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CANNINGOMRÅDET i centrala Strömstad är vackert beläget 
med havet som omsluter i både väst och nord. Stadsdelen kopp-
las till centrum och till Bojarkilen både visuellt och fysiskt med 
gång- och cykelbroar. Som  boende i området njuter man av den 
ständiga närheten till havet och möjligheten till egen båtplats di-
rekt utanför lägenheten. 
De vackra promenadstråken längst kajerna, bad- och utsiktsplat-
serna på och runt Rödudden och platsbildningarna med olika 
karaktär i stadsdelen är något som både de boende, alla Ström-
stadsbor och besökande kan njuta av. 

TORNHUSET reser sig i nio våningar 
med ett penthouse på toppen och 
blir ett landmärke i området. Det gla-
sade trapphuset blir som en lysande 
lykta kvällstid. Fina lägenheter med 
fantastisk utsikt. Trekantstorget blir 
entréplatsen framför byggnaden.

Nya BOSTADSKVARTER med varierad bebyggel-
se, sadeltak, varm färgskala, hyresrätter, bo-
stadsrätter och parhus med äganderätt. Nya PARHUS med urtsikt

Nya BOSTADSKVARTER med varierad 
bebyggelse, sadeltak, varm färgskala, 
hyresrätte och bostadsrätter. Halv upp-
höjda gårdar med parkeringsgarage 
under.

CANNINGTORGET, en ny plats 
med sittvänliga trappor som 
vänder sig mot väster. Nya kajer 
med bryggor för småbåtar, sjö-
bodar och paviljonger. Butiker 
och verksamheter i bottenvå-
ningarna.

Berget diamantsågas mot 
gatan och belyses på ett 
effektfullt sätt

SKEPPSBRO-
PLATSEN

STRÖMSTORGET

NY BRO

NY BRO

TREKANTS-
TORGET

CANNING-
TORGET

KAJPROMENADEN görs 
attarktiv, kajens stenskoning 
kompletteras med soldäck 
och bänkar i trä som vänder 
sig mot södersolen

En ny GÅNGBRO ger direktkon-
takt med centrum och en siktlinje 
genom området upp mot bron 
över Bojarkilen

En ny GÅNGBRO över 
Bojarkilen ger bra kon-
takt med Kebalområdet

STRÖMSTORGET blir en ny attrak-
tiv plats, porten in till Canningom-
rådet. Stenläggning över hela ytan,  
shared space, utfyllning av kajen 
och ett café med uteservering och 
takterrass möter besökaren.

Bryggan förlängs eventuellt och 
kajen utökas genom utfyllnad

P-DÄCK i två plan nyttjar 
den naturliga sluttningen. 
Spaljéklädda fasader i trä 
med klängväxter

BÄNKAR med 
sittplatser i väster-
läge

RÖDUDDENs södra och centrala 
del bevaras. Badstegar och utsikts-
platser med bänkar gör berget till 
en attraktiv plats att vistas på.

SKEPPSBROPLATSEN blir en viktig 
samlingsplats, sittvändiga trappor 
som vänder sig mot södersolen, 
paviljong med glasscafé och ute-
servering

motto:
’där som marelden blänker så blå...’

RÖDUDDENs norra delen sprängs bort för 
att skapa byggbar mark. Bergskanten terras-
seras och diamantsågas och belyses på ett 
effektfullt sätt. 
Den norra delen av berget som ligger i 
skugga nyttjas för parkering i tre plan, där-
över lägenheter med terrasser och balkonger 
som vänder sig mot södersolen och berget.



OMRÅDET IDAG
Canningområdet utgörs i dag till största del av hårdgjord yta och berget Rödudden. Berget 
som erbjuder både trevliga bad- och utsiktsplatser är en tillgång till området, samtidigt som det 
begränsar möjligheten att bebygga Canningområdet och skapar en känsla av baksida på den 
plats där Canning konservfabrik tidigare huserat. 
Sjukhuset/Vårdcentralen är en viktig funktion i staden och en målpunkt i området. De trevliga 
bostadskvarteren i sydöst avskärmas idag från vattnet med den markparkering som försörjer 
både sjukhuset/vårdcentralen och centrumhandeln med p-platser. 
Trots det centrala läget känns Canningområdet i dag avsides med dålig kontakt till centrum. 
Den plats som syns bäst från centrum, korsningen mellan Handelsbanken och piren, är en rörig 
plats med teknikbyggnader, parkering och stängsel.

