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Sammanfattning 
Planprogrammet syftar till att fungera som underlag inför kommande detaljplanearbete på 
Rådhusberget i Strömstads kommun. I planprogrammet undersöks områdets förutsättningar för 
förtätning med framförallt bostäder, och studeras olika alternativ för inriktning och omfattning av 
byggnation.  
 
I programmet presenteras två utvecklingsinriktningar, kallade ”Kanten” och ”Toppen”. Skillnaderna 
mellan dessa gäller framförallt i vilken omfattning befintlig grönyta på Rådhusberget tas i anspråk för 
bebyggelse. Förslagen skiljer sig även åt vad gäller påverkan på stadsbilden och exploateringsgrad. 
Inriktning ”Kanten” presenteras som ett a- respektive b-alternativ, där det ena har betydligt lägre 
exploateringsgrad, och därmed också mindre påverkan på omkringliggande bebyggelse och stadsbilden 
i stort. Dessutom presenteras ett nollalternativ, vilket beskriver vad som händer om ingen ny 
bebyggelse kommer till stånd och området förblir som idag. 
 
I planprogrammet tas ett samlat grepp i tidigt skede angående markanvändning och huvudstruktur för 
trafik, natur, bebyggelse och allmänna platser. 
 
Planprogrammet är nu ute på programsamråd. Syftet med programsamrådet är att inhämta synpunkter 
på de olika inriktningarna för att ge ett bredare beslutsunderlag för vilken inriktning som kommunen 
skall arbeta vidare med. 
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Dnr MBN/2015-1920  
Planprogram Rådhusberget 1 m fl 
 

1. Inledning 

Programmets syfte  
Efterfrågan på bostäder är stor i Strömstad, och vi står inför en spännande planeringsuppgift. 
Utvecklingen av Rådhusberget har diskuterats under flera år. Detta planprogram syftar till att 
fungera som underlag inför kommande detaljplanearbete på Rådhusberget. I planprogrammet 
undersöks områdets förutsättningar för förtätning med framförallt bostäder, och studeras olika 
alternativ för inriktning och omfattning av byggnation. 
 
I programmet presenteras två utvecklingsinriktningar. Alternativ ”Kanten” innebär förtätning där 
en mindre del av befintliga grönytor tas i anspråk. Alternativ ”Toppen” innebär utbyggnad där 
större delar av grönytorna inom området bebyggs. Dessutom presenteras ett nollalternativ, vilket 
beskriver vad som händer om ingen ny bebyggelse kommer till stånd och området förblir som idag. 
 

Utgångspunkter för planprogrammet 

Inom ramen för planprogrammet läggs särskilt fokus på att utreda följande frågor: 

• Trafiklösningar 

• Påverkan på stadssiluetten 

• Naturmiljö/Rekreationsmöjligheter 

• Exploateringsgrad/Antal bostäder 

• Barnperspektivet 
 

Handlingar 
Programsamrådshandlingarna består av en beskrivning som anger utgångspunkter och mål, samt 
möjliga inriktningar. Programmet ligger till grund för det fortsatta planarbetet och är inte juridiskt 
bindande. Till programsamrådshandlingarna hör: 
 

• Program 
• Fastighetsförteckning, 2016-11-24 
• Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2016-08-31 

 

Programområdet 
Programområdet är beläget inom tätorten Strömstad, norr om centrum. Det omfattar ett 
bergsområde med sluttningar mot väster och söder, med ett naturområde med högpunkter i norra 
delen. Planområdet omfattar ca 14 ha. 
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Programområdet omfattar fastigheterna Rådhusberget 1, Granen 7 och Snickaren 5 som ägs av AB 
Strömstadsbyggen, Tallen 3 och del av Strömstad 3:16 som ägs av AB Strömstadslokaler, och del av 
Strömstad 3:13 samt Snickaren 6 som ägs av Strömstads kommun. I planområdet ingår även 
fastigheten Strömstad 3:4 som är privatägd. Det finns arrenden inom området. 
 

Tidigare ställningstaganden och riktlinjer 
Riksintressen 
Hela programområdet ligger inom riksintresse för turism och rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2§) samt  
Obruten kust (MB 4 kap 3§). För programområdet gäller dock inte de begränsningar av 
exploatering inom riksintresseområden enligt 4 kap MB § 2-8 då undantag gäller för tätortens 
naturliga utveckling.  
 
Strandskydd  
Programområdet omfattas inte av strandskydd idag. Vid upphävande av detaljplan återinträder dock 
strandskyddet automatiskt även för områden där strandskydd inte funnits tidigare. Strandskydd 
återinträder inom 300 m från kustlinjen, och inom 200 m från Strömsvattnet. Genomförande av 
kommande detaljplaner kräver därmed att strandskyddet upphävs inom delar av programområdet.  
 
