
 

 

 

Vinnande förslag 
”Där mareld blänker så blå” 

 

Förslaget har lyckats skapa en harmonisk helhet som känns modern, men ändå tidlös och väl 
anpassad till staden Strömstad och dess bebyggelse. Skalan på byggnationen stämmer väl in 
med omgivande bebyggelse och det finns en tillhörighet mellan Skeppsbroplatsen och den 
norra bebyggelsen på Canning.  

 

 

Juryn har valt att utse ”Där mareld blänker så blå” till vinnare i tävlingen. 
Förslagsställare är Riksbyggen tillsammans med Sweco arkitekter. 
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Det finns naturliga stråk igenom området och 
fina torgplatser, varav Skeppsbroplatsen är 
den starkare. Som entré till området har man 
valt att placera ett café längst söderut, vid 
parkeringshuset. Då här finns kommunala 
funktioner i form av ett pumphus, så är 
denna tanke inte genomförbar, vilket innebär 
att entrén inte kommer att bli lika 
välkomnande som i förslaget. Istället så möts 
man av en parkeringsyta utmed kajen. En 
mjukare port vore mer välkomnande. Men 
flera fina offentliga torg bjuds längre in i 
området. Det finns även en framtida koppling 
mot norr, vidare mot Surbrunn. 

I mitten av området har man placerat ett 
tornhus i nio våningar, ett landmärke inom 
området. Tanken är att denna byggnad ska bli 
en framtida vägbeskrivning, ta sikte mot 
tornet för att komma vidare mot Kebal, eller 
vidare mot stan. Tornet ska även fungera som en lykta kvällstid.  

Småskalighet är annars ett ledord och förslaget visar på ett trivsamt och varmt område där 
husen huvudsakligen har sadeltak och färgerna varierar från vitt till olika varma toner. Tidlös 
och mänsklig arkitektur.  

Samtliga bostäder inom området avser att uppfylla kraven enligt Miljöbyggnad Silver, 
fasadmaterial och färg ska vara miljövänliga, komplementbyggnader ska ha sedumtak och 
växlighet inom området ska väljas så ekologisk mångfald uppnås. 

Vid en helhetsbedömning av samtliga kriterier, därav även ingående anbudspris, ser juryn 
detta förslag som det bästa i sin helhet. 

Antal bostäder: ca 422 lgh och 12 parhus (6 parhus utgår) 
Pris per ljus BTA hyresrätt: 1300 kr 
Pris per ljus BTA bostadsrätt: 4200 kr 
Summa anbud: 156 608 000 kr 

  


