
FÖRSLAG TILL NY BEBYGGELSE PÅ SOLGÅRDSTERRASSEN

Stenungsund har nu skapat en möjlighet att bygga ett nytt bostadsområde med ca 150 lägenheter i ett tidig-
are orört naturområde, en av de sista obebyggda delarna i Stenungsunds tätort. Översiktsplanen säger att ”vid 
förtätningar inom befintliga områden skall stor hänsyn tas till grönstrukturen så att inte de gröna kvaliteterna byggs 
bort”.  Vi bedömer området som en värdefull naturtillgång och ett rekreationsområde för kommunens invånare 
som i möjligaste mån bör skyddas mot för hård exploatering . Vi anser att utbyggnad bör ske på ett mot naturen 
ödmjukt sätt. 

Historiskt har man utefter västkusten byggt vita hus i vindskyddade bergssluttningar med utsikt över havet.  Vårt 
förslag till utbyggnad av Solgårdsterrassen är att koncentrera byggnationen till dalgångarna mellan höjdryggarna 
vilka bevaras som ett sammanhängande naturområde, fortfarande tillgängligt för omkringboende.  Den värdeful-
laste och vackraste naturen sparas och ramas in av den nya bebyggelsen som samtidigt knyter samman befintliga 
områden med centrum och på så sätt omhändertar och förstärker redan etablerade gångvägar och stråk genom 
området. 

Genom att minimera utbredningen av bebyggelsen blir även ingreppet i naturen minimalt. Vägdragningar hålls 
korta och raka och anläggningskostnader kan hållas nere.  

Vi föreslår att man bygger den första etappen i sluttningen mellan Nytorpshöjd och gångvägen mot centrum. 
Andra etappen byggs på planen och sluttningen i direkt anslutning till Parkers väg. På detta sätt bygger man 
utmed vägens hela dragning och man får en naturlig port till det nya området, Solgårdsterrassen.  Ett förslag på 
ytterligare utbyggnation är att man även bygger i sluttningen på tävlingsområdets södra sida, vid detta alternativ 
får man ta bort ett av husen i etapp ett för att möjliggöra vägdragning upp på platån. Dessa byggnader kommer 
att få ett fantastiskt utsiktsläge och skapa siluett men innebär ett betydande intrång på den orörda naturmark som 
finns. En värdering av för och nackdelar måste göras. Denna etapp skulle möjliggöra ytterliggare ca 71lgh.

Bebyggelsen är utformad så att all trafik koncentreras inåt mot en terrasserad platsbildning i direkt förbindelse 
med entréer, groventréer och cykelrum. Detta är de boendes vardagsrum, utformat med små intima platser, ramper 
och trappor som förbinder, planteringar med ljung och kaprifol. Golvet är ljus betong, indelat med corten skarvar.  
Utåt ansluter alla hus mot orörd natur. Att alla rörelser sker genom området och mellan husen skapar trygghet-
skänsla och möjliggör trygga och upplysta gångförbindelser med centrum och i öst -västlig riktning. Koncentratio -
nen av kontaktytor inåt bidrar till att skapa möten mellan boende och genompasserande och till att synliggöra 
aktivitet och liv i området. 

Samtliga byggnader har utblickar både mot natur och mot platsbildningar. En upplöst struktur/placering av by-
ggnader bidrar till transparens med visuell genomsikt och diagonala utblickar mot hav och natur.  Skalan  känns 
varierad och ger en känsla av tillhörighet för de boende. Solen tillåts falla in i området från flera håll och ger 
solbelysta ytor på mark och fasader som varierar under dagen.  De skivklädda husen i vitt och aluminium bidrar 
till upplevelsen av ljus och lätthet. Alla balkonger och terrasser är orienterade mot syd eller väst eller en kombina-
tion av dessa väderstreck. 