Strategisk plan för Strömstads kommun  
En strategisk plan för Strömstads kommun antogs av Kommunfullmäktige 2009. Där finns målet 
med en befolkningstillväxt som förutsätter tillskott av bostäder med ca 150 helårsboende per år, 
samt att bostadsexploatering framförallt ska ske genom förtätning. I Strategisk boendeplan 
sammanfattas detta med följande målinriktning:  
”Att genom en långsiktigt hållbar planering med fokus på tillgänglighet i olika boendeformer 
utveckla och bevara Strömstads kommuns attraktiva boendemiljöer.” 
 
Översiktsplan  
I kommunens översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-24, ingår Rådhusberget inom 
avgränsning för rekommendationen ”Område för utveckling av centralorten Strömstad”. 
Rekommendationen föreskriver bland annat att särskild hänsyn ska tas till den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsemiljön i stadskärnan vid förändringar som berör denna, samt att 
rekommendationerna i kommunens antagna dokument Strategi för stadens miljö ska beaktas. 
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Fördjupad översiktsplan  
En fördjupad översiktsplan över Strömstads tätort och Skee är under arbete. 
 
Strategi för stadens miljö 
Strategi för stadens miljö antogs av Kommunfullmäktige 2013. I programområdet omfattas de 
sydöstra delarna längs Fredrikshaldsvägen av strategin. Rekommendationen är att förtätning kan 
övervägas i detta område, bland annat för att ge området en mer sammanhållen bebyggelsestruktur 
och förstärkt gaturum. I rekommendationen står även att berget öster om Stadshuset har ett 
naturvärde och med sin kraftiga sluttning är svår att bebygga. Här poängteras att befintliga trappor 
mellan Fredrikshaldsvägen och flerbostadshusområdet på Rådhusberget är viktiga förbindelser som 
bör bevaras. 
 
Vision 2030 
Kommunfullmäktige antog i april 2016 en vision och långsiktiga mål för utvecklingen i Strömstads 
kommun. Ett av de långsiktiga målen är att det år 2030 ska finnas ett varierat utbud av bostäder i 
olika upplåtelseformer för alla åldrar. 
 
Bostadsförsörjningsplan 2016-2030 
I planen, antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-15, står bla att cirka 75 % av framtida 
planläggning av bostäder ska koncentreras till området i och runt Strömstad och Skee. För att 
hushålla med sina markresurser ska kommunen i den mån det är möjligt tillåta högre och tätare 
byggnation.  
 
Enligt planen utgörs drygt 70 % av hushållen i Strömstad av en- och tvåpersonshushåll.  
 
Gällande detaljplaner 
Hela programområdet är planerat sedan tidigare. Området omfattas av fem äldre planer (akt nr 14-
STR-60 Rådhusberget, 14-STR-65 Valemyrskolan, 14-STR-46 Granen 7 och Tallen 3, 14-STR-58 
Granen 7 samt 14-STR-90 Snickaren 5 och 6), som i berörda delar upphävs om ny detaljplan vinner 
laga kraft. I huvudsak har området bebyggts och utvecklats enligt dessa stadsplaner. Det obebyggda 
området på Rådhusberget omfattas i gällande planer av beteckningen park. 
 
Kommunala beslut i övrigt 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-03-17 § 60 att lämna positivt planbesked och att 
planarbetet ska inledas med ett planprogram där minst två alternativ studeras. 
 
Naturvårdsplan 
I kommunens naturvårdsplan (2006, uppdaterad 2008) är Rådhusberget identifierad som 
skyddsvärd tätortsnära natur och där har Strömstads kommun angivit att det bör ”få vara som det 
är”. 
 
Behovsbedömning 
Plan- och byggavdelningen gör bedömningen att genomförandet av samtliga alternativ som tas upp 
i planprogrammet inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan.  
 
Motivet till denna bedömning är att stora delar av området redan idag är planlagt för bostäder och 
parkering och delvis bebyggt. Inga höga natur- eller kulturvärden berörs. Den planerade 
bebyggelsens påverkan på befintlig omgivande bebyggelse bedöms vara godtagbar i stadsmiljö.  
 
Programförslagen tar hänsyn till riksintressena, och påverkar inte möjligheterna att uppfylla de 
nationella, regionala eller lokala miljömålen avsevärt. Programförslagen bidrar inte till att 
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miljökvalitetsnormer överskrids. En användning av marken inom programområdet för bostäder 
och kommunala verksamheter ligger i linje med kommunens översiktsplan. 
 
Inriktning ”Toppen” känsliga punkt ur ett miljöperspektiv är att tätortsnära natur tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse. Delar av det naturområde som kommer att bebyggas är idag svårtillgängligt, 
framförallt på grund av den kuperade terrängen. En utbyggnad och utveckling av området skulle 
medföra ökad tillgänglighet till de delar av rekreationsområdet som återstår. Ett större naturområde 
angränsar till programområdet i norr, och ett mindre naturområde angränsar i nordväst. Då tillgång 
till tätortsnära natur finns i närheten bedöms påverkan på förutsättningarna för närboendes tillgång 
till natur och rekreation vara godtagbar.   
 
