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1 IDENTITET   
FÖR STENUNGSUND

Solgårdsterrassen karaktärsstarka bebyggelse har fått sin inspiration av 
platsens topografi. Dramatiska taklandskap och en variation i höjd 

och placering i naturen skapar Stenungsunds nya siluett.

2 UTBLICKAR 
ÖVER HAV OCH LAND

Platsens magnifika utsikt har varit utgångspunkten både för placering och 
gestaltning av den enskilda lägenheten med dess terrass/uteplats samt 

för de gemensamma uterummen.

3 INTEGRERAD Ö
LÄKER IHOP STADENS STRÅK

Bebyggelsen smälter in och adopterar bebyggelsemönstret i intilliggande 
område och strukturen kopplar ihop en hittills isolerad ö med både cen-
trum och östra delarna genom såväl visuella som strukturella samband.

4 MINIMALT FOTAVTRYCK
BEVARAR PLATSENS KVALITETER 

Hela området försörjs av en enkel väg som kragar ut över berget. Lägen-
heter staplas i första hand på höjden, med bilplatser i garage i norrslutt-
ningen. Den lägre bebyggelsen får bilplats i entréplan. Allt för att  spara 

så mycket som möjligt av naturmarken.
  

5 GLÄNTOR 
FÖR GEMENSKAP

Områdets två solbelysta gläntor ramas in och förstärks av den nya be-
byggelsen. Dessa platser blir viktiga vistelseytor - ljusa, solbelysta och 

med vackra utblickar.

6 BROAR & SPÄNGER
FÖR TILLGÄNGLIGHET TILL OCH PÅ  BERGET

God tillgänglighet till såväl naturliga som skapade platser uppnås genom 
ett nät av stigar och spänger uppe på berget. För att enkelt ta sig hit från 

dalgången skapas en vertikal koppling i fonden av befintlig gångbro.
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ANALYS

ISOLERAD Ö   
Högt ovan väg och övrig bebyggelse i Stenungssunds centrala delar ligger Sol-
gårdsterrassen. Vid en första anblick verkar den i det närmaste ointaglig med sina 
branta, trädbevuxna sidor. Att bo här med någon som helst form av ålderskrämpa 
kan te sig orimligt. För den med god rörlighet, kondition och upptäckarlusta verkar 
platsen istället utgöra en fin utflyktsplats med fina utblickar, kojbyggarmöjligheter 
och flåskrävande stigningar.

UTBLICKAR MOT HORISONTEN
Mot norr, söder och väster är terrängen dramatisk. Utsikten i dessa tre väderstreck 
är slående. När man banat sig väg genom sly och buskar, bemästrat branter och 
hoppat över sprickor ser man med bron i förgrunden ut över Hakefjordens glittrande 
vatten i söder, över Stenungsön till Tjörn i väster och bortom de säregna och karak-
tärsfulla skorstenarna, som ståtar i norr och vittnar om en av de viktigaste förutsätt-
ningarna för Stenungsunds fortsatta utveckling, skymtar mera vatten, öar och broar. 

DRAMATISK NATUR OCH GLÄNTOR
Områdets attraktionskraft är avhängig av att naturen, som i kombination med den 
fantastiska utsikten är platsens största tillgång, får fortsätta kännas som natur med 
solbelysta gläntor och tallar som silar ljuset. Området ska även fortsättningsvis 
fungera för stilla promenader med hunden, kojbyggen och löpturer. 

Inom området finns två tydliga gläntor med utsikt åt flera håll. Mellan tallarna silar lju-
set ned och belyser barrtäcke och klipphällar. Dessa relativt plana ytor har potential 
att bli attraktiva vistelseytor både för boende och förbipasserande. De utgör således 
fredade zoner som inte skall bebyggas.

ATTRAKTIVT FÖR MÅNGA
Med många arbetstillfällen, närhet till bryggplatser och västkustens utbud och till 
och med pendlingsavstånd till Göteborg tror vi att Solgårdsterrassen kommer attra-
hera långt fler än den utpekade målgruppen om 55+.  Även om syftet med projektet 
är att tillfredsställa efterfrågan från en specifik ålderskategori tror vi att det verkliga 
utfallet kan komma att bli mycket mer blandat än så. Ett heterogent sammansatt om-
råde ger också större förutsättningar för att gemensamma ytor utnyttjas och befol-
kas under större delar av dagen och ökar trivseln när generationer möts och umgås.

