger utmed väg 168, cirka 16 kilometer väster om Kungälv.
Namnet har inget med stöld eller pirater att göra, utan är en utveckling från norskans tioffakyl (1354) som
förmodas betyda ”tvåviken” eller dubbelviken (jämför tjog, tjugo på svenska med tyve på norska). Orten har
alltså sitt namn efter sina två nästan identiska vikar som fanns från och med sen järnålder.
Uppe på Tjuvkils huvud, även kallat ”Hövvebärrjet”, finns rester av en kallmur där en fornborg en gång legat.
Fornborgen kan ha varit en tillflyktsplats för traktens folk under orostider, men härifrån har man ju också haft
möjlighet att bevaka färdleden både till lands och till sjöss.
Planområdet är idag en ängs-och åkermark omgärdat av spridd bebyggelse i form av villor och fridtidshus.
Nere vid havet, i anslutning till planområdet, ligger den lilla marinan.

2. PLATSEN

Foto från 1950-talet

Foto: Anders Hedvall
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Rekreationsstråket definieras av ett antal åkerholmar i en tydlig rygg i östvästlig
riktning. Centralt belägen i områdena aktuella för nya byggnader blir den en tydlig
och grön lunga i närmiljön. Här har även identifierats flera kulturhistoriskt intressanta
miljöer, vilka ges möjlighet att bevaras och lyftas fram i ett allmänt gångstråk.

Stråk
I analysen av det befintliga landskapet har definierats ett antal huvudaxlar, stråk,
som ger ett understöd i det fortsatta gestaltningsarbetet med att skapa givna
knutpunkter i området.
Hamnstråket är den tydliga axel som löper från områdets start i öster utefter
”Huvudets” fot för att till slut landa i den lilla marinan ute vid havskilen i väster.
Vattenstråket löper mellan de två fina dammar som ligger i närområdet.
Här finns möjligheten att binda ihop dessa dammar med ett gångstråk.
Utefter detta stråk kan man inom planområdet addera ytterligare vatteninslag i
form av en enkel damm eller liknande.

Bortsett från trafiken på väg 168 mot Marstrand så är detta en lugn och fridfull
plats, belägen ett snäpp in från havet, bakom ett mindre berg, söder om själva
Huvudet. Det är endast här, i gattet mellan dessa två bergsformationer, som man
från tomten får en glimt av havet.
Annars präglas planområdet av närheten till havet ; Vädret är alltid påtagligt och
närvarande.

Det aktuella projektområdet ligger väster om väg 168 och söder om det mäktiga
Tjuvkils Huvud.
”Huvudet” är med sina 53 höjdmeter det dominerande inslaget i närmiljön.
Från toppen är utsikten mäktig över södra delen av Hakefjorden.
Brattön och Älgön skymtas i horisonten. Denna långsträckta bergsrygg omfamnar
närområdet nedanför och skyddar från nordanvinden.
Bortsett från ”Huvudet”, omgärdas projektområdet även av ett antal mindre
bergsformationer i varierande höjd och storlek i samtliga väderstreck.
( här markerade i rött ). Dessa höjder är väldigt karaktäristiska och kan sägas
definiera själva projektområdet.
Vegetationen på dessa berg är typiskt Bohusländsk med en lägre vindpinad
vegetation.
Det är med dessa berg som utgångspunkt som planeringen av det nya området tar
sin början och leder fram till visionen om Tjuvkils By.

3. LANDSKAPSANALYS
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Hållbarhet
Planförslaget ger stöd för att säkra upp platser för en busshållplats utöver de idag
befintliga hållplatserna samt att med trygga och säkra gång- och cykelvägar erbjuda
de boende möjlighet att välja kollektivtrafik som alternativ till bilen.
Området innehåller lekplatser av olika storlekar strategiskt utspridda över området.
Det sammanhängande gröna stråket inbjuder även till fri och trygg lek mellan husen
och delområdena.
Ett väl genomarbetat system med strategiskt placerade miljöhus ska uppmuntra till
aktiv avfallssortering och återvinning av naturresurser, i linje med projektets vision
om ett miljösmart vardagsliv.