En exploatering i området följer de flesta av kommunens strategiska program. Sammantaget 
bedöms programförslagen vara förenliga med en hållbar utveckling då tillkommande bostäder och 
tillkommande kommunala servicefunktioner får en strategisk central placering i tätorten i anslutning 
till befintliga bostäder och infrastruktur. 
 
Planprogrammet uppfyller inte bedömningskriterierna i bilagorna 2 och 4 i Förordningen 1998:905 
om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). 
 
Miljömål 
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål. I Strömstads kommun har man valt att 
lyfta fram fyra lokala miljömål som man vill fokusera på: 
 
• Begränsad klimatpåverkan 
• Giftfri miljö 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• God bebyggd miljö 
 
Inget av de alternativ som utreds i detta planprogram bedöms strida mot något av de uppsatta 
målen. 
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2. Programområdet idag - planeringsförutsättningar 

Natur- och kulturmiljö, fornlämningar 
Mot norr, mellan bostadsbebyggelsen och Valemyrsskolan, ligger ett större naturområde om 4,3 ha, 
huvudsakligen bestående av hällmark och mindre inslag av uppvuxna träd och buskar i randzonen 
mot mjukmark.  
 
En inventering av naturvärden (NVI) har utförts av Naturcentrum sommaren 2016. Två 
naturvärdesobjekt avgränsades, båda i naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). En skala med fyra 
naturvärdesklasser föreskrivs i standarden där 1 står för högsta naturvärde och 4 står för visst 
naturvärde. Naturvärdena är främst knutna till den öppna hällmarken som täcker en stor del av 
området, samt ett litet bestånd ädellövträd.  
 
Det är framförallt hällmarken som har positiv betydelse för den biologiska mångfalden i området, 
trots att biotopen kan uppfattas som trivial i ett nordbohuslänskt perspektiv. Den har dock ett 
påtagligt biotopvärde på grund av att den fortfarande till stor del är relativt öppen och relativt stor, 
samt att biotopen är sällsynt nationellt och globalt. Två små hällmarksfragment finns alldeles 
nordost om skolan, de har bedömts ha lågt naturvärde på grund av storleken. 
 

 
Hällmark på Rådhusberget 
 
De rödlistade och skyddade arter som påträffades vid naturvärdesinventeringen är alla vanliga i 
regionen. Området bedöms inte ha direkt värde för bestånden av sandödla och hasselsnok i 
Strömstad, då förutsättningarna för reproduktion och övervintring inom området är mycket 
begränsade.  
 
Naturområdet på Rådhusberget finns med i kommunens naturvårdsplan (2006, uppdaterad 2008) 
som tätortsnära natur och där har Strömstads kommun angivit att det bör ”få vara som det är”. 
Även Valemyrsberget har identifierats som skyddsvärd tätortsnära natur i naturvårdsplanen. 
 
Inga fornlämningar finns inom planområdet. Strax norr om planområdet, på berget norr om 
Valemyskolan, finns en kulturhistorisk lämning.  

Mark, miljö och geoteknik 
Större delen av programområdet består av berg i dagen, eller med obetydligt djup till fast botten. 
Ett undantag är den sänka där Valemyrskolan ligger. Grundläggningsförhållandena får därmed 
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anses goda. Geoteknisk undersökning för att bl. a. bedöma släntstabilitet och 
grundläggningsförhållanden kommer att utföras vid framtagande av detaljplan/er i området. 
 
Inom programområdet finns troligtvis markföroreningar. På fastigheten Snickaren 6 har tidigare 
legat en verkstad med garage. Byggnaden är nu riven. Längs gångvägen ca 50 m öster om 
Valemyrskolan har det tidigare funnits en deponi, vilken avslutades under tidigt 60-tal. På platsen 
har deponerats avfall av olika slag, exempelvis skrotbilar, hushållsavfall och industriavfall från 
Canning i form av bland annat kasserade konserver. Inför kommande detaljplanearbete bör 
miljöteknisk markundersökning (MIFO) utföras för att få en bild av föroreningssituationen. 

Teknisk försörjning 
Rådhusberget är ett sedan länge utbyggt område som är en del av Strömstad tätort. Det är anslutet 
till kommunala system för vatten, avlopp, dagvatten och avfallshantering. Likt övriga delar av 
centralorten distribueras och underhålls el av Fortum Distribution och TeliaSonera Skanova Access 
förser området med tele.  

Risker och störningar etc. 
Bedömningen är att platsens bullerpåverkan är ringa och riskerar inte att överskrida gällande 
riktvärden för buller. Beroende på hur trafiken för de nya bostäderna leds så kan trafikbuller 
komma att uppstå för de befintliga bostäderna. 

Rekreation och friluftsliv 
I utförd naturvärdesinventering konstateras att slitage på hällar och övrig mark tyder på att folk 
utnyttjar området ganska flitigt, och att det bör vara av påtagligt värde för närboende. Flera bänkar 
och picknicbord är utplacerade i området. Tillgängligheten till de högsta utsiktspunkterna och på 
berget generellt är dock låg.  
 

