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Innehåll och upplägg
Dokumentet  redovisar en möjlig förtätning av Hasselhöjden 
med nya bostäder och ett äldreboende. Bebyggelseförslaget 
utgör målbild och underlag för kommande detaljplanearbete.

Innan målbilden presenteras redovisas vår väg från nuläge 
fram till förslaget.

Vår uppgift 

Syftet
Syftet med arbetet är att visa hur Hasselhöjden kan utvecklas med ett 
nytt äldreboende och nya bostäder i form av såväl hyres- som bostads-
rätter med bred variation i lägenhetsstorlekar.

Bakgrund
Bakgrunden till framtagandet av Målbilden är Kommunfullmäktiges be-
slut om nybyggnation av ett nytt äldreboende lokaliserat till Hällebäck/
Hasselhöjden och beslutet att ge kommunstyrelsen uppdrag att snarast 
starta arbetet med detaljplan.

Tidigare har Samhällsbyggnadsutskottet beslutat att bevilja positivt 
planbesked gällande detaljplan för bostäder på ”Hasselhöjden”.
Avsikten är nu att arbeta fram en gemensam detaljplan för bostäder och 
äldreboende för att uppnå en god helhet i stadsdelen.

Under arbetets gång har ett flertal varianter på placering och utform-
ning studerats. Syftet är nu att redovisa en slutlig målbild som ska ligga 
till grund för detaljplanen.

Varför Hasselhöjden?
Vision Stenungsund 2035 talar om ekonomiskt, ekologisk och socialt 
hållbar utveckling. En förtätning av Hasselhöjden främjar samtliga per-
spektiv:

Genom förtätning av befintliga stadsdelar centralt i Stenungsund kan 
man ta tillvara och utnyttja alla de befintliga resurser som centralorten 
har att erbjuda så som; teknisk infrastruktur, kommunal service i form av 
vård, skola, omsorg, centrumhandeln och ett brett utbud av kulturaktivi-
teter. Ett effektivt utnyttjande av kommunens ekonomiska resurser!

Jungfrulig naturmark utanför tätorten kan sparas. ”Fotavtrycket” blir 
mindre. En mindre utspridd bebyggelse minskar och ger kortare resor. 
Kontentan - mindre belastning på ekosystemen.

När ett befintligt område kompletteras med nya bostäder med olika 
upplåtelseformer ökar kontakten mellan olika grupper vilket gynnar en 
socialt hållbar utveckling.

Vi som jobbat med Målbilden
Arbetet har letts av Jan Schuman och Kenneth Funeskog, Sektor Sam-
hällsbyggnad. Målbilden har tagits fram i en tät dialog mellan kommu-
nens tjänstemän och Norconsult arkitekter och planerare, genom Eva 
Sparrings, Martin Nord, Mattias Dellmo, Eva-Marie Larsson och Karin 
Edeskog.

NulägeNuläge

Målbild s 12

 
 

   

 Skissprocessen s 6  

 
           

   
    

Analys s 3

 

     

 Mål s 5

HASSELHÖJDEN, STENUNGSUND - SAMMANSTÄLLNING AV MÅLBILD



Grönyta

Pa
rk

er
in

g

Parkering

Bostäder

Ishall

3

Analys av nuläget
För att på bästa sätt ta reda på hur området kan utvecklas är det 
viktigt att förstå hur det används och fungerar idag. I kapitlet 
redovisas våra analyser. 

Området har en tydlig och enkel grundstruktur. 

De omgivande gatorna kantas först av en zon med parkering,  
följt av bostadskvarteren innanför. Dessa ligger som en krans 
och omsluter det gemensamma bilfria naturområdet med den 
centrala bergsknallen i mitten. Ishallen bryter dock mönstret 
med sin tillfart via gc-vägen från skolan.

Hasselhöjdens läge
Hasselhöjden har inte bara ett attraktivt läge i Stenungsund utan har 
också ett strategiskt läge i regionen.

Hasselhöjden ligger bara 1 km öster om Stenungstorg med sitt stora 
utbud av såväl kommersiell som offentlig service. 5 min med cykel, 20 
min till fots  på gång- och cykelvägen eller 15 min med bussen, längre är 
det inte!

Stenungsund är en av noderna i ett av de regionala huvudstråken, så 
med inte mer än 1 km till järnvägsstationen har Hasselhöjden också ett 
mycket bra läge i regionen, med göteborgs hela arbetsmarknad inom 
en timmes restid med tåg eller buss.

I närområdet finns en servicebutik ca 500 m från Hasslehöjden. Sko-
lorna Kopperskolan (F-6) och Kristinedalskolan (F-9) ligger båda inom 
några hundra meter från området. Intill Kristinedalskolan finns skate-
park, näridrottsplats och fotbollsplaner. Strax söder om Hasselhöjden 
finns familjecentralen Hasselkärnan och fritidsgården Hasselgården.

Bebyggelse
De befintliga bostadskvarteren omsluter det gemensamma naturom-
rådet. Kvarteren som är från från 60- och 70-talen har en tidstypisk, 
relativt storskalig och enkel karaktär, med  sina flerbostadshus i 2-5 
våningar byggda i U-formade kvarter. 

