
Förlängning av 
turistsäsongen
Dyrön är beroende av sin turism, och dessvärre 
är turistsäsongen kort. Genom att addera 
platser med funktioner som fungerar året 
om samt som stärker kopplingen till havet, 
kommer ön bli en destination man besöker 
alla i årstider. På platserna kan både öbor 
och turister träffas, sova över, arbeta, gå på 
konferens, utställning eller andra event med 
fokus på utbildning.

Utbyte av 
kunskap
Havet är nödvändigt för jordens existens såväl 
som för oss. Genom att skapa en plats där kunskap 
om havet sprids, från historia till framtid, strävar 
projektet mot att öka medvetenheten, skapa en 
diskussion och inspirera människor kring hur vi 
kan nyttja havet för att främja social hållbarhet 
och miljö i en lokal kontext.

Styrkor
Platsen
Dyrön är en attraktiv plats som erbjuder en lugn och naturskön miljö med 
stark koppling till havet.

Turismen
Infrastrukturen kring turismen är väl utvecklad och erbjuder två hamnar, 
vandringsleder, bastu, restaurang, boende, affär, scen för olika uppträdanden 
och andra turiständamål.

Aktiviteterna som är kopplade till turismen har även stark relation till 
naturen och det arkitektoniska- och kulturella arvet.

Infrastrukturen
Dyrön erbjuder höghastighetsinternet och goda kommunikationsmöjligheter 
vilket gör att invånare likväl besökare kan arbeta på distans. Detta bidrar även 
till att många kan stanna längre på ön.

Utvecklingspotential kring outnyttjade ytor 
Det finns potential till utveckling eller annan användning av ytor på Dyrön. 
Detta skulle till exempel innebära att expandera den redan byggda miljön 
eller möjliggöra ytor för odling. 

Gemenskapen på ön
Den starka sammanhållningen mellan invånarna gör sig synlig genom 
engagemang och medverkan i olika organisationer för utveckling av ön.

Svagheter
Årstidsbunden turism
Dyrön är starkt ekonomiskt beroende av inkomsten som genereras av 
turismen vilket kan vara en utmaning för ön så turismsäsongen är relativt 
kort. Turismen innebär även att Dyrön är tätt befolkad under sommaren. 
Årstidsbunden turism bidrar även till färre fulltidsboende och brist på 
prisvärda och tillgängliga bostäder för de som vill bo där året runt.

Bostäder
Det faktum att personer från fastlandet skaffar deltidsboende på ön bidrar 
till att huspriserna stiger och blir dyrare. I framtiden, kan det tänkas bli ännu 
färre möjligheter till att utveckla ny byggnation på ön på grund av begränsat 
utrymme. 

Infrastruktur
Ön är beroende av fastlandet när det gäller transport av mat.
Det råder brist på utbildnings- och vårdbyggnader på Dyrön vilket gör det 
svårt för nya familjer att bosätta sig på ön. Även äldre människor har svårt att 
bo kvar på ön livet ut. 
Invånarna är beroende av transportmöjligheter på fastlandet. När de väl tagit 
sig över till fastlandet så är de direkt beroende av bilar för att kunna ta sig till 
annan ort. Många boende utrycker även problem kring parkeringssituationen 
då det råder brist på parkeringsplatser. Det är även brist på alternativa 
möjligheter till delad transport.

Utrymmesbrist
Utveckligen tyder på att det längre fram genom kommer bli ännu mer 
begränsat utrymme för utveckling av ny byggnation eller annan aktivitet. 
Strandskyddet försvårar även ny byggnation eller utveckling av infrastruktur 
så som vatten och avlopp på ön.

Platsen
Havet verkar som en barriär mellan Dyrön och fastlandet vilket ibland kan 
göra Dyrön mer sårbar. Ett exempel på detta är att Dyrön är en mindre 
ö, där jobbmöjligheter är begränsade och många arbetar på annan plats. 
Ett annat exempel är att öns geografiska läge vilket ibland innebär tuffa 
väderförhållanden. Vädret kan därför göra Dyrön mer sårbar när det gäller 
flöden av leveranser eller människor till och från fastlandet.

Återupplivning 
av havet
Tångodling förser Dyrön med ett antal olika 
kvaliteter. Förutom ytterligare en inkomst till 
ön skapar tångodlingen ett socialt engagemang 
och bidrar till ett positivt klimatavtryck. 
Tångodling ökar den biologiska mångfalden, 
lagrar koldioxid, skapar arbetstillfällen 
samt bidrar till mer mat och mer bränsle. 
Tångodling skapar en ömsesidig användning 
mellan människorna och havet.

Flexibilitet
Flexibilitet är ett genomgående tema för detta projekt.

Den flytande konstruktionen möjliggör flexibilitet i anpassning till plats såväl som i anpassning 
till framtida klimatförändringar som exempelvis en höjd havsnivå. Det modulära systemet 

av strukturer möjliggör anpassning i skala och rum, för att möta framtida behov och sociala 
förändringar. De fyra nyckelorden nedan är vägledande för hur vi når projektets övergripande mål.

