
STRANDPARKEN MELLBYSTRAND CENTRUM - Tävlingsförslag



Vision
Vår vision med projektet Strandparken
Mellbystrand är att med utgångspunkt i
Mellbystrands kvaliteter, friliggande hus i
varierad färgskala, tidsepoker, volymer och
kustby känsla, skapa ett småskaligt centrum
med tydlig karaktär som kan attrahera både
invånare och besökare till Mellbystrand.
Ambitionen har varit att genom vår
gestaltning tydliggöra och stärka platsens
identitet som Mellbystrands centrum.
Kvarteret Standparken utformas för att vara
socialt värdeskapande för både kvarterets
boende och för övriga boende och besökande
av Mellbystrand. Strandparkens utformning
ger förutsättningar för att skapa ett starkt
grannskap och med utrymme för interaktion,
spontana möten och planerade aktiviteter.

Inspiration
Vi har hämtat vår inspiration från Mellbystrands
kvaliteter med småskalig friliggande
bebyggelse, känslan av kuststad och en
färgskala som associerar till historien men även
till strand, sommar och sol.
Vi har inspirerats av mindre kuststäder med
centrum av träbyggnader i varierade höjder,
volymer och kulörer.

Vision
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Analys
Tomten är belägen mellan Kustvägen som är
huvudgatan i Mellbystrand i öster, ett
kommande parkområde i väster och ett
kommande torg i norr, där även Mellbystrands
kända gamla kusthotell ligger samt huvudstråket
till stranden. Söder om ligger ett litet centrum
med restaurang och mindre verksamheter och
parken knyter an till den gröna länken. I övrigt är
den omgiven av privata bostäder i form av villor.

Analys

Kvarterstrukturen bryts upp i mindre volymer
som samspelar med Mellbystrands frilligande
hus. Gatulivet varieras så det skapas
platsbildningar både vid torgen, men även längs
Kustgatan. Detta skapar bra förutsättningar för
platsbildningar vid eventuella verksamheter eller
vid bostäder små förgårdar.
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Gångstråk och passager

SIKTLINJER OCH PASSAGER

Koncept disponering av tomten:
Vi har i disponeringen av tomten velat sätta
fokus på kontakten till Kustgatan, torget i norr
och parken i väster med en upptrappning från
södra delen för att ladda upp mot högre och
mera tät bebyggelse kring torget och på så sätt
skapa centrum. Vi har även velat förstärka och
förhålla oss till den mindre
centrumverksamheten i söder. Eftersom
kopplingen mellan kvarteren, torg och park är så
viktig har vi valt att skissa in förslag även på
torget och parken även om dessa ligger utanför
tävlingen. På torget finns även förslag på en
paviljongbyggnad som ligger utanför tävlingen.

Vi har jobbat med att utnyttja den befintliga
höjdskillnaden som faller från Kustgatan ner till
kvarterens trädgård och sedan parken, och har
jobbat med en naturlig men tydlig avgränsning
mellan park och trädgård.
Kvarteret är väl sammanhållet, men tillåter
ändå med sin uppbrutna struktur en rik
variation, vilket ger liv åt kvarteret.
Strandparkens kvarter blir ett högkvalitativt
boende som ämnar att uttrycka en
centrumnära urban miljö och samtidigt
inbringa en känsla av småskalighet som
samspelar väl med omgivande bebyggelse.

Varje hus har en egen tydlig karaktär inom en
sammanhängande helhet. Vi vill skapa en
lekfull, färglad träarkitektur med varierat
gatuperspektiv som en förtätning av friliggande
hus.

Byggnadsvolymernas förskjutningar och
mellanrum skapar en livfull platsbildning mot
Kustvägen där eventuella verksamheter kan ha
uteservering eller annan uteplats.
Huskropparna varierar i olika höjder från 1- 4
plan och bidrar tillsammans med det skiftande
takladskapet till en levande gatubild.

Mellanrum skapar visuella och
fysiska kopplingar mellan
kustvägen och parken. samt
torget och kvartersmarken.
Man får en känsla av gränder
som i äldre små kuststäder.

