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Förord

En levande stadskärna är en förutsättning för en livskraftig stad. Strömstads strategi för stadens miljö innehåller råd och riktlinjer för hur stadsmiljön kan utvecklas. Tillsammans med andra dokument fungerar det
som ett redskap och en inspiration för att förvalta och utveckla stadsmiljön.
Syftet är att skapa en bättre stadsmiljö för alla; boende, verksamma eller besökare i Strömstad. Vi har alla
glädje av och tjänar på att vi bryr oss om hur staden ser ut.

Lena Martinsson
Miljö- och byggnämndens ordförande
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Läsanvisning

Strategi för stadens miljö kan ses som en för-

3. Stadsrummet

1. Inledning

1 – innehåller rekommendationer:
Arkitektur, färger, material
Möblemang
Markbeläggning
Belysning
Platser, torg, rumsbildningar
Små byggnader

längning av arbetet med Strategisk plan för Strömstad med fokus på stadsmiljöfrågor. Dokumentet
ersätter Stadsmiljöplan för Strömstad från 1992.
Avgränsningen är gjord för att omfatta den direkta
stadskärnan samt rekreationsområdena runt den
västra delen av Strömsvattnet, som ansluter till
centrum.

Den första delen av kapitlet beskriver dokumentets syfte, avgränsning samt vision och inriktning
för stadens miljö.
Den andra delen av kapitlet beskriver dokumentets koppling till nationella och lokala miljömål,
olika lagar och hur intentionerna med dokumentet
är tänkt att genomföras.

2. Analys och struktur

Syftet med detta kapitel är att identifiera och tydliggöra det som karaktäriserar stadens gestalt och
struktur. Kapitlet beskriver avstånden i centrala
Strömstad samt innehåller 8 olika temakartor. Kapitlet innehåller inga rekommendationer, men utgör en grund till del 3 och 4.

Detta kapitel kan delas in i två delar och är en sammanställning av olika frågor som påverkar människors intryck av staden.

2 – utgör endast ett informativt underlag:
Parkering
Uteserveringar
Skyltning
Trygghet och säkerhet
Barn och unga
Tillgänglighet
Skötsel och underhåll

medvetenhet kring dessa frågor kan stadens identitet, attraktivitet samt förutsättningar för aktiviteter i det offentliga rummet främjas. Varje avsnitt
består av en beskrivning av dagens situation och
vilket intryck det signalerar samt vägledande rekommendationer för hantering av frågan.

4. Stadens kvarter

I del 4 har de kvarter som omfattas av Strategi
för stadens miljö, delats in i 16 olika delområden.
Varje delområde innehåller områdesspecifika rekommendationer och beskrivning. Om inget annat
anges för delområdet, gäller rekommendationer
som anges i del 3.

Staden är sammansatt av många delar som samverkar till en helhet. Det är viktigt att ha en helhetssyn på staden, men också att vara medveten
om att varje del i miljön har betydelse för helheten.
Ovanstående frågor bidrar i hög grad till stadens
samlade uttryck och den känsla man får av att vistas i staden. Med en genomtänkt strategi och ökad
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Fiskmåsar, gatsten, pittoresk småstad, handelsstad, sol och bad - associationerna till Strömstad
är många. Strömstadsborna har en stark känsla
för sin stad. Många besökare varje år vittnar om
att även andra människor upplever Strömstad som
något speciellt.
Strömstads stadskärna har en stark identitet som
präglas av närheten till vatten, med havet och
Strömsån mitt i centrum. Strömstad har sedan
1676 haft stadsrättigheter, vilket särskiljer staden
från många andra kustsamhällen längs bohuskusten.

ENS
D
A
T
S
Ö unikt
MstIsLtaJden något

Varför en strategi för
stadens miljö?

Stadens golv, väggar och tak formar en ram kring
de aktiviteter som utspelas där. Hur detta stadsrum
är utformat och möblerat bidrar i hög grad till stadens samlade uttryck och det intryck man får av
att vistas i staden. Arbetet med strategi för stadens
miljö fokuserar på stadens utemiljö och dess olika
delar för att öka medvetenheten kring dessa frågor.
Behovet av att ta fram en strategi för stadens miljö
kommer framförallt av att stadskärnans offentliga
miljö idag inte hålls samman, utan utgörs av en
mångfald av material, föremål och utsända budskap. Det leder till ett oroligt stadsrum. Vi behöver
skapa en lugn fond och ett gemensamt uttryck i
stadsrummet.
Det är angeläget att med Strategi för stadens miljö
skapa förutsättningar och utrymme för aktiviteter i
det offentliga rummet. Denna strategi sammanfattar viljan att med olika medel stärka stadens identitet och attraktivitet.

Framtidsvision

Strömstad ska ha en levande stadskärna och vara
en modern stad, som blickar framåt men samtidigt
förvaltar sitt kulturarv. Människorna ska trivas
med sin stad och vårda dess historiska miljöer.

Inriktning för stadsmiljön

Strategi för stadens miljö ska bidra till att:
• förstärka centrums identitet och attraktivitet
genom att skapa en helhetssyn med riktlinjer
för stadens olika element
• långsiktigt göra staden vackrare och mer attraktiv
• verka för en sammahållen stadsbild och genomtänkt stadsmiljö
• värna och lyfta fram de kvaliteter som finns i
stadsmiljön
• arbeta för hög kvalitet i material och estetik
• bevara den mänskliga skalan.

ku

7

Strategisk plan

Dokumentet i förhållande
till andra dokument

Vision och mål

Strategisk plan för Strömstad är ett paraply
dokumnet som ska genomsyra kommunens
visions- och målarbete.

Översiktsplan
I översiktsplanen finns övergripande visioner
och riktlinjer som berör Stadsmiljön.
I fördjupningen av översikstplanen över
Strömstad (FÖP) finns ytterligare rekomendationer och strategier gällande stadsmiljön.

Strategi för
stadens miljö

Nedan redogörs för hur Strömstads kommun på
olika planeringsstadier arbetar för att utvecklas
och bli en attraktiv kommun att arbeta, leva och bo
i. Stadens miljö är en av nio utvecklingsområden
som pekats ut att arbeta aktivt med för en fortsatt
positiv utveckling av Strömstad. Syftet med detta
avsnitt är dels att förtydliga det rubricerande dokumentets roll i den kommunala samhällsplaneringen och dels dess förhållande till andra kommunala
styrdokument.

Översiktlig planering

Strategi för stadens miljö är ett strategidokument med förtydligande gällande arbetet
med stadsmiljön. Ska ge inspiration och vägledning.

Stöd och vägledingen
för PBL - prövning så
som detaljplanering
och bygglovsgivning

Sammanvägning av andra
mer detaljerade policys som
berör tillståndsgivning i
Stadsmiljön som exempelvis
skyltpolicy och uteserveringspolicy

skylt
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Utvecklingsstrategier som rör staden
för t.ex. Centrumplanen som
behandlar trafikföring och gaturummens utformning

Strategisk plan för Strömstad innehåller en samlad
vision och målbild om hur Strömstad i framtiden
ska utvecklas och bli en attraktiv kommun att arbeta, leva och bo i. Den strategiska planen är baserad på visionen för Strömstad och de övergripande
mål som är kopplade till denna. Dokumentet antogs av 2009-10-29 § 82.
Den strategiska planen ska ligga till grund för
såväl fortsatt översiktsplanarbete som med övrigt strategiskt arbete i kommunen. Den strategiska planen pekar ut nio utvecklingsområden som sedan ÖP2010 bygger vidare på.
Dessa nio utvecklingsområden är: boende, näringsliv, stadens miljö, kommunikationer och infrastruktur, kultur och fritid, natur och friluftsliv,
miljö och energi, utbildning samt trygghet och
hälsa. Förslag till ny kommuntäckande översiktsplan ÖP2010 förväntas antas av KF år 2013.
I ÖP2010 redovisas samtliga kommunala ställ-

Följande avvägningar kommer att redovisas i den
kommande fördjupade översiktsplanen för staden:
• Hur stadens mark- och vattenområden ska användas,
• Hur kommunen anser att den bebyggda miljön
ska användas, utvecklas och bevaras.
FÖP:en ska även visa hur riksintressen tillgodoses, miljökvalitetsnormer följs samt redovisa hur
kommunen i den fysiska planeringen avser att ta
hänsyn till att samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och
program av betydelse för en hållbar utveckling
inom kommunen.

Strategi för stadens miljö i förhållande till andra dokument

Strategi för stadens miljö har inte någon formell
status i plan- och bygglagen, vilket innebär att
dokumentet inte självständigt kan användas som
motiv för framtida beslut enligt PBL. Strategi för
stadens miljö är endast ett vägledande underlag.
Övergripande intresseavvägningar behandlas i den
kommande fördjupade översiktsplanen för staden.
Avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen, hälsa och säkerhet m.m. görs i detaljplan- och
bygglovsprövning.
Strategi för stadens miljö berör stadsmiljöfrågor
och bör ses som ett komplement till den kommande fördjupade översiktsplanen för staden
i dessa frågor samt en förlängning av arbetet med
Strategisk plan för Strömstad med fokus på stadsmiljöfrågor. Dokumentet ersätter Stadsmiljöplan
för Strömstad från 1992.
Arbetet med Strategi för stadens miljö har utgått
från redan antagna politiska styrdokument. Dokumentet är bland annat en konkretisering av de strategier/målsättningar/åtgärder som anges i följande
dokument:
• Strategisk plan för Strömstads kommun, antagen av kommunfullmäktige 2009-10-29 § 82.
• Miljömål för Strömstads kommun, antagen av
kommunfullmäktige 2010-11-24 § 20.
Förslag till ny kommuntäckande översiktsplan,
ÖP2010, samrådsversion daterad 2010-05-05.

Strategi för stadens miljö följer bland annat även
nedanstående dokument:
• Näringslivsstrategi för Strömstads kommun,
antagen av KF 2011-03-17 § 116
• Strategisk boendeplan för Strömstads kommun, antagen av KF 2007-12-14 § 194
• Naturvårdsplan för Strömstads kommun, antagen av KF 2006-09-21 § 75. Senast reviderad KF
2009-03-26 § 19.

UPPLEVELSE
MILJÖ och
ENERGI

NÄRINGSLIV
industri att uppleva

UTBILDNING
livslångt lärande

miljömålen först

MILJÖ

ningstaganden som har betydelse för byggande,
planering och annan lovgivning (för fysiska åtgärder). På sikt ska alla områden där det finns många
motstående intressen ha en fördjupad översiktplan
(FÖP), bland annat Strömstad tätort med Skee. Så
snart en aktuell FÖP finns för staden så ersätter
denna den kommuntäckande översiktsplanen. Arbetet med den kommande fördjupade översiktsplanen för staden beräknas kunna påbörjas år 2012.
I den kommande fördjupade översiktsplanen för
staden kommer samband med den kommuntäckande översiktsplanen som helhet att redovisas.

NATUR

vår största tillgång

STADENS
MILJÖ

kuststaden något unikt

BOENDE
en viktig konkurrensoch tillväxtfaktor

KULTUR och
FRITID

den sociala ekonomins
betydelse

KOMMUNIKATIONER
och INFRASTRUKTUR
hamndestinationen och
kollektivt resande

TRYGGHET
och HÄLSA

närhet och delaktighet

KUSTSTADEN
Illustration: Stadens miljö är en av nio utvecklingsområden i den strategiska planen som pekats
ut att arbeta aktivt med för en fortsatt positiv utveckling av Strömstad.
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Strategi för stadens miljö täcker in följande geografiska område, se karta till vänster. Avgränsningen är gjord för att omfatta den direkta stadskärnan samt rekreationsområdena runt den västra
delen av Strömsvattnet som ansluter till centrum.
Kartan är inte exakt, utan skall ses som en illustration.
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Koppling till det
nationella miljömålet
God bebyggd miljö

n
äge
Uddev allav

Stadskärnan
Bebyggelse
utbredning
Avgränsning
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Strategi för stadens miljö är ett strategidokument,
vilket innebär att det kan revideras efter behov och
att ingen tidsmässig avgränsning finns.

Riksdagen har tagit fram 16 nationella miljökvalitetsmål. Syftet med målen är att uppnå en
miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt.
Arbetet med att uppnå dessa mål sker på nationellt, regional och lokal nivå. Det miljömål
som framförallt berör arbetet med Strategi för
stadens miljö är God bebyggd miljö.

Riksdagens definition för miljömålet God bebyggd miljö lyder:
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Naturoch kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar skall lokaliseras
och utformas på ett miljövänligt sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas”.

Hur ska miljökvalitetsmålet
God bebyggd miljö uppnås?

För att uppnå detta övergripande mål har riksdagen antagit delmål. Delmålen för målet God
bebyggd miljö gäller planeringsunderlag, kulturhistorisk värdefull bebyggelse, buller, avfall, energianvändning i byggnader mm samt god inomhusmiljö.
Regeringen har i det fortsatta arbetet med miljömålen i april 2011, tagit fram förslag på preciseringar om vad God bebyggd miljö innebär.
Preciseringarna ska i framtiden ersätta delmålen.
Följande 7 ( av totalt 9) preciseringar behandlas i
Strategi för stadens miljö:
•
•
•
•
•
•
•

Hållbar bebyggelsestruktur
Hållbar samhällsplanering
God vardagsmiljö
Kulturvärden i bebyggd miljö
Natur- och grönområden
Miljöanpassade transporter
Hälsa och säkerhet

Utav de nio preciseringar är det framförallt
Hållbar samhällsplanering som genomsyrar
Strategi för stadens miljö. I förtydligandet av preciseringen går det bland annat att utläsa följande:
”Fysisk planering och samhällsbyggande ska
grundas på program och strategier för
• hur en integrerad bebyggelse- och transport		
struktur, som gynnar kollektivtrafik och gång
och cykel, ska åstadkommas,
• hur kulturhistoriska värden ska tas till vara 		
och utvecklas,
• hur estetiska värden ska tas till vara och
utvecklas,
• hur grön- och vattenområden i tätorter och 		
tätortsnära områden ska bevaras, vårdas 		
och utvecklas för såväl natur- och kultur		
miljö som friluftsändamål och för rekreation 		
och lokal odling, samt hur andelen hårdgj-		
ord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas…”
Att Strategi för stadens miljö utgör ett planeringsunderlag (både ett nationellt delmål och precisering) gör att dokumentet i sig kan ses som ett rent
miljömålsarbete.

God bebyggd miljö är ett av de miljökvalitetsmål
som Strömstads kommun har valt att fokusera på
i det lokala miljömålsarbetet. Huvudmålet är att
samhällsplaneringen ska präglas av långsiktighet och hållbarhet i Strömstad.
För att uppnå huvudmålet har delmål tagits fram. I
Strategi för stadens miljö behandlas de lokala delmålen:
• Arbeta med långsiktig fysisk planering,
• Säkra kulturhistoriskt värdefull bebyggelse,
• Planering för grön- och vattenområden i
tätorter.

Strömstad kommun har tagit fram
Miljömål för Strömstads kommun
(KF 2010-11-24 § 20).
Miljömål för Strömstad är en konkretisering av Strömstad kommuns
vision och övergripande styrdokument inom miljöområdet. God bebyggd miljö är en av de miljömål
som kommunen valt att fokusera
på i det lokala miljömålarbetet.

För mer info kring regeringens förslag på preciseringar se: www.boverket.se/Miljo/Mal-for-miljon/
För mer info kring de 16 miljömålen
se: www.miljomal.se
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Kulturmiljö och lagstiftning
Varje hus är ett stycke levande historia – en länk
till vårt förflutna. Vårt byggda kulturarv är all bebyggelse som omger oss och som kan berätta om
olika tider. Bebyggelsemiljöer är på så sätt en viktig nyckel till att förstå vår egen tid.
Den bästa garantin för ett bevarat kulturarv är att
byggnader används, att de bebos, fungerar och att
någon sköter om dem. Många kulturhistoriskt intressanta miljöer ligger i attraktiva områden för ny
bebyggelse och annan exploatering, och kan fungera som en tillgång för planeringen av nya byggnader och anläggningar. Utvecklingen kan ske i
samklang med de kulturhistoriska värdena.
Ansvaret för att bruka byggnader och bebyggelsemiljöer så att de kulturhistoriska värdena bevaras,
vilar på ägaren, men ansvaret att skydda bebyggelsen delas av stat och kommun.
Riksantikvarieämbetet definierar kulturmiljö på
följande sätt:
”Med kulturmiljö menas den av människan påverkade fysiska miljön som vittnar om historiska och
geografiska sammanhang. Det kan gälla alltifrån
enskilda objekt till stora landskapsavsnitt. Kulturmiljön är en viktig del av kulturarvet.”
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Mitt hus är ”k-märkt”, vad får jag
göra och inte göra med det?

Detta är en fråga som ofta ställs av fastighetsägare.
Något som är ”k-märkt” är utpekat som kulturhistoriskt intressant eller värdefullt. Det behöver
dock inte betyda att det är skyddat enligt lagen. I
de lagar som används för att skydda bebyggelse
finns inte begreppet ”k-märkt”, trots att det används flitigt.
Exempel på vad som brukar menas med ”k- märkt”
och vart du vänder dig för att få veta mer är:
• BYGGNADSMINNEN, vilka är skyddade 		
enligt kulturminneslagen. Länsstyrelsen eller 		
Riksantikvarieämbetet beslutar om dessa.
• Q/q-MÄRKNING av byggnader, kvarter eller 		
områden sker enligt plan- och bygglagen.
Vänd dig till kommunen för att få veta 		
mer.
Kommunen kan också göra bevarandeplaner, där
hus eller miljöer beskrivs som kulturhistoriskt intressanta, utan att vara skyddade.
Själva begreppet k-märkt kommer av att kulturhistoriska miljöer tidigare betecknades med bokstaven ”k” på planer och kartor. Att något är ”kmärkt” betyder nog för de flesta i dagligt tal att
det är eller borde vara en del av kulturhistorien.
Det gäller oavsett om det är skyddat enligt någon
lag eller utpekat av länsstyrelsen eller kommunen.

Lagrum

Lagen om kulturminnen (SFS1988.950) anger
att en särskilt värdefull byggnad, bebyggelsemiljö, kyrkomiljö, park, trädgård eller liknande kan
skyddas som ett byggnadsminne. Det är Länsstyrelsen som utreder och beslutar om ett objekt ska
bli byggnadsminne.
Byggnader kan även skyddas enligt plan- och
bygglagen (PBL), vilket är en uppgift för kommunen.