Eftersom flera av kvarteren har byggts om och till genom åren ger 
bebyggelsen dock ett något brokigt intryck och bedöms vara tåligt för 
kompletteringar. 

Ishallen med omgivande ytor ger ett ovårdat och temporärt intryck.
Ishallen ska rivas. 

Ishallen Bergknallen

Bostadshus

Parkering
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Vackra höjdpunkter i naturen som är värda att bevara. 

Sammanhängande större grönyta

Stora och luftiga innergårdar. 
Stora möjligheter till vacker och trivsam utemiljö intill solig bergvägg.

Be�ntliga gång- och cykelstråk.
Be�ntliga bilvägar.
Parkeringsplatser
Möjlig ny tillfart
Hållplatser
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Analys av nuläget

Infrastruktur
I enlighet med 60- och 70-talen trafikplaneringsideal är området uti-
frånmatat. Dock finns en bilväg in till ishallen mitt i området vilken slutar 
med en återvändszon. 

Genom området finns två större gång- och cykelstråk på vardera sida 
om ett grönområde. Inne i bostadsområdena finns även mindre gång- 
och cykelvägar vilket gör att även barn kan röra sig inom området på ett 
tryggt sätt.

Närmaste busshållplatser finns på Uppegårdsvägen, Yttre Ringleden, 
Hasselbackevägen och Hällebäcksvägen. 

Sociala aspekter
I området finns idag stora grönområdet med öppna gräsytor och spän-
nande berghällar. Dessa ytor ger goda möjligheter till ett socialt utbyte 
mellan boende i olika åldrar inom området. 

Då det inte finns högtrafikerande gator genom området, utan istället 
flertalet gång- och cykelvägar mellan områdets olika delar upplevs 
området som tryggt och säkert för exempelvis barn. De många lekytor-
na på både lekplatser, öppna gräsytor närmast bostadshusen och på 
klipphällarna i naturområdet är positivt för barns utevistelse.  

I området finns idag till största delen hyresrätter. Vid en förtätning av 
området finns stora möjligheter till ett mer blandat boende i form av 
även bostadsrätter i olika storlekar. 

Områdets förutsättningar i; ägande, utnyttjande av befintliga parkering-
ar, ny- och påbyggnad ger möjlighet till olika förutsättningar vad gäller 
kostnadsnivåer (hyresnivåer).

Befintliga innergårdar är stora och öppna och ger goda möjligheter till 
fin utevistelse i direkt anslutning till bostaden. Längs med bilvägarana 
finns ytor för bilparkering. Detta gör att parkeringen är samlad längs 
med bilvägarna och lämnar innergårdar och övriga ytor närmast husen 
fria från bilar. 

Natur
I Hasselhöjden är naturen en viktig del av områdets karaktär med ett 
stort grönområde med flera vackra höjdpartier och berghällar centralt i 
området. Grönområdet är av varierande karaktär med blandskogspar-
tier som varvas med öppna gräsytor och hällmarksterräng. Utsikten från 
det stora höjdpartiet är magnifik och tillgängligheten till detta område är 
viktig att bevara. De många berghällarna är en stor tillgång i utemiljön 
och skapar en varierad karaktär i området. 

Vid bergsfoten finns fina soliga lägen för utevistelse som bör tas tillvara. 

Befintligt parkstråk i norr följer fint naturens konturer och fungerar som 
en vacker länk genom området. 

Mellan befintliga byggnader finns stora och luftiga innergårdar. Inner-
gårdarna förstärker områdets gröna karaktär. 
 

Gc-vägen söder om berget Gc-vägen norr om berget
Från berget kan man se 
ända till havet!

De många berghällarna  är  en 
stor tillgång i  utemiljön…

Gårdarnas gräsytor möter fint den omgivande 
naturmarken

Stora ljusa gårdar Solig plats vid bergsfoten

HASSELHÖJDEN, STENUNGSUND - SAMMANSTÄLLNING AV MÅLBILD



5

Mål för området
Analysen landar i ett antal mål som blir grunden i fortsatt 
arbete med att skapa en hållbar och attraktiv miljö inom Has-
selhöjden med tillskott av både äldreboende och ett flertal nya 
bostäder. 

Natur
Ta vara på och förstärk det gröna – skapa en trygg och 
grön miljö för alla boende, nya som gamla.

Utgå från och visa hänsyn till befintlig struktur och ter-
räng. Bevara höjdpartiet, berghällarna och det skydda-
de söderläget vid bergsfoten.

Koppling och utblickar mot grönytan är viktig för såväl 
den nya bebyggelsen som för befintlig.

Ta vara på befintliga stråk, ett nytt stråk mellan nytt och 
befintligt kan skapa ett sammanbindande blixtlås.

Bebyggelse
Visa respekt för befintligt bostadsområde vid placering 
och utformning av nya byggnader.

Utnyttja redan ianspråkstagen mark.

Hus i park, låta terrängen runt byggnader vara så orörd 
som möjligt.

Befintlig bebyggelse har stora gårdar, dessa kan gärna 
kompletteras så att ett mer avgränsat inre rum skapas.

En indragen takvåning på befintliga treplanshus kan ge 
fina smålägenheter utefter loftgång på taket. 