Vi har valt att arbeta med en enkel byggnadstypologi som kan varieras och upprepas i hela området. Huset kan 
vridas i olika riktningar och indragna takvåningar ger variationsmöjligheter. Den terrasserade marken mellan 
husen bidrar till att våningsantalet varierar både mellan samt för samma hus.  Lägenheterna är luftiga och kan 
flexibelt ändras genom att lägga till eller ta bort väggar för att skapa större eller mer slutna rum. Lägenheterna 
vetter åt minst två håll och har därför direkt kontakt med både natur, utsikt och platsbildningar. Förvaring ordnas 
i klädkammare och egen utrustning för tvätt finns i badrum. Alla lägenheter har också en ordentlig hall med för-
varing. Generösa matplatser för umgänge är ordnade i kök i öppen planlösning som enkelt går att skilja av från 
vardagsrummet.  

Lägenheter i markplan har skyddade stora terrasser som står i förbindelse med naturen och indragna lägenheter 
i övre plan har försetts med takterrasser med fantastisk utsikt.  Alla lägenheter i normalplan har försetts med stora 
balkongrum som fungerar som en förlängning av vardagsrummet och sträcker sig ut i naturen mot utsikten. Uterum-
men är glasade för att ge vindskydd och möjlighet till förlängd användningstid. Glaset screentrycks med punkter 
som speglar omgivningen samt bildar insynsskydd och solskydd.   Trycket skapar en illusion då man samtidigt ser 
igenom och spegling av omgivningen. 

Den profillösa balkongglasningen är delad i räcke och överdelar, dessa går att vika åt sidan och öppna upp helt 
runt om balkongen. 

PARKERING 

Huvuddelen av parkering sker i garage under husen, i slänten där vi förmodar att det finns ett jordlager på ca 
2 m som schaktas. Sprängning minimeras men blir nödvändig på några ställen. Husens grundläggning sker i så 
stor utsträckning som möjligt på marken för att även här undvika onödiga sprängningsarbeten. Viss parkering 
med handikapplatser och några besöks platser sker i spridda platser på gatunivå.  Varje entré får cykelparkering. 
Sophanteringen löses med sopsug med inkast på gårdarna och tömningen ute vid Parkers väg. På så sätt behöver 
aldrig sopbilen in i gårdsmiljön. Utryckningsfordon har möjlighet att angöra på gårdsbjälklag och från Nytorps 
backe. 

TILLGÄNGLIGHET  

Förslaget är studerat med tanke på god tillgänglighet både inom och utomhus.  Man kan ta sig upp utmed 
gångvägen ifrån bron med 1:20 lutning fram till sina hus i etapp 1 och 2. Vid varje entré finns en rullstolsupp-
ställning kombinerad som groventré.

EKOLOGI / EKONOMI

Husen är kompakta och är raka i sin kontur vilket resulterar i väldigt få köldbryggor (energiförlust). De redovisade 
fönsterytorna är medvetet placerade och utformade med tanke på att minimera storlekar och antal.

I ett område som detta med välisolerade och täta byggnader med ett FTX system kan man uppnå ca 40 kW/m2 
och år så att investering motsvarar de ekonomiska möjligheterna. 

Många sammantagna val i utformningen av området bidrar till att skapa ett ekonomiskt genomförbart projekt. 
Upprepningen av hustypen och enkelheten i byggnaderna med valbart byggsystem tillsammans med den koncen-
trerade bebyggelsen bidrar till projektets framgång. 
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TEKNIK

TEKNIK

landskapsanalys

ent réplan etapp 1&2    skala  1:500 20 m 40 m0

OM LANDSKAPSARKITEKTUREN

Landskapsarkitekturen syftar till att skapa goda rörelsemönster som 
kopplar samman ny bebyggelse med befintlig, skapa platsbildn-
ingar som viktiga mötesplatser och ge stämningsfyllda närmiljöer 
med karaktärsgivande landskapselement. 