Ett gott boende
Utformningen och definitionen av gränserna mellan de privata och de allmänna
ytorna är av stor vikt för gestaltningen av Tjuvkils By. Att som boende kunna välja
när man vill vara privat på sin solbelysta uteplats eller umgås med grannarna ute
bland gränderna är en viktig kvalité som skapar förutsättningar för ett tryggt och
behagligt boende i Tjuvkils By.
Livet i byn ska präglas av lugn, enkelhet och tillgänglighet.

Ett område att upptäcka
”Livet mellan husen” är en viktig punkt i projektet.
Planutformningen skapar förutsättningar för ett gemytligt och myllrande liv i byn
för såväl boende som besökande. Bilens närvaro mellan husen skall genom
miljöskapande marklösningar och slingrande körbanor underordna sig gång- och
cykeltrafik. Det ska kännas naturligt och självklart att som bilförare röra sig i lågfart
inom kvarteren.
När bilen är underordnad öppnas fina möjligheter att fritt flanera och upptäcka
gyttret mellan husen.

En by i landskapet.
Planförslaget kan beskrivas som en nytolkning av det traditionella bohuslänska
samhället, med sin karaktäristiska bystruktur som präglas av täta men föränderliga
mått mellan husen. Skillnaden från det gamla hittas i utformningen av de enskilda
husen.
Med en tydlig bykaraktär och relativt tät exploatering följer också vikten av
hänsynsfullhet till platsen. I detta projekt handlar hänsynen om att hålla byggnader
på behörigt avstånd från såväl de större bergsformationerna som från de mindre
åkerholmarna med berg i dagen.
Tanken är att byggnaderna ska hitta sin plats i landskapet i naturligt samspel med
omgivningarna.

4. ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉ
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Gestaltningen av infarten från Hamngatan är ytterst viktig för att förmedla ett
välkomnande intryck, även för gäster och förbipasserande.

En stor tillgång för området är den centrala gröna och öppna rekreationsytan, vilket
blir ett fint komplement till byns täta struktur. Den är en viktig orienteringspunkt och
delar naturligt av området i en nordlig och en sydlig del.
Ambitionen är att skapa ett modernt och samtida område med historiska förtecken
där arkitekturen präglas av ett enkelt och samtida formspråk, dock med en stor
omsorg i detaljerna. De gedigna materialen är nedtonade och tidlösa vilket
tillsammans med formspråket ger ett samlat uttryck i bebyggelsen, vilket i sin tur
ger byn sin tydliga identitet.
Majoriteten av husen utgörs av 1½-plans hus med förhöjda väggliv. Husens inbördes
placeringar skapar ett oregelbundet och varierat intryck. Husens form och relativt
branta takfall har hämtat sina förebilder hos traditionell bohuslänsk bebyggelse,
dock ska de i detaljer och materialval ges en tydlig prägel av modernitet.

Det offentliga rummet präglas också av skarpa kontraster. Gränserna mellan de
hårdgjorda ytorna in mellan husen och de generösa gemensamma grönytorna är
tydliga.

Strukturen i Tjuvkils By karaktäriseras av täta men välstuderade mått mellan
huskropparna, genomtänkt markbehandling och korta brutna siktlinjer som
förminskar skalan i gaturummet. Fördelen med en föränderlig placering av
huskropparna är att man alltid kan hitta ett soligt hörn i lä när vinden blåser snålt.
För samtliga bostäder är uteplatserna lokaliserade så att syd– och/eller västersol
säkerställs.
I Tjuvkils By bor man tätt, men kvalitéen med en tydlig, insynsskyddad privat sfär
säkras med hjälp av tydliga avgränsningar i markplaneringen eller med plank som
omger bostadens grönyta. Planket är i konsekvent höjd och bidrar till att skapa en
knivskarp gräns mellan privat och offentligt. Även detta är ett element med tydligt
släktskap med det traditionella bohuslänska fiskarsamhället.

5. BEBYGGELSESTRUKTUR
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Kollektivtrafik
Planförslaget ger stöd för att säkra upp platser för en eller flera busshållplatser
utöver de idag befintliga hållplatserna samt att med trygga och säkra gång- och
cykelvägar erbjuda de boende möjlighet att välja kollektivtrafik som alternativ till
bilen.