Huvuddragen i PBL

4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser
Krav på reglering med detaljplan
2 § Kommunen ska med en detaljplan pröva ett
mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för en bebyggelse som ska
förändras eller bevaras, om regleringen behöver
ske i ett sammanhang.
Markreservat och allmänna platser
8 § I en detaljplan får kommunen bestämma hur
allmänna platser som är särskilt värdefulla från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas.
Placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter
16 § I en detaljplan får kommunen bland annat
- i fråga om byggnadsverk ange de områden och i

övrigt bestämma de preciserade krav som behövs
för att följa förbudet mot förvanskning, kraven på
varsamhet eller kravet på skydd för ett bebyggelseområdes särskilda värden,
- bestämma att byggnader som omfattas av förbudet mot förvanskning enligt 8 kap.13 § inte får
rivas,
- bestämma omfattningen av skyddet av tomter enligt 8 kap.13 § och bestämma preciserade krav för
att följa förbudet mot förvanskning av sådana tomter eller som annars behövs för att följa kravet på
skydd för ett bebyggelseområdes särskilda värden.
42 § Med områdesbestämmelser får kommunen
reglera användningen och utformningen av mark
för gemensam användning och, i samband med
det, skydd för sådan mark som är särskilt värdefull
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt.
8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser
Tomter
9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska
ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.
Förbud mot förvanskning
13 § En byggnad som är särskilt värdefull från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
Underhåll och varsamhet
14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick
och underhållas så att dess utformning och de tek-

niska egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet
ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en
byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden.
14 kap. Skadeersättning och inlösen
Ersättning på grund av rivningsförbud eller
vägrat rivningslov
7 § Om en detaljplan eller områdesbestämmelser
innehåller ett rivningsförbud eller om ett rivningslov vägras enligt 9 kap. 34 §, har fastighetens ägare rätt till ersättning av kommunen för den skada
som rivningsförbudet eller det vägrade rivningslovet medför.
Rätten till ersättning gäller dock endast om den
skada som rivningsförbudet eller det vägrade rivningslovet medför är betydande i förhållande till
värdet av den berörda delen av fastigheten.
Ersättning på grund av bestämmelser om
skydd, placering, utformning och utförande av
byggnadsverk och tomter
10 § Om kommunen i en detaljplan inför en bestämmelse som avses i 4 kap. 8 § 1 eller 16 § eller
i områdesbestämmelser inför en bestämmelse som

avses i 4 kap. 42 § första stycket 2 eller 5, har den
som äger en fastighet som berörs av bestämmelsen
rätt till ersättning av kommunen för den skada som
bestämmelsen medför.
Rätten till ersättning gäller dock endast om bestämmelsen innebär att pågående markanvändning
avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten.
Första och andra styckena gäller inte bestämmelser om rivningsförbud. För sådana bestämmelser
gäller i stället 7 §. Lag (2011:335)

För mer info kring kulturmiljö:
www.raa.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/samhallsplanering-ochkulturmiljo

Brandskydd

För att skydda vår bebyggelsemiljö är det viktigt
att ha brandskyddsårgärder i åtanke vid planering
av nya områden och vid ombyggnationer. Gällande brandskydd i stadsmiljö är det viktigt att tänka
på:
• att brandskyddet mellan gamla byggnader och
kvartersområden förstärks vid ombyggnader 		
och renoveringar.
• att det är tillgängligt och framkomligt för räddningsfordon och ambulans.
• att det ska finnas rätt antal brandposter med
hänsyn till bebyggelsens karaktär i området.
Brandskyddsåtgärder regleras i lagen om skydd
mot olyckor LSO 2003:778 och bör kunna uppfyllas inom de områden som omfattas av Strategi för
stadens miljö.
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Genomförande

Genomförande av dokumentets rekommendationer kan ske på olika sätt. I första hand bör sådana
åtgärder väljas, som bygger på information till allmänhet och fastighetsägare om vilka kultur- och
miljömässiga värden stadens byggnader och gaturum representerar. Exempel på sådan information är broschyrer och utställningar som behandlar
stadsmiljön.
Strategi för stadens miljö är ett stöd för kommunens bygglovshandläggare vid bygglovsprövning
gällande ny- om- och tillbyggnader samt andra
mindre förändringar som t ex omfärgning av fasader och fönsterbyten.
Utöver detta kan kommunen välja att med stöd av
plan- och bygglagen (PBL) hävda de värden kommunen vill slå vakt om. PBL ger möjlighet till ett
långtgående skydd av kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse och miljö. Ett sådant skydd kan dock i
vissa fall innebära kostnader för kommunen i form
av ersättning till fastighetsägare. Kommunen bör
därför i första hand välja sådana åtgärder som ger
bästa möjliga skydd utan att särskild ersättning behöver utgå.
Genom PBL kan kommunen hävda vissa
grundläggande krav på varsamhet och hänsyn vid bygglovprövning eller detaljplaneläggning alternativt områdesbestämmelser utan
att dessa behöver vara ersättningsgrundande.
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Kraven kommer till uttryck bl a i PBL 8:13, 8:14
och 8:17. Till exempel, har ägare till byggnad eller
fastighet skyldighet enligt PBL att hålla sin egendom i vårdat skick och underhålla den så att dess
utformning och tekniska egenskaper bevaras.
I de fall skydd för byggnad eller miljö måste hävdas så starkt att ersättning kan bli aktuell, bör detta
övervägas i form av avtal och utformning av planbestämmelser.
Genomförande av dokumentets intentioner i övrigt, d.v.s. sådana åtgärder som inte regleras med
PBL, berör i första hand offentliga platser som
t.ex. park- och gaturum. Ansvaret för genomförande av åtgärder här faller direkt på berörd kommunal förvaltning.
I de områdesvisa rekommendationerna föreslås i
vissa fall åtgärder för bevarande av byggnader och
miljöer. Innan sådana bestämmelser införs i detaljplan bör de således föregås av avtal med fastighetsägare eller i övrigt av noggranna ekonomiska
överväganden.
Kommunens förvaltningar kan utifrån sina respektive förutsättningar bidra till genomförandet
genom sin kommunala verksamhet, i olika projekt
och insatser, en del i samverkan med privata aktörer.

2. Analys och struktur
Kort bebyggelsehistorik
Strömstad idag
Analys av olika teman
Knutpunkter
Landmärken
Barriärer
Vattenkontakt
Stråk, Gång- och cykelstruktur
Gatustruktur
Rekreationsområden med värdebeskrivning
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Kort bebyggelsehistorik
Strömstad har sedan andra hälften av 1600-talet
tillhört Sverige och fick under 1670-talet stadsrättigheter. Handel, fiske och båtbyggeri var under
1700-talet de huvudsakliga näringarna. Under slutet av 1700-talet upplevde staden en kraftig expansion i samband med den sillperiod som inträffade
då.

Vid slutet av 1700-talet, då badgäströrelsen tog
fart, började den hälsobringade s.k. Lejonkällan
systematiskt nyttjas och kring den byggdes en
brunnsinrättning och så småningom även badhus.
Den ökade tillströmningen av badgäster till orten
gjorde anläggningarna vid Lejonkällan otillräckliga. 1830-50 uppfördes kall- och varmbadhus i
Strömstad. Under denna period med hårdnande
konkurrens mellan havskurorterna arbetade man
på att försköna kurortsmiljön. Ett flertal anläggningar, som satte sin prägel på staden, tillkom, t.
ex. societetshus, stadspark och flera alléer. Staden
fick också under 1850-talet förbättrade kommunikationer genom den reguljära ångbåtstrafiken. Bostadsstandarden var vid denna tid låg. Strömstad
var en kåkstad med dåliga hygieniska förhållanden på gator och öppna platser.
Arbetet med att förändra den föråldrade kurorten
till en modern badort, som stod sig i konkurrens
med t. ex. Lysekil och Marstrand, påskyndades
hastig genom de stora bränder, som inträffad under slutet av 1800-talet. Vid bränderna förstördes
nästan all äldre bebyggelse.
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Karta: Före de stora bränderna 1876 och 1880 var bebyggelsen tät och antalet tomter var
mycket stort.

Den nya bebyggelsen efter bränderna uppfördes
efter en stadsplan från 1881. Visionen bakom
denna plan var att bygga en ny stad med miljöer
fyllda av omsorg om människans fysiska hälsa och
själsliga harmoni. Ljus, luft, vida perspektiv och
grönska var bärande idéer i förnyelsen av staden.
Uppbyggnaden av kvarter och gatunät, som redovisas i 1881 års plan, präglar i stor utsträckning
den bebyggelse som finns än idag.
Övriga näringar i Strömstad under badortsperioden var båtbyggeri, ansjovisfabriker, guanofabrik
och byggeriverksamhet. Fisket utvecklades under
seklets första decennier. Under mellankrigstiden
skedde en specialisering på räkfiske. Hamnen fick
stor betydelse för utskeppning av sten från Bohuslän. Kommunikationerna förbättrades ytterligare
när Strömstad nåddes av järnvägen 1903.
Under åren 1900-1920 ökade den bebyggda arealen i staden avsevärt beroende på att egnahemsrörelsen tog fart. En ny storbrand inträffade 1920, då
bebyggelsen utefter Karlsgatan brann ner. Bebyggelsen återuppfördes i sten.

Karta: Som följd av den nya stadsplanen 1864 reducerades antalet tomter, nya
gator lades ut – gamla togs bort och rätades ut. Delar av Klocktornsberget
sprängdes bort, torget utvidgades och Parken utökades. Vid branden 1880 brann
ett tjugotal hus utmed Långgatan ner.

Inom de centrala delarna av staden skedde sedan
inga stora förändringar förrän under 1960-talet.
Då revs många av de gamla husen främst norr om
Strömsån och ersattes med nya bostadshus och varuhus. Mindre kvarter slogs samman till större och
bebyggelsen fick en helt annan karaktär än söder
om ån. Nordsidan förändrades ytterligare när de
bakomliggande Rådhusbergen under 1970-talet
bebyggdes med ett stort antal 2-vånings bostadshus.
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Strömstad idag

Strömstad av idag präglas av närheten till havet,
ån och Strömsvattnet. Det är ett fantastiskt läge
som få svenska städer kan uppvisa. De ”gröna
rummen”, historiskt förankrade i det tidiga badortslivet, bidrar också starkt till att ge staden en
alldeles speciell karaktär.

Foto: Flygbild från 1920-talet.

Foto: Vy över gästhamnen sommaren år 2010.

I bebyggelsen finns, även om inslaget av modern
bebyggelse är relativt stort, en historisk förankring. Byggnader som badhuset och societetshuset minner om det lättjefulla badortslivet, stadens
ankare, det mäktiga stadshuset, om drömmar och
visioner. De äldre trä- och tegelhusen vid Södra
Hamngatan är handelsstadens minnesmärken och
äldre tiders bostäder finns bland annat representerade i olika former på Norra Bergsgatan, Norra
Uddegatan och Vatulandsgatorna.
Gatustystemet i Strömstad har ursprungligen bestämts av topografin och förhållandet till stranden.
Karaktäristiskt är därför långa krökta gator, som
löper parallellt med stranden och korta gator vinkelrätt mot dessa.
Hushöjden var från början måttlig med mest enoch tvåvåningshus. Den äldre bebyggelsen hade
som regel anlagts med huvudbyggnaderna vid gatan och uthus på gårdarna.
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Husen vid gatan byggdes ofta samman i tomtgräns. Där husen inte var sammanbyggda fylldes
öppningarna med plank, över vilka de på gårdarna
planterade träden skänkte grönska åt gaturummet. Staden fick på så sätt en sluten karaktär som
gav lugnt och harmoniskt intryck. Denna karaktär
präglar ännu de äldsta bebyggelseområdena. Under 1900-talet har bebyggelsen vid vattnet i stor
utsträckning övergått till trevånings- och i vissa
fall fyravåningshus.
Staden är sammansatt av många delar som samverkar till en helhet. Det är viktigt att ha en helhetssyn på staden, men också att vara medveten
om att varje del i miljön har betydelse för helheten.
Under perioden 1970-1990 skedde inga stora förändringar, men stadsbilden förändrades ändå successivt genom att enstaka värdefulla byggnader
ersattes med nya.
Inga större förändringar skedde under 1990-talet.
I början av 2000-talet fram till idag har däremot
stora förändringar skett på den norra sidan om ån
där flera enskilda byggnader brunnit ned.rivits eller flyttats.

Strömstad är en expansiv stad som planerar att
utöka såväl besöksnäringen som antalet helårsboende i kommunen. Den största delen av Strömstads attraktionskraft kretsar kring en kombination
av stadskärnans värdefulla arkitektur och struktur
tillsammans med det kustnära läget. Att bevara
den distinkta miljö stadskärnan har att erbjuda
som en del av utvecklingen av staden är viktigt
för Strömstads attraktionskraft och framtida expansionsmöjligheter. Staden behöver lokalisera
sina främsta konkurrensfördelar gentemot närliggande städer och några av dessa är förutom det
geografiska läget mellan Göteborg i syd och Oslo
i norrväst just den kulturhistoriska centrumkärnan
och närheten till såväl kustlinjen som naturen. Att
flera av Strömstads äldsta och mest karaktäristiska
byggnader används fortfarande idag är väldigt positivt för deras överlevnad. Näringar såsom restauranger, nattklubbar, badhus, museum och kommunal verksamhet är bara några av funktionerna
som inhyses i exempelvis Stadshuset, Skagerack,
Tingshuset, Magasinsbyggnaderna, Badhuset och
Stationshuset.

Rivits under 50-,60-,70- och 80-talen
Rivits/brunnit ned under 2000-2012
Flyttats under 2000-2012
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Strömstads centrum ryms in om en cirkel på 500
meter i diamter. Avstånden i Strömstad är korta
och förutsättningarna för att skapa en bra gångoch cykelstad är på så sätt stora. De stora nivåskillnader och ett flertal kraftigt lutande backar i
centrumområdet försvårar dock grundförutsättningarna att göra samtliga delar av staden tillgängliga för alla. Gång- och cykelbanor prioriteras på
de sträckor som finns i Strömstad där tillgängligheten är god för att främja att så många människor
som möjligt väljer att gå eller cykla.

Radie:
0,25 km
0,5 km

1 km

Enligt Trafikverket är resor till fots mest
konkurrenskraftiga på avstånd upp till 1
km, cykel på avstånd upp till 5 km och
kollektivtrafik är konkurrenskraftigt på
avstånd över 3 km.

1,25 km

Källa: Den goda staden och Koll framåt,
2007:126

0,75 km
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Avstånd

Analys av olika teman

För att identifiera och tydliggöra det som karaktäriserar Strömstad har stadens gestalt och struktur analyserats. Temakartorna ger en översiktlig bild över
både kvalitéer som kan förstärkas och möjliga förbättringsområden i stadsmiljön. De teman som tas upp är
landmärken, knutpunkter, barriärer, stråk, rekreationsområden, vattenkontakt samt gatu-, gång- och cykelstruktur.
Landmärken,knutpunkter,barriärer och stråk
Männsikor förstår ofta sin omgivning och bildar sina
mentala kartor av staden med hjälp av dessa fyra element samt stadens olika områden. Landmärken, knutpunkter, barriärer och stråk beskriver vad en individ
uppfattar i staden när hon är i rörelse.
Gatu-, gång- och cykelstruktur
Gatu-, gång- och cykelstruktur klargör hur centrala
Strömstad binds ihop med sin närmsta omgivning. Hur
du kan ta dig fram i staden och hur läsbar staden är påverkar vår upplevelse och bild av staden.
En stad uppfattas bland annat mer livlig och säker ju fler
människor som vistas i offentliga miljöer. Människors
hälsa hade stärkts om gå och cykla varit en naturlig del
av människors vardagsrutiner. Det är även mer hållbart
ur miljösynpunkt om människor rör sig till fots, cyklar
eller med kollektivtrafik.

Temat vattenkontakt visar var vattenkontakten är
stark och var en starkare kontakt till vattnet är möjlig.
Stadsmiljöer med inslag av vatten beskrivs och upplevs
ofta som attraktiva av människor. Strömstad är en kuststad där mycket av stadens liv och rörelse kretsar kring
vattnet och de aktiviteter som sker i hamnarna. Att ha
så stora inslag av vatten i centrala miljöer som Strömstad har är en enorm tillgång och resurs som är viktig
att ta tillvara. Detta kan man göra genom att framhäva
och öka nåbarheten till vattnet - visuellt och fysiskt.
Rekreationskartan ger en bild av hur människor använder de gemensamma ytorna mellan husen. Till kartan finns en värdebeskrivning av de platser och områden
som finns i eller i nära anslutning till centrala Strömstad
som på ett eller annat sätt används för rekreation.
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båtläge

tåg- och
bussstation

Knutpunkter
- samlingsplatser och större
korsningar

färjeläge

De största knutpunkterna i centrala
Strömstad:
• Kollektivtrafiklägen: vid Torskholmen,
Järnvägstorget och Torget
knutpunkter
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stadshuset

laholmen
badhuset
kallbadhuset

kyrkan

skagerack
järnvägsstationen

färjeterminal

Landmärken
- är objekt i stadsbilden som tydligt
syns från land/sjöss och kan
användas som referenspunkter
Centrala Strömstads särpräglade objekt i
stadsbilden är:
- Stadshuset
- Laholmen
- Kallbadhuset
- Badhuset
- Skagerack
- Kyrkan
- Järnvägsstationer
- Färjeterminalen
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Barriärer
- är fysiska eller menatalt upplevda
hinder i omgivningen, ex räcke,mur,
trafikleder, vattendrag, byggnader
järnväg eller bergsrygg
Miljöer i centrala Strömstad som kan
upplevas som en barriär för fotgängaren:
stora trafikerade vägar
/ järnväg
branta berg
/ stora vattendrag
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Vattenkontakt
Strömstad stad har mer än en mil lång vattenkontakt med promenadstråk, bryggor, uteliv,
hamnmiljö, torg och bebyggelse ända ner till
vattnet. Vattnet är till större delen åtkomligt för
allmänheten. På vissa ställen kan dock kontakten
till vattnet delvis förstärkas och platserna
närmast vattenlinjen utnyttjas bättre.

stark vattenkontakt
kontakten till vattnet kan
delvis förbättras
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Stråk, gång- och cykelstruktur
huvudstråk
gc-bana
avsaknad av
naturliga stråk

Kartan visar var det saknas och var det finns naturliga huvudstråk och gång- och cykelvägar i centrala delarna av Strömstad.
Stråk kan vara gator, trottoarer eller andra ytor, där människor
genom rörelse och iaktagelse upplever staden. Stråken har stor
betydelse för människors upplevelse av staden.
Huvudstråken i centrala Strömstad:
• Stadshuset-Järnvägsstationen
• Strandpromenaden
• Skolgatan-Stadsparken-Plagen
• Badhusgatan
• Hamngatorna
• Oscarspromenaden
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Norra infarten

17 800

2 700

8 800
3 000

Gatustruktur
Kartan visar de mest trafikerade gatorna i
centrum och centrala Strömstads entréer.
Siffrorna visar antalet fordon per dygn som
uppmättes under högtrafik sommaren 2010
(sommardygnstrafik,SDT) och mätningspunkterna. Under de senaste åren har Oslovägen haft ca 10 000 fordon SDT och Uddevallavägen 8 000 SDT.
huvudentré, uppmätt SDT
secundär entré, uppmätt SDT

8 800
Södra infarten

de mest trafikerade gatorna
i centrum
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Rekreationsområden
Kartan visar de platser och områden i
nära anslutning till centrala Strömstad
som används på ett eller annat sätt för
rekreation. Tillsammans med värdebeskrivningarna ger kartan en bild av hur
människor använder de gemensamma
ytorna mellan husen i stadsmiljön.
Kartan visar även vilka områden som är
utpekade som skyddsvärd tätortsnära
natur i naturvårdsplan 2009 (NVP).

rekreationsyta, med i NVP

10

rekreationsyta

a
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platser för aktivitet

Värdebeskrivning

Nedanstående beskrivningar är baserade på observationer gjorda vid inventeringar av centrala
Strömstads stadsmiljö somrarna år 2010 och
2011. Sammanfattningen i slutet av avsnittet ger
en snabb blick över vilka värden (utav de 13 som
används) som är högst respektive lägst representerad i centrala Strömstad.

Rekreationsytor

1.Rådhusberget – utblick och lek

Berget används främst som utsiktsplats men är
även en populär plats för barnen att leka på. Området har vackra vyer och ligger nära Valemyrsskolan.

2.Röudden – bad, utblick, picknick,
båtliv

den aktivitet som försigår i de omkringliggande
kvarteren och mot stadens årum.

4.Laholmsparken – utblick, picknick,
vila, båtliv, grön oas

Laholmsparken ligger längst ut på udden Laholmen. Parken ligger lite avsides från centrumtrafiken och har en storslagen utsikt utöver havet, vilket gör att många människor gärna vistas i parken.
Runt Laholmen längs med vattnet går ett populärt
promenadstråk. Går du förbi parken så ser du ofta
människor som ligger i grässluttningarna och solar, vilar eller intar sin medhavda picknick eller
lunch. Framförallt brukar många människor sitta
på bänkarna längs med promenadstråket och titta
ut över havet och på båtarna.

Röudden är ett berg som ligger invid havet och har
en central position i staden. Närheten till centrum
samt den vackra utsikten utöver havet och centrala
Strömstad gör berget till en populär besöksplats.
Röudden är särskilt populär under sommaren och
används då både som bad- och solplats samt plats
där man kan sitta och äta sin medhavda lunch,
picknick, fika, grilla eller dricka kaffe. Detta samtidigt som man njuter av utsikten över havet och
beskådar folklivet och den aktivitet som försigår
i centrum.

5.Grönytan runt byggnaden Skagerack – promenad, vila

3.Parken i kvarteret Lönnen – vila

Stadsparken är Strömstad stads mest centrala park
och är en del av det gröna stråket och den viktiga
axeln Kyrkan-Stadsparken-Skagerack-Badhuset.
Parken har sedan länge haft ett värde som grön
oas, en plats för människor att kunna återhämta

I hörnet av kvarteret Lönnen, vid korsningen Surbrunnsgatan – Södra Uddegatan ligger en liten
park. Parken fungerar främst som återhämtningsplats där man kan sitta och titta på människor och

Till Skagerack finns ett parkliknande område. Genom området går ett promenadstråk som är och
ska vara tillgängt för allmän gångtrafik. Grönytan
fungerar mest som genompassage och ett välbehövligt grönt inslag i stadsmiljön, till den annars
rätt så trafikerade omgivningen.

sig och vila. Stadsparken används än idag främst
för vila, lugn och ro men störs tillskillnad från förr
av de kraftigt trafikerade vägar som omger parken.
I parkens ena hörn finns en liten scen som kommer
väl till användning vid olika evenemang i staden.
Parken används utöver olika typer av evenemang
även av boulspelare.

7. Kyrkogården – kulturhistoria

Kyrkogården är i första hand en historisk plats.
Kyrkogården har stora gräsytor med träd som
växer längs sidorna och gångarna. Tillsammans
med blommorna på gravarna tillför kyrkogården
en rogivande och lugn miljö som fungerar som ett
välbehövligt inslag i stadsmiljön.

8.Emilieparken - vila

Emilieparken används främst för vila och som
genväg. Parken utgör ett välbehövligt grönt område i centrum.

6.Stadsparken – grön oas, evenemang, sällskapslek
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9.Korpeberget – utblick, kulturhistoria,
lek

Korpeberget ligger relativt centralt och vid havet.
Berget är stort, delvis brant och med bostadsbebyggelse som klättrar längs med bergryggen. Uppe
på toppen av berget bjuds man på fantastisk utsikt
över hela staden och över Kosterhavet. Grönskan
består mest av ljung och gräs. På berget finns två
fornlämningar, en del av Strömstads stadsmur från
tidigt 1700-tal och en kompassros inristad i en
bergshäll. Ibland kan man se ett och annat barn
från husen runt omkring leka ute på berget. Storleken och den centrala placeringen av berget gör
att det har en stor inverkan på stadssiluetten. De
branta sidorna från väst och norr gör berget något
svårtillgängligt.