Vy från Ångbåtskajen norrut

utfyllnad

person-
färja

fin utsikt

bad-
klippa

Rödudden

entré-
torg

gedigen 
stenkaj

fina kvarter

dålig kontakt 
med centrum

fula teknik-
byggnader

ödsligt

parkering 
dominerar

mörkt och 
skuggigt

in-
lastning

SKEPPSBRO-
PLATSEN

Rödudden med badstegar 
och utsiktsplatser

Skeppsbroplatsen med 
soltrappa vänd mot 
södersolen

Bostadskvarter som vänder sig 
mot vattnet. Halvt upphöjda går-
dar med garage under

Tornhuset reser sig i nio 
våningar och blir ett land-
märke i området

Parkeringsdäck i slän-
ten, två våningar varav 
det övre öppet

Gångstråk med sitt-
bänkar som vänder 
sig mot vattnet

Soldäck med belysta 
bänkar kragar ut över 
kajkanten fångar 

Inredda vindar

STRÖMS-
TORGET

CANNING-
TORGET

landmärke

utsikts-
platser

entré-
torgbad-

udden

bryggor

bryggor

sol-
bryggor

sol-
bryggor

Äganderätt parhus
18 st parhus, ca 2.160 kvm BTA 

Bostadsrätter
330 lgher, ca 33.000 kvm BTA

Hyreslägenheter
92 lgher, ca 9.200 kvm BTA

TOTALT 440 bostäder

II

V

V
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STRÅK & PLATSER
Från Strömstorget i söder till Canningstorget i norr skapas en ny stadsdel i Strömstad. Hit tar man 
sig enkelt från centrum via en ny gångbro. Strömstorget  är utformat som en välkomnande port till 
stadsdelen. En stenbeläggning som löper över både gångytor, kaj och körbana markerar att detta 
är ett lågfartsområde utformat på fotgängarnas villkor. Kajen längst i söder är utökad med spräng-
massor från berget. En tydlig siktlinje skapas längst den trädkantade gatan från Strömstorget via 
Canningtorget över en ny bron till Bojarkilen. Ett p-däck angränsar till Strömstorget och i södra 
delen ett café med takterrass med utsikt över havet och Strömstad centrum. Kajen med stensko-
ningen i väster kompletteras med solbryggor. Vid Röduddens södra spets ligger Skeppsbroplatsen, 
en plats för salta bad och soldyrkare. Platsen identitet förstärks med ett stort trädäck vid bergets 
udde, nya utsiktsplatser på berget och badstegar längst klipporna. Strandpromenaden som börjar 
vid Strömstorget viker vid Skeppsbroplatsen av och följer Röduddens södra kant till Trekantstorget. 
Berget är i detta läge sågat och tillsammans med det niovåningshöga Tornhuset ger platsen en 
spännande karaktär. Byggnaden blir ett landmärke för området. Från Trekantstorget kan man röra 
sig längst med den trädkantade gatan med bron i siktlinjen eller vika av mellan husen ner mot 
kajen där småbåtarna ligger tätt. Canningtorget kantas av verksamheter i husens gavellägen och 
på sittbryggorna och kajen finns det gott om plats att avnjuta en glass i kvällssolen.

BOSTÄDER
Husen på Canningområdet varierar i både utseende och upplåtelseform. Liksom i många av 
de Bohuslänska kustsamhällena klättrar husen från vattnet upp på bergen. De tre byggnader-
na kring Trekantstorget har Rödudden som närmsta granne och för att möta upp bergets volym 
och samspela med det har de fått en resligare volym. Tornhuset, ett landmärke i nio våningar, 
föreslås innehålla seniorboende med ökad tillgänglighet och gemensamhetslokaler i entrévå-
ningen. Majoriteten av byggnader får en skala med 2-5 våningar med en variation av smålä-
genheter, markbostäder, stora penthouse, etagelägenheter, ungdomslägenheter och parhus. 
Husen har mestadels sadeltak och varierar i färgskala från vitt till olika varma nyanser av rött 
och gult, vilket bidrar till att ge de olika gårdarna karaktär och variation. Småskaligheten är 
viktig för att generera mysiga gårdar och kvarter som upplevs trygga och trevliga. Tack vare 
det vackra läget  med havet som omsluter i både väst och norr kan balkonger med både utsikt 
och goda solförhållanden skapas i de flesta lägen.
Byggnaderna är placerade gruppvis kring gröna gårdar, i varje kvarter lämnas  smitvägar och 
gatt öppna mellan husen på ett sådant sätt att närheten och utblickarna mot havet inte går 
förlorade. På de gröna gårdarna med många växter och träd finns speciella platser för odling. 
Samtliga komplementbyggnader i området har sedumtak och i lugna lägen finns lekparker.

