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Målsättning
Vår ambition är att skapa en ny levande stadsdel med blandad karaktär - som lever hela året runt 
och blir en tillgång för alla som bor och besöker staden. Vi har valt att lägga stort fokus på Ström-
stadbornas behov och önskemål kring platsen så att detta blir en plats för alla och inte enbart för 
de nyinflyttade. Färdigt och utbyggt kommer detta att bli länken mellan södra Strömstad och norra 
Strömstad. Idag är området en återvändsgränd med markparkering. Genom att låta strandpromena-
den fortsätta genom området och vidare norrut kan flera intressanta platser bindas ihop som gör det 
möjligt för alla att njuta av utsikten, närheten till havet och allt som erbjuds här. 
Canning-området kommer bli en ny stadsdel med innovativa miljölösningar, spännande arkitektur 
och intima stadsmiljöer anpassade efter skalan i Strömstad. Området har alla förutsättningar att bli 
en urban, naturnära stadsdel som erbjuder Strömstadbor och turister hög livskvalitet. Målsättningen 
är att utgöra ett exempel för hållbart stadsbyggande i skärgårdsmiljö. Ny miljöteknik kommer att vara 
i fokus. Som exempel föreslår vi Svanen-märkta flerbostadshus, energisnåla passivhus kombinerade 
för boende och verksamheter och smarta stadsradhus. Allt från generösa bostadsrätter med fan-
tastisk havsutsikt till yteffektiva hyreslägenheter. Majoriteten av lägenheterna är tvåor och treor. Med 
hiss tar de boende sig lätt ner till garaget i källarplan där det både finns parkeringsplats för bilar och 
cyklar.
Området kommer framförallt att vara en tillgång för hela Strömstad och Strömstadborna men som 
boende i området kan man verkligen njuta av allt Strömstad har att erbjuda. Allt ligger bara ett sten-
kast bort. Man har nära till centrum och torget, bryggor och bad, båten intill husknuten, restauranger 
och caféer, gångavstånd till golfbanan, Kosterbåtarna, hamnen och sommarens uteliv. 
Vi vill ersätta dagens markparkering med lummiga parkmiljöer och låta gårdarna bli gröna lungor i 
den varierade bebyggelsen. Utmed hela Västra Hamngatans sträckning genom området planterar vi 
trädalléer på samma sätt som man planerar i centrum. Huvudparten av all parkering förläggs un-
der mark. Skeppsbroplatsen och Canningområdet har allt för stora kvaliteter för att vi skall anlägga 
markparkering här.  Alla garage kommer att utrustas med laddningsstationer och ha ett antal p-plat-
ser avsatta för bilpooler.
En skiftnyckel räcker. Ett klimatsmart boende handlar om mer än att bara bygga hållbart. ”Att-de-
la-är-det-nya-äga” är nyckeln till kvarter där de boende får större möjlighet att bestämma hur deras 
vardag ska påverka miljön. ”Sköt-dig-själv-och-skit-i-andra-mentaliteten” är härmed förlegad. 
Genom vårt förslag vill vi staka ut vägen mot ett mer inkluderande sätt att bo och leva tillsammans 
med grannarna - istället för bredvid. Framtiden skulle må så mycket bättre om vi hade lite mer ge-
mensamt. Att dela på vissa saker kan vara en bra början. Tillgången till det man behöver, som verk-
tyg, cyklar, elbilar mm, ersätter här det privata ägandet. Våra kvarter tar därför ett direkt kliv rakt in i 
framtiden så att den privata konsumtionen avsevärt kan reduceras. 