Bil
Varje bostad skall ha tillgång till minst en bilparkering nära bostaden, dock inte
nödvändigtvis alldeles utanför den egna dörren i alla lägen. Istället samlas bilarna
ihop i mindre parkeringsenheter i närheten av bostäderna, vilket gör att man kan
frigöra och förädla viktig och högkvalitativ yta runt bostaden. Denna yta kan istället
ägnas åt promenad, vistelse och lek. Bilen ska inte vara det dominerande elementet
i gatubilden. När bilarna väl är parkerade, ska de ”försvinna”.
De gemensamma parkeringarna kan utföras med carport. I denna lösning finns även
ett integrerat, mindre förråd med en lägre höjd. Det får till följd att bilarna ”försvinner”
från synfältet men att genomsikten och öppenheten runt parkeringsenheten
säkerställs.
Som komplement till de samlade parkeringsenheterna kan vissa parkeringar
upprättas diskret i stenläggningen i anslutning till husen. I de fall man väljer att
utforma bilparkering intill den egna bostaden skall parkeringen integreras väl i
bebyggelsen, dolda bakom plank eller i carport/garage.

Cykel
Planen är till stora delar utformad för att underlätta och uppmuntra att röra sig med
cykel.
Även längs Hamngatan säkerställs en trygg cykeltrafik genom anläggande av en
separat gång- och cykelväg.

Gång
Att röra sig i området sker på de gåendes premisser.
Där det inte finns biltrafik öppnas näst intill obegränsade möjligheter att ströva runt
eller genomkorsa området till fots utan att känna att man stör eller tränger sig på
de boende.
Ett antal huvudstråk har definierats för att skapa säkra gång- och cykelvägar till
viktiga knutpunkter såsom förskola och busshållplatser.

6. TRAFIKSTRUKTURER
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Villavägen ( Toftebergsvägen)
Villavägen följer i huvudsak befintlig vägsträckning, som uppgraderas avseende
standard och belysning. Avsikten är dock att behålla vägens karaktär av lantlighet
och naturliga följsamhet i terrängen. Då vägen kommer att förbli relativt smal
anordnas regelbundna breddningar för mötande trafik.

Hamnvägen
Vägens dragning är densamma som dagens. Skillnaden blir att den uppgraderas
med ett nytt körmönster där säkra gång och cykelvägar adderas och hastigheten
sänks till 40.
Där Hamnvägen idag upplevelsemässigt går utanför åkermarken är tanken att den
framöver ska gå igenom den nya byn genom att ny bebyggelse skapas på båda
sidor av Hamnvägen, där de centrala radhusområdena dessutom utformas med
samma starka karaktär på var sin sida av Hamnvägen.
Utöver ny stenläggning och inslag av murar kommer gatan att kantas av småskalig
bebyggelse i form av mindre magasinsbyggnader.

Gränderna
Från Byvägen leder de smalare gränderna fram till husen. I gränderna sker livet
mellan husen på de gåendes och de lekandes premisser. Byns föränderliga
planstruktur gör att dessa gränder sporadiskt kommer att minska och öka i storlek
över hela byområdet vilket i sin tur kan ge upphov till spontan lek, möten grannar
emellan eller bara en lugn plats i solen.
I gränderna återfinns merparten av områdets husentréer och gårdsplatser.

Byvägen
Byvägen är en gårdsgata som utgör huvudådern genom områdets södra del.
Detta är en byväg i den gamla bemärkelsen som lika mycket kan betraktas som en
samlingsplats för bylivet som en transportväg. Den trädbevuxna vägen vindar sig
fram genom ett föränderligt gaturum som ömsom vidgar sig och ömsom smalnar
av. Vägens vinklar förkortar siktlinjerna och gör att gaturummet upplevs mindre
och mer omfamnande. En omsorgsfull och välplanerad markplanering omfattar
zonindelningen av såväl gång och cykel som parkering och körmönster. Här är det
underförstått att man sänker hastigheten.

2014.07.03
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Grupphusområdena
I en egen liten enklav i sydväst ligger en grupp av hus vilka utgörs av 7 enfamiljshus.
Strax norr härom, med ett kuperat naturområde som avskiljare, ligger ett liknande
område på 14 hus. Dessa skiljer sig från resten av huvudbebyggelsen i så måtto att
man här har en egen tomt på ca 600kvm och ett gemensamt arkitektoniskt uttryck.

Radhus vid Hamnvägen
På båda sidor av Hamnvägen återfinns en grupp av radhus som ger denna del av
området en tydlig bymässig rumslighet. Smala, kompakta tvåvånings radhus nära
Hamnvägen. Radhusområdet innehåller 24 st radhus.

