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SOLGÅRDSTERRASSEN

Inledning
Det sista centrala förtätningsområdet i staden - så heter det 
i programmet. Området har dessutom en terräng som kan 
karakteriseras som närmast ’obyggbar’, och med helt unika 
och storslagna naturkvaliteter. Vi har närmat oss denna 
uppgift med stor respekt för platsens naturresurser och med 
en närmast ödmjuk inställning till att bygga på området. 
Det är en central plats i staden, 700 m från centrum, och 
placerad på en höjd med 180 graders utsikt som omfattar 
landskap, vatten, stad och industri i siluetten.
En ovanligt vacker belägenhet som enligt vår uppfattning 
kallar på ett projekt som både konceptuellt kan leva upp till 
denna placering samt vara arkitektoniskt nyskapande.
Det är målsättningen för detta projekt.

Huvudgreppet
Programmet anger att det vid förtätning skall tas stor 
hänsyn till grönstrukturen så att inte de existerande gröna 
kvaliteterna byggs bort. Det är därför vår intention att bevara 
så mycket som överhuvudtaget möjligt av den existerande 
skogsvegetationen.
Vi tror inte att det är rätt att ta utgångspunkt i de existerande 
byggnadstypologierna, som typiskt är friliggande villor och 
mindre grupper av radhus, placerade på vågräta platåer i 
den lokala terrängen. Vi anvisar däremot ett huvudgrepp 
som introducerar en ormformad bebyggelse som bildar 
en helt ny figuration och skapar ett sammanhängande 
och starkt arkitektoniskt koncept. Solgårdsterrassen har 
därmed fått sin helt egna identitet. 
Genom att sträcka ut den nya bebyggelsen i en lång figur 
kan ingreppet i den existerande naturen minimeras. Sett 
från staden så anas de nya husen uppe mellan träden utan 
att på något vis dominera bilden. Sett från luften så har 
Stenungsund fått en ny ikon – Ormen. Sett från bostäderna 
så har de alla fått del i den storslagna utsikten och en 
optimal solorientering. Ett nytt och annorlunda sätt att 
bygga på - på berget och i skogen. En ny och spännande 
bostadsbebyggelse som det står i programmet.

Ankomsten
Man ankommer till bebyggelsen från Parkers väg och 
rör sig långsamt och lite snirkligt uppför sluttningen, från 
plushöjd 26.5 upp mot plushöjd 28. Efter ca 130 m möter 
man bebyggelsens första kvarter. Bostadskvarteren ligger 
på höger sida av vägen och varierar mellan två och tre (på 
några få platser fyra) våningar och är placerade på kanten 
av sluttningen. Det första kvarteret har ankomst via en rad 
smala gångbroar. På vänster sida är klippan reglerad och 
uttrycket är växlande med plantering och rå klippa. 
Härmed uppstår bebyggelsens gemensamma ankomstrum 
som har växlande rumslighet och innehåll genom hela 
förloppet. På några ställen smalt och intensivt, på andra 
ställen utvidgar det sig och innehåller potentiella uppehålls- 
och lekmöjligheter. Ankomsten till de enskilda kvarteren sker 
antingen via gångbroar eller från mindre, lokala platser.
Ankomstvägen anpassas således i förhållande till 
existerande terräng och rör sig både i plan och sektion. 
Husen följer med och anpassar sig lokalt till vägen – detta 
bidrar till att ge olika relationer mellan väg och hus. Några 
”svävar” på sluttningen och andra förankrar sig mer direkt 
till vägens höjdnivå.
Längs vägen integreras en del längdparkering i terrängen, 
svarande till ca ¼ av behovet. Resterande finns i tre 
parkeringskällare placerade strategiskt i förhållande till 
topografin och gångavståndet till bostäderna.
Den snirkliga vägen säkrar generellt en låg hastighet och 
under färden har man utsikt över de vackra vyerna både i 
mellanrummen mellan kvarteren och i de lokala portarna 
där ankomstsystemet till bostäderna är placerat. Vägen ser 
vi helst anlagd som en traditionell grusväg men vi är klara 
över att det sannolikt är krav på asfalt.