Strandpromenaden
Strandpromenaden blir nerven genom området som knyter 
samman Nötholmen och Canning med Strömstads centrum. 
En ny gång- och cykelbro mellan Torget och Skeppsbroplats-
en hjälper till att synliggöra den nya delen av strandpromena-
den så att fotgängare slipper passera den smala och starkt 
trafikerade Norra Hamngatan. De två broarna, en i norr och 
en i söder, ges en sammanhållen gestaltning som knyter an 
till de intilliggande platserna. 
När strandpromenaden löper längs med hela kusten - från 
Daftö Camping till Nötholmen - blir både Canning och Kebal 
lättillgängliga och attraktiva besöksmål. Torgen placeras längs 
med vattnet och kopplas samman av strandpromenaden. Vi 
föreslår även en ny förbättrad strandpromenad bort till Sur-
brunnssalongen och småbåtshamnen i Bojarkilen. 
Gångstråk och cykelleder skall vara upplysta för att skänka 
trygghet under hela året. Vi har utformat Skeppsbroplatsen 
och kajen som leder till Skärgårdstorget så att man i framti-
den kan knyta ihop dessa om man väljer att ha en samman-
hängande strandpromenad. Sommartid kan man även binda 
ihop dessa med flytbryggor. 
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Cykelstråk
Vår ambition är att göra området ”cykelvänligt”. Det skall vara lätt och attraktivt att ta sig till och från, 
liksom att ta sig fram inom området. Cykelbanorna skall anknyta till befintliga och framtida leder 
inom och in till staden. Tillgängligheten utifrån främjas genom de båda föreslagna broarna, tillgäng-
ligheten inom området främjas genom att det överallt skall vara möjligt att använda cykel för att 
förflytta sig. Husen inom området ”cykelanpassas”, så att det finns väderskyddade och upplysta ställ 
liksom lättillgängliga förvaringsmöjligheter inomhus eller i särskilda förrådsutrymmen för cyklarna. 
Gångstråk och cykelleder skall vara tydligt markerade för att undvika konflikter mellan olika trafikan-
ter som tvingas samsas om samma gatuutrymme.

Smitvägar
Strandpromenaden blir det huvudsakliga gångstråket genom området och kompletteras med en 
gång- och cykelbana längs med Västra Hamngatan samt smalare passager mellan och igenom 
kvarteren. Grundtanken är att man, via smitvägarna, skall kunna passera fritt mellan husen ner till 
strandpromenaden och ut på bryggorna. Smitvägar och stråk skall vara tillgängliga för alla. Markbe-
läggningen kommer att tydliggöra de olika stråken och skapa attraktiva möten mellan de allmänna 
och mer privata platserna.

Siktlinje
Vi har planerat bebyggelsen norr om Röuddsberget så att man från Västra Hamngatan får en siktlinje 
genom området mot bron över Bojarkilen. Kopplingen fyller en funktion för de som rör sig i området - 
till fots eller på cykel - och bildar en smitväg norrut. Vi väljer däremot att låta bilvägen vara kvar så att 
den på ett naturligt sätt följer terrängen. En stor rak väg rakt igenom området hade annars kunnat bli 
ett blåshål för nordanvinden och vi hade frångått den lilla skalan i Strömstad och upplevelsen av den 
uppbrutna kvartersstrukturen. 

Markbeläggning
Markbeläggningen på trottoarer, stråk, gårdar och torg är avlånga granitplattor i olika bredd vars 
form och proportioner påminner om den trätrall som används på bryggorna och strandpromenaden 
längs med vattnet. På så sätt skapar vi fina möten och övergångar mellan de olika offentliga platser-
na. Graniten sträcker sig över hela området och binder ihop de olika kvarteren. Beläggningen tillåter 
även grönska att tränga igenom och ju mer grönska desto mer privat är en plats. Detta sker genom 
en gradvis uppluckring av granitplattorna för att skapa en jämn övergång mellan privat och offentligt. 
Materialet är också enkelt och jämnt att ta sig fram på och bra att använda ur tillgänglighetssyn-
punkt. Samma material används även på gatorna i gårdsgatumiljön men där är granitstenen större 
för att markera skillnaden mellan gång- och cykelvägar och biltrafikerade gator. 