 

SITUATIONSPLAN, SEKTION VÄST-ÖST   SKALA 1:1000 (A1)

0 100 m

SITUATIONSPLAN ANALYS

BILDVINKLAR

GLÄNTA

BARRIÄRER

GLÄNTA

GLÄNTA

UTBLICKAR

A
C

A
C

B

B

2

3

1

SILUETT  
SOLGÅRDSTERRASSEN    2010 09 04



LANDSKAP

Med utgångspunkt i de topgrafiska förutsättningar formar vi vårt bebyggelseförslag. 
Topografin hjälper oss bland annat att finna vägens linjeföring, vackra naturgläntor 
att bevara samt utblickar att orientera bebyggelsen mot. Projektet handlar dels om 
att ta hänsyn till den ”nära” naturen och vid exploatering bevara naturmark alldeles 
in på husknuten, dels handlar det om att ta in det stora landskapet. Det innebär att 
när man befinner sig på den höjd, och med de utblickar Solgårdsterrassen erbjuder 
så skall det märkas. Utblickarna är Solgårdsterrassens största kvalité. 
Man behöver inte gå långt tillbaka i tiden för att se att berget inte alltid varit så 
kraftigt bevuxet som idag och en viss gallring är nödvändig för att ge luft och ljus 
åt såväl örter och fauna som för de tillkommande boende. Dock är platsens karak-
tär idag en oas helt nära inpå Stenungsunds centrala delar och det är detta vi vill 
bevara. I och med en exploatering kommer Solgårdsterrassen att tillgängligöras och 
dess vackra natur kommer bli en viktig del av områdets karaktär. 

ENTREÉR
Till fots; Via en gångbro tar man sig tillgängligt från hisstornet vid det höga huset på 
nordvästra entréplatsen upp till såväl parkeringsplatser som bostäder. 
Med bil; Parkerar man i det västra parkeringsgaraget som har avfarter i direkt anslut-
ning till vägen kommer man därifrån via trapphissen från garaget upp i direkt anslut-
ning till platån och bron. 
Med buss; Torgytan på platån är tänkt att kunna fungera som vändslinga för bussar 
så att lokaltrafiken kan utökas med en linje som betjänar solgårdsterrassen. 

BILVÄG
Vi låter vägsträckningen följa höjdkurvorna och därifrån emellanåt kraga ut över kan-
ten med hjälp av konsoler och gabionmurar för att undvika onödig sprängning. 

STIGAR OCH SPÄNGER
Sker i största möjliga mån på spänger, broar, vägar och ytor som varsamt fogats till 
berget med minimala infästningspunkter. Genom att fästa sig i berget med plintar 
eller bygga sej ut med gabionmurar kan man både bevara berget och får ett tillta-
lande sätt att röra sig och vistas. Angreppssättet bevarar platsens naturkaraktär, 
men möjliggör också ett tillgängligt sätt att få åtkomst till vistelseplatser, service-
funktioner och bostadsentréer. Spängerna kan vara av trä, gallerdurk eller betong. 
Det viktiga är att de uttrycker lätthet, en struktur som svävar ovan mark.

GLÄNTOR 
De två högsta kullarna bebygger vi inte utan låter vara tillgängliga som offentliga ut-
siktsplatåer i orörd natur, ett enklare stigsystem tror vi kommer uppstå spontant och 
det är inget vi vill styra. Trots en ganska hög exploatering kan vi på så vis bevara 
karaktären av natur och tallbacke. Vi ramar in de högsta punkterna och låter dem bli 
vackra gläntor med möjlighet till kontemplation såväl som vild lek.

AKTIVIETSTERRASSEN
Ovanpå parkeringsdäcket föreslår vi en terrass med vackra utblickar och aktiviteter 
som tennis, boule, blommande planteringar - en viktig social mötesplats för hela 
närområdet att nyttja. 
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SEKTION B-B   SKALA 1:500 (A1)

MILJÖ

I projektet vill vi fokusera på att skapa en hälsosam bebyggd miljö samt skapa ett 
område med fokus på energi och material. Detta kan göras genom följande värde-
ord där man dessutom kan välja mellan ambitionsnivåerna; bra, bättre, bäst!