10.Berget väster om Vatuland
– utblick, kulturhistoria

Berget väster om Vatuland är stort till ytan och
brant på tre av fyra sidor, vilket gör berget svårtillgängligt. Berget är utpekad som utkiksplats
och bjuder likt Korpeberget på vackra vyer över
hav och stad. I den södra delen av berget finns en
lämning av ett stridsvärn från 1700-talet. Bergets
storlek och centrala placering i staden gör att det
har en stor inverkan på stadssiluetten.

11.Strömsdalen - grön oas, vila, lek,
promenad

Strömsdalen är en ca 2,5 ha stor grön oas i östra
kanten av Strömstad. Parken anlades vid mitten av
1800-talet och fungerade då som ett promenadområde för badgästerna och kännetecknas idag
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av kortklippta gräsytor, storkroniga träd kring ett
centralt gångstråk och en liten bäck som rinner
genom området. Parken ligger i en dalgång omgiven av berghällar och ramas in av lönnar, alar och
björkar längs med sidorna. Trädbeståndet utgörs
dels av äldre träd som planterades under 1800-talets senare hälft, men även av nyplanterade mer
ovanliga arter som t.ex. valnötsträd och japanska
körsbärsträd.
12.Strömsvattnets södra strandområde –
motion, promenad, sällskapslek
Strömsvattnets södra strandområde är ett stort centrumnära grönområde som är en stor tillgång för
Strömstad stad. Genom området går en gång- och
cykelväg längs med vattnet, varifrån man bjuds
på utsikt över Strömsvattnet. Området är populärt
promenad- och joggingstråk. Ofta ser man människor sitta på någon av parkbänkarna längs med
gång- och cykelbanan och titta ut över vattnet.
Bredvid friluftsmuseet ligger en boulbana.
13.Idrottsplatsen–bollsport, evenemang
Idrottsplatsen är Strömstad stads sportområde.
Här möts många barn, ungdomar och vuxna som
är intresserade av fotboll, tennis eller friidrott. Vid
enstaka tillfällen används området även för konserter.
14.Kärleksudden – lek, vila, motion, promenad, picknick
Kärleksudden består till huvudsak av en stor gräsyta, som bland annat används för utomhusgympa
sommartid, kubbspel, solning och picknick. Längs
med sidorna växer storkroniga träd och i mitten

finns en anlagd lekplats. I parken finns bänkar där
man kan sitta och titta på barnen som leker på lekplatsen, människor som går förbi eller naturen.
15.Strömsvattnets norra strandområde –
motion, promenad
Strömsvattnets norra strandområde är ett stort centrumnära grönområde som är en stor tillgång för
Strömstad stad. Genom grönområdet går en gångoch cykelväg (Kärleksstigen) som förbinder centrum med stadens östra delar. Gång- och cykelvägen går längs med vattnet, har inga stora lutningar
och är avskild från biltrafik. I grönområdets östra
del, mitt emot gymnasiet anlades 2010 en skateboardspark som på eftermiddagarna och kvällarna
under goda väderförhållanden ofta används av stadens ungdomar. Går du på Kärleksstigen så möts
du ofta av andra människor som är ute på promenad, cykeltur, joggingtur eller sitter och vilar på en
av bänkarna längs med vattnet. Ibland står en och
annan fiskare längs med strandkanten och fiskar.

Platser för aktivitet

a. Skeppsbroplatsen - evenemang
Skeppsbroplatsen har vid enstaka tillfällen används för evenemang.
b. Torget - evenemang, vila, utblick,
picknick, båtliv
Torget är en av stadens största mötesplatser. Kring
Torget finns flera restauranger och butiker, samtidigt som flera av stadens större stråk och huvudgator sammanstrålar i närområdet. Detta gör att det
ofta är en stor rörelse av människor kring Torget.
c. Oscarsplatsen - vila, utblick, båtliv
Oscarsplatsen är en av stadens finrum och största
mötesplats. Platsen ligger som Torget nära många
populära målpunkter och gångstråk. Platsen används också för olika arrangemang och tillställningar, t ex körsång och uppställningsplats för
valstugor.
d. Kallbadhuset - bad
Kallbadhuset används året om, allra mest på sommaren. I anläggningen inryms omklädningsrum
och bastu.
e. Plagen-vila, picknick, båtliv,utblick,lek,
evenemang
Plagen är ett finrum i staden, som ligger invid en
av stadens mest populära promenadstråk. Här kan
man sitta och titta ut över havet och de aktiviteter
som sker kring södra hamnen. Här finns en anlagd
lekplats samt ytor som tidigare används för olika
evenemang.

f. Torskholmen - evenemang
En bit av den nordöstra delen av Torskholmen har
vid enstaka tillfällen används för musikevenemang
g.Skurvekär - bad, utblick, båtliv
Skruveskär är en plats där många brukar bada,
sitta och titta på utsikten över havet, centrum och
båtlivet i södra hamnen. Längs med piren brukar
det även stå en del fiskare.
h) Friluftsmuseet - evenemang
Vid friluftsmuseet finns en utomhusdansbana och
en paviljong där det ibland anordnas olika typer av
evenemang.

Sammanställning av värden
9 Utblick
7 Evenemang
6 Båtliv
6 Vila
5 Picknick
5 Promenad
5 Lek

3 Motion
3 Kulturhistoria
3 Bad
3 Grön oas
2 Sällskapslek
1 Bollsport

Slutsats utifrån sammanställning
av värden

Centrala Strömstad stadsmiljö erbjuder framförallt
många vackra vyer med utsikt ut över havet och
båtlivet i stadens hamnar. Även en del mindre platser för evenemang och små gröna rum där besökaren kan sitta ned och vila finns. De gröna rummen
är många gånger små, men mycket viktiga. Gröna
rum mjukar upp stadsrummet och är en kontrast till
stadsrummets annars ofta raka linjer och hårda ytor.
Platser/områden som Torget, Plagen, Röudden
och Laholmsparken erbjuder goda sittmöjligheter,
vackra vyer, utblick över båtliv och människor vilket förmodligen är anledningen till att det är just
på dessa platser man ofta ser människor sitta och
inta egen medhavd mat och dryck. Strömsvattnets
strandområde, Strömsdalen, Kärleksudden och
idrottsplatsen är områden som har stor betydelse
för strömstadsborna gällande rörelse och motion.
Här cyklar, joggar, promenerar, skateboardar eller
idrottar människor.
I stadsmiljön finns det tre mindre anlagda lekplatser - Kärleksuddens, Plagens och Strömsdalens
lekplatser. Korpeberget och Rådhusberget är naturliga lekmiljöer där det händer att man ser barn
leka.
Större tillgång till bad, gröna oaser, sällskapslekar
och bollspel i centrum hade dels stärkt Strömstads
attraktionskraft och till viss del även dess identitet
som kurort.
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3. Stadsrummet
1 – innehåller rekommendationer:
Arkitektur, färger och material
Platser, torg och rumsbildningar
Möblemang
Markbeläggning
Belysning
Små byggnader
2 – utgör endast ett informativt underlag:
Skyltning
Uteserveringar
Parkering
Trygghet och säkerhet
Tillgänglighet
Barn och unga
Skötsel och underhåll
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Arkitektur, färger och material
Strömstads gatunät är ursprungligen format efter
topografin och förhållandet till vattnet. Parallellt
med strandlinjen löper långa, krökta gator och
vinkelrätt mot dessa, korta gator. Strukturen och
den kulturhistoriska värdefulla bebyggelsen är
tillsammans det som präglar och karaktäriserar
Strömstad. Historien som kurort lade grunden för
de gröna lungor som fortfarande idag ger andrum
i staden.
Den kulturhistoriska bebyggelsen återfinns både
som enskilda huskroppar och i större enheter. I
Strömstad finns välbevarad bebyggelse från såväl
1800-talet som tidigt 1900-tal och efterkrigsarkitekturen från 1900-talets mitt. Tillsammans utgör
de olika arkitektoniska formspråken och bebyggelsestrukturerna ett värdefullt arv som Strömstad
bör värna väl.

Fasad

Stadskärnan präglas till stor del av en småskalig trähusbebyggelse. Utöver denna finns mer
stadsmässiga stenbyggnader, putsade fasader
samt byggnader i såväl ljust som rött tegel. Den
ursprungliga trähusbebyggelsen har antingen
en stående panel med locklister eller en liggande spontad fasad, medan stenhusbebyggelsen ofta är putsad med ljust avfärgade fasader.
Några äldre trä- och tegelbyggnader kläddes under
senare delen av 1900-talet om i plåt och bör återfå
sitt ursprungliga fasadmaterial.
På senare år har ny bebyggelse vuxit fram kring
centrumområdet. Denna urskiljer sig tydligt från
den äldre bebyggelsen i staden. Dessa tillskott i
bostadsbyggandet är viktiga för att stadens arkitektur ska hållas levande, men bör undvikas i direkt anslutning till känsliga och kulturhistoriskt
bevarandevärda centrumkvarter.

Fönster

Rekommendationer

En ersättnings- eller kompletteringsbyggnad bör i
det generella fallet uppföras med modern teknik
och arkitekturen ges ett tidsenligt formspråk. En
nybyggnad bör inordna sig i sitt sammanhang vad
det gäller skala, materialval, ljussättning, kulörer
och bör inte tillåtas dominera gaturummet.

Den äldre bebyggelsen präglas till stor del av dess
stående fönster och detaljer så som spröjs, placering i fasad och dylikt. Att fönstren starkt bidrar
till byggnadens och kvarterets karaktär gör det
viktigt att i största möjliga mån behålla och renovera ursprungliga fönster samt att stor vikt vid
utbyte läggs på att behålla deras proportioner, storlek, spröjsindelning och särskilda särdrag.
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Tak

Den äldre bebyggelsen som återfinns i bland annat
kvarteren Enen och Lönnen, i Bukten och längs
Vatulandsgatorna domineras av det traditionella
sadeltaket klätt i lertegel vilket ger dessa centrumnära kvarter en behaglig enighet.Det tvåkupiga
teglet är vanligast även om enkupigt tegel också
förekommer på sina håll.
Strömstads särpräglade plåtklädda tak har ofta en
oregelbunden form. Stadshuset, Skagerack och
Kyrkan är kanske de tydligaste exemplen med sina
gröna plåttak och är viktiga att bevara.
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Under senare år har det blivit vanligt att göra
frontespiser eller taklyft på äldre trähus i avsikt
att bygga ut vindsvåningen. Detta bör göras med
försiktighet för att inte riskera att husets kulturhistoriska värde och helhetsintryck i stadsmiljön påverkas negativt. Generellt är att en sådan utbyggnad eller ombyggnad inte får störa takfoten, utan
snarare byggas till längre in från fasadens liv. Takfoten, entrépartiet och portalen är vitala och karaktärsgivande delar av bebyggelsen vars utformning
är viktig att bevara.

Balkonger

Strömstads centrumområde har några fastigheter
med balkonger vända mot gatan. Det är ett särdrag
som generellt bidrar till ett mindre stadsmässigt
uttryck och balkongernas utformning och utseende är därför något som bör behandlas med eftertanke. Några viktiga aspekter är dess utfall från
fasaden, räckesutformning, material och färgval.
Balkonger placerade utanför fasadens liv bör ha
ett räcke med viss genomsiktlighet så att bakomvarande fasadmaterial lyser igenom och en diskret
färg. Inglasade balkonger ut mot gatan bör undvikas i de kvarter som hör till Strategi för stadens
miljö och bygglov för nya balkonger ut mot gatan
bör behandlas restriktivt.

Gårdsbebyggelse

Under 1800-talets senare hälft så byggde man
täta kvarter med bostadshus i trä eller sten ut mot
gatan, detta gjorde att flera bakgårdar bildades.
Gårdarna avgränsades ibland mot grannarna genom uthus och ibland med plank. Husen vid gatan
byggdes ofta samman vid tomtgräns. Där husen
inte var sammanbyggda fylldes öppningarna med
plank, över vilka de på gårdarna planterade träden
skänkte grönska åt gaturummet. Staden fick på så
sätt en sluten karaktär som gav lugnt och harmoniskt intryck. Gårdsbebyggelsen bidrar till den
kvartersstruktur och småstadsprägel – det som karaktäriserar Strömstad. Att bevara denna struktur
är vikigt, inte minst för att det är en del av stadens
karaktär men också för det lugna och halvprivata
intryck dessa gårdsmiljöer inger i kontrast till stadens offentliga rum och gator med dess liv och rörelse. Vid förändring i gårdsmiljöerna är det därför
viktigt att försöka behålla skalan och intimiteten,
t. ex. genom att låta gårdshus och plank vara kvar.

För att de kulturhistoriska värdena i gårdsbyggnaderna ska kunna bibehållas är det viktigt att byggnaden har kvar ursprungliga material och färger
samt att bebyggelsen känns sammanhållen. I staden finns det tyvärr dock få enskilda gårdsmiljöer
där gårdsbyggnaderna kan anses värda att bevara
ur ett kulturhistoriskt perspektiv, då dessa genomgått allt förstora förändringar på t. ex. fönster, dörrar, fasad eller invändigt.

Gårdsbebyggelse som inte anses skäligt ur ett kulturhistoriskt perspektiv att långsiktigt bevara, då
allt för omfattande förändringar skett på gårdsmiljön eller på de enskilda gårdshusen, gäller följande
kvarter:
• Asken
• Spinnaren
• Snickaren
• Magistern.

Exempel på gårdsbebyggelse med fina bevarade
gårdsmiljöer finner man t. ex. i kvarteren Ejdern,
Enen, Lönnen och Pilen. Att värna om dessa är
särskilt viktigt då det återstår få gårdsmiljöer i
Strömstad med kvarvarande kulturhistoriskt bevarandevärde som speglar hur staden växt fram och
hur den såg ut förr.
Utöver kvarteren Ejdern, Enen, Lönnen och Pilen
finns andra gårdsmiljöer i centrala Strömstad där
strukturen är väldigt viktig att bevara men de enskilda gårdsbyggnadernas kulturhistoriska värde
är osäkert och behöver undersökas ytterligare:
• Centrumkvarteren
• Hela området Bukten och Vatuland.

Foto: Ejdern 10 är ett av Strömstad stads mest
välbevarade gårdsmiljö ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
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Möblemang
Fasader och markbeläggning är stadens väggar
och golv medan möblemanget är inredningen.
Stadens inredning bidrar till bilden av staden. Ett
estetiskt samspel mellan stadens inredning, väggar och golv kan förstärka stadens identitet och
människors helhetsintryck av staden. Med en sammanhållen gestaltning som samspelar med stadens
olika karaktärer kan stadens identitet stärkas och
stadsrummet bli mer tydligare. Och tvärtom, kan
en inkonsekvent användning av möblemang ge ett
rörigt stadsrum.
Idag har Strömstads centrala stadsmiljö inslag av
flera olika sorter sittbänkar, blomster- och planteringskärl, papperskorgar, cykelställ, staket/räcken,
pollare och trädskydd. Detta ger stadskärnan ett
splittrat uttryck.
Strömstad bör eftersträva en inredning i staden
som är vacker, stadsmässig och funktionell. En inredning som är genomtänkt både vad gäller komfort och utformning kan när de inte används ses
som arkitektoniska konstföremål i staden.

Rekommendationer

Stadens sammanhållande gestaltning beror helt på
hur många typer av möbler som används. Därför
bör antalet vara begränsat, men utformningen ska
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kunna variera från en miljö till en annan. Placeringen av stadens möbler bör förstärka rumsbildningen.
Det finns många saker i stadskärnan som tar vår
uppmärksamhet. Enstaka detaljer som presenteras
här har utanför sitt sammanhang inte så stort värde, men samlade i möbleringsstråk och en gemensam färgskala bildar de tillsammans med övrig
stadsmiljö en helhet som ger staden dess identitet.
Färg- och materialval bör begränsas till ett fåtal
varianter, vilka ska samspela med stadens olika
karaktärer, såväl historiska kvarter som kvarter
med modern arkitektur.
Finns det träd planterade i en remsa, bör all gatuutrustning placeras där. På så sätt skapas ett stukturerat och tydligt uttryck i gatumiljön. Då alla
föremål som kan utgöra hinder samlas i möbleringszonen ökar också framkomligheten för personer med funktionshinder.
Torgens möblering tas inte med i Strategi för stadens miljö utan de får ha sina egna karaktärer. När
övriga områden får en enhetlig gestaltning kan
torgens särskilda uttryck bättre komma till sin rätt
och därmed framträda tydligare.

Olika typer av möblemang:

Sittbänkar

Sittbänkar i staden bör vara tillgängliga för alla,
vilket innebär att de ska vara lätta för rörelsehindrade att komma i och ur. Det är viktigt att sittplatsen känns trygg och att det finns översikt över platsen. En häck eller mur ger sittplatsen skydd bakom
ryggen. På gator och stråk behövs sittplatser för att
skapa viloplatser och mötesplatser.
I parker bör bänkarna placeras längs gångar, på
platser med överblick över parken eller där omgivningen är tilltalande.

Blomster- och planteringskärl

Blomster- och planteringskärl används som dekoration med blomsterutsmyckningar. De används
också i vissa fall för att hindra bilars framfart samt
sänka biltrafikens hastighet. Kärlen placeras så att
de förstärker rumsbildningen.

Materialvalet bör förstärka karaktären av park respektive stad. Planteringskärlen placeras vid sittplatser eller i grupper för att höja upplevelsevärdet
på vissa ytor. De bör ha en enkel, lågmäld design
och färg som låter växterna hamna i fokus och som
harmonerar mot den grå markbeläggningen.”

Papperskorgar

Papperskorgar bör vara utformade så att de försvårar för fåglar och råttor att komma åt innehållet.
Det innebär att behållaren bör ha släta sidor och
ett välvt tak.

Papperskorgarna bör av arbetsmiljöskäl vara lätta
att tömma och vara rätt dimensionerade för sin
miljö.
Papperskorgarna bör ej sitta på belysningsstolpar
utan vara fristående.
Papperskorg bör alltid finnas i närheten av sittbänkar.
Papperskorgarna bör placeras med täta intervall i
områden med starkt trafikerade stråk.
Allt fler modeller har en inbyggd möjlighet att ha
en askkopp på toppen, burkrör på ena sidan samt
källsortering av de vanligaste avfallen. Strömstad
bör sträva efter ett liknande miljötänk vid framtida
inköp av nya papperskorgar.

Cykelställ

Cykelställen bör ha en utformning som ökar stöldsäkerheten och därmed gör det möjligt att låsa fast
cykeln i ramen. Dagens moderna cyklar har hjul
i aluminium som lätt blir skeva om de parkeras i
cykelställ av traditionell typ där framhjulet skjuts
in i en skåra. Sådana ställ ska därför undvikas och
istället ersättas med de mer stöldsäkra modeller.
Det är viktigt att cykelställen placeras nära målpunkter för att fylla sin funktion. Vid val av cykelställ är utrymmet avgörande eftersom olika modeller tar olika stor plats och behovet av parkering
skiftar mellan områden. På vissa platser där cyklarna står parkerade längre tid kan cykeltak vara
befogat.
För att möta det ökade behovet av cykelparkering
under sommarhalvåret kan temporära cykelställvara en lösning.

Staket/räcke

I vägrummet finns olika typer av räcken. Räcken
sätts upp som avkörningsskydd för att minska skadeföljderna vid avkörning och hindra påkörning
av verksamhet vid sidan av vägen. Räcken sätts
också upp som skydd åt oskyddade trafikanter och
för att hindra gående och cyklister att komma ut
på vägen.
Utformning av de olika räckestyperna är såväl
säkerhetsmässigt som estetiskt viktigt och bör anpassas till vägrummets karaktär.
Vägutrustningens funktionella och estetiska krav,
t. ex. trafiksäkerhets- och materialkrav bör vara
överordnat andra krav som exempelvis pris och
placering.

Pollare

Pollarna används för att visa gränser mellan olika
trafikanter samt för att hindra infart och öka säkerheten. På platser som behöver en flexiblel lösning
kan löstagbara pollare vara ett bra alternativ.
Pollare med belysning bör undvikas eftersom de
ofta utsätts för vandalisering.

Trädskydd

Trädskydden behövs endast i gaturum där påkörningsrisken är stor. Om träd med ordentligt stamomfång planteras från början behövs inte skyddet.
På gator med begränsat utrymme och med många
fotgängare kan markgaller vara ett alternativ.
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Några exempel på möbler som finns i Strömstad
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Vid behov av inköp av nytt
möblemang

Ansvaret för att köpa in möblemang till stadsrummet ligger hos Gatukontoret inom Tekniska förvaltningen. Vid behov av utbyte/tillägg av sittbänkar, blomster- och planteringskärl, papperskorg,
cykelställ, staket/räcke, pollare eller trädskydd i
stadsmiljön bör detta ske i samråd mellan berörd
förvaltning och Miljö- och byggförvaltningen.
Samråd bör ske kring val av utformning, material,
ytbeläggning och färgnyans.