Gårdarna terrasseras i samklang med den omgivande terrängen. 
Murar i grönskimrande betong tar upp nivåskillnader och trap-
por och ramper binder samman de olika nivåerna för de gående. 
Närmiljön kring bostadshusen präglas av en förtätad naturmiljö 
i form av fält av ljung och gräset rödven med spridda enar och 
tallar, samt vertikala ytor inklätt i kaprifol. Ljungheden som land-
skapselement bildar en poetisk fond åt arkitekturen med djuplila 
massblomning under juli och augusti. Gångar och öppna torgytor 
hårdgörs med platsgjuten betong med slitsar av rostat stål samt 
grusade ytor. Marklägenheterna får egna, väl tilltagna uteplat -
ser där spaljéverk med klätterväxter skyddar för insyn. Uteplatser 
med sittmöjligheter samt lekytor ordnas som en integrerad del av 
gårdarna. Belysningen hålls dämpad. Det genomgående stråket 
poängteras med belysning i trappor och ramper. 

Den befintliga naturen med dess tallar, ljung och berg i dagen i 
anslutning till den nya bebyggelsen sparas i stor omfattning då 
den nya bebyggelsen koncentreras till ett fåtal samlade kluster. 
Naturmarken utgör en resurs för de kringboende och nyinflyttade 
och tillgängliggörs med varsamt inplacerade stigar. Gångstigarna 
kanaliserar rörelserna i området så att slitaget på lavar och ris 
minimeras. Med subtila tillägg poängteras olika målpunkter i land-
skapet, med grillplatser och utkiksplatser. 

Omhändertagande av dagvatten integreras i utformningen av den 
yttre miljön. Dagvatten från hårdgjorda markytor leds via ränndalar 
till öppna diken i utkanterna av garagen där det leds vidare till 
fördröjningsmagasin. Genomsläppliga material på parkeringsplat -
serna avvattnar träden i området. Takvattnet leds nedför sluttningen 
till anlagda gölar med fuktgynnad vegetation.  Gölarna utformas 
för att bidra till den biologisak mångfalden.
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LANDSKAPSANALYS

I de lägre partierna av tävlingsområdet växer tät och bitvis svårforcerad trivial-
lövskog med inslag av ädelträd som bok och med bl a skogskaprifol som under-
vegetation. I de starkt sluttande delarna växer talldominerad skog med inslag av 
triviallöv och med undervegetation av blåbärsris. På några ställen återfinns män-
skliga spår i form av stenmurar. I de höglänta delarna dominerar en gles tallskog 
med berg i dagen bevuxen med renlavar och med fält av ljungris i svackorna. 
Karaktärsfyllda landskapselement som kalaber- eller paraplyformade tallar och 
vackra bergformationer som renspolade kalhällar och klippväggar bevaras som 
viktiga inslag i områdets yttre miljö. 

En handfull etablerade rörelsestråk genomkorsar tävlingsområdet. Här föreligger 
ett behov av att tillgängliggöra och länka samman centrala Stenungsund med 
villabebyggelsen i öst vilket görs med hjälp av ny bebyggelse. Med ett ödmjukt 
förhållningssätt till naturen med landskapsanpassade vägar och koncentrerad be-
byggelse minimeras ingreppen i naturmarken.
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KONSTRUKTION OCH MATERIAL 

Husen är enkla i sin uppbyggnad och klarar många av 
marknadens typer av konstruktioner, plats byggd, prefab med 
filigranbjälklag likväl som hålbjälklag, marknadens prissät -
tning av byggelement kan styra valet och upphandlingen.  

Fasaderna är klädda med vita fibercement - och aluminium-
skivor med vertikala aluminiumlister i skarvarna. Balkongerna 
har vita tunna balkongbjälklag upphängda med diagonal-
stag, inglasade med speglande punktraster och tunt räcke. 

Taken är svagt lutande med sedumtak.  

ent réplan    skala 1:200 0 5 m 10 m
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ETAPP 1

möj l ig u tbyggnad

referenser:  Baumschlager Eber le 
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