Strukturen
Det handlar om en grundläggande och mycket enkel och 
rationell struktur. Brutna bostadskvarter som varierar 
från 2-4 våningar och som är uppbyggda i en enkel 
upprepningsprincip. Alla brytningar är utformade med 
bostäder som kan ta upp variationer i vinkeln. Där strukturen 
växer upp i 4 våningar så är brytningen funktionellt och 
konstruktivt organiserat omkring en hiss och en trappa som 
betjänar enplansbostäder. Mellanzonerna är utfyllda med 
radhustyper av varierande storlek som i sektionen är med 
i att uppta olika placeringar i terrängen. Den omedelbart 
komplexa strukturen upplöses således i upprepningar som 
är rationellt betingade.
Det är vårt mål att kombinera det dramatiska som finns på 
området med det byggbart rationella. Några bostäder har 
således direkt ingång från ankomstrummet – andra från en 
gångbro över sluttningen.
Strukturen anvisar ett maximalt antal bostäder på 155 
stycken med möjlighet för utsikt över de storslagna 
omgivningarna – oavsett om det är landskapet och fjorden 
eller ljusen över staden. Alla bostäder har balkonger med 
sol och utsikt.
I den centrala delen av bebyggelsen ligger den största 
gemensamma friarealen med den lilla ’bergsknallen’ och 
den cirkulära trädlunden. Det är här man kan samlas i ett 
skyddat landskapsrum inne i bebyggelsen. Det är här de 
oformella mötena finner plats och barn’barnen’ spelar boll 
och har en gemensam lekplats. Den stora ’bergsknallen’ 
frihålls och utgör ett vildare landskapsrum som samtidigt 
skapar en övergångszon till den existerande villa- och 
radhusbebyggelsen på toppen.
De existerande cykel- och gångvägarna utnyttjas 
och förbinds nivåfritt till bebyggelsen genom de stora 
öppningarna i strukturen.
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Bostäderna
Vi anvisar i förslaget en serie olika bostadstyper i 
varierande storlekar och utformning. Mer traditionella 
bostadstyper i ett plan med tillgång till hiss, och två- 
till tre våningar höga radhustyper med ankomst från 
terrängen.
Bostäderna är generellt sett organiserade med ett 
genomgående rum i entréplan – genomlyst och med 
direkt kontakt till både ankomst och utsikt.
Alla bostäder har matplats i förbindelse med köket 
och uppfyller så vitt möjligt livscykelkraven – enstaka 
bostäder kräver mindre justeringar för att möjliggöra 
sovplats i entréplan. Detta gäller särskilt A-typen som 
samtidigt är den bostad som ger möjlighet till ändringar 
i huskroppen. Man rör sig upp eller ned och därmed 
uppstår en hustyp i flera etage, men där den enskilda 
bostaden har max två våningar. Vi tycker att bostaden 
har många rumsliga kvaliteter men är medvetna om att 
den inte fullt ut lever upp till kraven i gällande bygglag. Vi 
vill dock gärna hävda att en vidare bearbetning relativt 
enkelt kan lösa denna problematik.
Alla bostäder har förråd i direkt förbindelse med bostaden 
och de har indragna och relativt stora balkonger som är 
förberedda för inglasning. Balkongerna är vända mot de 
fantastiska utsikterna och är indragna för att ge lä och 
skydda mot den vindutsatta placeringen på toppen av 
backen. Vi tycker att det är ofördelaktigt med en generell 
inglasning och menar att det bör vara ett tillval – det 
är omedelbart stora kvaliteter i den öppna balkongen 
där man kan känna årstidernas förändringar direkt på 
kroppen. Ett fåtal av bostadstyperna har möjlighet för 
takterrass med utgång direkt från uppehållsrummet.
Vi har strävat efter en flexibilitet i inredningen så att det 
är möjligt att ’välja till’ antalet sovrum - det gäller specifikt 
för A-typen.
Alla bostäder som är placerade i markplan har en 
förgård som fungerar som ingångsterrass. Här kan man 
följa med i livet i bebyggelsen och flera bostäder har en 
orientering som säkrar morgonsol.
Om det finns krav på fler enplansbostäder så kan 
projektet enkelt justeras genom att införa flera portleder 
med potentiell möjlighet för att införa en hiss (som i typ 
C).