Bilderna till vänster är exempel på olika möbler
med samma formspråk. Bilderna är tagna från
stråket Akersbrygga i Oslo, juni 2011.
Bilden längst upp visar naturliga sittmöjligheter i
stadsmiljö med väldigt god vattenkontakt. Det går
även att se på bilderna hur belysningsmasterna,
sittbänken och papperskorgen samspelar i sitt
formspråk längs med stråket.
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Markbeläggning
I arbetet med att skapa ett gemensamt helhetsintryck av den centrala stadsmiljön spelar markbeläggningen, stadens golv, en stor roll. Gatan är ett
stadsrum där olika funktioner ska samsas och bilda
en integrerad helhet. Markbeläggning är karaktärsskapande, binder samman platser och förankrar
arkitekturen i sitt sammanhang. Det kan bidra till
en tydligare uppfattning av användningsområdet,
eller tvärtom, kan gaturummet uppfattas rörigt. En
konsekvent och metodisk användning av beläggningsmaterial kan därför stärka stadens identitet,
skapa tydligare gaturum och förstärka stråk.

Bakgrund

Strömstad stads allra första gatstenbeläggning
bestod av små partier kullersten. Efter de båda
stadsbränderna omkring1880-talet, påbörjades ett
40-årigt arbete med att stenlägga stadens alla gator
med små- och storgatsten. Utav praktiska och ekonomiska skäl täcktes små- och storgatstenen över
av asfalt på flera ställen under 50-, 60- och 70- talet. Delar av den äldre gatstenbeläggningen finns
fortfarande kvar, utspridd på olika ställen i staden
eller dold under lager av asfalt.
Utöver asfalt och granit i olika former används även flera olika sorters marksten av betong som markbeläggningsmaterial i staden
och trädäck längs delar av Strandpromenaden.
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Markbeläggningsmaterial som används idag:
•

•

•

•

Granit skeppades under tidigt 1900-tal från
Strömstad hamn och speglar på så sätt den
nordbohuslänska stenindustrin. Den äldre
små- och storgatstensbeläggningen av granit
är en del av stadens kulturhistoriska arv och
passar estetisk till den arkitektoniska gestaltningen. Praktiskt föredrar gående, cyklister
och rullstolsburna att röra sig över mer släta
material.
Trä är ett flitigt använt material i staden och
återkommer förutom på stadens golv i form av
bryggor, även på stadens väggar och i sittredskap.
Asfalt är idag det dominerande materialet och
används vid de större och mest trafikerade gatorna i staden. Det är inte ett material med en
längre tillbaka historisk anknytning till staden,
men har som nämnts, praktiska och ekonomiska fördelar som på väl trafikerade gator fått gå
före de estetiska och kulturella aspekterna.
Marksten av betong finns i större utsträckning i centrala Strömstad i olika storlekar och
nyanser. Materialet har ekonomiska fördelar .

För mer information kring gatustrukturen i Strömstad, se sidan 27.

Rekommendationer

För att göra gaturummen mer tydliga jämfört
med idag, bör inte för många färger eller varianter av material blandas. Materialen bör helst
ha anknytning till staden på något sätt och/eller
vara hämtade från naturen (se föregående sida).
Rekommenderade markbeläggningsmaterial:
• Granit (små- och storgatsten, granithällar)
• Marksten av betong (endast i grå nyans och
med slät yta)
• Trä
• Asfalt
Ovanstående fyra material används redan idag i de
centrala delarna av staden. För att skapa en enhetlighet och kontinuitet i stadsmiljön bör inga andra
material användas än dessa. Golvets utformning är
särskilt viktig och värd att lägga resurser på:
• Längs större sammanhängande stråk,
• Vid stadens finrum,
• På gator mellan populära målpunkter där fler
gång- och cykeltrafikanter rör sig.

För mer information kring tillgänglighet, se sida 54-56.

Markbeläggningen för ovannämnda utpekade
platser och stråk ska vara genomgående för att
skapa en enhetlighet och kontinuitet i stadsmiljön.
Små- och storgatsten speglar en del av Strömstads
historia och ska i möjligast mån behållas i stadens
centrala delar, under förutsättning att den finns
i sammanhängande sträckningar och partier på
körytor, trottoarer och platser för att inte skapa ett
splittrat och rörigt uttryck. Valet av markbelägg-

ning signalerar användningsområde och kan vara
ett sätt att markera olika zoner, för att skapa en
säkrare gatumiljö.

De mest trafikerade gatorna

Majoriteten av Strömstads gators körbanor i centrum är idag asfalterade. Det är därför lämpligt att
låta de mest trafikerade vägarna, huvudgatorna,
vara asfalterade av praktiska skäl och för att skapa
en enhetlighet av vägnätet i stadsmiljön. I centrum,
med mycket rörelse av människor ställs det dessutom särskilt höga krav på att trottoarer, gångstråk
och cykelvägar är tillgängliga och bekväma att
röra sig på. På trottoarer i centrum rekommenderas därför att den äldre gatstenen behålls i kanterna
i några rader i mötet vid fasadfoten och körbanan,
med en slät asfalterad bana i mitten.

Mindre trafikerade gator

Estetik och tillgänglighet förenas idag i en allt
högre utsträckning och ett alternativ som använts
under senare år i Strömstad är att komplettera gatstenen med större granithällar eller gråa betongplattor. För att mindre trafikerade gator inom äldre
bostadskvarter i de centrala delarna av staden (som
t. ex. Norra Uddegatan) ska kunna bibehållas, rekommenderas trottoarerna kompletteras med granithällar/betongplattor, för att kunna tillgodose
tillgänglighetsbehovet.
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Belysning
Belysning är i många avseenden en viktig del i
stadsmiljön. Det handlar dels om gestaltning, säkerhet och trygghet men också om tekniska frågor
som energiåtgång, ljusföroreningar och armaturer.

Rekommendationer

Stadens sammanhållande gestaltning beror på hur
många typer av t. ex. möbler, belysningsarmaturer
och markbeläggning etc., som används. Därför bör
antalet olika belysningsarmaturer vara begränsat,
men utformningen bör kunna variera från en miljö
till en annan.
Färg- och materialval bör begränsas till ett fåtal
varianter, vilka ska samspela med stadens olika
karaktärer, såväl historiska kvarter som kvarter
med modern arkitektur
Urval av olika belysningsmaster bör ske i samråd
mellan Miljö- och byggförvaltningen och Tekniska förvaltningen.

Utformning

Majoriteten av Strömstads belysningsmaster är
idag rågalvade och många av dem s.k. koffertarmaturer (se bild till vänster). Att majoriteten av
Strömstads belysningsmaster följer samma stilspråk är bra. Koffertarmaturerna i centrum bör
dock ersättas efter hand av stolparmaturer med
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mer stadsmässigt utseende. Koffertarmaturer är en
enkel trafikarmatur med optik som sprider ljuset
effektivt. Den enkla utformningen är inte stadsmässig utan passar bäst på gator utanför och i utkant av staden samt i industriområden. I Strömstads mest centrala delar vore det därför önskvärt
om stolparmaturerna fick en mer stadsmässig utformning och färgnyans(er) som samspelar med
stadens exteriör. Alternativa armaturer kan bli
aktuella på specifika torg, rumsbildningar eller
stråk. Det viktigaste är att följa ett spår då dagens
stadsmiljö ger ett fragmentariskt intryck till följd
av att olika belysningsarmaturer och master blandas längs samma gatusträckning.
Klotarmatur ger ofta stor bländverkan och bör
därför inte tillåtas vid nyprojekteringar. De klotarmaturer som redan finns i kommunen bör allt
eftersom att bytas ut. Klotarmaturer fungerar bra
nära fasader men inte där det finns fönster och där
ljuset stör de boende. På en öppen yta kommer
mycket lite av ljuset från ljuskällan att hamna på
marken och ge oss visuell vägledning.
Större huvudgators stolparmatur bör ha en höjd på
6-8 m. I bebyggda gatumiljöer bör höjden vara 5-7
m. Parkernas stolpar bör vara 4 m höga.

Högtrycksnatrium

Strömstad har idag bytt ut samtliga lampor i de
offentliga armaturerna till högtrycksnatrium istället för de föregående som innehåller kvicksilver.
Detta är ett stort steg på vägen i utvecklingen av
stadens miljöprofil då det är en energisnål ljuskälla
med hög färgåtergivning som ger ett varmt gulvitt
sken. Beroende på vilken yta som ska belysas och
visionen om platsens karaktär, ställs olika krav på
färg och kvalité av ljus. Detta gör att stadens rum
ofta kräver olika typer av ljus för att kännas omhändertagande och skapa önskvärda atmosfärer.

Stråk

Det är viktigt att i ljusplaneringen definiera de primära gångstråken genom staden för att fokusera
resurser och aktivitet kring dessa. Stråken bör ha
ett enhetligt formspråk och masters höjd och placering är viktiga aspekter för att uppnå en attraktiv
och trivsam stadsmiljö under dygnets alla timmar.
Genom att samla den aktivitet som pågår även under kvällen och natten till ett begränsat antal stråk,
kan en säkrare och tryggare miljö uppnås. Ljuskällorna ska komplettera varandra och skapa ett ljus
som inte främst är starkt utan istället skapar goda
siktförhållanden, då starkt upplysta områden ofta
är bländande och gör att omgivningen uppfattas än
mörkare.

De rumsbildningar och torg som ligger längs ett
stråk kan med fördel ha en avvikande belysningsstruktur så länge som stråkets genomgående struktur är likadan på båda sidor om denna. Ofta förstärker uppehållen i stråkets struktur stråket snarare än
att det skulle förta översiktligheten.
De stråk där utformningen av belysningen är extra
viktig är;
• Strandpromenaden inklusive Norra och Södra
Hamngatorna,
• Södra Hamngatan till Badhusgatan,
• Järnvägsstationen till Stadshuset,
• Parkbältet från Kyrkan via Stadsparken och
Skagerack ner till Gästhamnen,
• Promenadslingan runt Strömsvattnet.

Landmärken

Strömstads främsta landmärke är Stadshuset vilket
syns från nästan alla stadens delar. Andra byggnader som är centrala i stadsbilden och fungerar som
referenspunkter är Kyrkan, Skagerack, Badhuset
och Järnvägsstationen. Kyrkan och Stadshuset är
redan idag upplysta men övriga byggnader kan
med fördel belysas för att skapa ett mer levande
och intressant stadsrum. Ljussättningen kan gärna
ändras vid speciella tillfällen, högtider eller events.

Gestaltning

Andra platser som skulle lyftas av att ljusgestaltas är stadens entréer, broarna över Strömsån och
några av stadens gröna partier. Till följd av Sveriges långa mörka perioder vintertid är ljusinstallationers positiva inverkan på gaturummet väldigt
stora och kan öka både säkerheten, tryggheten och
attraktiviteten i staden.
Vid utformningen av belysningen längs stråk och
av byggnader bör ljusdesigners anlitas för att säkra
kvalitén på dessa.

Ljusföroreningar

Ett annat mål är att arbeta kring och begränsa stadens ljusföroreningar. Ljusföroreningar är en följd
av armaturer eller platser som ”spiller” ljus. Det rör
sig bland annat om armaturer som släpper ut ljus i
en oönskad riktning, är tända onödigt många timmar per dygn eller där flera ljuskällor tillsammans
skapar förvirring eller bländningseffekter. För att
undvika ljusföroreningar arbetar kommunen med
att byta ut gamla armaturer mot sådana där spilljus
undviks och att reglera tiderna då ljuset är påslaget
efter årstidernas växlande ljusförhållanden.
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Platser, torg och
rumsbildningar
Stadens mest betydelsefulla platser hittas längs
kustlinjen, söder om Strömsån:
• Torget 		
• Oscarsplatsen
• Stadsparken
• Järnvägstorget
• Plagen/Havsutsikten

Rekommendationer

De är stadens finrum vars exteriör, beläggning,
utsmyckning och ljussättning bör utmärka sig
gentemot resterande platser i staden och markera
övergången mellan stadens vardagsrum och finrum. Finrummen är och ska vara speciella platser i staden som speglar bilden av Strömstad utåt.
Platser får en allt mer mångfunktionell funktion.
Torget och Järnvägstorget är t.ex. både
kollektivtrafik- och mötespunkt, placerade i var
sin ände av stadskärnan. Runt båda torgen huserar
restauranger och caféer och vid Torget även flera
olika butiker och torghandel.

Plagen

och

Oscarsplatsen är båda

platser vackert belägna längs med Strandpromenaden med utkik över Södra hamnen och
havet. Deras huvudsakliga funktion är utsiktsplats, men även vänte- och viloplats.
Det är extra viktigt att platserna är tilltalande här
- att det finns tillräckligt många sittplatser och att
de placeras strategiskt emot varandra och inte för
långt ifrån varandra för att främja mötet mellan
människor.
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Havsutsikten och Plagen

Ovanför
Plagen
finns
f.d.
Havsutsikten, som tappat funktionen som utsiktsplats och istället upptas av parkeringsplatser.
Havsutsikten har en alldeles för fin utsikt för att
lämpa sig som parkeringsyta och annan användning och ny utformning av platsen bör övervägas.
Plagen och Havsutsikten bör i framtiden samspela
bättre och utgöra en bättre vidare koppling i axeln
mellan Kyrkan - Stadsparken – Plagen – Havet.

Stadsparken som ligger mitt i centrum, är och

ska främst till stor del vara stadens gröna andrum,
men omges idag av kraftig trafik och består av
hårda grusytor. Parken saknar en central målpunkt
och den rogivande effekt den hade under kurortstiden. För att återfå Stadsparken som ett avkopplande och grönt rum behöver parken tillföras mer
grönska, kopplas bättre till omgivningen, och trafiken omkring minskas och dämpas.
På mitten av Norra Hamngatan, sydvästra delen av
Laholmen samt Skeppsbroplatsen/Västra Hamngatan finns mindre rumsbildningar. Platserna
ligger alla längs med välbesökta gaturum och har
potential att bli spännande avbrott/händelser längs
dessa stråk och i stadsmiljön om de får vidareutvecklas.

Små byggnader

I stadsrummet finns flera mindre byggnader.
Exempel på mindre byggnader i stadsmiljö:
• Offentliga toaletter
• Tekniska byggnader
• Återvinningsstationer
• Kiosker
Byggnaderna är små men syns väl i den centrala
stadsmiljön och får inte glömmas av. Hur de små
byggnaderna gestaltas och utformas kan ha stor inverkan på hur en plats uppfattas.

Rekommendationer

Gestaltning/utformning De små byggna-

derna bör i första hand gestaltas och anpassas efter
platsen – gatan, torget eller kajens förutsättningar.
Det är viktigt att de små byggnaderna passar in i
miljön vad det gäller utformning, material och färg.
Finns det flera små byggnader tät inpå varandra
bör dessa gestaltas och utformas på liknande sätt. I
många fall har bebyggelsen i Strömstad stående träpanel och tegeltak. I dessa bebyggelsemiljöer bör
även de små byggnaderna ha stående träpanel och
tegeltak i liknande nyanser och form som husen.

Placering av nya små byggnader i de centrala

delarna av Strömstad bör ske strategiskt med hänsyn till rörelsemönster, avstånd och efterfrågan för
att tillgodose behovet hos stadens invånare och
besökare. Byggnaderna får heller inte utgöra ett
hinder i gaturummet och bör vara lättillgängliga.
Vid behov av rådgivning, kontakta Byggavdelningen på Strömstad kommun. Rekommendationerna gäller nya små byggnader och restaurering
av befintliga små byggnader.
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Parkering
Nulägesbeskrivning

Kommunen har som huvudsakligt mål att alla trafikanter ska kunna ta sig fram på ett säkert och lättorienterat sätt i de centrala delarna av staden. Hanteringen av parkering i centrum är en kärnfråga för
staden och har stor påverkan över framkomligheten, orienterbarheten och upplevelsen av staden.
Gatunätet är främst anpassat för fotgängaren och
blir till följd därav överbelastat under storhelgerna
och sommarmånaderna och parkeringsplatserna
räcker inte till. Parkeringsbristen och behovet av
att minska trafiken i centrum är i första hand ett
problem under sommaren och hanteras i dagsläget genom hänvisning av besökare till tre större
infartsparkeringar, där de blir erbjudna transport
med buss in till centrum. Infartsparkeringarna står
för sammanlagt 1500 parkeringsmöjligheter och
nyttjas sedan på vintern som upplagsplatser för
båtar. Ungefär ytterligare 1000 platser finns i de
centrala delarna lokaliserad längs med gatorna,
vid uppsamlingsparkeringar på Skeppsbroplatsen
och i söder vid Torskholmen samt parkeringsgarage över- och under jord. Många av dem är avgiftsbelagda i ännu ett försök att leda bort trafik från
centrum. Skeppsbroplatsen/Canning och Torskholmen är två stora parkeringsområden i centrum
med havsutsikt som uppkommit i bristen på parkering. Under senare år har även ytterligare mark
vid Skeppsbroplatsen/Canning och Torskholmen
samt vid Myrens småbåtshamn tagits i anspråk för
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parkering, även dessa utmed kustlinjen med central lokalisering. Det är viktigt att dessa stora havsoch centrumnära lägen utvecklas till levande väl
utnyttjade delar av staden.
Behovet av antalet parkeringsplatser i stadsmiljön
beror på hur väl utbyggt gång- och cykelnät samt
kollektivtrafik kommunen kan erbjuda människor.
I den strategiska planen, antagen av kommunfullmäktige 2009-10-29 § 82, anges följande målsättningar gällande stadens miljö, kommunikationer
och infrastruktur:
• I Strömstad ska det vara enkelt att välja cykeln,
ett välutbyggt cykelnät är en målsättning.
• I centrala Strömstad är målsättningen att om- 		
vandla och utveckla nya levande och kreativa 		
stadsdelar, som exempel kan nämnas Torskhol men och Canningområdet, som ska utvecklas 		
till naturliga delar av staden.

Rekommendationer

Hur parkering och trafikfrågan löses i centrala
Strömstad är en fråga som påverkar hela kommunen och frågan behöver därför tas med en större
helhetssyn. Rekommendationer kring parkering
och trafik hänvisas till kommunens kommande
fördjupade översiktsplan för staden.

Uteserveringar
Uteservering på allmän plats är en möjlighet för
restauranger och caféer att servera den ökande tillströmningen av turister och semesterfirare under
sommaren. Uteserveringar är ett positivt inslag i
gatubilden och ska kunna lokaliseras till platser,
där de inte utgör hinder för de gående, biltrafiken
eller övrig handel.
Rörelseidkare, fastighetsägare och myndigheter
har ett gemensamt ansvar att utveckla miljön mot
en vacker, trivsam och attraktiv stad. Uteserveringen är en del av gaturummet och skall innehålla
så få avskärmande partier som möjligt. Utformningen skall vara öppen för att upplevas som en
integrerad del av platsen och bidra till att förstärka
stadens karaktär.

Kommunfullmäktige antog 2008-02-28
§ 24, Policy för uteserveringar i Strömstads kommun.
Syftet med dessa råd och riktlinjer för
uteserveringar är:
• att åstadkomma en trevlig och välkomnande stadskärna med framkomlighet
för alla,
• att skapa allmänna och klara anvisningar,
• att ge anvisningar vad som är bygglovsbefriade åtgärder.

För att ställa ut stolar och bord utanför restaurang
krävs flera olika tillstånd från t. ex. Tekniska förvaltningen, Miljö- och Hälsoskyddsavdelningen
och Omsorgsnämnden i Strömstads kommun samt
Polismyndigheten. Om nedanstående riklinjer inte
följs krävs även bygglov. Tillståndet gäller vanligtvis för tiden 1 april till 15 oktober, men det går
även att söka för andra tider av året.

Utformning och storlek

Uteserveringen är och ska vara en del av gaturummet och ska upplevas som en integrerad del av
platsen som bidrar till att förstärka stadens karaktär. Uteserveringen ska därför ha en öppen karaktär
anpassad efter gatan, torget eller kajens förutsättningar. Utformningen ska även vara stadsmässig
och passa till husfasaden, dess indelning, material
och färg.
En uteservering får inte vara allt för visuellt eller
fysiskt dominerande i gaturummet. Den får heller
inte utgöra ett hinder i gaturummet och ska därmed lämna fri passage vid gångtrafikstråk. Med
fri passage menas från uteserveringens inhägnad
räknat till och med trottoarkant alternativt föremål
som hindrar framkomligheten.

Placering

Uteserveringen ska vara tillgänglig för alla, även
personer med nedsatt syn- och rörelseförmåga.
En placering med serveringens långsida parallellt
med gatan är på så vis att föredra, med entré på
mitten. Inhägnad av servering skall utformas genomsiktliga, gärna i metall, och med fast tvärpost
högst 15 cm över markytan, av hänsyn till synskadade. Serveringar med serveringstillstånd skall
vara avgränsade oavsett storlek.

Möblemang

Möbleringen inom uteserveringen ska vara luftig
för att alla ska kunna tas sig fram, även rullstolsburna. All möblering ska alltså ske direkt på marken, uppbyggnader av golv tillåts generellt inte.
Eventuell uppbyggnad av golv är bygglovspliktigt. Bord och stolar ska vara nätta och i metall
och/eller trä, för att främja ett lätt intryck.
Inga skyltar eller reklam får förekomma på serveringens avgränsning. Blomlådor, parasoller och
menyer ska rymmas inom serveringen. Uteserveringen ska hållas ren och därför städas vid stängning.