ENKELT!
Välisolerade och täta byggnadskroppar
Orientering av byggnader med hänsyn till lokalklimat och väderstreck

ROBUST!
Teknik i urval och relation till förvaltningsbehov
Minimera risken för fukt genom prefab och fuktprojektering

RESURSSNÅLT!
Värmeåtervinning av frånluften
Fjärrvärme
Bra material och hänsyn till resursförbrukning

BRA!
Bra fönster, tätt klimatskal och goda U-värden
Frånluftssystem med värmeåtervinning kopplat till radiatorer och tappvarmvatten
Radiatorer som förvärmer luft vintertid och ger komfortvärme under uppvärmnings-
säsong
Individuell varmvattenmätning

BÄTTRE!
Bättre fönster, tätt klimatskal och bättre u-värden
Frånluftssystem med värmeåtervinning kopplat till radiatorer och tappvarmvatten
Radiatorer som förvärmer luft vintertid och ger komfortvärme under kortare del av 
uppvärmningssäsong
Solvärme för uppvärmning av tappvarmvatten. Areorna på de sluttande taken räcker 
för att försörja 100% av tappvarmvattenbehovet
Individuell varmvattenmätning

BÄST!
Optimerat klimatskal avseende fönster, täthet och U-värden
Frånluftssystem med värmeväxling, avsaknad av radiatorer
Utöka antalet solfångare för att förutom att täcka behov av tappvarmvatten även 
bidra till uppvärmningen
Individuell varmvattenmätning

BULLER/RISK 
En generell lösning med tyst sida för alla lägenheters sovrum ger oss möjlighet att 
placera husen på ett flexibelt och varierande sätt.

SERVICEHUS, HISS, ÅTERVINNING, KOLLEKTIVTRAFIK
I anslutning till höghusens entréer finns all nödvändig nära service som postfack, 
förråd för cyklar, barnvagnar och rullstolar, sorteringsrum för hushållsavfall samt 
ett generöst utrymme där man kan vänta på färdtjänst, läsa sin post, pusta ut med 
matkassarna eller prata med en granne. För de låga husen finns sorteringsstationer 
längs bilvägen.
För batterier, glas och pappersåtervinning finns återvinningsstationer i anslutning till 
platån.
Cykelparkering är tillgodosedd (1pl/1&2 rok, 2 pl/3&4 rok) i parkeringsgarage för 
de höga husen och för de låga husen i samband med garageplats och på gatan. 
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SEKTIONER OCH FASADER C-C SKALA   1:200 (A1)
0 20 m

TYPOLOGIER 
Vi anser att hyresrätten som boendeform med fördel kan omfatta olika typologier 
för att tillgodose olika behov. För den som längtar bort från staketskrapning och 
gräsklippning kan en gemensamt städad trapphusentré och bekväm hiss vara den 
ultimata lösningen, medan andra kan behöva ett visst mått av självständighet även 
fortsättningsvis för att kunna tänka sig att lämna villan. 

Tanken är därför att erbjuda olika typer av boende för att attrahera flera målgrupper. 
Utifrån platsens olika förutsättningar och förhållanden till omkringliggande bebyg-
gelse har vi tagit fram två hustyper som vardera finns i två olika varianter. Genom 
att placera dessa i olika grupperingar skapas en variation inom området med enkla 
medel.

HÖGA HUSEN
Två grupperingar av högre bebyggelse placeras på områdets nordvästra och nord-
östra entréplatser. Härifrån kan man tillgodogöra sig fantastiska utblickar i många 
olika riktningar utan att skugga eller skymma annat än den otillgängliga skogsbe-
klädda sidan mot norr. De karaktärsstarka byggnaderna annonserar området och 
signalerar likt sjömärken Stenungsund på avstånd – från vägen, från vattnet, från 
Tjörn och Stenungsön och ger Stenungsund en ny samtida siluett. De manifeste-
rar platsens stolta karaktär genom att resa sig bland talltopparna och blinka till de 
glänsande tornen i norr.

Husen fungerar också som länkar mellan angöringen till platån på terrassen från 
nordvästra entréplatsen mot Stenungstorg. Med en fribärande gångbro tar man sej 
tillgängligt från hisstornet som sällskapar med det nordvästligaste höga huset upp 
till såväl parkeringsplatser som bostäder. Vid såväl den nordvästra som den nordös-
tra entréplatsen finns gemensamhetslokaler med terrass längst upp i takvåningen 
av höghusen.