Konstruktion och material
Grunden utförs i betong. Råhuset ser vi utfört som 
betongplattor stöpta på plats (ev. filigran) med 
bärande betongpelare direkt ned på klippan. Tvär- 
och längdavstyvning sker vid snedställning av de 
bärande pelarna och strategiskt rätt placerade skivor. 
Installationer förs i isoleringen under däcket. Härmed 
etableras ett bärande däck som kan bebyggas. Vi 
menar att det skulle vara meningsfullt och bärkraftigt 
att bygga husen i trä, antingen som vanliga regelverk 
eller i massivträkonstruktioner. Bägge metoderna kan 
användas och utföras med olika grader av prefabrikation. 
Brandmässigt är båda principerna beprövade och kända 
tekniker, med de höjder som är aktuella.

Arkitektoniskt menar vi att det är rätt att föreslå trä som 
fasadmaterial – behandlat så att det framstår som en 
mörkbrun tjärfärg. Den bifogade dokumentationen 
visar att det är möjligt att lösa gällande brandkrav 
och underhållsintervallet bedöms rimligt (10-15 år). Vi 
föreställer oss att den traditionella vindgipsen ersätts av 
en cementprodukt som är obrännbar så att den samlade 
konstruktionen lever upp till EI-30 kravet. Arkitektoniskt 
kan det dock vara möjligt att acceptera en plattbeklädning 
i form av obrännbara cementprodukter – exempelvis 
Swiss-pearl eller liknande i koksgrått utförande.
Fönster utförs i en trä-aluminiumlösning, gärna med 
gående ramar i hårt trä för att tillföra värme till uttrycket. 
Vi är klara över att fönsterpartier skall kunna putsas och 
att det skall inarbetas flera öppningsbara partier än vad 
som omedelbart framgår av illustrationerna.

Energi
Kravet om 65kwh/m2 kan genomföras – primärt 
genom optimal isolering, bra fönster och den primära 
placeringen mot syd och väst. Vi föreslår i tillägg också 
ventilation med värmeåtervinning, som kravet är i 
programmet. Strukturen där husen i stor utsträckning 
är sammanbyggda, kombinerat med ett förnuftigt djup 
på husen reducerar samtidigt ytfaktorn. Det kommer 
dessutom vara nära till hands att supplera med solceller 
på de ytor som vänder mot syd.

Exploatering
Vårt projekt innehåller det önskade antalet bostäder 
och vi menar att området kan bära detta utnyttjande 
utan att vara överbebyggd. Ändå vill vi peka på att 
alternativt bygga i max 3 våningar vilket skulle reducera 
bostadsantalet en aning. 
Om den strukturella idén skall överleva utan att 
tangera risk- och bullerzonen kommer det att ytterligare 
inskränka på utsträckningen. Isåfall kan det övervägas 
att göra en mer homogen, genomgående 3-våningars 
kvartersbebyggelse för att uppnå tillräckligt hög 
exploatering.
I förbindelse med parkeringskällarna kommer det 
potentiellt att vara arealer som kan användas till 
gemensamma förråd, hobbyrum eller gemensamma 
lokaler till festen som skall hållas i förbindelse med 
silverbröllopet! Dessa lokaler kan därutöver placeras 
med fina utsikter och med direkt kontakt till skogen.

