
Rejäl men enkelt utformad arbetsbrygga. Foto från 
kommunens sjöbodsinventering 1987.

Mindre småbåtsbrygga. 

Enkla materialval och grova snickerilösningar. 
Foto från kommunens sjöbodsinventering 1987.
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BILAGA 1 - GESTALTNINGSPROGRAM FÖR 
BRYGGMILJÖER

Klädesholmens bryggmiljöer är karaktäristiska och identitetsbärande 
inslag med stor betydelse för samhället som helhet. Bryggmiljöerna om-
fattar privata och offentliga bryggor som utgör zonen närmast vattnet i 
anslutning till magasinsbyggnader och sjöbodar. Gestaltningsprogram-
met skall fungera som riktlinje och rådgivning vid nybyggnation, om-
byggnation och förvaltning av Klädesholmens bryggmiljöer, med syftet 
att bryggmiljöernas särskilda uttryck och atmosfär skall bibehållas 
även om funktionen i anslutande byggnader förändras.

Karaktäristik – enkelhet!
Traditionellt har bryggor anlagts utifrån praktiska behov 
och förutsättningar relaterade till sjöfart, fiske och industri. 
På Klädesholmen finns många bryggor som har denna nyt-
tokaraktär kvar, även om de idag främst nyttjas för rekrea-
tion och fritidsbåtliv. Bryggorna kan vara brokigt samman-
satta med olika mått, placering och tekniska lösningar, men 
uppfattas ändå som en enhetlig miljö. Det sammanhållande 
draget bärs upp av enkelhet och anspråkslöshet i material-
val, utformning och möblering. Denna kvalitet är viktig att 
bevara för att holmens karaktäristiska utseende, inte minst 
sett från sjösidan, skall fortsätta att råda. 

• Samma enkelhet som idag finns i många av Klädes-
holmens bryggmiljöer skall genomsyra byggnation 
och underhåll av bryggor även i framtiden.

Utformning och material
De vanligaste bryggtyperna är flytbryggan som flyter på 
vattnet förankrad i stolpar och den fribärande bryggan som 
är grundlagd mot botten på stolpar eller stenkistor (träkon-
struktion fylld med sten). Bryggorna har oftast däck och 
pollare av grånat trä, byggda med grova snickerilösningar 
och rejäla dimensioner på plank och stolpar (återanvända 
telefonstolpar är vanligt). Däck av rå betong (främst flyt-
bryggor) och stolpar av stål, tex galvaniserade stålrör eller 
järnvägsräls, ingjutna i betong förekommer också. Gjutna 
bryggstolpar har ofta ett ytskikt av plast eller rostfritt stål.

• Skala och mått på bryggan får variera efter behov 
och läge, men skall anpassas till och stå i proportion 
till omgivande miljö och bebyggelse. 

• Otypiska inslag som dekorativa snickerier, fina 
virkesdimensioner och alltför bearbetade detaljlös-
ningar skall undvikas. 