    
Bänk vid högsta utsiktspunkten                   Bänkar i närheten av bostadshusen 
 
I området finns en lekplats. Dessutom finns under kvällar och helger lekmöjligheter på gården till 
skolan och förskolan. Till skolan hör även en liten grusplan för bollspel. I området finns också en 
basketplan med gräsunderlag, vilken är i behov av upprustning. 
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Lekplats                 Basketplan 

Service 
Inom planområdet ligger Valemyrskolan med åk 1-6 samt förskoleklass, Valemyrs förskola med tre 
avdelningar och Eken förskola med tre avdelningar. Ekens förskola ligger i entrévåningen på ett 
flerbostadshus med lägenheter ovanpå. I programområdets västra del ligger även Familjecentralen, 
vilken huserar även öppna förskolan, BVC och BMM.  
 

    
Valemyrskolan med förskola                    Eken förskola 
 
Programområdets centrala läge medför närhet till arbetsplatser, service, handel och allmänna 
kommunikationer.  

Kommunikationer 
Rådhusberget nås via tre gator, Bergsliden, Östra Liden och Valebacken. Vägstandarden är låg, och 
Bergsliden samt Östra Liden branta och smala. Separat cykelbana till och inom området saknas. För 
gångtrafik används huvudsakligen trottoarer längs gatorna. Från Fredrikshaldsvägen leder två 
trappor upp i området. Trappan öster om Stadshuset når endast halvvägs upp och är i ett så 
förfallet skick att den inte kan nyttjas säkert.  
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Totalt finns inom området ca 300 parkeringsplatser, fördelat på tre anläggningar med en 
kombination av parkeringsdäck och markparkering. Områdets parkeringsvolym betjänar även delvis 
kvarteret Eken och Granen, vilka har ett underskott på platser. 
 

   
Placering av p-däck i området       Västra parkeringen på Rådhusberget 
 
Utöver sophantering, snöröjning, teknisk service etc är området bilfritt. Åtkomst sker via vägbom 
vid infart från Valebacken och Östra Liden. 

Bebyggelse 
Rådhusbergets karaktär är ett tidstypiskt exempel på stadsbyggande från 60- och 70-talen. Området 
började byggas 1967 och stod klart år 1974. Bebyggelsen följer bergets kontur och är diskret 
sammanhållen i färgskala. Byggnaderna är placerade längs höjdkurvorna i den kuperade terrängen, 
och från havet ses bebyggelsen utgöra en artificiell klippform på det naturliga Rådhusberget. 
Ingenting av bergets mark syns från söder eller väster trots att bergets hjässa är oexploaterad.  
 

Trappor från Fredrikshaldsvägen.  
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Vy från havet med Rådhusberget i bakgrunden 
 
Området består av 37 stycken enkla tvåvånings loftgångslängor i kalksandsten, med sammanlagt ca 
320 lägenheter. Varje lägenhet har egen entré, med loftgång för lägenheterna på andra våningen. I 
några av huskropparnas souterrängplan finns smålägenheter med direktingång, tvättstugor, 
skyddsrum och föreningslokal. 
 

 
Entrésida med loftgång 
 
Lägenheterna har balkong, från vilka många hyresgäster har utsikt över havet eller Strömsvattnet. 
Fasaderna består av putsade socklar och vit kalksandsten, sk mexisten och liggande träpanel mot 
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balkonger. De grunda balkongerna ligger infällda och sträcker sig längs hela lägenhetens bredd med 
räcken av korrugerad eternitskiva. Taken är utförda som pulpettak i låg vinkel med papptäckning. 
 

 
Baksida med balkong samt entréer för lägenheter på nedre plan i souterräng 
 
Byggnadernas placering skapar korridorer mellan husen. Det är svårt att orientera sig i området, på 
grund av att byggnaderna ser likadana ut och det inte finns några tydliga gårdsbildningar. Förutom 
en lekplats finns inga samlingsplatser såsom torg eller parker i området. Området är i behov av 
upprustning både vad gäller utemiljö och byggnader. Få lägenheter är tillgängliga, då även 
markplanens entréer har en liten trappa och till plan två finns ingen hiss. 
 

 
Typisk miljö mellan husen 
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Husliven är en skarp gräns mellan privat och offentligt. Trots detta har boende på några platser 
annekterat mark intill ytterdörrar för små uteplatser och personliga planteringar, vilket är ett 
trivsamt inslag i miljön som bör uppmuntras till i den kommande förädlingen. 
 

 
Exempel på hur boende skapat personliga utemiljöer  
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3. Programområdet i framtiden 
Nedan presenteras olika inriktningar för hur området skulle kunna utvecklas. Den stora skillnaden 
mellan alternativen gäller ianspråktagandet av hällmarken på Rådhusberget, påverkan på stadsbilden 
och exploateringsgraden. Samtliga alternativ har för- och nackdelar, vilka redovisas efter varje 
alternativ.  