Västra Götalands Region Tjörn Dyrön

Afloat
Projektet strävar efter att bli en katalysator för förändring, genom att öka medvetenhet, väcka diskussion 

och ge en inspirationskälla om hur vi kan nyttja havet för att främja en framtida social- och miljömässig hållbarhet i en lokal kontext. 

Vindriktning Solstudie

Sammanstråla 
lokalinvånarna
Idag finns det ett önskemål om fler platser 
att mötas på samt arrangerade aktiviteter för 
invånarna på Dyrön. Platserna som adderas kan 
användas av turister såväl som lokala öbor för att 
umgås, arbeta eller arrangera olika typer av event.



matkäll0r

koldioxidsnål gröda & regenerator 
av havet

hållbara produkter

samhällsutvecklare

Varför flytande strukturer?

Tångkedjan. Från ursprunget till dess destination

Byggnadsprocessen. Från början till slutet

Tillgängliggör strandlinjen Flexibilitet av plats & 
utveckling

Anpassningsbar mot 
klimatutmaningar

Möjlighet till alternativ
energiproduktion

För människor

Högkvalitativ, näringsrik mat. 
Stor källa till kalcium, järn, 
magnesium, kalium och jod

För djur

Nötkreatursfoder till-
verkat av tång minskar 
metan som drivs ut från 
båda ändarna av djuret

För växter

Tång innehåller kraftfulla 
tillväxtstimulerande hor-
moner, de stimulerar fröns 
groning och näringsupptag 
samtidigt som de skyddar 
växter från infektioner.

Bio-plast hållbar 
färgning av 
textilier

Bio-gas

Avskogning Överanvändning 
av gödningsmedel

drickbart vatten 

Tångordlingar har inga av de stora nackdelarna med landbruk:

Tång har många egenskaper som kan utvecklas som hållbara alternativ

snabbväxande 
gröda

Gör sig av 
med CO₂

biologisk 
mångfald

Skapa fler jobbmöjligheter
i närheten av ön

Ett sätt att skapa en ekonomisk 
inkomst utöver turismen

Att vara en del av en större gemenskap av utbyte av kunskap, 
resurser och kraften mot miljöförändingar
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Byggmaterial

för att nämna några av de positiva aspekterna av tångodling..

Tång kan användas som..

Det flexibla och det fasta

Strukturerna är flexibla.
Det säkerställer anpassningsförmåga 
mot framtida klimatutmaningar och 
samhällsförändringar och kan skapa ett 
undantag i lagen om strandskyddet 

Ramperna som ansluter bryggan och 
strukterna är flexibla då de på sätt kan 
anpassa sig till en stigande havsnivå 
tillsammans med strukturerna.

Bryggan däremot behöver fixeras då de flytande 
strukturerna ska förankras i något för att ge den 
stabilitet. Valet att inte ankra vid havsbotten och 
istället brygga, gjordes då vi ville skydda det omgivande 
ekosystemet.

Det flexibla Det fasta
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THE SCHOOL OF ARCHITECTURE
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Bastu

Ägare:
Den lokala 

bastuföreningen

Användare:
Öbor

Turister
Konferensgrupper

3.

Skala 1:1000

Tångeriet

Ägare:
Tjörns kommun

Potentiella partners:
Nordic Seafarm

Universitet
Restauranger

Forskare
Konstruktion

Användare:
Öbor

Turister
Skolklasser

Konferensgrupper

Skala 1:200

Ökad havsnivå 1 m

Ökad havsnivå 0,5 m

Hytter

Ägare: 
Ägare av vandrarhemmet, 

Privat sektior 

Användare:
Turister

Konferensgrupper
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Skyddade områden

Dyrön

Vattendjup: 10 m

Vatten

Plats för tångodling 

Färja

Nummer indikerar vattendjup
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Tångeriet skala 1:100 Bastu skala 1:100 Hytter skala 1:100 Svit skala 1:100

Förlängning av turistsäsongen

Tångeriet

Hytter

Sauna

Vad kommer först?Tillämpning av moduler

Strukturerna är flexibla i vilken ordning de  
kommer till platsen i och med att de alla inspirerar
för ett alternativt sätt att tänka kring hur  
byggnader anpassas till framtida och sociala behov 
och klimatförändringar. 

Strukturerna kan därför fungera väl så bra  
ensamma som tillsammans då de möjliggör vägen 
till samma mål - att förlänga turistsäsongen.

Moduler

Ponton Interiöra väggarExteriöra vägar Tak

Montering

Tångeriet skala 1:100 Bastu skala 1:100 Hytter skala 1:100 Svit skala 1:100

Bastu

Hytter

Tångeriet Tångeriet

Bastu

Hytter

MPDSD 2021 | Design studio Planning and Design for Sustainable Development in a Local Context: EN ANNAN LANDSBYGD ÄR MÖJLIG
Afloat | Nelly Axelsson, Emma Frykberg, Emelie Stenhammar

ARKITEKTURSKOLAN

(m)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


	Afloat Svenska_SCREEN_poster1&2_ADJUSTED
	slutgiltiga posters svenska - adjusted