Rekommendationer

Rekommendationer gällande uteserveringar hänvisas till kommunens antagna policy för uteserveringar. Avsnittet kring uteserveringar utgör ett
informativt underlag.

47

Skyltning
Strömstad har i allt högre grad blivit en utpräglad
handels- och turiststad, vilket ökar kravet på tydlig
och lättöverskådlig information om stadens funktioner, sevärdheter och platser. En tydlig skyltning
är harmonisk, tar hänsyn till den övergripande
stadsbilden och förmedlar sitt budskap utan att
konkurrera ut andra. Det blir lätt att en inflation av
allt större, fler och utmärkande skyltar skapar en
miljö som förvanskar både stadsrummet och näringsidkarens budskap.

Kommunfullmäktige antog 2012-03-22
§ 40, Skyltpolicy för Strömstads kommun. Dokumentet har tagits fram i dialog
med näringsidkare, fastighetsägare och
berörda förvaltningar inom kommunen.
Skyltpolicyn beskriver de mål kommunen
vill uppnå samt klarlägger lagstiftning
och gällande regler för skyltning i Strömstads kommun. Dokumentet ska också
vara vägledande och fungera som ett stöd
för bygglovshandläggaren i avvägningen
mellan olika intressen och vid utformning
av skyltar.
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Olika sorters skyltar i stadsmiljön

Vägskyltningen följer klara normer och har en
rikstäckande utformning och står därmed utanför
strategi för stadens miljö och skyltpolicyns styrning. Tekniska förvaltningen har dock inlett ett
arbete med att undersöka hur denna skyltning bör
uppdateras och om den på sina ställen kan förenklas utan att förlora tydlighet. Det är viktigt att i
högsta möjliga mån anpassa även vägskyltningen
efter stadsrummet. Det kan innebära att dubbelskyltning tas bort, att information kan samlas vid
infartsvägarna eller att skyltarnas budskap och
storlek anpassas efter dagens förhållanden.

När en skylt ska placeras på en fasad är det främst
byggnadens arkitektoniska uttryck som avgör hur
skylten ska utformas. Samordnad skyltning är ett
bra sätt att skapa ett lugnt och inbjudande intryck.
För många olika färger, former och intryck orsakar
visuellt buller i vår livsmiljö och det kan vara svårt
att urskilja det enskilda budskapet. Utformning
och placering av skyltar och reklam är avgörande
för om budskapet ska upplevas som positivt eller
negativt. Skyltar kan och ska vara inbjudande snarare än att medverka till att du ”stänger av” dina
sinnen. Idag finns oändligt många varianter på
skyltar och det är endast fantasin som sätter gränser för vad som är möjligt.

Stadstavlor tas fram av kommunen och place-

Olika former av skyltar och reklam är en naturlig
del av vår stadsmiljö. Det är viktigt för affärsinnehavare och andra företagare att få synas. För
att staden ska kännas attraktiv är helhetsintrycket
avgörande. Skyltningen ska formas till den verksamhet den företräder och enkelt och tydligt signalera det unika. En väl utformad skylt bidrar till att
framhäva stadens gaturum och kan många gånger
betraktas som ett konstnärligt inslag. En omsorgsfull skyltning ska berika stadsmiljön och därmed
välbefinnandet och attraktiviteten att vistas där.

ras vid viktiga knutpunkter och längs de primära
stråken i staden. Att samordna stadens skyltning
är viktigt för att skapa en trevlig stadsmiljö och
ett enhetligt offentligt rum. Det är också en fråga
om läsbarhet i stadsrummet då det är lättare för
nykomna gäster eller boende att hitta i staden om
den följer ett enhetligt mönster. Här återfinns information om sevärdheter, knutpunkter, sjukhus
etc. Stadstavlorna indikerar i vilken riktning olika
verksamheter, sevärdheter eller destinationer befinner sig och samlar upp idag splittrad information för att göra staden läsbar.

Näringslivets skyltning utgörs till största del

av butiker, restauranger och kontorslokaler och
tar många gånger stort anspråk på stadsmiljön.
De näringar som är lokaliserade inom stadskärnan
spelar en avgörande roll för livet i staden. Det är
därför viktigt att näringsidkare kan marknadsföra
sina verksamheter på ett tillfredsställande sätt och
konkurrera på lika villkor med varandra. Det är
samtidigt viktigt att näringslivet marknadsför sina
verksamheter på ett sätt som smälter in i miljön
och bidrar till ett enhetligt stadsrum. Strömstads
stadskärna utgörs till stor del av kulturhistoriskt
viktiga omgivningar och skyltning ska anpassas
till stadens och byggnadens karaktär, skala, form
och färg. Skyltningen får inte täcka dekorationsdetaljer i fasad och bör lämna lämpligt avstånd till
viktiga beståndsdelar som dörr- och fönsterpartier.
En brokig, ojämnt fördelad och överinformativ
skyltning förtar sitt eget budskap och gör att kunden blir tvungen att negligera information istället
för att ta den till sig. Samtidigt förgör den stadens
inre samband och helhetsintryck. I centrumområdet rör sig majoriteten av besökarna till fots vilket
ger dem god tid till att se och upptäcka sin omgivning vilket motiverar en mindre skala på skyltningen än vad som kan vara aktuellt kring större
vägleder eller köpcentrum. Större kedjors nationella skyltningsprogram måste ta hänsyn till platsen och är underordnade stadens generella skyltpolicy.
Verksamheter som ligger utanför huvudstråken i
staden och som önskar annonsera om sin hemvist
kan göra så genom att köpa en plats på stadens
Stadstavlor. Här anpassas verksamhetens logotyp
efter det typsnitt och formspråk som kommunen
använder för dessa.

Placeringen av en skylt är viktig för att
säkra att ingen går eller kör in i den, att den inte
hindrar sikten samt för att främja ett enhetligt
stadsrum. Skyltar med rörlig bild och/eller text
ska undvikas då de tar stort anspråk på stadsmiljön, går emot stadens kulturhistoriska karaktär
och ger ett rörigt intryck. Takskyltning godkänns
som regel inte på grund av dess starka påverkan på
stadssiluetten och därmed miljön i centrum. Skyltar som lyser under dygnets mörka timmar skapar
ofta ett levande stadsrum men är känslig för belysningens utformning. Det blir lätt att dessa tar
över uppmärksamheten från övrig belysning eller
skyltning. Belysningen får heller inte vara av bländande, störa de boende i området eller dominera
över annan skyltsättning.
Att hitta en bra balans mellan gaturum, byggnadens fasad och skyltens utformning är inte alltid
en lätt uppgift. Du kan alltid kontakta Miljö- och
byggförvaltningen när det gäller frågor om utformning och vilka regler som gäller för skyltning.

Rekommendationer

Rekommendationer gällande skyltning hänvisas
till kommunens antagna skyltpolicy. Avsnittet
kring skyltning i Strategi för stadens miljö utgör
endast ett informativt underlag.
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Trygghet och säkerhet
Trygghet och säkerhet är relaterade till varandra
men har stora inbördes skillnader. Trygghet syftar till den upplevda känslan medan säkerhet är ett
faktiskt tillstånd. Vi kan se att den grupp som känner sig tryggast också är den grupp som lider störst
risk att råka ut för ett brott och vice versa. Det betyder att trygghet inte är direkt relaterat till den
faktiska risken att råka ut för ett brott utan känslan
av oro för att utsättas. Att arbeta med trygghetsfrågor är oerhört viktigt för att skapa ett levande
samhälle och en välmående befolkning. Otrygga
platser är ofta ödsliga och individer som behöver
passera dem kan begränsa sitt sociala liv och aktiviteter utanför hemmet i rädsla för resan fram och
tillbaka.

tigt att fokusera på känslan av att röra sig i rummet och hur olika grupper i samhället kan reagera
på samma plats. Grönska ökar ofta trivseln dagtid
medan den kan vara skymmande och obehaglig i
mörker. En lösning kan vara att gallra skymmande
buskage eller arbeta med belysning av grönytorna.
Skötsel och underhåll är en annan viktig indikator
på om ett rum är omhändertaget eller inte och påverkar känslan av trygghet. Under vandringen bör
ledaren vara medveten om områdets brottsstatistik
och om någon plats är extra utsatt. Om så är fallet
bör den platsen uppmärksammas extra mycket och
åtgärder vidtas.

Trygghetsvandringar

Stadens struktur och bebyggelsens utformning är
andra grundpelare för hur staden upplevs av den
boende eller besökaren. Trånga passager, ödsliga
platser, parkeringsgarage, parker, murar eller pelargångar och stadens baksidor upplevs ofta som
otrygga då trygghetskänslan till stor del grundar
sig på att se och bli sedd. Platser där människor är
i rörelse uppfattas ofta som en garanti för att hjälp
är nära och överfallsrisken således är mindre. Att
enkelt kunna orientera sig på en plats och möjlig-

Ett sätt att arbeta för ökad trygghet i samhället
är att genomföra trygghetsvandringar. Under en
trygghetsvandring promenerar en grupp av boende
i ett område tillsammans med t. ex. kommunala
tjänstemän, politiker, fastighetsägare och/eller polisen för att analysera en plats kvalitéer och brister.
Dessa vandringar bör med fördel genomföras både
dag- och nattetid för att se hur olika en och samma
plats kan upplevas. Under vandringen är det vik-
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Bebyggelsens och samhällets struktur

heten att snabbt kunna byta väg om man känner
obehag är andra faktorer som ökar trygghetskänslan i en stad.

Belysning och trygghet

För att öka trygghetskänslan nattetid är utformningen av belysningen central. Det är viktigt att
skapa ett gaturum där belysningen inte bländar
utan istället lyser upp såväl gång-, cykel och bilvägar samt stadsrummet och de väggar eller partier
som omringar platsen. På så vis skapas en överblickbarhet som ökar trygghetskänslan.

Stråk och knutpunkter

Det är naturligt att färre människor är i rörelse i
stadsrummet under nattetid än på dagtid och det
är därför önskvärt att fokusera den aktivitet som
finns kring ett fåtal stråk. Genom att koncentrera
rörelsen av människor blir dessa platser både tryggare och säkrare än om samma individer rör sig
enskilt utspritt i staden. Den kommersiella service
som eventuellt är öppen kommer samlas kring
detta/dessa stråk och resurser kan mobiliseras
till dess utformning. Stråken ska passera stadens
knutpunkter och bli en del i ett större nät av

kommunikationer som kollektivtrafik, båt- och
tågstation samt cykelparkering och banor. För
längre transporter till stadens utkanter uppfattas
ofta vägar i anslutning till biltrafiken säkrast då
där oftast finns någon rörelse och goda siktförhållanden.

Rekommendationer

Kapitlet belyser det som ur trygghet- och säkerhetsaspekter är viktigt att tänka på vid planering
av stadsmiljön. Kapitlet innehåller inga rekommendationer.
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Barn och unga
Att tidigt i livet kunna röra sig självständigt i en
stimulerande närmiljö har en positiv inverkan på
de flesta barn och unga och stärker barnets självkänsla. Det ger förståelse för såväl sociala situationer som naturen och det samhälle vi lever i.
Strömstad har beslutat att all verksamhet ska genomsyras av FN:s barnkonvention och då är en
god centrummiljö högt prioriterad. Det främsta
hindren för barnens frihet i staden är kopplade till
trafikflöden och säkerhetsaspekter, men kan också
vara relaterade till hur stadens struktur och offentliga rum är utformade.

Lekmiljöer

Strömstad har en grön stadskärna och de boende i
centrumkvarteren har nära till både parker, lekplatser, naturområden och såväl söt- som saltvatten.
Viktigt att tänka på: För att dessa rum ska vara
tillgängliga för stadens yngre medborgare måste
angöringspunkter, trafik, korsningar samt gångoch cykelvägar ses över till lika stor del som det
offentliga rummet och barnens rätt till friytor.
Ett barn tillbringar omkring 10 % av sin utetid på
lekplatser och det är därför tydligt att ett barns direkta närmiljö och naturliga rörelsemönster är vitala för att skapa säkra och stimulerande uppväxtmiljöer. Vi behöver ha ett helhetsperspektiv på vår
stadsmiljö och fokusera på olika sorters lekrum;
hårdgjorda och mjuka, lekredskap och naturmil-
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jöer – då samtliga är lika viktiga för att stimulera
olika behov och åldersgrupper.

Olika åldrar har olika behov

Barn och ungdomar har vitt skilda behov under olika delar av livet. Ju äldre ett barn blir
desto mer utvidgas dess rörelseområde och desto högre krav ställs på stadens struktur. Strömstad har beslutat att stadsrummet ska vara tillgänglig för alla och detta ställer krav på såväl
politiker som tjänstemän och medborgare.
Viktigt att tänka på: Det är viktigt att säkra rum
skapas och att invånarna är uppmärksamma på
varandra i stadsrummet. Ungdomar transporterar
sig längre sträckor utan bil än vad vuxna vanligen
gör och är i behov av säkra gång- och cykelvägar samt en utvecklad kollektivtrafik. Bostaden,
skolan och de olika fritidsaktiviteterna ska finnas
inom ett välordnat nät av kommunikationer där en
turtät kollektivtrafik med utvecklad dragning är
lika viktig som heltäckande gång- och cykelbanor.
Ofta används flera olika färdsätt vilket ställer höga
krav på knutpunkterna däremellan. En trafiksäker
stad med flera gröna lungor och andrum som uppmuntrar andra trafikslag än bilen är positiv för stadens alla medborgare, även om just barn och unga
är extra känsliga för buller och avgaser under de
åren de växer.

Blandstaden

För att upprätthålla en attraktiv miljö som är tillgänglig för alla strävar Strömstad efter blandstadens ideal där bostad, aktiviteter, näringsliv och
service ska finnas samlat sida vid sida. Det offentliga rummet uppmuntras till att utvecklas i en riktning där flera aktiviteter kan samverka samtidigt.
Det kan handla om en grön lekplats vid sidan av en
boulebana, utomhusscen och ett café som bidrar
till att ge barn och ungdomar en naturlig plats i
staden. Mänsklig aktivitet är nyckeln till det attraktiva stadsrummet och det är därför viktigt att
skapa ytor och platser där stadens invånare trivs
att befinna sig för att öka intresset för det offentliga rummet.

barns omvärldsuppfattning är en helt annan än en
vuxens. Både vid planerande, genomförande och
förvaltning av stadens rum ska barnens perspektiv
och rättigheter vara medverkande.

Rekommendationer

Kapitlet belyser det som är viktigt att tänka på ur
ett barn- och ungdomsperspektiv vid planering av
stadsmiljön. Kapitlet innehåller inga rekommendationer.

Barnkonventionen i
planeringsprocessen

Strömstad kommun arbetar med att tidigt i den
politiska processen och planprocessen integrera
barnkonventionen och barnens behov. Idag är
förskoleverksamhet och skola placerade i nära
anslutning till centrumområdet på platser som har
en lugnare trafiksituation och närhet till fria grönområden. Ambitionen är att i större utsträckning
integrera barns och ungas intressen, idéer och behov i stadsplaneringsprocesser på olika nivåer. Ett
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Tillgänglighet
Att kunna röra sig i stadsmiljön är vitalt för att
aktivt kunna delta i samhället. Tillgänglighet är
en generell term som beskriver hur tillgänglig en
miljö, service eller produkt är för största möjliga
del av befolkningen. Då en individs funktions- eller rörelsenedsättning är olika begränsande beroende på hur tillgänglig den fysiska miljön är så gör
stadens utformning av gator och offentliga rum
samt krav på privata aktörers lokaler och miljöer
stor skillnad för mångas rörelsefrihet. Strömstads
mål är att göra den fysiska miljön tillgänglig för
alla vilket innebär ett kontinuerligt arbete med såväl utformningen av den fysiska miljön som med
skötsel, underhåll och service.
Centrumområdets stora nivåskillnader och ett flertal kraftigt lutande backar kan göra grundförutsättningarna svåra för att samtliga delar av staden
ska bli tillgängliga för alla. De grupper som har
störst svårigheter att röra sig självständigt i stadsrummet är synskadade, personer med nedsatt syn,
rullstolsburna, orienterings- och rörelsenedsatta.
Bland dessa individer är en stor del äldre, alltså de
som har mest tid till att nyttja det offentliga rummet. För att öka rörelsefriheten, förbättra folkhälsan och skapa mer liv i staden är det viktigt att
åtgärda de miljöer i stadsrummet som har en bristfällig tillgänglighet.
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Ledstråk

För synskadade och personer med en synnedsättning är det viktigt med tydliga ledstråk. Beroende
på graden av synskada finns olika behov i miljön.
En person med nedsatt syn behöver ett ledstråk
där en rand eller linje av kontrasterande färger på
minst 0,4 enligt NCS av en mörk respektive ljus
yta, visar riktning, övergångar och målpunkter.
Gravt synskadade eller blinda har däremot ingen
användning av färgindikationer utan behöver något att följa med den vita käppen, händer eller en
markbeläggning som är märkbar för fötterna.
Naturliga ledstråk är de som redan finns i närmiljön såsom trottoarer, räcken, husväggar, gångvägar med tydliga kanter och dylikt. De naturliga ledstråken är att föredra framför konstgjorda
ledstråk som många gånger utformas med taktila
plattor, metallkanter eller belysning och som kan
vara svåra att upptäcka eller avläsa korrekt. Det
är därför viktigt att vid nybyggnationer utforma
den fysiska miljön så att goda naturliga ledstråk
uppstår, samt att det befintliga gaturummet ordnas
och möbleras på så sätt att de naturliga ledstråken
kan användas. De konstgjorda ledstråken nyttjas
bäst för att koppla ihop naturliga ledstråk med varandra, vid trafikövergångar eller andra korsningar

och vägval.
Ledstråken bör vara minst 90 cm breda och med
en viss nivåskillnad från cykelväg eller körbana
för att den synskadade inte ska riskera att gå över
i fel trafikfält. Kanten behöver inte vara hög och
är med fördel avfasad för att rörelsehindrade och
cyklister ska kunna röra sig över gränserna, men
fungerar som ett naturligt ledstråk för den synskadade.

Tillgängliga stråk

Strömstad bör i arbetet med att göra den fysiska
miljön tillgänglig i första hand prioritera ett gångstråk runt staden som alla kan nyttja. För synskadade är kontinuitet och minnet viktiga ledsagare
och många föredrar därför att gå omvägar framför

att använda en kortare men okänd väg.
Ett första steg bör därför vara att definiera och
genomarbeta ett tillgängligt stråk, företrädesvis
längs stadens huvudstråk. Att ta fram lokala principer för hur gaturummet ska utformas och vilka
taktila plattor och varningssignaler som ska användas kan öka igenkännandet och därmed vidga
antalet vägval för synskadade och funktionsnedsatta. Idag finns miljöer där sinusplattor och tillgängliga passager är svåra att upptäcka, där övergångar är missvisande och svåra att använda samt
där mellanrummen mellan plattorna på tillgängliga trottoarer är för stora – vilket gör att den vita
käppen gärna fastnar på samma sätt som i gator
med gatsten och rörelsehindrade finner svårigheter
att ta sig fram. Tillgänglighetsanpassningarna får
således tyvärr en starkt begränsad effekt.

Möte med andra trafikslag

Korsningar, övergångsställen, knutpunkter och
cirkulationsplatser är exempel på kritiska platser
i stadsrummet. För att personer med synskada ska
känna sig bekväma i dessa miljöer krävs tydliga
övergångar som följer samma principer i hela staden. Taktila pilar och/eller illustrationskartor på
pollare samt ljudsignaler är bra hjälpmedel för en
synskadad att orientera sig. Trottoarer och andra
nivåskillnader i staden är viktiga som ledstråk för
synskadade men stora hinder för rörelsehindrare.
Att använda avfasade kanter är en lösning som
ökar rörelsefriheten för en rullstolsburen eller person med rollator samtidigt som den synskadade
behåller sin ledhjälp. Vid övergångsställen passerar rullstolar, rollatorer och permobiler tillsammans med cyklister.
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Markbeläggning

Strömstad har förutom ett svårt topografiskt läge
också en utmaning i att göra de många gatstenstäckta vägarna tillgängliga. Estetik och tillgänglighet förenas idag i en allt högre utsträckning och
ett alternativ som använts under senare år och som
smälter väl in i staden är att komplettera gatstenen
med större granithällar eller betongplattor. Viktigt
att tänka på är att granithällarna måste ligga slätt
och att hålrummen mellan plattorna täcks igen för
att den vita käppen inte ska fastna inemellan. Att
tillgänglighetsstråkens avgränsning, början och
slut är tydligt markerade och lätta att lokalisera för
den som är i behov av stråket är avgörande för hur
de kommer att användas.
Kontrastlinjer bör i största möjliga utsträckning
göras med naturliga material som vit gatsten istället för att måla gula eller vita streck på asfalten
eller gatstenen. Detta är att föredra även vid gränsdragning mellan parkeringsplatser, väglinjer etc.
Exempel på platser där kontrastlinjer används är
trappors första och sista steg, på trottoarkanter vid
busshållplatser samt extra markerat på platsen för
påstigning, vid den lägsta och högsta punkten av
en ramp och på större glaspartier.
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Det kontinuerliga arbetet

Personlig information och service, skötsel och underhåll av stadsrummet, god snöröjning och effektiv markhållning när löven faller om höstarna, är
tjänster som kommunen kontinuerligt arbetar med
för att öka de boendes rörelsefrihet och aktivitet.