Utgångspunkten i samtliga förslag är att titta på möjligheter för nya bostäder. En utökad kommunal 
service såsom förskola och särskilt boende för äldre är också möjlig inom programområdet. I 
samtliga utvecklingsalternativ bör Valemyrskolan ges möjlighet att utvecklas. Skolområdet bör 
kunna utökas en bit åt öster. Byggrätten bör ses över både vad gäller höjd och omfattning. För 
nyetablering av en större förskola om sex avdelningar krävs mycket yta. Då syftet med 
planprogrammet i första hand är att utreda möjligheter för nytillkommande bostäder har detta i 
dagsläget inte utretts som alternativ. I de utvecklingsförslag som presenteras nedan kan dock en 
mindre förskola med runt tre avdelningar inrymmas i nedre plan på ett flerbostadshus (jfr Eken 
förskola).  

Under arbetets gång har möjligheten att uppföra ett äldreboende, typ särskilt boende, i området 
prövats. Aktuellt behov är ett vårdboende med ca 60 lägenheter, vilket kräver stor byggbar yta och 
mycket god tillgänglighet. Slutsatsen är att Rådhusberget av olika anledningar inte är optimalt för en 
sådan placering varför frågan inte har utretts vidare i programmet.  

Fastigheten Tallen 3 inrymmer idag bla BMM, BVC, öppen förskola och kontor. En eventuell 
planläggning ger möjlighet att fundera över användningen ur ett långsiktigt perspektiv. 
Användningen kan ses över och bli mer flexibel, tex kan bostäder tillåtas. Befintlig (eller ny, vid 
händelse av rivning) byggnad kan ges möjlighet att höjas med två våningar (totalt tre våningar). 
Även om det i dagsläget inte finns planer på att vare sig bygga ut eller ändra användningen för 
fastigheten, bör möjligheter till detta ges i samtliga utvecklingsalternativ. 

Vid planläggning kan befintligt parkeringsdäck vid Bergsliden studeras om det kan göras effektivare 
och samtidigt till ett mer attraktivt inslag i miljön.  
  



Planprogram för Rådhusberget 1 m fl 

 13 

Alternativ Kanten A 

 
Modell över alternativ Kanten A 
 
Bostäder: 

• Lägenheter Brunnsgatan + Valebacken 17 700 m² BTA 
• Lägenheter p-däck Östra Liden 5 400 m2 BTA 
• 6 radhus Valebacken/Fredrikshaldsvägen 

Totalt 23 100 m² BTA + 6 radhus. Motsvarar ca 235 bostäder (lgh snitt 70 m²) 
 
Parkering: 

• Flerbostadshus Brunnsgatan 3 x 45 platser = 135 platser 
• Bef. p-däck Östra Liden med ca 155 platser rivs och ersätts med ca 300 platser 
• Nytt p-hus Valebacken/Fredrikshaldsvägen, 2 plan á ca 70 st = ca 140 platser 
• Bef. parkeringsplats Valebacken med 88 platser ersätts av p-hus i 2 plan á ca 60 st = ca 120 

platser 
Totalt ca 450 nya p-platser 
 

Befintligt parkeringsdäck vid Östra Liden föreslås rivas och området västerut mot stadshuset kan 
bebyggas med ett nytt p-hus i berget, och bostäder ovanpå. De nya byggnaderna får inte konkurrera 
med stadshuset. Hänsyn tas till stadsbilden och utsiktsförhållanden för befintlig bebyggelse. En 
rulltrappa eller hiss kan anläggas, för att öka tillgängligheten för fotgängare. Genom att placera en 
lägre byggnad norr om p-däcket, skapas två nya rumsbildningar som bryter den befintliga 
korridorstrukturen i området. Beroende på byggnadens funktion kan detta bidra till 
mötesplatser/torg i ett område som i dagsläget saknar detta. 
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Vid korsningen Valebacken – Fredrikshaldsvägen bör berget kunna tas bort och mer bebyggelse 
läggas längs med gatan. Ett alternativ kan vara ett lägre p-hus med radhus ovanpå. Detta alternativ 
kan vara lämpligt då bostäder i gatunivå riskerar att bli mörka då de ligger längs med en bergvägg. 
Ett annat alternativ kan vara ett längre flerbostadshus. Vid en eventuell planläggning är det viktigt 
att tänka långsiktigt och ha med sig den långsiktiga användningen av befintlig byggnad på Snickaren 
5.  

Längs Brunnsgatan är möjligt att lägga flerbostadshus i souterräng. Parkering sker då i garage 
insprängda under husen, fördelat på två hus/garage. Förslaget baseras på hus som från Brunnsgatan 
sett är fem respektive sex våningar höga, där den översta är indragen. Förslaget ger ett betydande 
tillskott av bostäder, men tillför ett nytt och storskaligt inslag i villamiljön. Ett genomförande av 
förslaget förutsätter att det bostadsarrende som finns på Brunnsgatan 6 sägs upp. 