Torg
Granitplatsen/evenemangstorget
Vi får tillgång till stora mängder granit från Röuddsberget som vi kan använda oss av på platsen, is-
tället för att frakta bort den mot en hög kostnad. Vårt förslag är att vi använder en del av detta till att 
bygga en ny evenemangsplats som är direkt kopplad till torget i Strömstad. Under platsen placerar vi 
ett parkeringsgarage som ersätter den markparkering som tidigare låg på Skeppsbroplatsen. 
Skeppsbroplatsen används även idag för olika evenemang - en funktion som inte får gå förlorad i 
staden. Platsen kan med fördel användas vid större seglingstävlingar, flytande båtmässor, cirkus eller 
varför inte isbana på vintern. Möjligheterna är oändliga. 
I anslutning till platsen förlägger vi ett kulturhus/strandpaviljong - där man i programmet ville ha ett 
parkeringsdäck. Detta är en fantastisk plats som skall vara till för alla. Här kan man placera terminal-
funktionen för de båtar som lägger till, utställningar, separata eller i anslutning till de events som man 
har på platsen, en pendang till Naturum på Koster, värmestuga på vintrarna med omklädningsrum för 
dem som vill åka skridskor, uppgång från parkeringsgaraget, kiosk och närbutik etc. 
Paviljongen kommer att vara i ett plan och utformas så att de boende bakom har fri utsikt ut mot 
havet. Vi föreslår att lägga ett grönt sedumtak på halva taket så att ytan även kan användas som en 
parkyta sommartid och solpaneler på den andra som bidrar till elförsörjningen. Huset kommer att 
vara uppglasat och upplyst så att byggnaden skänker ljus och trygghet i området vintertid. 
Genom att placera kulturhuset här kommer detta att bli en mötesplats i området och en entrébygg-
nad till den nya stadsdelen. 
Entrén till parkeringsgaraget ligger på byggnadens östra sida. Är garaget fullt kan man enkelt kom-
ma runt kvarteret och ut på Surbrunnsgatan igen. Genom att förlägga entrén här undviker vi att få in 
större trafikmängder in i området. 
Marken framför strandpaviljongen är något upphöjd och binder ihop paviljongen med Granitplatsen. 
Genom att lägga samma marksten här som på platsen framför markerar vi att detta är en  låghastig-
hetszon och inte en genomfartsgata. Vi får en tydlig gångzon samtidigt som vi skapar ett farthinder 
redan i början av Västra Hamngatan. 
Vi låter Norra Hamngatans granitkajer fortsätta ända ut och runt granitplatsen. Istället för den be-
tongpir som ligger där idag, där turbåtarna ligger på var sin sida, kommer båtarna nu ligga längs 
med kajen. På utsidan kan större båtar som Ostinidiefararen och mindre kryssningsbåtar lägga till 
när de gästar Strömstad. 

Soltorget
I anslutning till Evenemangstorget ligger parken. Här kan man njuta av utsikten och morgonsolen i 
skuggan av träden och planteringarna av syren och vildkaprifol. Här skulle man även kunna ha en 
minigolfbana om man så önskar. Framför parken och utmed hela kajkanten går en träbrygga i olika 
nivåer som inbjuder till spontana möten. Här kan man sola, umgås och hitta sin egen favoritplats. 
I slutet av bryggan ligger Soltorget. Likt torget i Västra Hamnen i Malmö så kommer detta bli en plats 
där man ses och syns. På torget ligger solen på under större delen av dagen och här finns caféer 
och restauranger med stora uteserveringar. Härifrån kan man också ta sig upp på Röuddsberget 
för att sola och ha picknick på granithällarna. Precis som i Malmö vinklar vi bryggan så att torget 
blir större, där det är som mest skyddat, bakom berget. Vi trappar bryggan, innanför vågbrytaren, i 
avsatser ner mot vattnet. Här kan man bada, sola, släppa av folk som kommer med mindre båtar till 
torget. Längst ut på vågbrytaren lägger vi ett hopptorn. Här finns även en ramp för äldre och rörelse-
hindrade så att de kan ta sig ner till en avsats anpassad för bad.

Skärgårdstorget
Nordväst om Röuddsberget ligger Skärgårdstorget. På torgets södra spets ligger hamnmagasinet 
med sitt dyk- och kajakcenter. Här har vi även lagt en lägre brygga i direkt anslutning till kajakcentret 
där man lätt kan komma i och ur sin kajak och dra upp den på land. Man kan enkelt rulla ner dykut-
rustningen och lasta över den i båtar som lägger till precis intill. Vi har valt att göra kajen helt rak så 
att man lättare kan lägga till långsides när den stora hamnen är full. På den norra sidan av kajen kan 
man lägga till med fören mot bryggan. 

Broplatsen
Runt Broplatsen är det liv och rörelse som hägrar. Vi vill att gatan ner mot Broplatsen skall bli en 
gågata sommartid så att butikerna kan flytta ut i stråket. Vi kommer att ha en stor genomströmning 
av folk här och det skulle göra det mer attraktivt för butiksägare att flytta hit. Här finns mindre butiker, 
gallerier och kontor. Utmed kullerstensgatan - ner mot torget - har vi bland annat föreslagit bokaler. 
Detta är bostäder som under sommartid både kan fungera som bostad och näringsverksamhet. I 
den nordöstra delen har vi det bästa solläget så där finns det möjlighet för en mindre servering. 
Vi har utformat bron som ett timglas då vi vill att bron skall bli en social plats och en del av torget. 
Det stenbelagda torget fortsätter upp på bron och binder ihop ytorna. Genom sin utformning kan vi 
ta upp alla de rörelser som är på platsen. Antingen om man kommer från Skärgårdstorget och skall 

vidare norrut mot Kebal eller om man kommer från golfbanan och går mot Surbrunnssalongen. Då 
kajkanten ligger på 2,5 meter och torget på 3,3 meter så har vi lagt nivåskillnaden i trappsteg så att 
bron blir som en läktare ut mot havet och in mot Bojarkilen. Bojarkilen är en bra plats att ha Wake-
boardtävlingar på då den ligger skyddad från vågor och vind. Genom sin form kommer bron att vara 
tillgänglig för alla.