En ny takvåning på befintligt äldreboende kan inrymma 
den samlingssal man efterlyser. 

Ha både bostadsrätter, hyresrätter och äldreboende i 
åtanke vid förtätningen.

Äldreboende
Äldreboendet, ett äldrecentrum - en god boendemiljö 
samt en trivsam mötesplats som lägger grunden för hög 
livskvalitet. 

Gärna en yta för tex filmvisning, möten, spel, musik och 
konferens, cafe/kiosk som kan bli och en naturlig mötes-
plats för hela huset och besökare.

En ytekonomisk lösning, en god arbetsplats som är lättar-
betad med fin översikt och hög trivsel.

Skapa välkomnande och ljusa gemensamma rum med 
möjlighet till varierade upplevelser.

En utemiljö att må gott i med välkomnande entré och na-
turligt avgränsad grön gårdsmiljö.

Utemiljön görs omväxlande  - sinnenas trädgård, natur, 
promenadslinga, boulebana, sittplatser, olika väder-
streck och vyer. 

Infrastruktur
Biltrafik sker på de gåendes och cyklisters villkor!

Så lite som möjligt av naturmaken bör nyttjas av parke-
ring och bilvägar.

Visa hänsyn till områdets bilfria karaktär.

Skapa mervärde till området genom stärkta kopplingar 
och integration med omgivningen.

Sociala aspekter
Skapa en levande stadsdel, integrerad i staden och om-
givningen.

Tänk på livet mellan husen  - trygga och väl omhänder-
tagna platser och utemiljöer kring husen är grundläg-
gande.

Publika ytor kan vända sig till olika åldersgrupper, utfor-
mas olika beroende av förutsättningarna, allt kan - ska-
pat med omtanke - öka trivseln.
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Vackra höjdpunkter i naturen som är värda att bevara. 

Stora möjligheter till vacker och trivsam utemiljö intill solig bergvägg.
Be�ntliga gång- och cykelstråk.

Ytor inom be�ntlig bebyggelse som kan vara delar av ”det nya”.

Ytor möjliga att bebygga. 

Sammanhängande större grönyta
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Skissprocessen
Utifrån de övergripande målen, och slutsatserna från analysen 
av platsens förutsättningar inleddes skissprocessen kring för-
tätningen av Hasselhöjden. Formandet av ett förtätningsförslag 
började med tidiga principtankar för den övergripande struku-
ren i området, med utgångspunkt i analysen. 

Några första övergripande tankar

 ● Bygg kring ishallen på redan ianspråktaken mark.
 ● Slut befintliga gårdsrum med nya byggnader.
 ● Bygg på en takvåning på befintliga hus där så är möjligt.

Fotomontage med exempel på hur  
de södra kvarteren kan kompletteras 
med  nya hus som sluter gårdarna 
mot norr.

HASSELHÖJDEN, STENUNGSUND - SAMMANSTÄLLNING AV MÅLBILD



princip 1 princip 2 

princip 4 
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Skissprocessen
Fyra principer för det centrala området prövades. 

Vi började med att titta på trafikmatning och alternativa placeringar av 
äldreboendet.

1. Äldreboendet i väster, genomgående gata.
2. Äldreboendet i väster, trafikmatning från två håll.
3. Äldreboendet i norr, trafikmatning från två håll.
4. Äldreboendet centralt, trafikmatning från två håll. 

Principerna studerades utifrån olika 
bedömningskriterier. 

 ● Anpassning till bebyggelseskala
 ● Planstruktur
 ● Naturintrång
 ● Visuell och fysisk koppling mellan befintlig bebyggelse och natur-
marken

 ● Uteplatser/friyta för ny bebyggelse
 ● Parkeringskvot
 ● Exploateringsgrad
 ● Etapputbyggnad/genomförandeflexibilitet
 ● Flexibilitet avseende utformning av äldreboendet
 ● Tillgänglighet till äldreboendet

Utifrån bedömningskriterierna bedömdes princip 1 som det starkaste 
alternativet att gå vidare med bland annat på grund av den genomgåen-
de gatan som integrerar och kopplar samman nytt med befintligt. 

princip 1 princip 2

princip 3 princip 4
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Skissprocessen

Volymstudier, alternativa 
hustyper, hushöjder
Med hjälp av en terrängmodell studerades husens placering i förhållan-
de till terrängen och befintlig bebyggelse för att hitta en så god anpass-
ning som möjligt.

Inledningsvis begränsade vi oss till endast två hustyper för att anpassa 
oss efter den befintliga relativt storskaliga bebyggelsestrukturen. En 
lägre hustyp placerades vid befintliga gårdar, anpassad efter befintliga 
hus och en högre hustyp utmed en ny gata mellan Uppegårdsvägen 
och Hasselbackevägen. 

Nästa sida:
I nästa steg i skissprocessen prövades olika alternativa hustyper och 
varierande hushöjder, vilket sedan resulterade i beslut om att gå vidare 
med ett av alternativen.

De tvärställda husen bibehåller 
möjligheten till utblickar och kopp-
lingar mellan husen in mot den 
gemensamma grönytan kring och 
på berget.