TREKANT-
TORGET

motto:
’där som marelden blänker så blå...’



SITUATIONSPLAN SKALA 1:500

KAJSTRÅK & SMÅBÅTSHAMN

KVARTER MED BOSTADSGÅRDAR

CANNINGTORGET MED SITTRAPPA
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trappor mot 
västersolen

NY GÅNG-
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sektion B

sektion A

bostadsgårdar

odlingslotter
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motto:
’där som marelden blänker så blå...’



UTSIKTSPLATSER PÅ 
BERGET

bostadsrätter

bostadsrätter
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höjd gård
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MILJÖ
Miljöprofilen i den nya stadsdelen är hög. Alla byggnader är minst klas-
sade som miljöbyggnad Silver och under hela processen arbetas det 
aktivt med att hålla en hög miljöprofil. Material som avger farliga ämnen 
undviks och kloka val av fasadmaterial och färg är av stor betydelse. 

För att skapa ett hållbart och attraktivt område är det av största vikt att 
värna den biologiska mångfalden och ta tillvara på de kvalitéer som 
finns i området.  Detta görs bland annat genom att omvandla den i dag 
hårdgjorda ytan som dominerar området till bebyggd mark med sedum-
tak på samtliga komplementbyggnader, planterade gårdar med växter, 
buskar och träd som binder partiklar, gynnar pollinering och fröspridning 
och inte minst skapar en positiv miljö. På gårdarna avsätts även mark till 
egen odling för de boende. 

Hänsyn till befintlig bebyggelse så att utsikt inte byggs för är viktigt. Det 
norra området som i dag upplevs som en baksida aktiveras och tillgäng-
liggörs med den nya bebyggelsen, kajer, gårdar, sittbänkar, växtlighet 
och småbåtshamn. 

Extra viktiga punkter i arbetet med en hållbar stadsdel, såväl ekologiska 
som sociala:
• Minst miljöbyggnad Silver
• Anpassad inomhusventilation
• Kloka val av material och färg
• Minska mängden hårdgjord yta
• Plantering av träd, växter och buskar för att främja ekologisk mång-

fald och skapa positiva miljöer
• Skapa en levande upplevelserik stadsdel på de gående och cyklandes 

villkor med lite genomfatstrafik
• Skapa attraktiva gatumiljöer med trädplanteringar och kantstenspar-

kering, gång- och cykelbana.
• Skapa estetiska värden i byggnader och platser
• Skapa trygga miljöer, gatubelysning, effektbelysning mm
• Barnaspekten – att främja lek i trygga miljöer med mycket grönska.
• Skapa sociala stråk och mötesplatser som främjar kontakt mellan 

människor
• Utforma torg och platser med olika karaktär och upplevelser, utsikt, 

bad, grillplats, torg kajstråk mm
• Skapa attraktiva bostäder med havsutsikt, både småskalig bebyggelse 

vid kajkanten och också ett slankt hög bostadshus som blir en mål-
punkt och med spektakulära lägenheter med fantastisk utsikt.

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD - MARKANVISNINGSTÄVLING 2016      4

lek

V
Ä

STR
A

 H
A

M
N

G
A

TA
N

SÖDRA UDDEGATAN

NORRA UDDEGATAN

NY GÅNG-
BRO

trappor mot 
södersolen

V

IV

IV

IV

IV

IV

III

III

III

II

II

utsikt!

siktlinjer

siktlinjer

halvt upp-
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KAJPROMENADEN

motto:
’där som marelden blänker så blå...’

sektion A

sektion B

Träbänkar med bakomliggande belysning      Sittvänliga trappsteg ner mot vattnet

Träbänkar med bakomliggande belysning      Sittvänliga trappsteg ner mot vattnet

Bryggdäck och badstegar                     Uteserveringar och solstolar på Skeppsbroplatsen

 Sittvänlig trappa
Soldäck med 
bänkar

Utsiktsdäck



SEKTION A-A SKALA 1:500 (A1)

SEKTION B-B SKALA 1:500 (A1)

Parkering allmän
145 p-platser

Parkering bostäder
440 p-platser

p-däck 2 vån
60 pl

p-däck 
3 vån
108 pl

p-däck halvt  
under mark
50 pl

p-däck halvt 
under mark
62 pl

p-däck halvt  
under mark
50 pl

p-däck halvt  
under mark
 36 pl.

p-däck halvt under 
mark 25 pl.

p-däck 3 vån 
mot berget 
120 pl

kantstensparkering 12 p pl

kantstensparkering 18 p pl

mark-
parkering
28 pl.

mark-
parkering
9 pl.

mark-
parkering
19 pl.