Rekommendationer

Kapitlet belyser vad som är viktigt att tänka på ur
ett tillgänglighetsperspektiv kring planering av
stadsmiljön i Strömstad. Kapitlet innehåller inga
rekommendationer.

I PBL (Plan- och bygglagen) ställs övergripande krav på bebyggelsemiljön. I 2
kap 6 § PBL sägs att inom områden med
sammanhållen bebyggelse ska bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till möjligheten för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga att använda området. I
PBL ställs också retroaktiva krav på enkelt
avhjälpta hinder samt krav på tillgänglighet till tomter och allmänna platser. Krav
vid nybyggnad och ändring av byggnader
finns reglerat i Byggnadsverksförordningen
(BVF).

Skötsel och underhåll
Ett väl omhändertaget stadsrum ger signaler till
såväl invånare som besökare om trivsel och trygghet och motverkar i stor grad vandalism och skadegörelse. Gaturenhållning och avfallshantering
är därför viktiga pusselbitar för att skapa en trivsam stad.
Strömstads centrumområde städas varje morgon
året om och under de intensivaste sommarmånaderna rengörs gaturummet tre gånger dagligen. Att
möblemang är välutformade och av hög kvalitet
är en förutsättning för att underhållsarbetet ska
fungera smidigt och effektivt. Bänkar, blomlådor
och räcken bör vara tåliga för slitage, flyttbara och
lätta att reparera vid behov samtidigt som soptunnor och dylikt ska vara lätta att tömma på ett ergonomiskt vis.

en i stort och de boende i stadens gästhamn vid
Torskholmen.

Rekommendationer

Kapitlet innehåller inga rekommendationer, utan
belyser endast vad som är viktigt att tänka på gällande skötsel och underhåll i stadsmiljön.

Ett led i stadens miljöprofil är att utveckla ett heltäckande nät av återvinningsstationer där fyra utav
Strömstads elva stationer ligger i, eller i nära anslutning till stadskärnan. Detta gör det enklare för
stadsbon att källsortera och ta hand om sitt avfall
på ett ansvarsfullt sätt.
Kommunen står för flertalet offentliga toaletter
i centrumområdet. Denna verksamhet utvecklas
ständigt till följd av ökat behov från besöksnäring-
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4. Stadens kvarter
Kvarteren Enen, Lönnen och del av Pilen
Kvarteren Asken och Eken
Kvarteren Skräddaren, Snickaren och del av Spinnaren
(Fredrikshaldsvägen)
Kvarteret Boken (Stadshuset)
Kvarteren Riddaren, Färgaren och del av Spinnaren
Kvarteret Skepparen
Kvarteret Fiskaren
Strandområdena runt Strömsvattnet
Kajområdena mellan Torskholmen och Röudden
Centrumkvarteren
Del av kvarteret Blåmesen
Kyrkan, Stadsparken, Skagerack och Badhuset
Kvarteren Sothönan och Sparven
Karlsgatan
Hiertagatan och Korpeberget
Bukten och Vatuland
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Kvarteren Enen, Lönnen
och del av Pilen
Beskrivning
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Kv. Enen, Lönnen och Pilen är ett av få sammanhållna områden med äldre välbevarad bebyggelse
som finns kvar i staden. Området karaktäriseras av
en tät och småskalig bebyggelse från 1800-talet,
sammanhållen av många uthus, staket och grindar
längs med tomtgräns som ramar in området och
bildar små intima innegårdar.

Den gamla gatustrukturen finns fortfarande kvar
och endast en viss utglesning har skett av bostadsbeståndet under åren. Husen varierar från 1-, 1½
till 2- våningar i höjd och taken är lagda med eneller tvåkupigt tegel. Fasaderna är välbevarade
och består av stående locklistpanel av trä, målade
i ljusa färger.

Flera av husen har fortfarande kvar detaljer som
grindar, staket och sniderier kring dörrar och fönster vilka förstärker kvarterens 1800-talskaraktär.
År 1998 infördes skyddsbestämmelser på den nuvarande bebyggelsestrukturen med hus, uthus, staket och plank samt husens fasadmaterial, detaljer,
fönster, takfot, sockel och färger i detaljplan, för
att säkerhetsställa att den ålderdomliga karaktären behålls.
Den enda gatan i området där den ursprungliga
smågatstenen är bevarad är längs större delen av
Norra Uddegatan, medan övriga vägar är asfalterade. På flera ställen har asfalten slitits ner så att
den äldre gatstenbeläggningen skymtas därunder.
I hörnet av Södra Uddegatan – Surbrunnsgatan
ligger en park som ett välbehövligt grönt inslag.
Parken restaurerades under våren 2010 och har
en fontän och ett flertal parkbänkar som omringas av lövbuskage och löv- och barrträd. Längs
med Norra Uddegatan finns en trädallé som enligt
skyddsbestämmelser i detaljplan inte får fällas.
Från västra änden av Norra Uddegatan finns en
trappa ner mot havet. Vattenkontakten förstärker
kvarterets karaktär och den smala Lilla Uddegatan
som går igenom kv. Lönnen utökar den småskaliga känslan av 1800-talsbebyggelsen.

Rekommendationer

Då området är ett av få med en välbevarad och
sammanhållen äldre bebyggelse som finns kvar i
staden, är det viktigt att den ålderdomliga karaktären behålls som kulturminne. Detta sker delvis
genom skyddsbestämmelser i detaljplan idag.
Men det är även viktigt att restaurering och underhåll av fasader, detaljer på husen, gårdshus och
gårdsmiljöer görs med samma typ av material som
byggnaden ursprungligen haft, kulörer och arbetstekniker, för att kvarterens täthet och de enskilda
byggnadernas karaktär behålls.
Möjligheterna att ta fram gatstenen under asfalten
på Lasarettsgatan, Södra Uddegatan och den västra delen av Norra Uddegatan bör ses över. Idag
är Lasarettsgatan infart för ambulans till sjukhuset, men en framtagning av den gamla markbeläggningen (på ovan nämnda gator) skulle bättre
framhäva och stärka områdes ålderdomliga karaktär. En förlängning av gatstensbeläggningen i
västra änden av Norra Uddegatan skulle tillsammans med den befintliga trädallén förstärka stråket ner till vattnet. Vid framtagande av den äldre
stenbeläggningen bör åtgärder vidtas för att säkra
tillgängligheten. Att en del av gångstråket läggs
i granithällar kan vara ett sätt att öka tillgängligheten för funktionshindrade, gående och cyklister.

Kv. Fiskaren ligger söder om kv. Enen och Lönnen
längs Västra Hamngatan och byggdes på 1960-talet. Bebyggelsen är med sina 4 våningar i ljust tegel en stor kontrast till den småskaliga 1800-talsbebyggelsen.
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Kvarteren Asken och
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Områdets mest sammanhängande och äldsta
bebyggelse finns utmed västra delen av Norra
Bergsgatan i kv. Asken. Bebyggelsen härstammar ifrån senare hälften av 1800-talet och håller
ett högt kulturhistoriskt värde. Några tomter i
kvarteret är stora vilket ger en öppen och begränsat stadsmässig karaktär. Ett exempel är Asken 8 som har privat parkeringsyta och en rejält
tilltagen trädgård mot Norra Bergsgatan.
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Beskrivning

Kvarteren ligger centralt ovanför några av
Strömstads främsta handelgator - Norra och
Södra Hamngatan. Kvarteren kännetecknas av
gles och småskalig bebyggelse i 1-2 ½ våningar,
anpassade till den sluttande terrängen. Större
delen av bebyggelsen har tegel- eller träfasader
även om materialutbudet i området är blandat.
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Under 2002 uppfördes 5 nya bostadshus i kv.
Eken och byggnaden på fastigheten Eken 7 var
då den enda som behölls. Det lilla huset på Eken
7 har skydd i gällande detaljplan. De nya lägenhetshusen i två våningar är starkt kontrasterande arkitektoniskt uttryck med stående vit- och
svartmålad träpanel med orangea detaljer och
pulpettak, gentemot kv. Asken.
I området fungerar Norra Bergsgatan som en
viktig länk mellan de äldre bostadskvarteren
längs Norra Uddegatan och Fredrikshaldsvägen.

Rekommendationer

Asken

Kv. Askens karaktär som terrängsanpassad
1800-talsbebyggelse bör bevaras. Trähusen har
ett stort kulturhistoriskt värde och förstärker
kopplingen till andra äldre kvarter längs Fredrikshaldsvägen samt på andra sidan Surbrunnsgatan.
Bebyggelsen är relativt sluten utmed Norra Bergsgatan, men har några gluggar i husraden bestående
av trädgårdar, som kan förtätas för att ge ett mer
sammanhållet uttryck till kvarteret. Genom att
skapa en tät och sammanhållen bebyggelse i gatulinje skulle kvarteret få en bättre passande och
stadsmässig karaktär. Det skulle även ge kvarteret en större tyngd som samspelar bättre gentemot
angränsande Stadshuset, vilket är Strömstads mest

särpräglade byggnad till storlek och arkitektur.
Stadshuset är ett viktigt landmärke för staden och
den omgivande miljön är viktigt för helhetsintrycket.
Vid förtätning inom kv. Asken bör nya hus följa
samma arkitektoniska språk, färg, skala och materialval som den äldre kvarlevande 1800-talsbebyggelsen i kvarteteret, detta bör säkras i detaljplan. De tomter där förtätning kan övervägas är
delar av Asken 1 som ligger mellan äldre bebyggelse, men även Asken 7 som för närvarande är
en privat trädgård med ett både högt och brett syrenbuskage mot vägen samt Asken 8, en nu privat
parkeringsyta uppe på höjden.

De byggnader som klätts om i plåtfasad bör bytas
till ursprunget fasadmaterial.
Inom kvarteret finns även gränder och gångar
från gatorna in mot privata innegårdsmiljöer som
tillför kvarteret en viss mystik och bör kvarleva.
Eken
Det lilla huset på Eken 7 bör värderas för sig i det
sammanhang som det ligger idag vid en eventuell
framtida planläggning. Huset ligger idag inklämt
mellan bebyggelse från helt andra tidsperioder och
saknar sitt kulturhistoriska sammanhang i närområdet.

63

le
Va

Kvarteren Skräddaren, Snickaren och
del av Spinnaren (Fredrikshaldsvägen)
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Beskrivning

Kvarteren Skräddaren, Snickaren och en del av
Spinnaren ligger utmed Fredrikshaldsvägen, som
tidigare har varit stadens utfart norrut. Bebyggelsen i området ligger i sluttande terräng tätt placerad ut mot gatan och består av 1-1 ½ våningar
från 1800- och 1900-talet och har en relativt luftig
bebyggelsestruktur. Flera av husen har traditionell
utformning med träpanel, tegeltak och snickeridetaljer.
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Markbeläggningen har tidigare bestått av smågatsten, men är idag av praktiska skäl ersatt av asfalt.
På trottoarerna har smågatstenen bevarats längs
kanterna mot körbanan och fasadfoten, men bytts
ut i mitten mot större betongplattor i avsikt att öka
tillgängligheten. Den obebyggda delen av Rådhusberget bildar en rumsbildande mur norr om vägen.
Den höga bergväggen gör att området blir väldigt

mörkt kvällstid, särskilt under vintern. Det planerade flerbostadshuset på södra sidan om Fredrikshaldsvägen kommer därför förmodligen öka liv
och rörelsen och göra att denna del av Fredrikshaldsvägen inte upplevs lika mörkt som idag.

Rekommendationer

Bebyggelsen är en av stadens äldre. Vid förtätning
och underhåll bör hänsyn tas till den ålderdomliga karaktären på bebyggelsen. Eventuell förtätning kan övervägas i ytterkanten av området i den
östra delen, bland annat för att ge området en mer
sammanhållen bebyggelsestruktur och förstärkt
gaturum.
Berget öster om Stadshuset har ett naturvärde och
är med sin kraftiga sluttning svår att bebygga. Med
hjälp av belysning under mer mörka tider om året
kan platsen livas upp och göras mer intressant.
Trappan (A) upp mot flerbostadshusområdet i norr
är en viktig förbindelse mellan de olika bostadsområdena och centrum som bör bevaras. Trottoarförbindelsen mellan Fredrikshaldsvägen - Norra
Bergsgatan - Surbrunnsgatan bör försöka göras
mer sammanhållen, för att förbättra för gående
och cyklister samt stärka kopplingen till närliggande områden.
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Kvarteret Boken
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Beskrivning
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Stadshuset är placerat i slutet av stadens främsta
genomfartsled längs Uddevallavägen – Östra Klevgatan – Norra Klevgatan som passerar igenom de
centrala delarna av Strömstad, samt längs en tilltänkt axel från Kyrkan till Stadshuset. Byggnaden
står på ett krön och är stadens främsta landmärke.
Tack vare sin placering, storlek och särpräglade
monumentala arkitektur är Stadshuset synbart från
större delen av staden, även Strandpromenaden.
Stadshuset stod klart 1917 och var en donation av
A F Cavalli-Holmgren. Stadshuset har en ljusgrå
putsad fasad med en stadig bottenvåning i huggen sten och tak i grön plåt med branta vinklar
och torn. De mindre detaljerna är vita och flera av
fönstrena uppförda i jugendstil. Stadshuset togs
i bruk först 1919 och har haft flera användningsområden sedan dess. Idag har ett flertal av kommunens förvaltningar sina lokaler i Stadshuset och
ett flertal miljö- och handikappanpassningsarbeten
har genomförts alternativt ligger på planeringsstadiet. Att byggnaden kommer till användning är
viktigt för dess överlevnad och utbyggnader har
diskuterats.
Den gatstensklädda backen upp till Stadshuset
längs Norra Klevgatan med sin trädallé är en fin
Strömstadsvy som i viss mån förtas av matvaruhuset i Kv. Riddaren och bilparkeringen längs gatan.

66

En förändning av vyn har skett de senaste åren
med nybyggnationen i grannkvarteret Skepparen.
Att entrén till stadshuset ligger centrerad till mitten av körbanan gör att många gående genar tvärs
över körfältet istället för att använda de två övergångsställen som finns, vilket skapar en missgynnsam trafiksituation.

Rekommendationer

Stadshusets är den mest dominanta enskilda byggnaden och det främsta landmärket i Strömstad.
För att värna om byggnaden och den närliggande
miljöns kulturvärde bör den ges ett stark skydd i
detaljplan. Byggnadsminne är det starkaste skyddet en kulturhistorisk byggnad kan ha och bör så
övervägas, även om en eventuell tillbyggnad av
Stadshuset och utformning på en sådan diskuteras.
Stadshuset har en stark visuell inverkan på sin omgivning och vice versa. Skalmässigt upplevs intilliggande hus små och Stadshuset kolossalt. Hur
omkringliggande byggnader uppförs är vitalt för
stadsbilden och grannkvarterens strukturer måste
delvis planeras i förhållande till sitt läge. Planerandet av nybyggnationer i närmiljön underordnas
och bör inte uppta för stor uppmärksamhet. Stadshuset bör fortsätta ha kvar sin status och utgöra ett
landmärke i staden.
För att Stadshuset inte ska stå tomt i framtiden är
det viktigt att det är anpassat och uppfyller dagens
krav på tillgänglighet både ut- och invändigt och
på så vis möter samhällets behov. Det är fortfarande en svår byggnad att röra sig i eller göra förändringar i till följd av dess konstruktion och material. Alla ingrepp i byggnaden eller tillbyggnader

bör dock noggrant övervägas och ses i ett längre
perspektiv. Om en tillbyggnad övervägs bör den
uppföras i samma anda som Stadshuset alternativ
kontrastera med samtida arkitekturideal. Vid upprustnings- och underhållsarbeten av byggnaden är
det viktigt att rätt material används.
Korsningen framför Stadshuset bör anpassas för
gångtrafikanter och övergångarna från Norra
Klevgatan göras än tydligare och ledande. Trottoarerna längs Norra Klevgatan bör ha samma typ
av markbeläggning som Norra Hamngatan, eller
tvärtom, för att bättre förankra Stadshuset till centrum. För att knyta an till stadshusets äldre karaktär får Norra Klevgatans trottoarer gärna ha några
rader av små- och storgatsten längs med fasadfot
och trottoarkant.
Trappan (A) upp mot flerbostadshusområdet i norr
är en viktig förbindelse mellan de olika bostadsområdena och centrum som bör bevaras och är i
behov av upprustning.
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Beskrivning

Färgaren

Riddaren

I kv. Färgaren har all äldre bebyggelse förutom ett
trähus från 1880-talet rivits, vilket på 1990-talet
istället flyttades till kvarteret Storken intill kyrkan.
Kvarteret består idag av ett parkeringsgarage och
ett bostadshus i 4 våningar där det bedrivs handel
i bottenvåning. Bostadshuset ligger längs Oslovägen och byggdes år 2000. Norra delen av kvaretet
är idag en parkeringsyta men bygglov finns för bostadshus på denna yta.

På 1960-talet revs den äldre bebyggelsen i
kv. Riddaren och ersattes med ett matvaruhus med
tillhörande parkeringsgarage i samma byggnad.
Garaget nås från Fredrikshaldsvägen och har åt
tre sidor en vit murad fasad. Avsaknaden av aktivitet och den stängda fasaden gör att både sidor
och baksida av fastigheten utgör livlösa väggar i
gaturummet. Här saknas mänsklig aktivitet och rörelse och sträckorna längs Fredrikshaldsvägen och
Strömsgatan används mest som transportsträckor.
Framförallt på kvällstid utgör parkeringsgaragen
och berget öster om Stadshuset ett område som
kan upplevas otryggt och avsaknaden på aktivitet
och rörelse gör sig påmind.
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Del av Spinnaren

Denna del av kv. Spinnaren är en blandning mellan en äldre industrimiljö och bostadsbebyggelse.
De största förändringarna i kvarteret skedde i början av 90-talet utmed Oslovägen och i de östra
delarna av kvarteret. Flera äldre byggnader revs
och ersattes med nya bostadshus och parkeringar.
Kvar finns bland annat Tornhuset (A) och Disponentvillan (3) som enligt Bohusläns museum är
byggnader med stort kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde. Äldre byggnader utmed Fredrikshaldsvägen i kv. Spinnaren finns kvar men är till
viss del nedgångna och området upplevs splittrat
och osammanhängande.
Framför Disponentvillan finns en mindre kvadratisk torgsbildning som anlagts mellan de nya
flerbostadshusen och Oslovägen. Platsen är ett
offentligt rum men upplevs halvprivat, vilket kan
hindrar förbipasserande att ta klivet in på torget.
Torgets golv är klätt i äldre gatstensbeläggning och
framför Disponentvillan finns en minnesskylt över
”Strömstad bryggeri och mineralvattenfabrik”.
Enligt kommunen och Trafikverket förväntas det
2025 passera i genomsnitt 9 600 bilar varje dag
på Oslovägen ihöjd med kv Spinnaren vilket kan
innebära att bostadsområdena i kv. Spinnaren
kommer att utsättas för relativt höga bullernivåer
även i framtiden om inga åtgärder görs.
År 2007 lämnades ett bygglov för nybyggnation
på Spinnaren 1. Detta lov är dock ännu inte utnyttjat.

Rekommendationer

Riddaren och Färgaren

Det är av högsta vikt att bebyggelsen utmed Norra
Bergsgatan, den västra delen av Fredrikhaldsvägen och Strömsvägen tillförs liv och rörelse. Delvis sker detta genom den planerade byggnationen
inom kv. Färgaren.