Terrängmodell är ett bra 
hjälpmedel i ett område med stora 
nivåskillnader. Husens placering 
kan lättare anpassas efter 
befintliga marknivåer så att ingrepp 
i naturmarken kan undvikas.
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alternativ A alternativ B

alternativ C alternativ D 

60 lgh i äldreboende

196 bostadslägenheter

3-7 våningar

ca 70 taklägenheter  

60 lgh i äldreboende

244 bostadslägenheter

4-8 våningar

ca 70 taklägenheter  

60 lgh i äldreboende

234 bostadslägenheter

3-8 våningar

ca 70 taklägenheter  

60 lgh i äldreboende

247 bostadslägenheter

3-8 våningar

ca 70 taklägenheter  
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Alt D valdes

Efter olika avväganden 
ansågs alternativ D vara 
rätt att gå vidare med. 
Den större variationen 
av hustyper ger en ökad 
flexibilitet i utbyggnad 
och val av upplåtelsefor-
mer, se avsnitt genom-
förande s 27.
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HASSELHÖJDEN - Alternativa placeringar samt förslag på ”Särskilt boende för äldre”  Stenungsunds kommun - Norconsult 150520
Plan skala 1:2000/A3

Principskiss Äldreboende 3b1

7
77

7

7

6

3

3

3+sut 

3

3

3
3 3

område S

område NO

område C Äldreboende

De övre bostadsplanen 
3-4 våningar, 
10+10 lgh i varje plan. 
Plan 1 i anslutning 
till naturmarken i 
nordväst och sydost.

Det nedre planet, en-
tréplanet i suterräng,
i anslutning till en-
trégata, gångstråk och 
marken i norr som är 
sänkt för att skapa 
tillgänglighet.
Detta plan rymmer 
gemensamma ytor 
för entré, personal, 
kontor, förråd, tvätt, 
inlastn. mm.
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De övre bostadsplanen 
3-4 våningar, 
10+10 lgh i varje plan. 
Plan 1 i anslutning 
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däckets ovansida. 

Det nedre planet, en-
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Detta plan rymmer 
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kontor, förråd, tvätt, 
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Skissprocessen

Äldreboendet  - alternativa 
placeringar och husskisser 

Önskemålet är att Inom Hasselhöjden rymma ett äldreboende där varje 
våningsplan rymmer 2 enheter om 10 lgh samt central personaldel med 
god översikt över enheterna. 
Varje våningsplan samt de äldres utemiljö bör skapas utan nivåskillna-
der. Däremot är det mycket positivt om entré samt personalytor såsom 
omklädning kontor mm. kan placeras i ljusa lägen i ett sutterängplan 
under boendedelen. Denna entré bör ligga så att den kan nås lätt från 
omgivningen med tillgängliga nivåskillnader.
De äldres gård och nära omgivning bör få ett attraktivt läge med fina 
vyer mot naturen. Med tanke på eventuell etappindelning bedömdes 
det lämpligt att placera äldreboendet nära någon av infarterna till nya 
Hasselhöjden. Det visade sig att en placering mitt i området gav omöjli-
ga höjdskillnader, det gick ej att finna en tillräckligt stor jämn nivå för att 
skapa ett boende med två enheter på samma plan.

Situationsplanerna visar hur vi under skissprocessen undersökt olika 
möjliga placeringar av äldreboendet och hur dessa påverkar exem-
pelvis vägdragning. En programskiss ligger till grund för boendenas 
utformning medan natur, nivåskillnader, väderstreck  och omgivning 
skapar formen på äldreboendet.
Planlösningar nedan är exempel på hur äldreboendet skulle kunna 
utformas.

Programskiss från 
lokaliseringsutred-
ningen

Exempel på alternativa  
planlösningar

Arbetet med att hitta en placering och utformning för äldreboendet tog 
avstamp i verksamhetens utredning från 2013 samt uppdrag från Kom-
munstyrelsen att följa omvärlden. När arbetet gått vidare har det tillkom-
mit målsättningar om bostäder, gärna många, och en djupare analys 
av de förutsättningar som platsen ger. Ledord från utredningen in i det 
fortsatta arbetet med äldreboendet har varit - Tillgänglighet - Yteffektivi-
tet - Rumssamband - Antal bostäder - Utemiljö.

10HASSELHÖJDEN, STENUNGSUND - SAMMANSTÄLLNING AV MÅLBILD



Stora möjligheter till vacker och trivsam gemensam utemiljö intill solig bergvägg.
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däck i framtiden, till 
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Skissprocessen

Alternativa parkeringslösningar
Under processen har vi tittat på hur p-ytorna nyttjas så fördelaktigt som 
möjligt med målet att inte ta mer naturmark i anspråk än nödvändigt.

Förtätning av  befintliga parkeringar på Stenungsundshems mark ger 
möjlighet till hög exploateringsgrad till en lägre exploateringskostnad. Vi 
tillvaratar och yteffektiviserar redan ianspråktagen mark vilket ger goda 
möjligheter att bevara naturmark.

Ett flertal smålägenheter ger möjlighet till lågt P-tal. Vi undviker ”asfalt-
söknar” i en annars naturskön miljö.