Befintlig p-plats högst upp i Valebacken kan ersättas av ett p-hus i två plan samt flerbostadshus. 
Förslaget baseras på hus med fyra till fem våningar, där den översta är indragen. Hänsyn bör tas till 
sol- och utsiktsförhållanden för befintlig närliggande bebyggelse. 
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Sett från havet utgör de nya byggnaderna vid Brunnsgatan 
ett nytt dominerande inslag i stadsbilden 
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N
ya byggnader vid Brunnsgatan och Ö

stra L
iden 

underordnar sig stads- och landskapsbilden 
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Fördelar:   

- Nya bostäder tillskapas i centralt läge.  

- Naturmarken på Rådhusberget förblir till stor del orörd. 

- Tillgängligheten till området ökar. 

- Möjlighet ges till kvalitetshöjning av befintlig bebyggelse (tex balkonger) och utemiljö. 

- Valemyrskolan ges större möjlighet att utvecklas. 

- Ett tillskott av parkeringsplatser skapas. 

Nackdelar:   

- Trafiken i Valebacken kommer att öka. Detta minskar trafiksäkerheten för barn och 
ungdomar på väg till/från skola och förskola.  

- Vissa befintliga bostäder på Rådhusberget får sämre utsiktsförhållanden. 

- Flerbostadshusen på Brunnsgatan blir en stark kontrast till befintlig villamiljö. 

- Trafiken på Brunnsgatan kommer att öka. 

- Befintlig bebyggelse längs Brunnsgatan kommer att få sämre solförhållanden. 
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Alternativ kanten B 

 
Modell över alternativ Kanten B 
 
Bostäder: 

• 15 radhus Brunnsgatan 
• 13 radhus Valebacken 
• 6 radhus Valebacken/Fredrikshaldsvägen 
• Lägenheter p-däck Östra Liden 5 400 m² BTA 

Totalt 5 400 m² BTA + 34 radhus. Motsvarar ca 85 bostäder (lgh snitt 70 m²) 
 
Parkering: 

• Bef. p-däck Östra Liden med ca 155 platser rivs och ersätts med ca 300 platser 
• Nytt p-hus Valebacken/Fredrikshaldsvägen, 2 plan á ca 70 st = ca 140 platser 
• Bef. parkeringsplats Valebacken med 88 platser ersätts av p-hus i 2 plan á ca 60 st = ca 120 

platser 
Totalt ca 300 nya p-platser 
 

Befintligt parkeringsdäck vid Östra Liden föreslås rivas och området västerut mot stadshuset kan 
bebyggas med ett nytt p-hus i berget, och bostäder ovanpå. De nya byggnaderna får inte konkurrera 
med stadshuset. Hänsyn tas till stadsbilden och utsiktsförhållanden för befintlig bebyggelse. En 
rulltrappa eller hiss kan anläggas, för att öka tillgängligheten för fotgängare. Genom att placera en 
lägre byggnad norr om p-däcket, skapas två nya rumsbildningar som bryter den befintliga 
korridorstrukturen i området. Beroende på byggnadens funktion kan detta bidra till 
mötesplatser/torg i ett område som i dagsläget saknar detta. 
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Vid korsningen Valebacken – Fredrikshaldsvägen bör berget kunna tas bort och mer bebyggelse 
läggas längs med gatan. Ett alternativ kan vare ett lägre p-hus med radhus ovanpå. Detta alternativ 
kan vara lämpligt då bostäder i gatunivå riskerar att bli mörka då de ligger längs med en bergvägg. 
Ett annat alternativ kan vara ett längre flerbostadshus. Vid en eventuell planläggning är det viktigt 
att tänka långsiktigt och ha med sig den långsiktiga användningen av befintlig byggnad på Snickaren 
5.  

Längs Brunnsgatan ges möjlighet till förtätning med lägre bebyggelse såsom radhus, vilket passar 
väl in omkringliggande villakvarter. Anslutning och parkering sker via Brunnsgatan i eget garage, 
vissa insprängda i souterrängplanet under husen. De privata uteplatserna är på plan två uppe på 
berget.  

Befintlig p-plats högst upp i Valebacken kan ersättas av ett p-hus i två plan samt radhus. 

 

Fördelar:   

- Naturmarken på Rådhusberget förblir till stor del orörd.  

- Nya bostäder tillskapas i centralt läge. 

- Tillgängligheten till området ökar. 

- Möjlighet ges till kvalitetshöjning av befintlig bebyggelse (tex balkonger) och utemiljö. 

- Stadsbilden påverkas inte nämnvärt. 

- Valemyrskolan ges större möjlighet att utvecklas. 

- Ett tillskott av parkeringsplatser skapas. 

Nackdelar:   

- Central och attraktivt belägen mark skulle kunna nyttjas mer effektivt.  

