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STRÖMSTADS NYA FRAMTID

UTFORMNING AV HAMNOMRÅDET CANNING I STRÖMSTAD

“Här finns något för alla. En blandad och levande 
stadsdel med närhet till Bohusläns magiska 
miljöer. Den sammankopplande pusselbiten i 
Strömstad.”

1:20 000

BAS - GARAGE OCH GÅRD

En bas som utgörs av 
verksamheter eller garage 
lägger grunden för kvarteren.

BERGET

Med visionen om att förstärka den karaktäristiska 
bohuslänsmiljön har berget Röudden fått en 
särskild utforming. Där strandpromenaden rundar 
udden huggs en stig om två meter in i berget. 
Detta för att bevara den idag populära badplatsen 
och ge en stark känsla av naturen. Den norra delen 
av berget sparas för att ge 

VATTEN OCH SIKTLINJER

Över stora delar finns visuell kontakt med vattnet. 
Detta bidrar till en havsnära känsla även en bit in 
mot land. Det hjälper också till med orienteringen i 
området. Vid Röudden leder en badplatsterrassering 
ner till havet och vid Hamntorget i norr finns 
möjlighet att gå ner till vattnet vid sidan av den nya 
bron. 

SOL

Byggnaderna i området växer upp från 
vattnet och terrasseras för att ge soliga 
uteplatser, gårdar och torg till de som bor 
och rör sig i området. 

en fin rygg och en solig vägg till det centrala 
torget. Solen värmer under dagen upp stenen, 
vilket gör det till en perfekt plats att sitta och 
luta sig med en kopp kaffe hela dagen. Vid 
speciella tillfällen kan bergväggen användas 
som ljudavskärmning vid sommarfestivaler som 
sätter Strömstad på kartan. 

KVARTER

Strukturen utgår från den 
klassiska kvartersstaden.

ÖPPNINGAR

I kvarterens hörn skapas 
öppningar in till gårdarna. 

HÖGT OCH LÅGT

Byggnaden mot 
strandpromenaden görs 
lägre vilket ger övriga 
byggnader bättre utsikt och 
solförhållanden

SKALA

Terrasseringar bryter ner 
skalan och ger uteplatser till 
de boende.

SMITVÄG MELLAN 
GÅRDSRUMMEN

Genom den informella 
vägen ges möjlighet att 
uppleva en variation i 
området utan att behöva 
passera större trafikerade 
vägar.

SOL, BERG & VATTEN
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Plan 1:500
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Sektion a-a 1:500
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Sektion b-b 1:500

Sektion c-c 1:500

Gaturum och gårdar 1:200

Torgplats och terrassering, 1:200

Gaturum, centrala torget 1:200
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Fasadmaterial 

Materialen som används är framför allt traditionella 
slitstarka material. Färgskalan i området är lugn, 
med vissa avbrott i klarare färger för att ge variation 
och lekfullhet till området. 

BTA

Våningar  4-5
Ljus BTA/hus  1230 m2

  

Antal hus  19 st
Antal lägenheter  238 st
Ljus BTA  23 370 m2

BTA

Våningar   8-10
Ljus BTA/hus  1440m2/ 1800 m2

Antal hus  2 st
Antal lägenheter  36 st
Ljus BTA   3240 m2

BTA

Våningar  3-4
Ljus BTA/hus  676 m2 

Antal hus   12 st
Antal lägenheter   96 st
Ljus BTA   7272 m2

LOA    1228 m2

Vy, Strandtorget

BTA

Totalt antal lägenheter  370 st

Total ljus BTA   34 722 m2

Exempelfasad 1

Exempelfasad 2

Exempelfasad 3



Parkeringshus, Centraltorget och 
strandpromenaden

PARKERING 
OCH INFART

STRÖMSTADS NYA FRAMTID

EKOLOGISK HÅLLBARHET

För att uppmuntra till att gå eller cykla inom 
området har gatorna tre olika karaktärer. Närmast 
havet går strandpromenaden. Det är en följsam 
promenad som  kan utvecklas till att koppla ihop 
omgivande havsnära stråk både i norr och i söder. 
För att urskilja området är den belagd med ett 
återkommande mönster av ljusa granitplattor. 
Inåt området går en väg utformad som gårdsgator, 
framför allt avsedda för cykel och gångtrafik. 
Markbeläggningen övergår här från granitplattor 
till gatsten. Längs med Västra Hamngatan går en 
tydlig cykel och gångväg, som i framtiden börjar 
redan vid färjestoppet från Koster, dit besökare 
gärna tar sig med cykel, fortsätter över bron till vid 
Hamntorget och vidare upp mot Hotellet. Generösa 
cykelparkeringar erbjuds vid varje bostadsgård och 
i anslutning till torgplatserna. 

Nederbörden ökar årligen i Sverige. Därför är det 
viktigt att jobba för att motverka översvämningar. 
Permeabla markmaterial och öppna 

SOCIAL HÅLLBARHET

I det nya Strömstad är mötesplatser och möjlighet 
till gemensamma aktiviteter viktigt. Därför planeras 
tre torg med olika karaktär in i området. I norr ses 
Hamntorget, vilket  utformas som en knutpunkt 
där större vägar möts. Det är en mötesplats där 
grannar från hela Strömstad kan mötas på väg till 
dagens aktiviteter. På kvällen får torget en lugnare 
karaktär. Härifrån ses solnedgången, vilket gör 
det till en vacker punkt att stanna till vid under 
sommarkvällar.  