Del av Spinnaren

Den öppna torgbildningen i kv. Spinnaren framhäver Disponentvillan och Tornhuset, vilka annars
hade dolts vid en förtätning på platsen. Torget bör
behållas och fler verksamheter kan med fördel
startas här. Torget kan göras mer välkommande
och inbjudande för att upplevas som en plats där
alla får vistas. Företagande kan öka rörelsen vid
platsen. Tillsammans med fler sittmöjligheter och
mer grönska i form av buskage och blomstersättningar kan en mer välkommande och trivsam
miljö på platsen skapas, som gör torget mer tilldragande. Vid parkeringsplatsen i de östra delarna
av kv. Spinnaren bör möjligheten till förtätning
övervägas.
Trafiken på Oslovägen bör i största möjliga mån
dämpas och minskas för att förbättra miljön för
boende, fotgängare och cyklister utmed denna del
av Oslovägen. Vid eventuell nybyggnation längs
med sträckan på Oslovägen rekommenderas lokaler i bottenvåningen.
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Kvarteret Skepparen
Nor

Beskrivning

Hörnbyggnaden på Skepparen 3 har putsade tegelfasader i gult med vita ornament och rött tegeltak.
Huset byggdes på 1800-talet i 2 ½ våning och dess
hörnläge nedanför Stadshuset gör att byggnaden
har stor inverkan på stadsmiljön. Byggnaden är av
högt arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde.
Hörnbyggnaden på Skepparen 4, är också en bevarandevärd byggnad med högt kulturhistoriskt
värde. Byggnaden är från 1901 och har en stomme
liksom fasad av rött tegel. Fasaden in mot gården
består av ljusgul puts och är i behov av renovering.
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Kv. Skepparen består av flera olika typer av bebyggelse efter att ha sanerats och bebyggts i omgångar. De största förändringarna skedde framförallt under början av 1960-talet då stor del av
den äldre bebyggelsen i kvarteret ersattes med
flerbostadshus i gult tegel. Norra Långgatan gick
tidigare genom hela kvarteret men idag finns inte
mycket av gatan kvar. Det sydvästra av kvarterets
hörnhus, Skepparen 8 totalförstördes i en brand
år 2007. Här återstår endast en schaktgrop med
byggnadsrester. I den nordöstra delen, Skepparen
10, har äldre bebyggelse ersatts med ett nytt flerbostadshus som färdigställdes 2012. Kvar av den
äldre bebyggelsen är hörnbyggnaderna på Skepparen 3 och 4 som ligger i kvarterets sydöstra respektive nordvästra hörn.
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Byggnaden med sin ålderdomliga karaktär förbinder stadens gamla infart längs Fredrikshaldsvägen
med Udden. Till huset hör även ett privat garage
i en våning.
Rivningslov samt bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på Skepparen 3 beviljades år 2011.
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Rekommendationer

Befintlig detaljplan från 2010 är bra ur stadsmiljösynpunkt och bebyggelsens utformning regleras
klart i planen.
I detaljplanen från 2010 beskrivs flera av byggnaderna i kvarteret som bevarandevärda. Bebyggelsen längs Norra Bergsgatan och Surbrunnsgatan
från 60-talet har karaktärsdrag och detaljer som
enligt detaljplan ska värnas vid underhållsåtgärder. Hörnbyggnaderna på Skepparen 3 och 4 anses
vara äldre och särskilt värdefull bebyggelse, vilka
inte får förvanskas.
Hörnbyggnaderna är utstående byggnader i gatumiljöer och bör fungera som en koppling mellan
bebyggelsen på respektive sidor om denna. För att
stärka samspelet mellan bebyggelsen inom kvarteret, sluta gaturummet och skapa en struktur inom
kvarteret är det viktigt att även den tomma hörnfastigheten Skepparen 8 bebyggs. Möjlighet till
detta ges i detaljplan.
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Kvarteret Fiskaren
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FISKAREN
17

sgatan

Kvarteret har utsikt över centrumkvarteren och
Norra Hamnen och störs inte nämnvärt av buller
från trafiken då de flesta gatorna förutom Surbrunnsgatan är lindrigt trafikerade. Ljudnivåerna
påverkas snarare mer från båttrafiken och restauranglivet kring Torget.

Rekommendationer

Befintlig detaljplan är bra ur stadsmiljösynpunkt och bebyggelsens utformning
regleras klart i
planen.

Surbrunn

Beskrivning

Kvarteret består av två flerbostadshus i 3-4 våningar, byggda på 60-talet i ljus putsad tegel.
Huskropparna bildar tillsammans en u-formation
med en stor öppen och grön gård i mitten med entréer både från väst och från norr. I bottenvåningen längs Norra Hamngatan bedrivs viss handel
och kontorsverksamhet men byggnaderna hyser
främst hyresgäster. Under jord finns även parkeringsgarage.
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Kärleksstigen
Ringvägen

Strandområdet runt
Strömsvattnet

Strömsvattnet
Kärleksudden

Beskrivning

Galärstigen

Karlsgatan

Strandområdet runt Strömsvattnet är ämnat för allmänheten och utgörs på södra sidan av park- och
naturområden och ligger bara 10 minuters promenad från Södra Hamngatan respektive Järnvägstationen.
		

Galärstigen

Strömsdalen
Galärvägen
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400 m

Från Södra Hamngatan börjar den s.k. Galärstigen
som leder österut och för besökaren till parken
Strömsdalen. Promenadvägen bjuder på en och
annan vacker utblick över Strömsvattnet längs
med vägen och sammanstrålar vid parken med
promenadvägen som går genom Strömsdalen och
fortsätter österut längs Strömsvattnets strandkant.
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Strömsdalen

Strömsdalen omfattar 2,5 ha och är en grön oas
mitt i Strömstad. Parken anlades vid mitten av
1800-talet och fungerade då som ett promenadområde för badgästerna och kännetecknas än idag
av kortklippta gräsytor, storkroniga träd kring ett
centralt gångstråk och en liten bäck som rinner
genom området. Parken ligger i en dalgång, omgiven med berghällar och ramas in av lönnar, alar
och björkar längst med sidorna. På båda sidor om
dalgången är terrängen brant och området sluttar
ner mot Strömsvattnet. Mitt i dalgången kan man
fortfarande ta sig upp till Karlsgatan via stentrappor. Trapporna är dock svåra att uppmärksamma
ifrån dalgången och framförallt uppifrån Karlsgatan, där trapporna ligger lite avlägset från vägen
och skyms av buskage.
Parken rustades upp under 2010 med växter ifrån
Kina, Japan och Indien samt från olika delar av
Europa och Amerika, vilket gör Strömsdalen till
en unik parkanläggning. Till parken har även en
röd japansk bro, damm, naturstigar, nya sittbänkar
och papperskorgar anlagts. Trädbeståndet utgörs
dels av äldre träd som planterades under 1800-talets senare hälft, men även av nyplanterade mer
ovanliga arter som t. ex. valnötsträd och japanska
körsbärsträd.
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Naturområdena på södra och norra
sidan om Strömsvattnet

Promenadstråket fortsätter österut längs Strömsvattnets strandkant och viker av söderut omkring
100 meter ifrån korsningen Karlsgatan – Ringvägen. Längs med gångpromenaden klättrar träd
uppför sluttningen och fina utblickar ges ut mot
Strömsvattnet och över de norra delarna av staden.
Mellan Strömsvattnet och Karlsgatan ligger Friluftsmuseet i bergsluttningen.
På den norra sidan av sjön var tillgängligheten till
stränderna tidigare bristfällig. På 90-talet gjordes
utfyllnader närmast strandområdet, vilket skapade
möjlighet för anläggandet av det gångstråk, Kärleksstigen, som idag går längs vattenbrynet.Promenadstigen förstärker gångstråksförbindelsen
runt Strömsvattnet och till bostadsområdena och
gymnasiet öster om Ringvägen.

Kärleksudden

Tidigare var Kärleksudden en större parkanläggning som på 1800-talet sträckte sig ända upp till
sluttningarna mot Fredrikshaldsvägen. Närheten
till stadskärnan gör Kärleksudden till ett viktigt
grönområde för centrumområdet. Det är också en
av de större lekplatserna i centrum.

Rekommendationer

Galärstigen och Strömsdalen

Även om Strömsdalen endast ligger 10 minuters
promenadväg från Järnvägstationen respektive
Södra Hamngatan är det svårt att hitta dit. Vägarna är dåligt markerade och lockar inte besökaren
och därmed används inte parken i så stor utsträckning som kunde önskas. Det är viktigt att entréerna
till grönområdena från Karlgatan och Galärstigen
kopplas samman med andra viktiga stråk och platser i de centrala delarna av staden och att skyltningen för besökare i staden görs tydligare.
Galärstigens fina utsikt utöver Strömsvattnet från
toppen av berget skyms av höga träd och buskage.
Genom att öppna upp på några ställen bland raden av grönska utmed gångpromenaden kan den
vackra vyn nyttjas och upplevas bättre. Stentrapporna ner till parkområdet från Karlsgatan kan
också göras mer tillgängliga genom skyltning och
markering av entréerna till trapporna görs tydligare. Trädallén i Strömsdalens gräns mot Karlsgatan
ska bevaras och förnyas då träden blir för gamla.

Naturområdena på södra och norra
sidan om Strömsvattnet

Härledningen mellan gångstråkets uppgång vid
Karlsgatan, till Ringvägen, bör vara tydlig för att
påvisa gångpromenadens fortsättning på andra sidan Strömsvattnet. Korsningen Karlsgatan – Ringvägen trafikeras dagligen av många gående och
cyklister, antingen på väg till och från bostadsområdet Röd på andra sidan Ringvägen, eller mellan
strandområdena norr och söder om Strömsvattnet.
Det är därför viktigt att korsningen är utformad
på ett säkert sätt för oskyddade trafikanter och att
orienterbarheten till strandområdena och bostadsområdet Röd är tydlig ifrån korsningen.
Gångstråket utmed Strömsvattnets norra sida kan
vidarekopplas bättre och säkrare till bostadsområdet Tången och gymnasiet i öst samt till strandpromenaden på den sydöstra sidan om sjön. Detta
sker via utbyggnad av cirkulationsplats. Möjlighet
finns också i gällande detaljplan till byggnation
av en gångtunnel. Norr om Strömsvattnet, mellan
promenadvägen och handelsområdet längs med
Oslovägen, finns markytor som idag används som
upplagsplats för verksamheterna. I en ny detaljplan som antogs 2010 regleras området för att få
bort ”baksidorna” mot grönområdet.

Kärleksudden

På den norra delen av sjön kan kopplingen mellan
Kärleksudden och Norra Hamngatan förstärkas
ytterligare och göras mer trivsam med en trädallé och cykelväg längs med ån vid Oslovägen.
Den lilla gångbron över Strömsån kan breddas
för att förbättra gångvägen där. Tillgängligheten
och kopplingen till stranden bör förstärkas mot
bostadsområdena i nordlig riktning mot grönområdena på Valemyrsberget och Rådhusberget,
förslagsvis genom en grönpassage lokaliserad på
samma plats som den tidigare s.k. Gåsallén.
Tillsammans utgör strandområdena på norra och
södra sidan om Strömsvattnet viktiga vistelseytor
för rekreation och motion och det är därför viktigt att dessa bevaras. Det är angeläget att stadens
grönytor används och lockar till aktivitet. Aktiviteter på utvalda platser, som t.ex. utomhusgym
och/eller klätternät och dylikt längs promenadvägarna skulle kunna tillföra spänning, lek och skapa
små mötesplatser utmed promenadstråken.
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Röudden

Strandpromenaden mellan
Torskholmen och Röudden

Hamng.

B

Laholmen
A

Torskholmen
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Beskrivning

Strandpromenaden och de vattennära platserna
är centrala i Strömstads stadsbild och viktiga för
stadens besöksnäring. Genom att följa kustlinjen
passerar besökaren flera delar av staden med olika
arkitektoniskt uttryck och funktion. För att skapa
ett enhetligt stråk som kopplar samman stadens
olika delar behöver Strandpromenaden ett enat uttryck och formspråk.

100

200 m

Strandpromenaden ses idag som promenadvägarna, platserna och kajområdena från Torskholmen upp till Skeppsbroplatsen och innefattar
delar av Uddevallavägen, den Västra, Södra och
Norra Hamngatan, Laholmen, Torget, Oscarsplatsen samt Södra och Norra Hamnen. Stråket förlängs upp längs Strömsån på de affärstäta Södra
och Norra Hamngatorna. Trädalléerna som följer
Hamngatorna längs Strömsån härstammar från
kurortstiden på 1800-talet även om de nyplanterats sedan dess.

Målpunkter och knutpunkter
Områdets centrala karaktär gör att många av stadens funktioner har samlats här. Strömstads två
främsta knutpunkter – Torget med buss- och båttrafik samt Resecentrumet för tåg- och busstrafik
– är delar av, eller ligger i direkt anslutning till,
Strandpromenaden. Andra viktiga målpunkter är
apotek, livsmedelsbutiker, turistinformation, gästhamn, Colorline-terminalen, nattklubbar och restauranger.

Arkitektur

Inom avgränsningen för Strandpromenaden finns
två kulturhistoriskt viktiga byggnader; Tullkammaren (A) och Kvarnen (B). Tullkammaren byggdes 1901 och är en gul tegelbyggnad i två våningar som ligger mellan Oscarsplatsen och Torget
invid färjeläget för Kosterbåtarna. Kvarnen är
en gammal magasinsbyggnad från 1881 med röd
tegelfasad som ligger lägst Strömsån i höjd med
Klockaregatan. Båda byggnaderna har ett högt arkitektoniskt värde.

Laholmen

Udden som separerar södra hamnen från norra
heter Laholmen och längst dess strandkant går
den del av Strandpromenaden som kallas Oscarspromenaden. På Laholmen finns ett hotell och en
mindre park, Laholmsparken, ett grönt blickfång i
stadsbilden.

Skyltning, möblering och
markbeläggning

Strandpromenadens olika etapper saknar idag
gemensamma nämnare och uppfattas därför som
brokig. En stor variation av utomhusmöbler och
dekorationer såsom blomlådor, bänkar, papperskorgar samt räcken, armaturer och dylikt distraherar gångtrafikanten och förtar upplevelsen
av att röra sig längs ett stråk. Markbeläggningen
utmed Strandpromenaden är fragmentarisk och
bitvis i behov av underhåll. Norra Hamngatan
har tidigare varit gatstensklädd men ligger idag
under asfalt.
Strandpromenadens enda gångbrygga följer den
nedre delen av Gästhamnen, som går parallellt
med Uddevallagatan från Torskholmen till Skageracks park, och fortsätter sedan som en separat brygga parallellt med Strandpromenaden
till Oscarsplatsen. Gångbryggan har ett speciellt utformat möblemang huvudsakligen i trä
som speglar båtbryggorna och hamnkänslan. I
övergången från gångbryggan till Torskholmen
bryts Strandpromenadens direkta vattenkontakt.

Parkeringsytor

Två för området primära platser, Torskholmen
och Skeppsbroplatsen längs Västra Hamngatan,
används idag som parkeringsplatser. Torskholmen har en temporärt uppförd parkering, medan
parkeringen på Västra Hamngatan är anlagd med
granitmaterial, betongsten och trädplanteringar.
Intill denna finns också en äldre triangulär parkeringsyta på Skeppsbroplatsen vilken kantas
av två tekniska byggnader från 1960-talet som

vetter ut mot Norra Hamnen. Direkt söder om
Torskholmen finns ett bilfärjeläge med trafik till
Norge. Denna upptar stora asfalterade ytor och
genererar mycket trafik till innerstaden vid avgång och angöring.

Rekommendationer

Strandpromenaden som
ett enhetligt stråk

Strandpromenaden och de vattennära platserna är
viktiga för helhetsintrycket av Strömstad vilket
motiverar en upprustning av dessa områden. Det
är angeläget att stadens främsta stråk utmärker sig
och ger besökarna tillträde till kustremsan samt
leder vidare till centrumområdets olika attraktioner, funktioner och affärsgatorna längs Norra och
Södra Hamngatan. Att återuppta den gamla kurortens ideal och fokusera på kontakten mellan havet,
Strömsvattnet och grönområdena är ett sätt att förlänga stadens idag relativt korta och sommarintensiva turistsäsong.

Strandpromenaden behöver ett gemensamt språk
och skulle med fördel kunna förlängas. Genom att
skapa ett enat uttryck vad gäller markbeläggning,
belysning, skyltning, möblemang och färger kan
besökaren se ett mönster och rörelse i Strandpromenaden som stråk, till skillnad från dagens uppdelade och fragmentariska kajkanter.
Särskilda platser, torg eller rumsbildningar längs
stråket får gärna skilja ut sig men helhetsintrycket
ska vara enhetligt och lättorienterat.
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En aktiv och tillgänglig
Strandpromenad

Kopplingen mellan strandpromenaden och stråken
längs affärsgatorna på Norra och Södra Hamngatan är en stor vinning för det kommersiella centrumområdet. Ett gaturum där gångtrafiken ges
mer utrymme tillsammans med cyklister skulle
öka dragningskraften till affärsstråken och skapa
en trivsammare och säkrare stadsmiljö. En möbleringszon bör anläggas vilken samlar uteserveringar, produktbord, bänkar, blomlådor, papperskorgar och dylikt längs ett samlat parti i gatan. Detta
ökar tillgängligheten samtidigt som det gör staden
mer läsbar.
Att se över antalet parkeringsplatser längs Norra
och Södra Hamngatan är ytterligare ett sätt att öka
social aktivitet, främja handel, ge plats för uteserveringar och gångtrafikanter. I dag är det tydligt
att bilisterna är i majoritet, särskilt längs Södra
Hamngatan, och gångtrafikanter måste ständigt
förhålla sig till trafikens rytm och inte vice versa.
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Förlängning av Strandpromenaden

Strandpromenaden sträcker sig idag bort mot
Skeppsbroplatsen i norr och bör i ett framtida
skede förlängas mot linfärjan till Kebal. I nuläget uppfattas Kebal som en ganska avlägsen del
av staden och en tydligare koppling skulle skapa
förutsättningar för mer liv och rörelse i området
och bör planeras inför kommande exploatering av
Canning. Även i sydlig riktning kan strandpromenaden med fördel förlängas ner mot Myrens
småbåtshamn där lite kommersiell service redan
idag finns etablerad. Att i framtiden förlänga dragningen av Strandpromenaden allt eftersom staden
växer är ett bra sätt att skapa samband mellan
kvarteren och göra kustremsan tillgänglig för alla.

Arkitektur

Inom områdesbegränsningen finns främst två utmärkande byggnader; Tullkammaren (A) och
Kvarnen (B). De håller båda stort kulturhistoriskt
och arkitektoniskt värde och deras exteriörer bör
inte förändras.

Laholmen

Delar av promenaden runt Laholmen kommer att
renoveras. Det är viktigt att detta blir en attraktiv och integrerad del av strandpromenaden och
att markbeläggning, möblemang och belysning
genomarbetas noggrant för att sedan efterliknas
på övriga sträckor av promenaden. Entréerna till
Laholmsparken bör göras tydligare och mer attraktiva för att öka antalet besökare. Den plats som
är planerad ute på den sydvästliga udden av Laholmen utformas som ett integrerad plats längs
Strandpromenaden.

Nya stadsdelar

Politiska diskussioner pågår kring många av
ytorna längs strandpromenaden. Torskholmen,
Skeppsbroplatsen och Canning är alla föremål för
visionsarbete och omvandling. I respektive arbete
är det viktigt att ha med som en grundtanke att
dessa utvecklas till levande delar av staden. Det
är viktigt att arbeta för en stad som är levande såväl under dygnets alla timmar som under årets alla
delar.

Parkering

Att Strömstads innerstad har en stor del av sina
parkeringsytor i direkt anslutning till vattenlinjen
samtidigt som det är närheten till havet som lockar
den största delen av stadens besökare är ett tveksamt markutnyttjande.
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Centrumkvarteren
Beskrivning

Strömstads stadskärna har sedan 1600-talet legat inom ramen för Centrumkvarteren. Här finns
flera bevarandevärda byggnader och miljöer från
1800-talet och förra sekelskiftet med stort kulturminnesvärde. Vid sidan av den äldre bebyggelsen finns senare uppförda flerbostadshus och
Centrumkvarteren inrymmer idag en blandning av
verksamheter, affärer och bostäder som skapar liv
och rörelse. Gatunätet kring centrumkvarteret är
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kraftigt trafikerat medan det inre vägnätet är lugnare och ger rum åt en annan stadsmiljö. Speciellt
för centrumkvarteren är att de har kvar sammanhängande längor med kulturhistoriskt bevarandevärd bebyggelse. Ett exempel är 1800-tals bebyggelsen som följer Östra Klevgatans västra sida och
fortsätter runt hörnet längst med Södra Hamngatan fram till den nedre bron vid Surbrunnsgatan,
med undantag från Räkan 1 som byggdes 1999.

Arkitektur

Området har behållit sin karaktär och historiska
prägel trots flera nybyggnationer. Fasadmaterial i
trä, tegel och puts samt tak i tegel och plåt dominerar bebyggelsen, även om några av husen, främst
längs Södra Bergsgatan men även på andra håll i
området, har klätts om i plåtfasad. Byggnaderna
längs Södra Bergsgatan bestod ursprungligen av
en småskalig och väldekorerad trähusbebyggelse,
men även tegel- och putsfasader har på sina håll
klätts om i plåt. Centrumkvarteren domineras av
två- till trevåningsbebyggelse, i bland med inredda
vindsutrymmen. Områdets fönster följer sin tids
ideal och är stående och ofta spröjsade. Bebyggelsen mot de kringliggande större trafiklederna är
slutna på ett stadsmässigt vis, medan de inre delarna rymmer flera gårdar och mer privata miljöer.

Grönstruktur och gårdsrum

Centrumkvarteren har en väldigt sparsam grönstruktur och de främsta gröna inslagen är de som
kan anas från gårdarna även om dessa har börjat
förändras till förmån för privat parkering och dylikt. Innergårdarna fyller en viktig funktion för
helhetsintrycket av kvarteren. De har en historia
att förmedla och innergårdarnas grönska ger intrycket av ett mjukt gaturum även utanför den privata marken. Mellan kvarteret Sillen och Krabban
finns en gränd som kallas Regeringsgränd, från
vilken kvarlevorna av de gamla gårdarna kan studeras bättre.
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Rekommendationer

Centrumkvarterens struktur och arkitektoniska
uttryck är till följd av sin centrala lokalisering i
Strömstad viktiga för hela stadens karaktär. Att
just dessa kvarter har en hög andel välbevarade
kulturminnesmiljöer och byggnader gör att staden som helhet uppfattas som en plats med starka
band till sin historia. Det är därför viktigt att det
finns tydliga riktlinjer som skyddar dessa miljöer
och byggnader och som beskriver hur de ska tas
om hand. Bevarandeplaner bör tas fram, främst för
bebyggelsen längs Södra Hamngatan och Östra
Klevgatan.