- Trafiken i Valebacken kommer att öka. Detta minskar trafiksäkerheten för barn och 
ungdomar på väg till/från skola och förskola.  

- Vissa befintliga bostäder på Rådhusberget får sämre utsiktsförhållanden. 
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Alternativ Toppen 

 
Modell över alternativ Toppen 
 
Bostäder: 

• 15 radhus Brunnsgatan 
• 6 radhus Valebacken/Fredrikshaldsvägen 
• Lägenheter Rådhusberget + Valebacken 21 400 m² BTA 
• Lägenheter p-däck Östra Liden 5 400 m² BTA 

Totalt 26 800 m² BTA + 21 radhus. Motsvarar ca 285 bostäder (lgh snitt 70 m²) 
 
Parkering: 

• Bef. p-däck Östra Liden med ca 155 platser rivs och ersätts med ca 300 platser 
• Nytt p-hus Brunnsgatan, 3 plan á ca 50 st = ca 150 platser 
• Nytt p-hus Valebacken/Fredrikshaldsvägen, 2 plan á ca 70 st = ca 140 platser 
• Bef. parkeringsplats Valebacken med 88 platser ersätts av p-hus i 2 plan á ca 60 st = ca 120 

platser 
Totalt ca 470 nya p-platser 
 

Vid Brunnsgatan byggs ett parkeringshus, med hiss direkt upp till högre delen av området. P-huset 
tillåts max tre våningar för att vara lägre än berget och underordnas i omkringliggande 
bostadsområde. Utformningen är viktig och fasaderna ges ett intressant uttryck. Taket kan göras till 
grönyta för att tillskapa lättillgänglig rekreationsyta i ett mycket attraktivt läge i området med 
milsvid utsikt. 

Längs Brunnsgatan ges möjlighet till förtätning med lägre bebyggelse såsom radhus, vilket passar 
väl in omkringliggande villakvarter. Anslutning och parkering sker via Brunnsgatan i eget garage, 
vissa insprängda i souterrängplanet under husen. De privata uteplatserna är på plan två uppe på 
berget.  
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Uppe på Rådhusbergets hjässa i nära anslutning till de befintliga husen, föreslås upp till sju nya 
flerbostadshus. I programarbetet har sex våningar studerats där den översta är indragen och 
nerbruten i mindre volymer. Byggnadernas placering radiellt i förhållande till befintliga 
flerbostadshus gör stadsbilden intressantare samt säkrar siktlinjer och utsiktsförhållanden från 
naturområdets centrum. Den otillgängliga utsiktsplatsen på toppen kompletteras med ett 
utsiktstorn i absoluta mittpunkten av de nya byggnadernas riktning. Denna kan göras till en 
attraktiv målpunkt för flanörer i området. 

Angöring till de nya husen ska ske från de befintliga vägarna i området och de nya byggnaderna 
tillåts vila uppe på berget med minsta möjliga åverkan på naturmarken.   

Parkering sker delvis i parkeringshuset vid Brunnsgatan samt i befintliga p-däck. Bostadsområdet 
Rådhusberget kommer fortsatt att vara bilfritt, med undantag för servicetrafik. 

Befintligt parkeringsdäck vid Östra Liden föreslås rivas och området västerut mot stadshuset kan 
bebyggas med ett nytt p-hus i berget, och bostäder ovanpå. De nya byggnaderna får inte konkurrera 
med stadshuset. Hänsyn tas till stadsbilden och utsiktsförhållanden för befintlig bebyggelse. En 
rulltrappa eller hiss kan anläggas, för att öka tillgängligheten för fotgängare. Genom att placera en 
lägre byggnad norr om p-däcket, skapas två nya rumsbildningar som bryter den befintliga 
korridorstrukturen i området. Beroende på byggnadens funktion kan detta bidra till 
mötesplatser/torg i ett område som i dagsläget saknar detta. 

Befintlig p-plats högst upp i Valebacken kan ersättas av ett p-hus i två plan samt flerbostadshus. 
Förslaget baseras på hus med fyra våningar, där den översta är indragen. Hänsyn bör tas till sol- och 
utsiktsförhållanden för befintlig närliggande bebyggelse. 

Vid korsningen Valebacken – Fredrikshaldsvägen bör berget kunna tas bort och mer bebyggelse 
läggas längs med gatan. Ett alternativ kan vare ett lägre p-hus med radhus ovanpå. Detta alternativ 
kan vara lämpligt då bostäder i gatunivå riskerar att bli mörka då de ligger längs med en bergvägg. 
Ett annat alternativ kan vara ett längre flerbostadshus. Vid en eventuell planläggning är det viktigt 
att tänka långsiktigt och ha med sig den långsiktiga användningen av befintlig byggnad på Snickaren 
5. 
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E
xploatering av Rådhusbergets hjässa adderar ytterligare en årsring i Strömstads 

utveckling utan att konkurrera med några landmärken i stadens siluett. 
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A
tt bebygga Rådhusberget innebär ingen dramatisk förändring, 

utan kan ses som en naturlig utvidgning av stadens siluett 
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D
e nya byggnaderna i olika vinklar skapar en intressant och mer varierad stadsbild 
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D
en tillkommande bebyggelsen underordnar sig det dominerande stadshuset 
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Fördelar:   

- Betydande tillskott av nya bostäder av varierade slag i centralt läge. 

