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4:1 CENTRUM 
STENUNGS TORG
  Stenungs torg är kommersiellt centrum inte bara för 
Stenungsunds kommun utan även för delar av 
angränsande kommuner. Det bedöms som väsentligt
att Stenungs torg kan vidareutvecklas i denna roll 
vilket ställer krav på bland annat markreserver för 
ytterligare lokalyta och för parkering. Behovet av ny 
lokalyta kan grovt uppskattas till 5000 m2 i ett plan 
för planperioden (lO-IS år). Lokalytebehovet kan 
inte tillgodoses genom påbyggnad av befintliga hus. 
Behovet av parkeringsplatser uppskattas till 200 - 
250 platser.

  Stenungs torgs framtida utveckling bedöms vara 
beroende av två markområden. Den befintliga parke-
ringen, där ytterligare butiker och/eller parkerings-
anläggningar kan uppföras, och området mellan 
Bohusbanan och Södra vägen. Detta område är en 
förutsättning för en framtida planskild angöring till 
torget frän öster och kan även användas för nya 
centrumbyggnader och parkering, varigenom torget 
och området kring Doterödsvägen funktionellt knyts 
ihop. Marken mellan Bohusbanan och Södra Vägen 
är idag i privat ägo och inte detaljplanlagd. Före ett 
eventuellt ianspråktagande måste marken detaljplan-
läggas. Detta kan ta avsevärd tid, vilket talar för att 
frågan måste prioriteras.

  Om den befintliga parkeringen ska bebyggas 
ytterligare bör detta ske genom att nya byggnader 
förläggs mellan gångstråket och parkeringen, så att 
gångstråket därigenom kommer att utnyttjas dubbel-
sidigt (se kartan nedan).

  Nya byggnader kan även placeras i nordöstra hörnet 

av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen – Strand-
vägen, under förutsättning att möjligheterna till 
framtida ombyggnad av gatukorsningen inte begrän-
sas och på båda sidor om det. Nya byggnader kan 
även placeras på båda sidor om det öst-västliga 
stråket mot busshållplatserna och fram till Göte-
borgsvägen.

  Om nya byggnader uppförs på Stenungs torg ska 
bortfall av befintliga p-platser kompenseras, samt 
nya anläggas i nödvändig omfattning.

 Om byggmöjligheterna ska utnyttjas fullt ut 
kommer någon form av flerplansparkering att 
behöva byggas för att tillgodose p-platsbehovet, 
även om området mellan Bohusbanan och Södra 
Vägen tas i anspråk som parkering.

STRANDVÄGEN
  Strandvägen från "Snippen" och fram till Norra 
Hamnplan är kantad med handel och verksamheter
av olika slag. Butikerna är oftast små och parke-
ringsmöjligheterna är mycket begränsade, men den 
lilla skalan och förtätade miljön är uppskattade 
kännemärken för Strandvägens butiksstråk. Områ-
det kring Strandvägen utgör ett välbehövligt 
komplement till Stenungs torgs storskalighet. Det är 
önskvärt att även C W Borgs väg på sikt kan ges 

samma karaktär och utgöra en koppling mellan buss 
och tågterminalen och Stenungs torg.



Ett tips:
   Några Chalmers-studenter har gjort en studie av 
hur Strandvägen kan komma att se ut i sk VR-miljö. 
Det innebär att man via Internet kan ta en promenad 
från den nya rondellen ända bort förbi 
kommunhuset.Adressen är: 
www.stenungsund.se/kommun/byggabo

STRANDPLAN
  Området kring f.d. bandfabriken har utvecklats till 
ett område för handel. Karaktären formas här av 
stormarknad för livsmedel och fackhandel för bygg- 
och järnvaror. Liksom för Stenungs torg är en förut-
sättning för att Strandplan ska kunna utvecklas i 
positiv riktning att tillgängligheten och parkerings-
möjligheterna bevakas. Mark för ny bebyggelse 
finns på södra sidan av Strandvägen, som idag är i 
stort sett oexploaterad. Stadsbild och vegetation, 
såväl befintlig som kompletterande, ska prioriteras 
när miljön längs Strandvägen ska utformas. Parke-
ring ska i princip lösas inom respektive fastighet.

  Framkomligheten och trafiksäkerheten förbättras
om Strandvägens anslutning mot Uddevallavägen 
vid stationen byggs om till en cirkulationsplats och 
skyltningen utformas så att mer trafik kan styras 
över till Hjälmarevägen.

  Områdets norra delar kan med hänsyn till närheten 
till storindustrin inte nyttjas för ändamål som 
genererar ett större antal besökare och kunder, 
varför detaljhandel inte kan etableras.