Med trädplanteringar blir de stora markparkeringsytorna mindre iögon-
fallande. Hällebäcksvägen och omgivande markparkering är en ganska trist och 

kal miljö idag.

I detta alternativ anordnas p-garage i ett källarplan direkt under bostad-
husen. Det är dyrare, men är en fastighetstekniskt bättre lösning. Som 
kan fungera väl om husen blir bostadsrätter.

Med trädplantering kan upplevelsen bli en helt annan.

Om gångavstånd till parkeringsplats på 100 m kan accepteras är det 
fullt möjligt att tillskapa all parkering för de nya bostäderna inom befintli-
ga p-ytor. Vid Hällebäcksvägen genom yteffektivisering och vid Hassel-
backevägen genom påbyggnad av befintliga p-däck.

Tidigt i processen prövades ett större garage under mark vid befintlig 
ishall. Förslaget ansogs dock innebära klara begräsningar för flexibilitet 
i genomförandet (garaget måste byggas samtidigt som äldreboendet)

HASSELHÖJDEN, STENUNGSUND - SAMMANSTÄLLNING AV MÅLBILD
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Målbild - Hasselhöjden

Utifrån övergripande mål och 
analyser har en slutlig målbild 
för Hasselhöjden tagits fram. 
Målbilden ska fungera som 
utgångspunkt i det fortsatta 
arbetet med upprättande av 
detaljplan för Hasselhöjden. 

HASSELHÖJDEN, STENUNGSUND - SAMMANSTÄLLNING AV MÅLBILD
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Parkering

250  nya p-platser kan tillskapas 
genom omdisponering av befintlig 
markparkering och påbyggda p-däck 
utmed Hasselbackevägen

”Kvartershusen”

De befintliga kvarteren vid Hasselback-
evägen kompletteras med 4-vånings 
gårdshus utmed gc-vägen. Fyra hus med 
sammanlagt ca 50 lgh. Lämpar sig bra 
för hyresrätter.

Punkthus

Fem nya punkthus i 6 till 8 våningar 
föreslås på bergskanten och i anslutning 
till de två östra kvarteren utmed Hälle-
bäcksvägen. Ca 90 lgh. Lämpar sig bra 
för hyresrätter.

210 hyresrätter

100 bostadsrätter

310 lägenheter  
+

40 - 80 lgh i äldreboende

”Solfjädershusen”

Som en solfjäder ligger fyra bostadshus 
utmed en ny gata som binder samman 
Uppegårdsvägen med Hasselbackevä-
gen. Ca 100 lgh.

Äldreboende

Ett nytt äldreboende på gamla ishall-
stomten, med 40-80 lgh i 3-5 vån, med 
angöring från Hasselbackevägen. 

Ovanpå befintligt äldreboende föreslås 
en takvåning med samlingssalar.

Takvåningar

Fyra av sex befintliga kvarter kan byg-
gas på med en indragen takvåning. Ca 
70 smålägenheter. Planeras som hyres-
rätter.

HASSELHÖJDEN, STENUNGSUND - SAMMANSTÄLLNING AV MÅLBILD
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Nya gatan

Nya gatan, som binder samman Uppegårdsvägen med 
Hasselbackevägen, är en gårdsgata/gångfartsgata, dvs 
en gata där trafiken rör sig på de gåendes villkor. För 
att uppnå detta är det viktigt att gatan utformas med en 
bredd och markbeläggning  som manar till låg hastig-
het.

Gatan är alltså ingen genomfartsgata, men integrerar 
den nya bebyggelsen väl med omgivningen och ger 
tillgänglighet till den nya bebyggelsen. Meningen är att 
det centrala området  ska bibehålla sin bilfria karaktär.

Gatan blir också ett viktigt gemensamt stadsrum och 
stråk för det ”nya och gamla”, som kan bidra till att knyta 
dem närmre varandra till en bra helhet, så att Hasselhöj-
den även framgent uppfattas som ett område.

Viktiga platser

Fem  viktiga platser:

1  Entrétorg framför äldreboendet

2  Central mötesplats

3  Gaturum vid Nya gatan

4  Parkyta vid punkthusen

5  Parkrum mellan berg och hus

Platserna redovisas var för sig på 
kommande sidor

Berg/Natur/Park

Merparten av den centrala höjdryggen med sin fina 
hällmarksterräng sparas för både ”nya och gamla” 
invånare. Förslaget medger fortsatt bra kopplingar såväl 
visuellt som fysisk från befintliga kvarter in mot berget 
och det gröna.

Parkering

Ca 250 nya p-platser kan tillskapas genom 
omdisponering av befintlig markparkering och 
påbyggda p-däck utmed Hasselbackevägen. 
Parkering för bostadsrätterna kan antingen 
anordnas vid befintliga p-ytor eller i p-garage 
under bostadsrättshusen.

Genom förtätning av befintliga p-ytor kan den 
cetrala delen vara en till största delen fortsatt 
bilfri miljö, där grönytor kan reserveras för 
trivsam utevistelse för de boende. 

Befintlig markparkering disponeras om och 
förtätas med vinkelställda p-platser. Med träd-
plantering uppnås en mer trivsam gatumiljö.

