Bil. 7 Gestaltningsförslag för byggelsen på
Östra och Västra Galgebacken
Förslag är framtagna av Magnus Almung Arkitekt SAR/MSA, Tengbom.

Utgångspunkter

Vad är det karaktäristiska med de Bohuslänska dubbelhusen, vad är det som är viktigt att få med sig vid
ny bebyggelse i nära samband med den äldre bebyggelsen?
Husen ligger ofta på berg och knallar med tomter som har stora markvariantioner, alla de ursprungliga
husen har grunder av granit, som tål att exponeras även när de blir kanske våningshöga på någon del av
tomten. Därför tror vi att det är viktigt att man föreskriver i detaljplanen att hela grunden skall bestå av
granitsten med klovad yta, min tjocklek 60 mm. Grunden kan vara uppmurad av Lecablock, men skall i så
fall beklädas.
Centralt placerad skorsten som är murad, som är en viktig del både för planlösningen och exteriört.
Skaplig våningshöjd som medger fönster med lite resning.
Sidohängda fönster med genomgående spröjs i den yttre bågen.
En byggnadsyta som inte är allt för stor, och som nästan är kvadratisk. Därför har vi ritat ett hus som har
en planform med utvändiga mått som är
8 x 9 meter. Planlösningen bygger i princip på dubbelhusets korsplan, dock med en anpassning av att
neutralt nå vardagsrum, och slippa genomgångsrum. Byggnadsytan är 110m2.
Övervåning med förhöjt väggliv som medger rymliga och funktionella övervåningar. Liggande
vindsfönster ger spännande rum på övervåningen, och är ett krav för att fasaden inte skall bli allt för
tråkig och övertung.
Fina och bearbetade fönsteromfattningar med fina panel‐snickerier.
Husen har god isolering för att nå upp till dagen krav och önskemål.
En och samma planlösning som kan vändas och vridas och spegelvändas för att kunna anpassas till olika
tomtförutsättningar, utsikt, vädersträck och entré‐anpassningar. Bottenplan är fullt tillgänglig och klarar
alla funktionskrav.
Ursprungsplanen kan sedan få olika glasverandor, entréverandor och trapphus som anpassas till platsen.
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Husen kan kläs med olika dräkter beroende var de ligger och hur mycket man bör anpassa sig till
omgivande bebyggelse. Hus med alternativ A och B placeras med fördel i den närmsta omgivningen
kring gammal ursprunglig bebyggelse, lite mer perifert kan hus C placeras och ytterligare lite mer
perifert hus D.
Ännu mer perifert från den gamla bebyggelsen kan hus E placeras, som bygger på samma planlösning
från dubbelhuset, men med mer fri fönstersättning och minimerade taksprång, trots det så känner man
igen grundvolymen från Bohuslän. Kanske man till och med vågar sig på att klä de här husen med
"moderna eternitskivor".
Sammanfattningsvis: Det bohuslänska dubbelhuset i en tidlös ursprungsvolym, med många olika plagg
som det kan beklädas i!
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