Norra och södra byområdet
Dessa områden är lugna områden och utgör kärnan i Tjuvkils By. Här finner
man radhusbebyggelse i varierade storlekar, lämpliga för barnfamiljer eller
andra kategorier som prioriterar mer utrymme. I anslutning till norra byområdet
återfinns såväl förskola som gemensamhetslokaler med möjlighet till uthyrning av
kontorsplatser. Norra området innehåller ca 44 bostäder och sydvästra området
innehåller ca 34 nya bostäder

7. DELOMRÅDEN
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Magasinsområdet
Längst ut i väst, där planområdet möter Tjuvkils hamnområde, skapas utefter
Hamngatan en miljö av tätt liggande magasinsbyggnader i något varierande storlek och höjd. Dessa byggnader utgör en länk mellan bostäder och hamnen och
erbjuder såväl nya som gamla Tjuvkilsbor möjligheten att utöver boendet kunna
disponera en lokal för exempelvis hobby, enklare verksamhet eller aktivt båtliv nära
hamn och hav. Här är skalan mindre med byggnader placerade nära Hamngatan i
syfte att skapa ett intimt gaturum innan mötet med västerhavet. Ytorna runt magasinen skall vara tillgängliga för boende och allmänhet.

Befintligt villaområde
Inom planområdet finns 10 befintliga fastigheter med småhusbebyggelse i blandad
ålder och karaktär. Dessa fastigheter ges samma byggrätter som planens nya villaområde samt möjlighet till avstyckningar, där tomtstorlekar så medger.

Villaområdet
Längst i väster innehåller planområdet sju tomter för enskilt uppförande av småhus.
Tanken är att denna bebyggelse på ett måttfullt sätt ska smälta in i området med
befintlig glesare bebyggelse.

2014.07.03
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Uteplatsen
Konceptet för samtliga bostäder är att lokalisera uteplatser och balkonger så
att syd –och/eller västersol säkerställs. I Tjuvkils By bor man tätt, men en tydlig,
insynsskyddad privat sfär. I den dominerande bebyggelsen, som består av södra
och norra byområdet, säkras detta med hjälp av det plank som omger bostadens
grönyta. Utöver insynsaspekten blir planket ett väderskydd mot västanvinden.
Höjden på detta plank ska vara mellan 150-160 cm
Vid uteplatserna bör även finnas ett mindre förrådsutrymme.
Planket utformas som en integrerad del av fasaden. Planket utgör ett karaktärselement
som bidrar till en sammanhållen helhet.
Eventuella inglasade rum på uteplatsen ska harmoniera med byggnadens och
plankens formspråk.
.

Tillgänglighet
Alla nyproducerade markbostäder i området ska vara fullt tillgängliga enligt Kungälvs
Kommuns program för tillgänglighet.
Då byggnationen främst är förlagd till områdets flackare delar bör även en full
tillgänglighet kunna uppnås runt bostäderna.

Bostadsstorlekar
I planen eftersträvas en stor variation av storlek på bostäderna. Lägenheter kommer
i huvudsak att utgöras av tvåor, treor och fyror i storlekar 40 – 100 m2. Radhus
utgörs framförallt av tre- och fyrarummare i storlekar från 100 m2 upp till 150 m2.
Grupphus- och villaområdet medger byggrätter upp till ca 160 m2 där husen kan
innehålla femmor.
Bostaden
Med väl avvägda hus- och gårdsplaceringar i rätt väderstreck finns alla förutsättningar
att skapa attraktiva bostäder i Tjuvkils By. Som exempel är kök och vardagsrum
tänkta att stå i direktkontakt med uteplatsen, vilket kommer att öka upplevelsen av
ljusa och luftiga bostäder.
Omgivningarna runt Tjuvkils By präglas av mäktiga vidder, både i hav och natur.
Inne i byn bor man däremot relativt tätt. Att kunna leva nära sina grannar har sina
uppenbara fördelar i form av social gemenskap, trygghet och grannsamverkan.
Samtidigt blir då vikten av att säkerställa den privata sfären än mer väsentlig.
Därför är gränserna mellan de privata och de gemensamma ytorna tydligt definierade
i området. Detta säkerställs bl.a genom att entréfasaderna oftast är förlagda mot
grannens plankförsedda uteplats.
Tydliga och välstuderade entréer när det gäller material, belysning, planteringsmöjligheter, post och husnummer gör det inte bara lättare att orientera sig utan
skapar samtidigt bra förutsättningar för en sammahållen helhet vid entrépartierna.
Samtidigt ger detta varje husinnehavare möjligheten att sätta sin egen prägel på sin
entré i form av växtlighet och möblering.