Illustrationen visar en möjlig lösning för p-ga-
rage under ”Solfjädershusen” med ca 40 p-pl i 
vardera.

1

5

2

4

3
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Hasselhöjden
Plan 1:2000 /A3
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Hasselbo

HASSELHÖJDEN, STENUNGSUND - SAMMANSTÄLLNING AV MÅLBILD

Plats 1
Entrétorget, ett välkomnande mötestorg där befintligt och 
nytt möts och kompletterar varandra. 
De nya kvartershusen vänder sig mot gångstråket och ger nytt 
liv och rörelse i detta, på samma sätt är äldreboendets entrétorg 
en del av denna aktiva plats.

Sektion genom berget ner mot äldreboendets gård  via boendet ner på Entrétorget över Nya gatan till närmaste befintliga kvarter genom det nya Kvartershuset 
med hyresrätter som ligger med sin entré mot gångstråket och Nya gatan.

Nedan  samma sektion nära äldreboenderts Entrétorg , Nya gatan och  det nya Kvartershuset

Punkthus Berget Solfjädershusen Entrétorg Nya Gatan Kvartershus, nytt Befintligt kvarter med gård Befintligt kvarter ParkeringÄldreboendeÄldreboendets 
gård sektion sektion sektion
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Plats 2
Detta är ett centralt sammanbindande område mellan be-
fintligt och nytt, här möts flera nivåer i anslutning till 
Nya gatan.

Hällar, grönska och slänter i fin södersol, en mer stadslik slänt 
än den fria natur som möter på norra och östra sidan av den nya 
bebyggelsen vid plats 5.
Här kan exempelsvis fri möblering av stolar ge plats för antingen 
möten eller egna lugna stunder i solen.

Vy från sydost med befintliga kvarters tak i närbild och solfjädershus i fonden. 

Idag är delar av denna miljö 
uppdelad av staket och trans-
formatorstation. 
Med medveten utomhus-
planering och relativt enkla 
medel kan spalje och växter 
klä in transformatorstationen. 
Marken i övrigt kan planeras 
på ett välkomnande och po-
sitivt sätt som ger möjligheter 
till både självvald ensamhet 
och trivsamma oplanerade 
möten i dessa slänter mellan 
nytt och befintligt.
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Plats 3
En sammanbindande gata,  bred sittbar trappa och klippa.
En plats i olika nivåer att sitta i, mötas vid  eller bara använda 
som länk mellan öster och väster, mellan bebyggelsen och ber-
get. Gående och cyklister prioriteras på Nya Gatan!
slåa sig ner i eller och kompletterar varandra. 

Sektion genom bergstoppen med slänter, ner via plats 5 och den nordligaste gården mellan solfjädershusen (här finns fina befintliga träd) , via Nya 
gatan och ett nytt punkthus  till befintligt kvarter, på den fina gården som även rymmer befintligt äldreboende.

Nedan bebyggelsen i sektionen ovan kring Nya gatan

Befintlig bebyggelse norr om området Naturområde

Havsutsikt

SolfjädershusPunkthus Nya Gatan Punkthus Befintligt kvarter med gård Befintligt kvarterBefintligt
Äldreboende

Berget och 
den soliga 
slänten
Plats 5

sektion sektion
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Plats 4
Lek och äventyr kring hus i park.
Här mellan bergstoppen och den stora fina befintliga gården i 
det nordligaste kvarteret föreslås bebyggelsen, de nya punkt-
husen,  följa stråket upp mot naturen. 
Mellan husen ligger lekplatser och trivsamma sittplatser under  
trädens kronor. Stråken mot naturen kantas av mer spännande 
lek för lite äldre barn och kanske kan här finnas en spårcentral 
som binder samman Hasselhöjden med andra hälsostigar 
genom Stenungsund.

Sektion genom bergstoppen mot punkthusen och via Nya gatan ner utefter 
befintlig entrégata i backe mellan de två östra kvarteren på Hasselhöjden.

Upp mot bergstoppen

Från den nordöstra gården upp mot berget Vy  mot växtlighet  ner mot Uppegårdsgatan

Befintlig bebyggelse norr om området Naturområde

Havsutsikt

PunkthusPunkthus Nya Gatan Punkthus Punkthus Befintligt kvarter mot Hällebäcks-
vägen, där denna är entrégata 
mellan de två östra kvarteren

Hus i park o natur
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Berget och Slänten. 
Plats 5 
 
Slänten är det gemensamma soliga uterummet mellan natur och bebyggelse.  
Utefter bergets söderslänt finns flera fina nivåer, både med klipphällar och grönska.  
En del vegetation är lite slyartad och hindrar finare träd att utvecklas, varför denna slänt 
genom att rensas något kommer att bli en förnyad tillgång till hela området.  
Det är väsentligt att man från alla bostäder, nya och befintliga kan ana den gemensamma 
grönskan och berget som kan bli en oas i området.
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Anslutning mot Uppe-
gårdsvägen kan vara 
för brant.

ca 50 tillkommande 
P-platser på mark. 

Entrétorg Huvudentré

Parkering

Bevarad natur

Entrépark

”Nya Gatan” backe utefter slänten upp i den nya delen av Hasselhöjden

Äldreboendets entréplan +37,2

Entrétorg med uteplatser o ev. servering i sydväst.