DOTERÖDSVÄGEN
  Doterödsvägen utgör liksom Strandvägen ett 
butiks- och servicestråkmed koppling till Stenungs
torg. Doterödsvägen är den huvudsakliga förbindel-
seleden mellan torget och bostadsbebyggelsen öster 
om järnvägen. Detta medför mycket begränsade 
möjligheter till parkering och angöring för fler 
butiker än vad som är befintligt.

  Framtida förändringar bör därför inte innebära 
utökad lokalyta för trafikalstrande verksamheter. 
Förändringarna bör istället inriktas mot en förbättring 
av stadsbilden.

4:2 DELCENTRA
KRISTINEDAL
  Här finns idag en större livsmedelsbutik, skola, 
kyrkor och barnomsorg. Området skulle kunna 
utvecklas mot ett "stadsdelstorg" genom att tillåta 
etablering av stödjande verksamheter och handel i den 
närliggande bostadsbebyggelsen och i enstaka nya 
byggnader.

KYRKENORUM
  Här finns idag skola, barnomsorg och en närbutik.
På motsvarande sätt som för Kristinedal är det angelä-
get att stödja det befintliga utbudet genom att tillåta 
etablering av stödjande verksamheter och handel. 
Härvid kan det vara av stor betydelse att det närbe-
lägna industriområdet "Munkeröd södra" bebyggs och 
bidrarmed kundunderlag för stadsdelstorget. Även ett 
ökat innehåll av verksamheter i Hallernabebyggelsen 
är av betydelse för ett bibehållet och ökat utbud av 
handel och service i Kyrkenorum.















  Framtida kompletteringar av torget får inte innebära 
att denna stadsbild byggs bort eller skyms. Samtidigt 
måste, om torget ska kunna behålla sin attraktivitet, 
möjligheter skapas för att förändra och komplettera 
innehållet, vilket ställer krav på ytterligare lokalyta.

  Möjligheter till ny bebyggelse finns på den befintliga 
parkeringsytan. Om denna ska bebyggas bör det ske 
genom att smala byggnader uppförs mellan huvud-
gångstråket och parkeringen, så att gångstråket 
kommer att utnyttjas dubbelsidigt. Byggnaderna bör 
inte vara högre än två våningar och fasaderna bör ta 
upp befintliga material och färger. Byggnaderna bör 
utformas med lågsluttande tak för att inte skymma de 
befintliga husen bakom. De kan innehålla butiker och 
lager på bottenvåningen och kontor och personalut-
rymmen på plan två. Inlastning av gods från parke-
ringen kan bli svår att utforma men med användande 
av murar och skärmtak bör lastområdet kunna bli 
funktionellt och tilltalande.

  En eventuell ny byggnad på nordöstra hörnet av 
parkeringsytan ska utformas för att samverka med 
befintliga och nya byggnader längs Strandvägen och 
kring Snippen. Inlastning av gods bör ske från söder. 
Samma typ av smala, låga byggnader med lågsluttande 
tak kan även byggas på norra och södra sidan om 
stråket från torgets mittentre, mot busshållplatserna 
och fram till Göteborgsvägen. Om möjligt bör då den 
befintliga pilallén bevaras, eller ny vegetation 
återplanteras. En sådan bebyggelsekomplettering 
innebär att butiksstråken avskärmas från parkeringen, 
varvid det är nödvändigt att klart markera entréerna in 
mot köpcentrumet.

  Marken ut mot Göteborgsvägen bör bibehållas som 

Torget kommer att fortsätta under vägen

en grönremsa med plats för gång- och cykelväg. 
Grönremsan bör planteras generöst med vegetation 
som samverkar med skyltning och belysning. 

  Mängden fotgängare och cyklister som dagligen har 
ärenden till Stenungs torg och idag tvingas passera 
över vägar och järnväg, ställer krav på att det på sikt 
anordnas en planfri korsning. Denna bör placeras på 
södra sidan om "Snippen", där det finns mest 
utrymme och angöra Södra vägen öster om Bohusba-
nan. För att den planfria korsningen spontant ska 
användas av gående och cyklister krävs att den i 
första hand är bekväm, tilltalande utformad och inte 
upplevs som otrygg. Detta talar för en passage under 
järnväg och väg, även om kostnaden för en sådan 
lösning är högre än för en bro. Passagen måste med 
hänsyn till stadsbild och trygghet för gående och 
cyklande utformas mer som ett "tråg" än som en 
tunnel. 

  Belysningen av torget, parkeringen och en eventuell 
passage under väg och järnväg spelar stor roll

Tätorten från norr
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     Vid Snippen/Stenungskolan, Södra infarten och i 
anslutning till Stenunge Strand föreslås trädplanter-
ingar.
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