8. BOSTADEN
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Planken återfinns främst runt bostädernas uteplatser men även
vid parkeringarna för att dölja bilar. De utformas och ges material
och kulörer lika husens fasader
för att bli en del av områdets helhet.
Planken utföres täta med tanke på
såväl ljud- som insynsaspekten.
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Idén om naturliga material i
området ska även gälla beslagningen. Alltifrån husens hängrännor, stuprör och
väggarmaturer till områdets övriga gatubelysningar och plåtoch metallinslag.
Beslagens kulör ska framhäva
materialet. Förslagsvis är uttrycket ”obehandad metall ”.

BESLAG

Carport ska utföras med lutning
högst 5 grader. Här kan inslag
av sedum eller annat växttak
vara lämpligt som
miljöskapande element.
I övrigt ska utförandet av
carportarna harmoniera med
övrig bebyggelse.

CARPORT

Då husen skall byggas med relativt branta taklutningar
(30 – 40 grader) kommer takfallen att bli viktiga gestaltningselement i bebyggelsen. Släta
tak eftersträvas, i sammanhållen färgskala. Takmaterial kan
vara plåt, zink, betong eller skiffer

Fasadmaterial skall vara gedigna
och av naturliga traditionella material. Målade fasader bör undvikas. Träfasader kan exempelvis
vara i traditionella svenska träslag, järnvitriolbehandlade eller
djupimpregnerade eller i lärkträ.
Stenfasader kan vara i melerat
tegel i lugna kulörer eller i natursten. En mix av sten och trä kan
vara välgörande.

Den bärande visionen för området
är att det sammanhålls av konsekventa materialval, företrädesvis
i sin helhet men som alternativ
nedbrutet i större delområden, där
geografi eller infrastruktur styr indelning av delområden.

PLANK

TAK

FASADER

MATERIALVAL

9. MATERIALKARTA - BYGGNADER
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Som sammanhållande element och karaktärsgivare är en omsorgsfull utformning av gemensamma markmiljöer av stor vikt. Genomgående
återkommande material, belysningar och detaljer skall eftersträvas.
Stengärdesgårdar och murar är ett exempel på
element som skall förstärka karaktären av området.
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GÅNGSTIGAR

MURAR

10. MARK- OCH LANDSKAPSBEHANDLING
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Gemensamhetslokal
Centralt i norra bostadsområdet finns en mindre öppen torgbildning där man i
östra kanten finner en byggnad som i planförslaget utöver bostäder kan inrymma
gemensamhetslokal för boende samt möjlighet att inreda för lokala kontorsplatser,
i syfte att skapa möjlighet för boende i Tjuvkils by att exempelvis arbeta på
distans från ordinarie arbetsplats. Byggnadens centrala läge intill Hamngatan och
vattenstråket gör den till områdets naturliga samlingsplats för föreningsliv, umgänge
och samvaro. Planförslaget medger även att Förskolan skall kunna samutnyttjas
som gemensamhetslokal.

Lekplatser
En större lekplats ska uppföras inom planområdet. Förslagsvis i det centrala
grönområdet.
Inne bland husen inrättas mindre lekplatser i form av sandlådor för de mindre
barnen.

Förskola
I nordöst innehållet planförslaget möjlighet att uppföra en förskola med upp till 6
avdelningar. Förskolan är placerad i direkt anslutning till grönstråket för att medge
utflykter och vistelser utanför förskolan utan konflikter med korsande trafik mm. Till
förskolan leder flera gång- och cykelvägar.

Miljöhusen
Områdets miljöhus är strategiskt utplacerade vid knutpunkter
och parkeringenheter för att underlätta hanteringen av hushållsoch miljöavfall såväl för de boende som för renhållningspersonal.
Dessa miljöhus är omsorgsfullt utformade för att höja statusen
av hanteringen av avfall och återvinning.
En mötesplats i bra lägen.

11. ÖVRIGT

2014.07.03

miljöhus i området
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