Verksamheter
ca 800 kvm BTA

café med 
takterrass

butiker

kontor

glass-
kiosk

Vy österifrån
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VERKSAMHETER
För att skapa en levande stadsdel fordras lokaler i en del av bottenvåningarna, dessa 
samlas kring de allmänna platserna och torgen. Vid Strömstorget och Skeppsbroplatsen är 
serveringsverksamhet i form av café/restaurang och glasskiosk, medan det på Cannings-
torget finns butikslokaler i husens bottenvåningar och möjlighet till kontorsverksamhet. 
Verksamheterna tillför inte bara servicenärhet för de boende i området ut bidrar även som 
målpunkter i en ny attraktiv stadsdel för alla Strömstadsbor och besökare.

PARKERING
P-huset i söder innehåller 60 p-platser i två våningar. Gaveln som vänder sig mot Strömstor-
get inrymmer verksamhetslokal avsedd för servering med tillhörande uteservering i markplan 
och en takterrass. Inom området finns 60 allmänna parkeringsplatser, utöver det tillkommer 
kantstensparkering  längst med den trädkantade gatan till Canningtorget. Boendeparkering 
finns i anslutning till varje bostad. Boendeparkeringen är främst inrymd i p-garage under ett 
antal av byggnaderna och i det nordöstra hörnet finns ett friliggande p-däck i tre våningar 
varav ett är under mark. P-garagen bidrar till trygg parkering för de boende. Berget och 
nivåskillnader utnyttjas för att bygga yteffektiva p-däck.

Rödudden med utsiktplatser 
och badstegar

Skeppsbroplatsen

Strömstorget

Ny broNy bro

Canning-
torget

motto:
’där som marelden blänker så blå...’

Café med uteservering och takterrass på 
det nya Strömstorget

Parkeringsdäcket kläs med 
träribbor och klängväxter

Tornhuset blir ett land-
märke med fin utsikt!

Sågad bergvägg, 
belyses

Skeppsbroplatsen

Takterrass med utsikt över vatten 
och centrala Strömstad!

En låg mur ramar in 
uteserveringen



FASADER
En livfull stadsdel med varierande höjder och utformning på 
byggnaderna. Sadeltak, takkupor och inredda vindsvåningar i 
kombination med stora balkonger och terrasser ger fina boen-
dekvalitéer. Merparten av husen har sadeltak med inslag av vis-
sa stramare byggnader med ett kubistiskt formspråk och flacka 
tak. Alla fasader har ett eget uttryck och fönstersättning för att 
skapa en naturlig variation. 
En varm färgskala rött, ockra och gult dominerar, i kombination 
med vita och grå fasader. Klassiska fasadmaterial som åldras 
vackert skall användas; trä, tegel, puts och skivmaterial. 

FASADER MOT VATTNET SKALA 1:200

Vy från gästhamnen Kebalsbukten söderut
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Bostadskvarter som 
vänder sig mot vattnet. 

Skeppsbroplatsen

Soldäck i trä med 
sittbänkar

Sittvänlig trappa 
mer mot vattnet

Canningtorget med 
sittvänliga trappor ner 
mot vattnet

Ny bro över 
Kebalsbukten

Tornhuset reser sig i nio 
våningar och blir ett land-
märke i området

Husen följer bergets form 

motto:
’där som marelden blänker så blå...’

Vy från gästhamnen Kebalsbukten söderut

Husen klättrar uppför berget 
och blir en integrerad del av 
Strömstad.

Gavlarna vänder 
sig ut mot vattnet

Husen trappar upp 
längs bergets kontur

Terrasser och bal-
konger mot havet och 
kvällssolen Takkupor och inredda 

vindsvåningar

Rödudden med badklippor 
och utsiktsplatser 



7
motto:
’där som marelden blänker så blå...’

Ett av de norra bostadskvarteren i om-
rådet. Kvarteren vänder sig mot kajen 
och vattnet. Bryggor och bodar ger liv till 
kajpromenaden
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Träbänkar med fina sittplatser längs kajerna           Exempel på gavlar och starka varma färgtoner            Takkupor och inredda vindsvåningar                 Röda putsade fasader                       varma ockrafärger   

Inredda vindsvåningar, takku-
por och terrasser

Karaktäristiska gavlar vänder 
sig ut mot vattnet

Sjöbodar längs småbåts-
hamnens kaj.

Gårdarna och lägenheterna 
upphöjda några decimeter 
över markytan.

Variation av fasadmaterial, vå-
ningshöjd och fönstersättning