Buller och risk
Vi är medvetna om att vi överskrider gränserna för 
risk- och bullerzonen. I ett alternativ visar vi hur den 
föreslagna bebyggelsestrukturen kan utvecklas genom 
att endast tangera den yttersta gränsen, med en mindre 
exploatering som konsekvens. 
Vi har anvisat en bebyggelse som maximalt utnyttjar 
potentialen för utsikt, särskilt mot sydväst ut genom 
skärgården, och vi menar att osäkerheten om de 
faktuella konsekvenserna bör belysas närmare innan 
man beslutar att avskära denna möjlighet.

Buller kan lösas med särskilda fönstertyper och alla 
bostäder har genomgående åtkomst till en ’säker’ sida 
som uppfyller bullerkraven. Riskproblemet kan hanteras 
genom en skärpt brandstrategi vilket också nämns i 
programmet.

Landskapet
Visionen är att bevara så många träd som möjligt för att 
stärka idén om att bo i skogen. 
Området består mest av träd, primärt av tall med 
underskog av rönn, mindre ekar och partier av björk.
Tall har pålrot, vilket betyder att rotsystemet 
huvudsakligen är lodrätt och inte spänner ut över ett 
större område. Detta skapar möjlighet för tallen att växa 
nära inpå de nya byggnaderna och vägen. Tall kan bli 
upp till ca 30 m höga under goda växtförhållanden, här 
på området förmodligen 20 m och med en krondiameter 
på ca 8-10 m. 
Vid fällning av träd kan man riskera att skapa vindfällen. 
Efter byggarbetet skulle det vara möjligt att plantera nya 
träd för att kunna ha träd i zonen mellan byggnaderna 
och vägen eller på uppehållsarealerna längs vägen. Vi 
föreslår att man planterar arter som redan växer och 
trivs i skogen idag, t.ex. tall, björk och mindre rönnar.

Trafik
Solgårdsterrassen förutsätts få samma tillgänglighet som 
intilliggande bostadsgator, genom att gående ansluter 
till närområdets gångstråk samt att cykel och bil nyttjar 
delar av lokalgatunätet för att koppla till Stenungsunds 
övergripande trafiksystem. All utformning utgår från att 
det skapas en småskalig miljö där hastigheterna hålls 
på en trygg och säker nivå. Primärt har gång- och cykel 
fått en bättre tillgänglighet än bil, för att främja ett mer 
hållbart resande.
Gångstråken ansluter till närområdet i flera punkter. 
Gångvägen ner mot bron till centrum har vilplan var 20 m 
och belysning, så att tillgängligheten för funktionshindrade 
är acceptabel och den kan upplevas som trygg även 
under dygnets mörka timmar. Cykeltrafiken hänvisas 
till blandtrafik på lokalgatorna. Alla cykelparkering sker i 
anslutning till respektive bostadsentré, på tomtmark.
Tillgängligheten till kollektivtrafik sker på samma sätt 
som för hela stadsdelen, främst genom gångvägen ner 
mot centrum där busstrafiken finns.
Biltrafik når Solgårdsterrassen via närområdets 
lokalgatusystem. Gatan är en lokalgata med vissa delar 
utformad som gångfartsområde. Gatans sträckning 
och gestaltning skapar en god hastighetsmiljö, även 
i områdets östra tillfartsdelar. Sektionen är smal och 
bygger på samverkan med gående och cyklar. Med 
4,2 m köryta och 1,8 m gångyta utan nivåskillnad blir 
totala bredden som kan utnyttjas vid samverkan mellan 
trafikantgrupperna 6,0 m. Även gatans längdprofil verkar 
för låga hastigheter. Varje anslutning av gångvägar till 
gatan har skapats med goda siktförhållanden. Stora 
fordon kan vända på platser längst in i området. 
All parkering sker på tomtmark. Med 150 bostäder och 

0,8 bpl/bostad samt 0,2 bpl/bostad för besökande får 
området 150 bilplatser varav ca 35 ligger i direkt anslutning 
till gatan. Övriga 115 bpl finns i parkeringskällare under 
gatan.