Norra Kajen
Om man följer strandpromenaden förbi Broplatsen och vidare österut mot Surbrunnssalongen går 
man förbi Norra Kajen. Norra Kajen är ett litet mindre stenbelagt torg med en vändplats. Här ligger 
Saltfabriken med sitt kontorshotell och sina hyreslägenheter. Här finns även förskolan i området.
 

Gårdar
Gårdarna mellan husen är öppna och tillgängliga för både boende och allmänhet. De skall vara inti-
ma med gemensamhetsutrymmen och ge plats för samvaro. De binder ihop området med genvägar 
samt skapar skyddade små parker och platser. Gårdarna är uppbyggda så att de skall få maximal 
ljusinstrålning över året och under dygnet och ge skydd från vinden. Vi har även arbetat med takens 
utformning för att maximera soltimmarna inne på gårdarna.
Gårdarna har olika karaktär för att ge något nytt och unikt till området samt de olika kvarteren. Det 
finns semiprivata trädgårdar, en aktivitetsgård, dagvattensamling, uteplatser, serveringar, växthus, 
grill- och lekplatser. 
Den upphöjda gården i Kv. Måskär nås via trappor och hiss från både kajpromenaden samt Västra 
Hamngatan. Gården är tillgänglig för alla men p.g.a. att den är upphöjd får den en mer privat karaktär 
för de boende i husen omkring. Gården är av trädgårds-karaktär med gräsmatta för folk att vistas på. 
Trappan ner mot havet bildar en fin läktare att sitta och njuta av utsikten från. 
Norr om Röuddsberget finns två gårdar som är mer öppna i sin utformning. Gården närmast Västra 
Hamngatan blir mer av en aktivitetsplats, för alla åldrar, med en större lekplats för de små, skatepark 
för de lite äldre och utegym för de vuxna. Det kommer även finnas en klättervägg med olika svåra 
leder upp på berget. Andra aktiviteter kan vara pingis, basket, rutschkanor studsmattor, löpbana, 
gungor, bollplaner och Boule i anslutning till platsen. 
Om det är möjligt nivåmässigt så vill vi förlägga en dagvattenuppsamling på gården bakom maga-
sinsbyggnaden. Gården får karaktären av en mindre park med damm där allt dagvatten från området 
samlas. Detta blir en mer skyddad plats med tillgång till vatten där man kan sitta i lä på en parkbänk 
och njuta av lugnet.
Gården mitt emot, bakom hotellet, får karaktären av en anlagd gård med en uteservering för skär-
gårdshotellets frukost- och lunchservering. I anslutning till gården finns uppgången från garaget där 
ett orangeri/vinterträdgård uppförs som tillgång för de boende intill. Orangeriet kan nyttjas året om 
och bli som ett uterum där man kan umgås och odla det man önskar. Här finns även matbord och 
grillplats för alla. Tvärs över gatan har gården getts samma karaktär med ett gemensamhetshus och 
orangeri.

Alla gårdar får en grön karaktär och bildar små parker. Markbeläggningen är en blandning av gräs 
och avlånga granitplattor - för att underlätta framkomlighet för alla. Vi vill få till attraktiva möten 
mellan de allmänna platserna och de mer privata gårdarna. Uppdelningen skall vara tydlig men inte 
övertydlig. Här har vi exempelvis jobbat med nivåskillnader och markbeläggning på olika sätt.

Röuddsberget
Vi väljer att ta bort stora delar av Röuddsberget för att skapa utrymme för bebyggelse och för att få 
in så mycket ljus från sydväst i området som möjligt. Och i öster för att knyta ihop stadsdelen så att 
vi inte får en tydlig uppdelning mellan kvarteren. Den norra delen av berget kommer att efterlikna ett 
gammalt stenbrott som är vanligt på västkusten. Nedschaktningen kommer att göras i nivåer så att 
det inte blir en hög bergsvägg som skuggar de intilliggande gårdarna. Mot aktivitetsplatsen har vi 
föreslagit en klättervägg som med all säkerhet kommer att bli en magnet i området. 