LÅGA HUSEN 
Längst ut mot utsikten i sydväst placeras en lägre bebyggelse i form av radhus och 
parhus. Båda hustyperna har generösa terrasser i sol- och utsiktsäge. Från radhu-
sen nås även den gemensamma vistelsemiljön i gläntorna direkt från en köksentré.
Småhusens placering med förskjutningar och rotationer sinsemellan ger en sekvens 
av utblickar när man rör sig genom området. De varken skuggar eller skymmer utsik-
ten för de befintliga bostäderna längre upp på berget. Lägenheterna har parkering 
och förråd inom lägenhetens väggar. 
Dessa hus skulle även kunna utformas som ägarlägenheter. 

PARKERING
Eftersom platsen idag har en avsaknad av plana ytor skulle all markparkering inom 
tomtgränserna kräva omfattande utfyllnad alternativt plansprängning. Vårt ställnings-
tagande är att lösa parkeringen på två sätt. I de låga husen sparas en yta ut i en-
tréplanet för parkering. För de boende i de höga husen på höjden finns ett garage 
som integreras med sluttningen mot nordost. För de som bor i de höga husen vid 
områdets entré mot öster finns parkering i ett mindre garage under husen.

Parkeringsstrategin är en stor fördel vid en etappvis utbyggnad av området där 
parkeringen är tillgodosedd men inte överflödig oavsett i vilken ordning man väljer 
att etablera sig på berget.

IDENTITET 
GESTALTNING/ KARAKTÄR/ MATERIAL
Områdets olika byggnadstyper hålls samman genom takutformning, detaljering och 
materialval. Vit och ljusgrå korrugerad plåt som reflekterar solen. Sträckmetallraster 
som avgränsar, filtrerar och ramar in. Betong som grundar och leder. Sammanhållna 
volymer med skulptural verkan och med indragna terrasser och balkonger klädda 
med varma trämaterial. Spänger av ljus betong och trä.

Vi föreslår att stommar och i viss mån fasader utförs av betong. Övriga material görs 
underhållsfria genom att välja anodiserade plåtar, varmförzinkade stål och värmebe-
handlat trä (vid indragna balkonger etc) 

Materialvalen är gjorda utifrån en livscykelanalys med energisnåla konstruk-
tioner och sunda material som är underhållsfria med tanke på det vindutsatta läget.
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FÖRSLAGET I SIFFROR

ANTAL 
LÄGENHETER 4 ROK 3 ROK 2 ROK 1 ROK TOT

HÖGA HUS

VARIANT (A)

NORMALPLAN (42) 42   84  42  -  168
BOTTENPLAN (4) 4   4  -  8  16
TAKPLAN (4)  8        8
           
           192
VARIANT (B)  
 
NORMALPLAN (16) 16  16  16  16  64
BOTTENPLAN (3) 3   -  3  6  12
TAKPLAN (3)  6  -  -  -  6
            
           82
LÅGA HUS

RADHUS (C)
ANTAL HUS (12)  -  48  -  -  48

PARHUS (D)
ANTAL HUS (19) 38  -  -  -  38

  
SUMMA LGH 117  152  61  30  360
            (8X5 ROK)
SUMMA %  33  42  17  8  100

BOA   30059 M2
BTA OVAN MARK  39092 M2

BOA/BTA  77%

EXPLOATERING OCH ETAPPER
Förslaget har en relativt hög exploatering i jämförelse med programmets minimikrav 
på 150 lägenheter. Detta baseras på platsens komplexa topografi som med största 
sannolikhet innebär kostsamma investeringar för infrastruktur och etablering.

PARHUS ENTRÉPLAN 
SKALA 1:200 (A1)

PARHUS ÖVRE PLAN
SKALA 1:200 (A1)

PARHUS SOUTERRÄNGPLAN
SKALA 1:200 (A1)

RADHUS ENTRÉPLAN
SKALA 1:200 (A1)

RADHUS PLAN 1
SKALA 1:200 (A1)

RADHUS PLAN 2
SKALA 1:200 (A1)
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4 ROK   114 M2

+ FRD      5+3 M2 
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