HASSELHÖJDEN, STENUNGSUND - SAMMANSTÄLLNING AV MÅLBILD

Äldreboende
Placering och utemiljö.
Platsen för äldreboendet är mycket central och lätttillgänglig där den 
ligger i anslutning till  det tillgängliga gångstråket som löper från skolan 
till bostäderna och  ”Nya Gatan”. Denna placering ger boendet optimala 
möjligheter att bli en välkomnande mötesplats i vacker omgivning.
 
En nivåskillnad på ca 4m mellan gatan och naturen i norr ger ett ypper-
ligt läge för äldreboendet, med boenden i de övre planen och entré mm. 
i suterrängplanet. 
Entrétorg, inlastning och parkering kan anslutas till befintlig parkering 
på denna plats, på nivå ca +37,0.
Utemiljön här kan domineras av en liten väl belyst entrepark med blom-
mande träd och vintergröna växter.  Det plattsatta torget kan även detta 
smyckas med växter som skapar rum kring utemöbler och sittplatser. 
 
Gården, naturparken, ligger på den högre nivån ca +41,0 i anslutning till 
stråk, skog och berg runt gården. Hela gården ligger på samma tillgäng-
liga nivå. Denna gård är de boendes egentliga utemiljö med fina stråk, 
sinnenas trädgård, egna odlingar, bersåer mm.

I ett första skede är boendet planerat för 40 lgh, dvs ett entréplan och 
två boendeplan.  Tankar finns på ett boende med 80 lägenheter. Detta 
kan tillskapas genom en möjlig påbyggnad på ytterliggare två boende-
plan, Skisser nedan visar de möjliga etapperna i olika toner.

+40,5

+40,5
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Äldreboendets bostadsplan +40,7 och +43,5

Kan kompletteras med ytterligare två plan.

Anslutning mot Uppe-
gårdsvägen kan vara 
för brant.

ca 50 tillkommande 
P-platser på mark. 

Sinnenas trädgård

Bersåer, fruktträd

Egna odlingarpersonalgemensamma rum

gemensamma rum

Lugnet, vattnet

Söderslänt, med naturlig vegetation och vackra bergsslänter. 

Välkomnande utflyktsmål för boende och besökande.

Promenadstråket

Entré Gård

Promenadstråket

Berget

Skogen

Bevarad natur

HASSELHÖJDEN, STENUNGSUND - SAMMANSTÄLLNING AV MÅLBILD

Äldreboende
Byggnadens utformning.
Alla boendes lägenheter är placerade så att de har fri sikt och 
fina vyer från bostaden. Från sin entré känner de kontakten med 
de gemensamma rummen. Kök och sällskapsrum, de gemen-
samma rummen, är genomgående och öppnar sig i flera väder-
streck.  Ett välkomnande ljus från alla håll sprider sig i dessa 
lokaler med öppenhet och fina utsikt åt olika håll. Avdelningar-
nas uterum nås från både kök och sällskapsrum, dessa vänder 
sig mot natur resp. bebyggelse och sol resp. skugga.  

Varje avdelning rymmer 10 lägenheter, dessa bindes samman 
av trapphus och personalrum som ligger centralt med god sikt in 
i båda avdelningarna. Varje boendeplan rymmer 20 lägenheter. 
Antalet boendeplan kan vara två till fyra stycken, beroende av 
behov och tid, detta motsvarar 40 -80 lägenheter. En etappvis 
påbyggnad är därför möjlig.

Entréplanets utformning och utsträckning anpassas utifrån hur 
många boende byggnaden kommer att rymma. 
I detta plan, suterrängplanet på ca +37,0, finns en huvudentre 
som i sin öppenhet bindes samman med Entrétorget.  
Utefter entréplanets uppglasade fasader ligger dessutom perso-
nalens kontor, mötesrum, servering mm,  medan den inre mörka 
delen rymmer omklädning, tvätt, teknik, förråd mm.



23

7

Sinnenas trädgård

Bersåer, fruktträd

Egna odlingarpersonalgemensamma rum

gemensamma rum

Lugnet, vattnet

Promenadstråket

Entré Gård

Promenadstråket

Berget

Skogen

Bevarad natur
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Äldreboende

Vy från sydväst mot Entrétorget och det nya äldreboendet

Vy från  äldreboendets köksbalkong mot delar av den egna gården och  bergsslänten 
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Bostäderna med omgivning.
Solfjädershusen.
Tankar kring området och husen.
Dessa byggnader är tänkta som hus i park, fint anslutna till omgivande 
mark och med befintlig vegetation kvar i den norra gruppen som ej är 
placerad på ishallens tidigare plats. 
De två byggnader som ligger på tidigare använd yta föreslås förses 
med parkeringsdäck under mark. De två övre solfjädershusen har 
möjlighet få P-däck under mark alternativt markparkering i anslutning till 
befintlig parkering.
 
Byggnaderna är placerade och utformas så att alla boende känner 
grönskan mellan husen och anar berg och slänt  som husen gränsar 
mot. Alla är välkomna att passera mellan husen.