Bergsparken
Från soltorget kan man ta sig upp i bergsparken på ett enkelt och smidigt sätt. Där det behövs kom-
mer det att finnas räcken och skyddsanordningar - men ambitionen är att i så stor utsträckning som 
möjligt låta berget vara som det är. Önskvärt skulle vara att man kunde låna kuddar och filtar nere i 
kaféet och ta med sig upp till de allmänna grillplatserna som finns på berget. 
På den norra sidan kommer vi att spränga in trappor och avsatser så att man kan ta sig upp och ned 
från berget även härifrån.

Trafik
Trafiksituationen i Strömstad är problematisk med stora trafikflöden i centrum. Man har försökt att 
komma till rätta med detta genom olika åtgärder men trots det blir det lätt köer och trafikstockningar. 
När man nu planerar för nya bostäder och affärsverksamheter på Canningområdet ser vi en möj-
lighet att även diskutera vägnät och trafikflöden på platsen så att de boende inte blir beroende av 
trafiksituationen i centrum. Idag kan man i princip endast ta sig till och från Skeppsbroplatsen via 
Norra Hamngatan. 
Genom att enkelrikta trafiken på Norra Hamngatan och runt kvarteret Fiskaren sommartid minskar 
risken för köbildning vid intensiv trafik.  Detta för att undvika mötande trafik utmed Norra Hamngatan 
och förbättra flödet. Väljer man att inte köra in i området kan man på ett smidigt sätt komma runt 
kvarteret. 
Västra Hamngatan fortsätter utmed Skeppsbroplatsen på samma sätt som idag med körfält i båda 
riktningarna. Intill Röuddsberget föreslår vi en inlastningsgata för de lokaler som ligger nere vid vatt-
net - så även norr om Röuddsberget i nordväst - där det finns en väg för inlastning till Skärgårdstor-
get. Västra Hamngatan mynnar ut i Broplatsen där det finns en vändplan. Väljer man att inte åka ner 
till Broplatsen fortsätter vägen runt sjukhuset och ner till Norra Kajen där det också finns en vänd-
plan. 

För att få ett bättre flöde i området föreslår vi att räddningsvägen, på sjukhusets fastighet, fungerar 
som en ventil och blir öppen för biltrafik sommartid för att inte belasta trafikmängden i centrum. Ge-
nom att göra dessa åtgärder kan man på ett smidigt sätt ta sig till och från området utan att behöva 
ta sig igenom centrum och på så sätt förhindra att området blir en flaskhals trafikmässigt om Ström-
stads centrum är avstängt för trafik av olika anledningar. 

Parkering
När man kör in i området utmed Västra Hamngatan har man som besökare möjlighet att parkera i 
garaget under granitplatsen. Här finns det 200 p-platser som ersätter de platser som tidigare fanns 
på Skeppsbroplatsen. Här kan man parkera om man skall ta Kosterbåten, besöka kulturhuset, hand-
la i centrum, besöka boende i området eller delta i evenemang på granitplatsen. Man kommer ner 
till garaget på kulturhusets östra sida. Att vi ersätter de parkeringar som finns på platsen idag är en 
förutsättning för att centrum inte skall fortsätta att utarmas. Att vi dessutom placerar dem närmare 
torget än tidigare skapar bättre förutsättningar för handeln i centrum.
Inom området finns 60st markparkeringar. Norr om Kv. Måskär har vi placerat 30st av dessa så att 
de hamnar direkt anslutning till sjukhusets entré för att underlätta besök. Det kommer även att finnas  
30st markparkeringar i anslutning till norra kajen för de som skall besöka förskolan och för de boen-
de i närheten. 
Under den upphöjda gården på Skeppsbroplatsen ligger150 p-platser. 60 p-platser för de boende, 
30st besöksparkeringar för sjukhuset samt 60 p-platser för de verksamheter ligger intill vattnet och 
som finns i huset. Man kommer ner till garaget via parkeringen som ligger intill Röuddsberget.
Enligt samma princip ligger det parkeringsgarage som matar bostäder och lokaler i området norr om 
Röuddsberget. Här finns det möjlighet att lägga 445st parkeringsplatser uppdelade i tre garage som 
i sin tur är kopplade till varandra under mark. 315 p-platser för de boende samt 130 p-platser för de 
verksamheter finns i området. Entrén till garaget ligger utmed Västra Hamngatan och man kommer 
upp från parkeringsgaragen via trapp/hisspaket i de gemensamhetsanläggningar som ligger på varje 
innergård eller i direkt upp i husen. Dessa gemensamhetsbyggnader är till viss del uppglasade och 
fungerar som ljuskanoner ner till garagen.
 