Etapper
Bebyggelsen är organiserad så att det uppstår tre 
naturliga etapper. De stora öppningarna markerar 
delningen och strukturen erbjuder en parkeringskällare 
till varje etapp.

Efterskrift
Vi är medvetna om att vårt förslag är radikalt i sin 
tanke. Det kommer att vara en stark arkitektonisk idé 
i förhållande till det existerande landskapet och den 
topografiskt unika situationen.
Det är inte traditionella gårdsmiljöer i strukturen, men vi 
menar trots detta att vi kan erbjuda massor av uppehålls- 
och lekmöjligheter utomhus – såväl beskyddade och 
nära bostäderna, som i den omkringliggande och ’vilda’ 
naturen.
Vi är också medvetna om att förslaget omedelbart kan 
verka ’dyrt’ – vi menar dock att den principiellt rationella 
upprepningsprincipen och de förhållandevis beskedliga 
ingreppen i området möjliggör en ekonomi som är 
realistisk.
Drivkraften har varit det unika och speciella i områdets 
placering och det är enligt vår uppfattning nödvändigt - 
om det skall byggas på området - att finna ett grepp som 
kombinerar det unika med det varsamma, i förhållande 
till det givna landskapet.
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plan av urval, 1:200 

A1: 1rok, radhus eller flervåningshus i ett plan. BOA: 35 m2. BTA 47 m2.
ingång från gatuplan, trapphus eller via utvändig trappa. 

A2: 2rok, radhus i två våningar. BOA 55 m2. BTA 72 m2
ingång från gatuplan eller via utvändig trappa

A2 variant: 2rok, radhus i två våningar. BOA 58 m2. BTA 75 m2. 
ingång från gatuplan eller via utvändig trappa

A3: 3rok, radhus i två våningar. BOA 78 m2. BTA 98 m2. 
ingång från gatuplan

A3 variant: 3rok, radhus i tre våningar. BOA 80 m2. BTA 101 m2
ingång från gatuplan

A4: 4rok, radhus i tre våningar.  BOA 100 m2. BTA 123 m2 
ingång från gatuplan

B: 5rok, radhus i 2 våningar. BOA 108 m2. BTA 128 m2 
ingång från gatuplan

C: 3-4rok, enplansbostad i flervåningshus. BOA 105 m2. BTA 130 m2 
ingång från gatuplan och trapphus.

C: 3rok, enplansbolig i 2-våningshus. BOA 68 m2 . BTA 79 m2
ingång från gatuplan eller utvändig trappa.

D: 4rok, enplansbostad i flervåningshus. BOA 80 m2. BTA 92 m2 
ingång från gatuplan eller trapphus.



perspektiv

perspektivtyp a 1:100

typ b 1:100 typ c 1:100

1ROK  15  06  35 m2  0210 m2 46 
2ROK  30  36  57 m2  2050 m2 73 
3ROK  60  54  75 m2  4050 m2 93 
4ROK  45  48  95 m2  4560 m2 115
5ROK  -  08  105 m2  0840 m2 128

i alt   150  152    11710 m2  

bostäder - ytor:

ifølge program
:

i forslaget:

B
O

A genom
snitt:

B
TA genom

snitt:

B
O

A :

parkerings antal:

 i konstruktion, delvist nedgrävt : 120 
 på terräng: 30 
 cykel p: 1-2 pr. bostad

etappdeling, bostäder:

 första etappen : 55 
 andra etappen : 61 
 tredje etappen : 36

totalt             :152 bostäder



sektion 1, 1:200 sektion 2, 1:200 sektion 3, 1:200

perspektivmodellfoton



ingångs-
terrass

ingångs-
terrass

nisch

nisch

sektion 4, 1:200

sektion typ B, 1:50 perspektiv
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