De är förslagsvis utformade som avlånga fyrspännare med lägenheter 
även i marknivå. Alla boende kan få en hörnlägenhet med härlig utsikt.  
Det nordligaste huset ligger troligen i suterräng för att ansluta fint till 
gata och natur.
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Bostäderna med omgivning.
Punkthusen.
Tankar kring området och husen.
Även dessa byggnader är tänkta som hus i park, fint anslutna till 
omgivande hus och mark. Befintlig vegetation sparas i möjligas-
te mån.  
Dessa byggnader klättrar upp från de befintliga husens gård 
mot bergskanten. För att detta skall vara en trivsam och tillta-
lande lösning krävs att de nya husen är smäckra och ”lätta” i sin 
utformning. 

Den nya bebyggelsen skall berika och komplettera den befintli-
ga utan att ”trampa på” de nätta längor som redan finns i områ-
det. De befintliga gröna gårdarna är idag omgivna av byggnader 
som tar stor hänsyn till naturen och de fina hällarna.
 
Punkthusen är förslagsvis utformade som trespännare med 
smålägenheter. Genom att bryta upp byggnaderna i flera hörn 
skapas en vertikalitet som gör husen nättare.
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Bostäderna med omgivning.
Taklägenheter och Kvartershus.
(Kvartershus är de bostadshus som kompletterar kvarteren i 
den sydliga delen).
Tankar kring området och husen.

Kvartershusen är tänkta som en del av de befintliga gårdarna. 
Dessa hus vänder sig både mot gården och det stråk (fortsätt-
ningen österut på den befintliga Ishallsvägen) som ligger  utefter 
de befintliga gavlarna. Mot stråket öppnar sig huvudentrén som 
på det viset binder samman gårdens bebyggelse med omgiv-
ningen och lyser upp stråken kvällstid. 
Dessa byggnader är  troligen trespännare i tre-fyra plan bero-
ende av hur höga de befintliga husen är. De skall ej överskrida 
befintlig höjd i de södra kvarteren. Om kvartersgården ligger 
högre än omgivningen kan entréplanet vara ett suterrängplan ut 
mot stråket. 
I motsvarande läge i de norra kvarteren ligger de lite högre 
punkthusen, dessa ansluter till nybyggnationen och ligger på 
större gårdar varför de är lite högre. 
Taklägenheter på befintliga byggnader kan ge många fina små-
lägenheter förslagsvis med loftgång i skuggigt väderstreck och 
fina uteplatser mot solen.
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Genomförande
Målbilden omfattar bebyggelse av boende som syftar till olika 
upplåtelseformer samt även äldreboende. Planen kommer 
även omfatta anläggning av allmänna platser, så som gator och 
park- och naturmark.  

Tider
Den föreslagna utformningen ger möjligt till flera olika aktörer, vilket gör 
att tidplanen för utbyggnaden kan se olika ut. Förslagets stora flexibilitet 
gör att varje delprojekt kan genomföras oberoende av varandra. Tider 
angivna i detta stycke och i tidplanen nedan, utgör exempel och bygger 
på generella antaganden.

Detaljplan. Det finns ett trängande behov av både äldreboende och 
bostäder. Målsättningen är därför att arbeta för en laga kraftvunnen 
detaljplan första halvåret 2017.

Gator med ”torg”. Områdets två angörningar gör det möjligt att bygga 
gator i etapper, dock gynnas en snabb utbyggnad av att gator anläggs 
tidigt.

Äldreboende. Befolkningsprognosen visar att behovet av äldreboen-
de ökar och det är viktigt att ett tillskott av platser finns vid årsskiftet 

Ansvar
Kvartersmark planeras för att bli exploatörers ansvar och övrig mark bil 
kommunens genom Kommunalt Huvudmannaskap.

För parkering som planeras på mark vilken idag ägs av Stenungssund-
hem AB, är avsikten att den ska vara kvar i deras ägo och att tillgången 
säkras genom parkeringsköp eller liknande. Övrig parkering sker på 
blivande kvartersmark i området

Fastigheter
Samtliga fastigheter som berörs av planen ägs idag av antingen Ste-
nungsunds Kommun eller Stenungsundshem AB. Avsikten är att Ste-
nungsundshem fortsatt äger sin mark och att Allmänplats- & Naturmark 
av Stenungsunds Kommun. Kvartersmark avyttras till exploatörer .

Teknisk försörjning
Planområdet kommer att anslutas till det kommunala nätet för VA och 
fjärrvärme enligt gällande taxor. 

Ekonomi
Kommunen genomför och bekostar detaljplan samt allmänplatsmark. 
Kostnaderna fördelas per byggrätt och utnyttjandegrad. För de byggrät-
ter som ligger på mark som säljs, täcks kostnaderna av försäljningen. 
Kostnad för parkering betalas av respektive exploatör.

år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9
DP 

klar

Takvåningarna

”Kvartershusen”

”Solfjädershusen”

Punkthusen

Äldreboendet

Lokalgatan

2018/2019

Bostäder. Området ger möjlighet till drygt 
300 lägenheter i olika former, ett rimligt 
antagande är att det produceras 40-60 lgh/år 
vilket ger en utbyggnadstid om 6-8 år.
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