Utanför planområdet
Framför sjukhusets norra del ligger idag en lite större parkeringsplats. Ytan ligger utanför planom-
rådet men om det behövs fler parkeringar i området så kan man med fördel placera ett p-däck i två 
våningar här.
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KVARTER / GESTALTNING TOWNHOUSE, INSPIRATION

Arkitektur/Gestaltning
Vår tanke är att lägga husen så att alla har utsikt över både havet och livet nere på bryggan. Vi låter 
husen växa i höjd ju närmare de kommer den centrala genomfartsgatan - för att området skall kän-
nas småskaligt från havet och för att husen som ligger bakom skall få så bra utsikt som möjligt. 
Karaktären i de olika kvarteren är varierande och erbjuder mångfald. Genom variation skapar vi ett 
område som håller över tid och inte är bundet till en viss tid eller typ av arkitektur. Gestaltningen 
spänner från traditionell bohuslänsk byggtradition till samtida modern arkitektur. Vi kommer att an-
vända oss av den absolut senaste tekniken för att nå våra högt ställda miljömål. Bostadsrätter och 
hyresrätter blandas.

Material
Vi kommer att ha tillgång till mycket granit i och med att vi schaktar bort stora delar av Röuddsber-
get. Husen i Bohuslän hade nästan uteslutande stengrund förr och det kommer vi plocka upp som 
en genomgående gestaltningsprincip i området. Från början hade man en äldre skalmur av råsten 
som var fylld med jord men efter 1800-talets mitt hade man en grund av huggen natursten vilket 
är det utseende vi föreslår. De relativt höga granitgrunderna, som vi vill ha uttrycksmässigt, var ett 
resultat av att man förr hade en extra bostadsvåning i botten för tvättstuga och kök samt gärna ett 
”sommar-rum” där familjen kunde bo under varma månader medan man hyrde ut resten av huset till 
badgäster. 
Stående träpanel med olika ytbehandlingar och kulörer är det material som i huvudsak kommer vara 
genomgående. Allt från trärena hus - som kommer att gråna över tid - till hus i Falu Rödfärg. Några 
av husen kommer att målas med oljefärg i ljusa nyanser och andra i dova ockratoner.
För att anpassa oss till den omgivande bebyggelsen har vi valt att utgå från sadeltaket som är den 
vanligaste takformen i de nya kvarteren. Sadeltaken täcks med en-kupiga och två-kupiga tegelpan-
nor. Platta tak kommer att täckas med sedum.

Blandstad
Vi har delat upp området i olika karaktärsområden för att få den variation som vi eftersträvar.  

Kv. Måskär 
Mitt på Skeppsbroplatsen, som är en av de vackraste platserna på västkusten, ligger Kv. Måskär. Ett 
modernt, lätt och luftigt kvarter med stora glaspartier ut mot havet. Huset i sig kommer att bli något 
alldeles extra och försköna Strömstads siluett från havet. 
För att skapa så bra förutsättningar för de boende som möjligt samt de verksamheter som ligger i 
huset har vi har valt att öppna upp kvarteret mot vattnet. Vi har även hackat huset i flera olika avsat-
ser för att alla skall få ta del av utsikten. Vi tror inte på att skönja havet genom en glugg när man bor 
på en plats som denna. De generösa insynsskyddade uteplatserna kommer att ligga i direkt sydväst-
läge. 
Husgrunden skall vara i granit, fasaden i trä och de stora glaspartierna skall ha karmar i ek. Detta 
kommer att kräva ett större engagemang underhållsmässigt vilket är motiverat här.
På den upphöjda gården finns det en gemensamhetslokal för de boende i föreningen. I bottenvå-
ningen på lokalen ryms ett mindre spa med förslagsvis bastu och motionspool samt en besökslägen-
het som de i föreningen kan hyra. I samma byggnad ligger även en restaurang mot havet med serve-
ring på ovanvåningen. På bottenvåningen finns kök, bar och uteservering. Från garaget kan man ta 
hissen direkt upp till dörren eller som i penthouse-våningarna - direkt in i lägenheten.
Även här arbetar vi med en lägre skala intill vattnet. Husens kontur kommer att följa Röuddsberget 
och bilda en naturlig förlängning av detta när de terrasserar sig ner mot vattnet.