Det centrala torget fungerar som en 
orienteringspunkt i planen. Med stöd från berget, 
ett högre hus, siktlinje till havet och den nya 
bron som kopplar till Kebalvägen blir torget en 
viktig nod i staden. Byggnaderna runt torget är 
anpassade efter solens skiftande höjder vilket 
ger det mycket goda förhållanden stora delar av 
dygnet och året. 

Vid Röuddens spets, i härligt sydvästligt läge, 

utvecklas dagens badplatsmöjligheter med en 
terrassering ner till havet för att ge boende och 
besökare en mer iordningställd badplats. Definierat 
av restauranger och småverksamheter vilar ett 
torg bakom. Här är det perfekt att köpa en öl 
under sommaren, eller en varm choklad en solig 
vinterdag. 

För att ge en variation av de som rör sig i området 
är 40% av bostäderna i området hyresrätter. 
Av dessa innehåller en byggnad en ny förskola 
och en annan ett äldreboende. De är belägna i 
norra delen, där det är lite mer avskilt från trafik 
och rörelse. På detta sätt kan människor över 
generationsgränser och från olika ekonomisk 
bakgrund bo tillsammans. 

Kvarteren består av en öppen gårdsstruktur som 
skyddas från vind av omkringliggande bebyggelse. 
Av tillgängslighetsskäl har ramper placerats i 
kanterna vid sidan av trappor som leder upp till de 
gröna gårdarna. Nivåskillnaden tillsammans med 

EKONOMISK HÅLLBARHET

Förslaget tar stor hänsyn till befintlig struktur för att 
ge mervärde och karaktär till området. 

Materialen på bebyggelse och mark är robusta 
och hållbara över tid.  Framförallt används granit, 
gatsten, gräsväxter, tegel och trä, förslagsvis ceder 
eller lärk på grund av det havsnära läget. Träslaget 
grånar vackert med tiden vilket återkopplar till 
äldre bohuslänsbebyggelse. 

Parkeringshusen är i mindre skala och utformade 
för att bidra till de offentliga platserna. Mot 
det centrala torget och vid den södra delen 
av strandpromenaden skapar p-huset en 
definierande och skyddande kant mot bilvägen. 
Mot torget trappar taket ner och formar på så sätt 
en behaglig kant att sitta på, samt en uppgång 
till en park på parkeringshusets tak. Bilarna får 
en laddningsstation per bostadsbyggnad, med 
möjlighet att uttöka för att belöna de som väljer 
miljövänliga fordon.

DAGVATTENSYSTEMTORGPLATSER OCH 
PERMEABILITET

MILJÖHUS

Vy, Hamntorget

Exempelbilder, 
miljöhus

Graniten är stark i 
den Bohuslänska 
identiteten och 
utgör grunden för 
strandpromenaden i 
området. 

Torgplatserna ges en design 
med återkommande element 
i markutformningen för att ge 
igenkänning inom området. 

Lekfull och 
varierad 
utformining av 
dagvattensystem i 
området.

Fotgängare

Cykel och fotgängare

Bil, cykel och fotgängare

RÖRELSE, HIERARKI

Verksamhet i bottenplan

Hyresrätter, 40 %

Äldreboende och förskola

FUNKTIONER

Vy, Centraltorget
Exempel på offenlig parkering i 

förgrunden. 

Exempelbilder till 
parkeringshus och 
kantparkering längs 
Västra Hamngatan. 
Parkeringshusen är 
i mindre skala och 
utformade för att 
bidra till de offentliga 
platserna. 

PARKERING

Totalt    ca 493 st

Boendeparkering 370 
Restaurang   26
Handel    28 
Förskola  6 
Allmänna  60

Under gårdar  ca 410 
P-hus   48
Kanstensparkering  35 

Parkering vid skeppsbroplatsen ej inkluderad

dagvattensystem för undan vattnet samtidigt som 
det förhöjer upplevelsen av 
området. 

Kvartersstrukturen är uppbyggd med krökta gatu-
rum förutom vid tre tillfällen där gatorna tillåtits 
sträcka ut sig för att ge goda siktlinjer. Berget be-
håller viss höjd för att skydda bakomliggande bost-
adsområde från västanvinden men är nedsänkt  på 
utvalda ställen för att släppa in solljus. Nedsänk-
ningen ger en naturterräng som är utformad som 
en bergspark med tre specifika platåer där det är 
möjligt att ha en picnic eller vila sig från klättringen 
upp. Platåerna innehåller plantering med växter 
anpassade efter svenska bergsmiljöer och går i en 
lugn färgskala.

På varje bostadsgård är miljöhus placerade så att 
det är lätt att komma till med renhållningsfordon. 
De är estetiskt tilltalande och rumsskapande för 
gårdarna. 

byte av markmaterial markerar en skillnad mellan 
privat och offenligt.  Bostäderna som är belägna 
på bottenvåning får privata uteplatser på gårdarna, 
vilka avskiljs med lägre kantväxter. 

Öppen gårdsstruktur ger smitvägsmöjligheter 
för en säker och spännande upplevelse som ger 
mervärden för området. De större gårdarna ges 
bredare smitvägar, vilket ger en mer offentlig kar-
aktär. 

Bebyggelsen längs strandpromenaden har tagit 
inspiration från gamla fiskeläger, för att ge en 
anspelning till den bohuslänska miljön. De har från 
denna utgångspunkt omarbetats för att passa en 
mer modern stadsbebyggelse med terrasseringar 
och uteplatser.  
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