- Rådhusberget blir ett mer attraktivt bostadsområde med blandad bebyggelse som skapar 
mångfald med en bredare mix av boende. 

- Befintlig infrastruktur inom området nyttjas effektivt.  

- Tillgängligheten till området ökar. Naturområdet på Rådhusberget är otillgängligt idag, 
bebyggelse på berget skulle kunna medföra att de delar som blir kvar blir mer tillgängliga 
samt används mer. 

- Möjlighet ges till kvalitetshöjning av befintlig bebyggelse (tex balkonger) och utemiljö. 

- Valemyrsskolan ges möjlighet att utvecklas. 

- Ett betydande tillskott av parkeringsplatser skapas. 

Nackdelar:  

- Stora delar av Rådhusbergets naturmark ianspråktas. 

- Vissa befintliga bostäder på Rådhusberget får sämre solförhållanden. 

- Trafiken till området kommer att öka, främst till nya och om-/utbyggda parkeringshus.  

- Trafikökning i Valebacken medför otryggare trafikmiljö för de barn som tar sig till och från 
Valemyrskolan. 
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Nollalternativ 

 
Modell över Nollalternativ (området idag) 

 

Vid ett sk nollalternativ görs inga ändringar utöver de som idag tillåts enligt gällande detaljplaner. 
Området lämnas som det är utan ytterligare byggnation eller åtgärder. 

Fördelar:   

- Rådhusberget som rekreationsområde förblir orört. 

- Ingen trafikökning till och inom området. 

- Boende påverkas inte negativt av minskad utsikt eller försämrade solförhållanden. 

- Stadsbilden påverkas inte. 

Nackdelar:  

- Inga nya bostäder tillskapas i centralt läge.  

- Ineffektivt nyttjande av central mark och infrastruktur. 

- Tillgängligheten till rekreationsområdet Rådhusberget kommer inte att öka. 

- Möjlighet till uppgradering av både bebyggelse (tex balkonger) och grönområden kommer 
inte att ges.  

- Valemyrskolan ges inte möjlighet att utvecklas utöver vad gällande detaljplan tillåter 
(byggnadshöjd 7 m). 
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Diskussion 

I planprogrammet ställs förslag med olika exploateringsgrad mot varandra. Vid en bedömning om 
vilken utvecklingsinriktning som ska ske, är en viktig aspekt att ha med sig övrig kommande 
stadsutveckling. I närliggande Canning planeras för drygt 400 nya bostäder. Även på Myren 
planeras ett större projekt med såväl verksamheter som bostäder. Med tre större exploateringar som 
alla kommer att synas från havet blir det sammantaget en stor förändring av stadsbilden. Något 
som i sig inte är anmärkningsvärt, då en stad är under ständig utveckling och förändring, och aldrig 
blir ”färdigbyggd”.    

Då fler människor kommer att röra sig i området blir det än viktigare med friytor i centrum. En 
framtida utbyggnad enligt alternativ ”Toppen” innebär att stora delar av grönområdet på 
Rådhusberget försvinner. Delar av det naturområde som kommer att bebyggas är idag 
svårtillgängligt, framförallt pga den kuperade terrängen. En utbyggnad och utveckling av området 
skulle kunna medföra ökad tillgänglighet till de delar av rekreationsområdet som återstår. Ett större 
naturområde angränsar till programområdet i norr, och ett mindre naturområde angränsar i 
nordväst. Tillgång till tätortsnära natur finns därmed fortsatt för de närboende, men den kommer 
att minska i omfattning.  
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4. Administrativa frågor 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats inom programområdet. 

Fortsatta planarbetet – Planprocessen 

Syftet med programsamrådet är att inhämta synpunkter på de olika inriktningarna för att ge ett 
bredare beslutsunderlag för vilken inriktning som kommunen skall arbeta vidare med. 

I kommande planarbete/n bör även fastigheten Eken 7 tas med då gällande detaljplan för denna 
fastighet behöver omstuderas. Inom programområdet finns även ett bostadsarrende vilket kan 
komma behöva ses över.  

Planarbetet kommer att följa ett standardförfarande med samråd och granskning innan detaljplanen 
(eller detaljplanerna) kan antas av Kommunfullmäktige.  

Medverkande tjänstemän/samverkan 
Planprogrammet har tagits fram av Plan- och byggavdelningen i samråd med Tekniska 
förvaltningen. 
 
 
 
 
 
Miljö- och byggförvaltningen 
2016-12-06 
 
 
Malin Fransson  Pär Höjman                    Ingela Marberg 
Planeringsarkitekt  Planeringsarkitekt                   Planeringsarkitekt 
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