Kv. Brattskär
I kvarteret i den nordvästra delen av Canningområdet, mellan havet och gågatan, har vi valt att arbe-
ta med traditionell bohuslänskt arkitektur med moderna inslag. Detta för att anknyta till historien och 
bevara småskaligheten från havet. Vi vill ta tillvara den kunskap som fortfarande finns hos den äldre 
generationen och låta den prägla området. 
Direkt norr om Röuddsberget ligger Hamnmagasinet, en byggnad med industriell karaktär som på-
minner om magasinet som ligger i området idag. Här inryms förslagsvis ett dyk- och kajakcenter. Här 
finns det även plats för kontor och andra verksamheter. 
Skärgårdstorget har en fantastisk kvälls- och eftermiddagssol som kommer att göra detta till en po-
pulär plats. Byggnaden invid torget kommer att ge området mycket av sin karaktär och det är viktigt 
att ge den rätt utformning. Vi skulle vilja lägga ett mindre skärgårdshotell på platsen med en bättre 
restaurang. Hotellet skulle med fördel ha en frukost- och lunchservering mot gården och eftermid-
dagsservering ut mot torget. Trots att det finns och planeras fler hotell i Strömstad så tror vi att det 
finns utrymme för ytterligare ett - tack vare dess exceptionella läge.
Intill skärgårdshotellet, på båda sidor, ligger flerbostadshus i traditionell stil i olika kulörer. I hörnan 
mot nordväst ligger ett hyreshus i direkt anslutning till torget och med utsikt mot havet. 

Broplatsen
Vid Broplatsen kommer vi att arbeta med samtida modern arkitektur i trä och glas. De två husen 
som ligger intill gång- och cykelbron kommer att signalera entrén till Canning och till Strömstad från 
norr.  Båda husen har samma uttryck med fasader som är uppdelade i rutor med olika höjd och 
bredd. Med sina sex våningar tornar det östra huset upp sig över den omkringliggande bebyggelsen. 
Huset mitt emot är i fem våningar och tillsammans skiljer de sig från övriga byggnader i sitt uttryck 
och bildar en port in i området. Genom sin placering kommer husen inte att skymma utsikten för de 
boende i området.

Kv. Tärneskär
I kvarteret öster om gågatan förslår vi en varierad bebyggelse med tydlig miljöprofil. Vi har hämtat 
inspirationen från varvsindustrin och modern träarkitektur. Här finns radhusbebyggelse, Bokaler, 
moderna flerbostadshus i trä, bostadsrätter och hyresrätter i olika kulörer och material. Här finns 
även en gemensam cykelverkstad på gården där man kan mecka med sin cykel. Husen är så kallade 
egenvärmehus, vilket innebär att byggnaderna har en extremt låg energianvändning förenat med god 
inomhusmiljö. Bostäderna är radiatorlösa och värms huvudsakligen upp av uppvärmd ventilation via 
fjärrvärme, instrålad solvärme, hushållsapparater, belysning, verksamhet och de boende själva. För 
de boende är det ett alldeles vanligt hus med hög trivsel och bra lägenheter.

Norra kajen
Utmed Norra Kajen kommer stilen återigen att vara småskalig bohuslänsk arkitektur. Hamnmagasi-
net och Varvet blir två byggnader som ramar in Canningområdet från norr. Vi föreslår även att man 
utmed strandpromenaden, på vägen bort mot Surbrunn, bygger nya sjöbodar där boende i området 
kan förvara allt till sina båtar som ligger i hamnen.
Saltfabriken, som ligger intill Norra Kajen liknar den byggnad (Saltfabriken) som ligger här idag. Vi 
blev väldigt förtjusta i det befintliga huset och skulle vilja behålla uttrycket i det nya huset i största 
möjligaste mån. Vårt förslag är att entréplanet ska erbjuda en flexibel yta som kan hyras ut för kon-
ferenser, auktioner, fester och andra arrangemang eller som kontorshotell. Ovanför har vi lagt små, 
yteffektiva hyreslägenheter. I flygeln lägger vi förskolan. Här får barnen en skyddad grön gård mot 
söder i direkt anslutning till den omgärdande slänten. 

Townhouse
Vi har placerat moderna townhouse i suterrängen upp mot Surbrunnsgatan så att de får magnifik ut-
sikt utan att störa bebyggelsen bakom. Vi har optimerat husens placering med tanke på läge, solljus, 
utsikt, komfortzoner och insyn. Takterrasser och generösa mått, med drygt 3m i takhöjd, kommer att 
göra detta till ett mycket attraktivt boende. I sluttningen ligger fem huskroppar med två townhouse 
i varje. Mellan husen finns trappor och vindlande stigar som leder ner mot bryggan och vattnet och 
binder samman Surbrunnsgatan och Canning.