Arkitektur och strukturer

De delar av bebyggelsen från 1800-talet och förra
sekelskiftet som finns kvar i sammanhängande
partier måste besvaras. Det är viktigt att hänsyn
tas till färger, material, detaljer på fasad/tak/sockel, skala, höjd, fönstrens utformning etc. vid renovering av dessa byggnader. Snickarglädjen och
detaljrikedomen är viktiga komponenter i dessa
byggnaders historiska arv och ska bevaras. Den
bebyggelse som klätts om i plåt bör återställas
med trä-, puts- eller tegelfasader. Bebyggelsen är
över lag målad i ljusa heltäckande färger, med undantag av Hotell Krabban som är orangerosarött.
Längs Södra Bergsgatan finns två små passager,
den ena är den kullerstenstäckta Regeringsgränd
som vetter ner mot Södra Hamngatan, och den andra är en smal smittrappa till Polisgatan. Dessa är
ett charmigt inslag i stadsmiljön. Särskilt trappan
behöver upprustas.
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Grönska och gårdsrum

Centrumkvarteren har en sparsam grönstruktur
och det är därmed extra viktigt att bevara den som
finns. Innergårdar med dess grönska, plank och uthus bidrar till att mjuka upp gaturummet i dessa
kvarter och berättar en historisk anekdot om äldre
tider. I möjligaste mån bör dessa gamla strukturer
bevaras. Spruthusplatsen, den lilla gatstenssatta
friytan direkt norr om kyrkan, är idag en parkeringsyta där mer grönska skulle kunna anläggas
för att mjuka upp parkeringen.

Markbeläggning

Centrum har en blandning av asfalterade och kullerstensbelagda gator. De större trafiklederna såsom Östra Klevgatan är asfalterade och bör så
förbli, medan andra mindre gatupartier skulle göra
mycket för centrumkvarterens karaktär om de
gatstensbelades. Idag är delar av Norra Kyrkogatan, Klockaregatan, Södra Bergsgatan och Västra
Klevgatan gatstensklädda och i resterande delar av
det inre gatunätet bör gatsten läggas vid upprustningsarbeten. Det är då viktigt att tillgängligheten
prioriteras och att rekommendationerna angående
markbeläggning efterlevs (se s.40-41 och 54-56).
Längs Östra Klevgatan har trottoarerna på båda
sidorna av gatan byggts upp med kantgatsten, två
rader smågatsten och en rad granithäll och sedan
asfalt in till takfoten där ytterligare två rader gatsten ligger. Detta är en bra lösning för att ge asfaltsrummet inslag och karaktär av närliggande
gatstensklädda gatunät.

Del av kvarteret
Blåmesen

n

ata

ra

Nor

og
Kyrk

Beskrivning
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Inom Kvarteret Blåmesen uppfördes 1988-89
en grupp nya bostadshus dels på förut obebyggd
mark men också där äldre huskroppar revs. Bebyggelsen är idag sammanhållen och tre våningar
hög. Bottenvåningen är klädd i gult och rött tegel
och de två övre våningsplanen har en putsad vit
fasad med detaljer i trä. Taken är klädda i matta
röda takpannor.
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Flerbostadshusens struktur öppnar sig mot en gård
som vetter mot den äldre bebyggelsen längs Norra
Kyrkogatan och en stig förbinder bebyggelsegrupperna med varandra.
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Befintlig detaljplan är bra ur stadsmiljösynpunkt
och bebyggelsens utformning regleras klart i planen.
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Beskrivning

Strömstad hade sin glansperiod som kurort under
första halvan av 1800-talet då man medvetet arbetade med att anlägga ett sammanhängande system
av parker och alléer. Stadskärnan skulle ha ett högt
rekreativt värde och detta skapades bland annat
genom ett flertal alléklädda promenadvägar och
parkområden.
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Kyrkan – Stadsparken – Skagerack – Badhuset var
under denna tid ett grönt stråk och en viktig axel
i kurortsmiljön. Axeln finns delvis kvar men bryts
av Badhusgatan som idag fungerar som en barriär
mellan grönytorna och Strandpromenaden.

Stadsparken (A) har i stort behållit sitt ursprungliga utseende med en allé i linje med kyrkans, grusade gångar och Musikpaviljongen i sydväst. Kring
det gamla societetshuset, Skagerack, fanns under
kurortstiden ännu en park vilken idag är kraftigt
begränsad till följd av gångpassagen och trafiksituationen. Längs Strandpromenaden (B) mellan
Skagerack och Badhuset finns ett större torg med
tre olika rum; en lekplats, en halvmåneformad
granitsittrappa ut mot hamnen samt ett kvadratiskt
torg som kallas Plagen (C). Plagen omringas av
buskage och ett flertal bänkar placerade i en kvadrat kring ett stort ankare. Höjdskillnaden upp mot
Badhusgatan tas upp av en klätterväxtklädd vägg
och det torg som förr låg ovanför Plagen kallades Havsutsikten (D). Denna plats var då en viktig träffpunkt med soffor och utsikt över hamnen.
Idag är det parkeringsplats på Havsutsikten som
blivit en del av trafikbarriären mellan Stadsparken
och Strandpromenaden vilken helt skymmer sikten ut mot havet från grönstråket.

Flera av stadens värdefullaste byggnader finns
inom detta delområde.
Badhuset (1) byggdes 1908-1909 med inslag
av jugendstil. Det har en gul spritputsad nedre
del av fasaden med röd träpanel på den övre delen. Fasaden mot gästhamnen är glasad upptill.
Skagerack (2) byggdes 1877 och har sedan dess
byggts om och till ett flertal gånger. Karaktäristiskt för
byggnaden är dess kvadratiska grund och fyra torn.
Kyrkan (3) är en byggnad som syns från flera håll i staden och inte minst utifrån havet.
Den är därmed ett viktigt landmärke i staden.
Trähuset från 1880-talet söder om kyrkan (4) flyttades från kv. Färgaren till kvarteret på 1990-talet.

Rekommendation

I och med Badhusgatans dominans finns i dagsläget en tydlig barriär mellan gamla stadskärnan och
Strandpromenaden sett från Kyrkan och Stadsparken. Att arbeta med kurortstidens gröna axel från
Kyrkan ner mot Strandpromenaden via Stadsparken och Skagerack och skapa en tydlig övergång
över Badhusgatan är ett sätt att hantera problemet
och skapa samband i staden. Redan i Stadsmiljöplanen från 1992 finns idéer om att göra Skolgatan
till en gågata och denna skulle kunna kopplas ihop
med gångvägen direkt norr om Skagerack och därmed binda samman grönytorna med havet. Plagen
bör på sikt omformas med ny grönska, gärna lövbuskage och en mer lättsam struktur, kanske med
flera mindre rumsbildningar.
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Kvarteren Sothönan
och Sparven

Beskrivning

I kvarteren Sothönan och Sparven ligger fem flerbostadshus från 50-talet. Tre lamellhus står parallellt med varandra i områdets södra del och två
större huskroppar står på bredden ut mot Strömsån.

Sparven

De övriga flerbostadshusen ovanför Kv. Sothönan
har klätts om i gul och vit plåt med vita respektive
röda fönster och hörnpartier. Byggnaderna omges
av asfalterade ytor, till stor del avsedd för parkering.
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Sothönan

Strömstads mest utpräglade 50-tals bebyggelse är
Sothönan 3 och 4 som ligger längst norrut i området med utsikt över Strömsån. Huskropparna är 3
våningar höga och har ljusgrå putsade fasader med
upprepade partier i rött tegel och ett snett sadeltak
i rött lertegel. Runt portarna återkommer det röda
teglet vilket också klär den karaktäristiska skorstenen. Dessa byggnader har balkonger med blåa
plåträcken in mot en grön innergård i söderläge.
Även längs husens norra fasad har en liten trädgård
för husets boende anlagts. Bohusläns museum uttrycker att dessa två byggnader är stadens enda exempel på folkhemmets efterkrigsarkitektur.
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Rekommendationer

Sothönan 3 och 4 ska för sin karaktäristiska och
tidstypiska arkitektur bevaras och fasaden hållas
intakt. Även de omgivande gröna ytorna är värdefulla för de boende.

2
10
SPARVEN
9

De plåtklädda byggnaderna kan i framtiden med
fördel återfå sitt ursprungliga fasadmaterial. Husens luftiga och öppna placering bör tas tillvara
bättre genom att skapa mer grönska för de boende.
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Karlsgatan
Beskrivning

Karlsgatans följer den gamla landsvägens sträckning och går från Stadsparken i väst till Ringvägen i öst. Karlsgatan bjuder på flera utblickar över
staden och Strömsvattnet och bebyggelsen är av
varierad typ och karaktär. Färgskalan går från den
för Strömstad klassiska ljusgrå/gula/vita trähusbebyggelsen med fina trädetaljer, till mer starka gula
toner i plåt, brunt gult och mexitegel till några putsade fasader.
Då en stor brand härjade längs Karlsgatan på
1920-talet är den största delen av bebyggelsen
uppförd årtiondena därefter. Närmast Stadsparken
är bebyggelsen två till tre våningar hög medan
husen längre österut inte är mer än 1 ½ våningar
höga.
Gaturummet är slutet längs gatans västra och mer
stadsmässiga del medan bebyggelsen får en mer
öppen karaktär i höjd med Klockaregatan och österut. Den största delen av bebyggelsen ligger i gatulinje men några är indragna och har då ofta en
rejält tilltagen tomt.
Karlsgatan är gatstensklädd från Stadsparken fram
till Klockaregatan och följs av en asfaltsbeläggning österut. Trottoarerna på bägge sidor om gatan
är lagda med betongplattor.
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Rekommendation

Längs Karlsgatan finns flera viktiga målpunkter
såsom biblioteket (A), idrottsplats, butiker (B),
Strömsdalen (C) etc. och kan med fördel prioriteras mer än idag.
Karlsgatan har flera byggnader med högt kulturhistoriskt värde vilka det är viktigt att skydda i
detaljplan. Detta gäller stora delar av 1920-talsbebyggelsen samt Kvarteret Tärnan som utgör en
fond för Resecentrumet och Strömstads södra entré. Byggnaderna bör hanteras varsamt, krav bör
ställas på underhåll och att detaljrikedom, arkitektoniskt uttryck och färger efterliknas vid eventuella renoveringar och ombyggnationer. Områdets
säregna struktur behöver skyddas även om viss
förtätning kan godtas. Till exempel behöver parkeringsplatsen framför Magistern 4 omgestaltas
eller bebyggas då dess nuvarande uttryck inte är
lämpligt som Strömstads entré. Den tomma tomten på Magistern 15 (D) kan med fördel bebyggas
då den idag ger ett övergivet uttryck. Östra delen
av Karlsgatans har en gles struktur som är viktig
att bevara då den bidrar med grönska och fina utblickar över Strömsvattnet.

Västra delen av Karlsgatan vid kvarteren Tärnan
och Svanen lider idag av att många spontana parkeringsplatser skapas längs gator och emellan huskropparna vilket ger ett rörigt intryck. Parkeringssituationen bör därför ses över.
Strömsdalen är en vacker park i anslutning till
Strömsvattnet som kan nås både via huvudentrén
och via två trappor ner från Karlsgatan. Samtliga
entréer bör göras tydligare och mer inbjudande då
de idag är förhållandevis svåra att upptäcka. Almarna som följer Karlsgatans norra vägkant i höjd
med Strömsdalens västra entré skapar ett vackert
gaturum och är viktiga för intrycket av området.
Markbeläggningen på trottoarerna längs Karlsgatan är i dåligt skick och svårtillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga. För att trottoarerna ska göras tillgängliga och samtidigt ta hänsyn
till den äldre bebyggelsens karaktär bör trottoarerna utformas som de gjorts på Östra Klevgatan,
se s. 40-41.
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Hiertagatan och
Korpeberget

Beskrivning

Hiertagatan och Korpeberget är de sydligaste av
kvarteren i strategi för stadens miljö, med vyer över
Strömstads stadskärna och gästhamnen. Området
domineras av stora trävillor från 1910-1920-talen, indragna från gatulinjen. De väl tilltagna och
gröna trädgårdarna skapar tillsammans med de
karaktäristiska villorna en småskalig atmosfär.
De fyra sista husen på östra sidan av Vettegatan är
från 1970-talet och utmärker sig med sina fasader
i mexitegel och mörkmålade träpartier vid taket,
runt dörrar och fönster. Vid Hiertagatan och Korpeberget finns ingen affärsverksamhet utan området har en ren bostadsprägel.

92

Hiertagatan skiljer sig tydligt från nedanförliggande Vatulandsgatan då den är bred med trottoar
på båda sidorna om vägbanan. Trottoarerna är gatstensklädda och möter upp husens karaktär medan
körbanan är lagd i asfalt.
Korpeberget ligger i anslutning till Hiertagatan
och har fina utsiktsplatser över gästhamnen och
stora delar av staden.
I östlig och sydöstlig riktning ligger några flerbostadshus som utgör en tydlig gräns mot Hiertagatans småskaliga prägel.
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Rekommendation

4

9

8

För att bibehålla Hiertagatans karaktär från tidigt
1900-tal behöver såväl byggnadernas material, gestaltning och strukturen säkras i plan. Den grönska
som trädgårdarna bidrar med är också den ett viktigt inslag i helheten.

BOFINKEN
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Korpeberget är en vacker utsiktsplats för stadens
boende och besökare. De lättillgängligaste vyerna
ligger vid Vettegatans vändplats samt vid Hiertagatans nordligaste del där en bänk finns uppställd.
Dessa platser är en stor tillgång för staden och bör
uppmärksammas och göras tillgängliga genom att
anlägga en utsiktsplats och angöringspunkt till
berget vid Vettegatans vändplats och arbeta vidare
på den vid Hiertagatan. Stadstavlor bör informera
och vägleda besökare från centrum upp till utsiktsplatserna. Korpeberget är en grön lunga för hela
staden.
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Eventuella till- eller ombyggnationer och renoveringar ska följa huvudbyggnadens ursprungliga
arkitektoniska formspråk. En viss förtätning av
området medges enligt gällande detaljplaner på
Falken 1 och Gladan 4.
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Bukten och Vatuland

Beskrivning

Bukten bildar tillsammans med kvarteret Tärnan
Strömstads entré från den södra infarten samt för
alla tåg- och bussresenärer. Fondkvarteren till resecentrum präglas av en traditionell bohuslänsk
tät och låg bebyggelse från 1800-talet. Enkel- och
dubbelhus med träpanel i ljusa färger och tak med
enkupigt tegel dominerar kvarteren. Området har
bevarats väl tack vare att det förskonats från omfattande bränder, men 1989 inträffade en brand
varefter restaureringar så långt det varit möjligt
gjorts i gammal stil.
Strukturen i kv. Alkan, Ejdern och Tärnan påminner om andra områden från samma tidsperiod i
Strömstad såsom kv. Enen och Lönnen (se s.6061). Gatorna är klädda med gatsten eller kullersten och flera av byggnaderna i kv. Ejdern har
tidstypiska innergårdar med uthus och trädgårdar
i sluttningen upp mot Korpeberget. Vatulandsgatan och området kring resecentrum är asfalterade
förutom vändplatsen som har gråa betongplattor
och bussfickorna med röda och grå betongplattor.
Trottoaren längs Vatulandsgatan är till största delen klädd i smågatsten och granitkantsten och blir
en fin övergång från 1800-talskvarterens markbeläggning och struktur till Järnvägstorgets asfalterade ytor.
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Järnvägstorget är området som ligger direkt nordöst om Järnvägsstationen vars funktion som torgplats idag starkt nedtonats. Platsen används främst
som korttidsparkering, busshållplats och vändplats
i anslutning till resecentrumet och saknar nästan
helt sittplatser och rumsbildande element.
Strömstads stationshus är från 1903 och utgör
slutstation mellan sträckan Göteborg-Strömstad.
Byggnaden är stadens enda byggnadsminne.
Järnvägsparken låg förut mellan järnvägsspåren
och Vatulandsgatan och används idag som parkering. Bilar står på båda sidor om spåren samt längs
Vatulandsgatan vilket tillsammans med Torskholmens hårdgjorda karaktär utgör ett stort livlöst
område.
Utmed Vatulandsgatan är bebyggelsen olika gammal, underhållen och utformad. Dels finns några
stora karaktäristiska bostadshus med en bottenvåning i sten, två våningar i trä samt en inredd vind.
På den tredje, och ibland andra våningen har dessa
bostadshus en stor balkong ut mot gatan med detaljrika snickerier. I de övre delarna av Vatulandsgatan och Lilla Vatulandsgatan återfinns andra
stora bostadshus i en utpräglad nationalromantisk
stil.
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Grönskan i den norra korsningen mellan Vatulandsgatan och Lilla Vatulandsgatan samt från de
privata trädgårdarna och havsutblickarna som anas
mellan huskropparna ger karaktär åt gaturummet.

Längs Lilla Vatulandsgatan hittar vi en till skalan
mindre bebyggelse som till stor del är sluten mot
gaturummet. Stilmässigt går den hand i hand med
Vatulandsgatans trähusbebyggelse och detaljrikedom. Vägen är smågatstensbelagd med en trottoarliknande rand i vänsterkant med större betongplattor för ökad tillgänglighet.

Kvarterets stegrande skala från Lilla Vatulandsgatan till Vatulandsgatan och vidare mot Vettegatan är viktig för Strömstads siluett. Den förstärker
känslan av hur bebyggelsen klättrar upp längs berget och syns från stora delar av Strandpromenaden.
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Rekommendationer

Bukten och Vatuland är dels Strömstads södra entré
och ansikte för staden och håller samtidigt ett högt
kulturhistoriskt värde. Området består till största del
av bevarandevärd bebyggelse men området kring
infarten och resecentrumet behöver ett ansiktslyft.
En bevarandeplan behöver tas fram för att säkerställa bebyggelsen i området.

Strömstads södra entré

Järnvägstorget är Uddevallavägens angöring till
Strömstads centrumområde, den viktigaste busstationerna i staden och sluthållplats för järnvägen.
Att Strömstads södra entré domineras av trafik är
naturligt men beklagligt på en så central och kulturhistoriskt viktig plats som denna. I framtida
planarbete kring trafiksituationen och utformningen av området bör ett stort engagemang läggas på
hur Strömstads södra entré ska utformas och hur
mer grönska och mötesplatser kan skapas. Många
av både Buktens, Korpebergets, Vatulands och
Strandpromenadens utblickar går över platsen vilket gör det än viktigare att på ett estetiskt sätt lösa
trafiksituationen. Man bör skapa ett inbjudande
torg kring Järnvägsstationen som tar vara på den
aktivitet och rörelse som knutpunkten genererar.
Här behövs grönska då den även i små arrangemang mjukar upp gaturummet. Utformningen av
övergångarna mellan Uddevallavägen, gång- och
cykelbanan samt Strandpromenaden bör betänkas,
då de idag uppfattas som en avgränsande barriär
som förstärks av ett kraftigt tilltaget staket mellan
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mjuktrafikrummen. Idag saknas helt övergångar
från gångbryggan längs Strandpromenaden mot
Järnvägstorget. Uddevallavägens utformning,
övergångar och hastighetsgränser på denna plats
är viktiga att se över inför kommande förändringsarbeten.
Arkitektur
Buktens och Vatulands karaktäristiska och kulturhistoriska prägel är ett viktigt inslag i Strömstads
stadsmiljö. Kvarterens struktur, deras miljö och
byggnader bör säkras i detaljplan. För att detaljrikedom och det arkitektoniska uttrycket på bebyggelsen från 1800-talet och förra sekelskiftet inte
ska gå förlorad, varken av vanskötsel eller i renoveringar och ombyggnationer, är det viktigt att underhåll och originaldetaljer värnas.

Markbeläggning

På Järnvägstorget bör olika typer av markbeläggning samt vegetation bryta upp den idag homogent
hårdgjorda ytan.
Trottoaren upp längs Vatulandsgatan är förutom
en kort sträcka med betongplattor smågatstensbelagd. Denna bör bli helt gatstensbelagd med undantag för om en tillgänglighetsanpassning kan bli
aktuell med granithällar. Backens kraftiga lutning
gör den dock i sig svårttillgänglig.

UPPLEVELSE
MILJÖ och
ENERGI

NÄRINGSLIV
industri att uppleva

UTBILDNING
livslångt lärande

MILJÖ

miljömålen först

NATUR

vår största tillgång

STADENS
MILJÖ

kuststaden något unikt

BOENDE
en viktig konkurrensoch tillväxtfaktor

KULTUR och
FRITID

den sociala ekonomins
betydelse

KOMMUNIKATIONER
och INFRASTRUKTUR
hamndestinationen och
kollektivt resande

TRYGGHET
och HÄLSA

närhet och delaktighet

KUSTSTADEN
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Strömstads Kommun
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23
Telefon vxl: 0526-190 00
Webbsida: www.stromstad.se
Mail: kommun@stromstad.se