Utanför planområdet
Vi föreslår vidare att man även ser över möjligheten att bygga hyresrätter i och ovanpå Strömstads 
sjukhus. Sjukhuset behöver idag inte den yta som det nyttjade när det var i full drift. Därför tycker vi 
att det vore bra att bygga om den västra delen mot havet till hyresrätter och dessutom bygga på en 
våning. Vår bedömning är att det skulle ge 45st nya hyresrätter på den bästa platsen i Strömstad.

Gemensamhet / Community
I de gemensamhetsutrymmen som finns på gårdarna, som även fungerar som uppgång från parke-
ringsgaragen, finns en arbetsbänk, verktyg och andra redskap som man inte använder dagligdags. 
Vi tror inte på att alla behöver ha varsin sak av allting. Istället kan man gemensamt köpa in bättre 
produkter som alltid servas och är nyladdade när man behöver dem. Förr i tiden var det en tät ge-
menskap på kusten där man bland annat ägde båtarna gemensamt, vilket vi tror skulle kunna vara 
en idé att ta efter för det här området. Varje förening skulle kunna ha en båt som alla har möjlighet 
att boka vid behov. I anslutning till gemensamhetsförrådet finns även ett litet orangeri där man kan 
odla grönsaker eller ha aktiviteter tillsammans. Det här blir som en lykta vintertid som välkomnar 
besökare och skänker trygghet i området för de som passerar igenom.

Kustbevakningen
Vi föreslår att man flyttar Kustbevakningens verksamhet till Myren i anslutning till Sjöräddningen.

Bygg och miljöteknik
Grunden utgörs självklart av vitala hus med dragningskraft. Robusta, naturliga, energisnåla och ljusa 
hus - där arkitekturen uttrycker sin enkelhet i konstruktion samt teknik. Hus som erbjuder funktionel-
la och yt-effektiva bostäder som doftar av friskt trä.
Att bygga i trä möter alla de högt ställda krav avseende energieffektivitet, inomhusmiljö samt materi-
alitet vi eftersträvar i våra projekt. Husen använder därför träkonstruktion för bärande stomme, ytter- 
och innerväggar. I förhållande till sin egenvikt är limträ starkare än både stål och betong, vilket leder 
till låga kostnader för grundläggning och transport. Trä bidrar till ljusa och behagliga inomhusmiljöer. 
Dessutom finns stora möjligheter att använda många synliga trädetaljer i estetiska designlösningar. 
Träet ger också flexibilitet avseende lägenheternas planlösningar - genom att vi hanterar bärigheten 
med limträbalkar i stället för väggar. Inga andra byggmaterial kräver så lite energi vid framställningen 
som trä. 
Bergvärmeanläggningar, eller motsvarande, kommer att värma upp golvvärmesystem samt varmvat-
ten i huvudparten av kvarteren vilket ger oss förutsättningar att understiga ett energibehov på ca 45 
kWh/m2/år. Husen utförs även med individuell mätning av vatten och el vilket ger de boende direkt 
återkoppling till sina vanor och därmed en ökad medvetenhet om hur egna val påverkar moder jord.

BOSTADSRÄTTER   22580 m2  (69 %)

HYRESRÄTTER    8790 m2  (27 %)

BOKALER     670 m2  (2 %)

GEMENSAMHETSUTRYMMEN 520 m2  (2%)

TOTALT BOSTÄDER   32560 m2

HANDEL / KONTOR   2660 m2 

RESTAURANG / CAFÉ   1000 m2

HOTELL     1320 m2

FÖRSKOLA    280 m2

TOTALT VERKSAMHETER  5260 m2

BRF 1 RoK     5 ST

BRF 2 RoK     59 ST

BRF 3 RoK     89 ST

BRF 4 RoK     38 ST

BRF 5 RoK     32 ST

BRF RADHUS/TOWNHOUSE 20 ST

HRF 1 RoK     27 ST

HRF 2 RoK     46 ST

HRF 3 RoK     37 ST

HRF 4RoK     20 ST

TOTALT ANTAL LÄGENHETER 373 ST

BOSTADSRÄTTER    

 BTA     (%)   

HYRESRÄTTER    

GEMENSAMHETSLOKALER

BROPLATSEN
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KV. TÄRNESKÄR
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