Parkeringen inom kvartersmark
ligger delvis öppet under husen
och angöring sker i kopplingen
mellan det södra och norra
kvareteret.
Dagvattnet tas hand om och
verkar som en naturlig gräns
mellan park och kvartersmark
tillsammans med mindre bodar
som innehåller gemensamma
utrymmen.
För att frigöra mer plats i parken
koncentreras den offentliga
parkeringen i norra och södra
delen av parkområdet.

Koncept

Glapp och gränder mellan husen skapar en
visuell och fysisk koppling mellan Kustvägen
och parken.

Ledorden i vårt koncept är lekfullhet,
hållbarhet, gemenskap, exibilitet, livfullt,
småskaligt centrum och lokal anknytning.
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Bebyggelsen
Kvarteret består av 8 erfamiljshus varierat
1,5-3,5 våningar.
Totalt ljus BTA bostadshus:  6000m2
BTA komplementbyygnader:  440m2
Antal parkeringsplatser på kvartersmark 65st.

Lgh 1-4 rum och kök. 35-100m2

Hustyper
Kvarteret består av 4 olika hustyper med
hyresrätter av varierade lägenhetsstorlekar
från 1 rok till 4 rok.
Vi vill skapa en mix av mindre och större
lägenheter för att kunna erbjuda ett varierat
utbud och få in en bred målgrupp.
Lägenheterna är e ektiva, rymliga och

exibla, med tydliga huvudentréer förlagda
mot gatan. Trädgårdssidan erbjuder stora
privata balkonger med utsikt över trädgård,
parkområde och i de bästa lägena även
havsutsikt.
Vi strävar efter smarta planlösningar som
möter framtida boendebehov som till exempel
hemmakontor och smarta förvaringslösningar.

Gestaltningen inrymmer en exibilitet för
framtida behov och förändringar.
Bottenvåningarnas utformning möjliggör
framtida verksamhetslokaler i alla hustyper.

Gatuhuset
Det nns 5 st av denna hustyp, det är
e ektiva 3spännare, med ett centralt
trapphus.
Fasaderna och placering av balkonger kan
variera.
Bottenvåningen kan variera och rymma 1-rok
som har högre våningshöjd och kan fungera
som lokal eller "bokal".

Surfhuset
Det nns 1 st av denna hustyp, som består av
genomgående lägenheter, där den övre
våningen även har ett loft över en del av
lägenheten. En lite mer generös bostad med
uppglasad fasad mot väster.
Möjlighet att skapa lokal i bottenvåningen.
Gestaltningen är insprerat av de
karakteristiska små badhyttor vid stranden
och surfhus.

Hustyper
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Studiohuset
Det nns 1 st av denna hustyp, som består av
större lägenheter, med ett centralt trapphus.
Detta hus är inspirerad av klassiska gavelhus
och bidrar till en varierat gatuvy.
Det är generösa påkostade lägenheter med
stora balkonger mot parken och väst.

Radhuset
Det nns 1 st av denna hustyp, som består av
genomgående radhus. Detta hus ligger längst
söderut där det samspelar med och går ner
och möter skalan på den lägre omgivna
bebyggelsen i området som gränser upp till.
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Visuell förbindelse 

Förbindelser

Vi har valt att utnyttja den befintliga
höjdskillnaden på tomten där gatunivån ligger
ca 1,5m högre än merparten av tomten.
Genom att lyfta upp en del av bottenvåningen
kan vi skapa parkering in under en del av husen
på trädgårdssidan och därmed frigöra plats för
mer grönska och gemensam trädgård.
Gatusidan får en mer urban karaktär med
möjligheter till verksamheter i den förhöjda
bottenvåningen och en tydlig entrésida.

Trädgårdssidan som vätter mot väst öppnar sig
upp mot parken med generösare fönstersättning
och stora balkonger.
Klätterväxter får växa upp på fasaderna så
grönska genomsyrar baksidan och man får
intrycket att parken växer in i trädgården och
upp på husen.

Små bodar som härmar formspråket på de små
badhytterna vid havet rymmer gemensamma
funktioner och komplementbyggnader samtidigt
som de skapar en naturlig avskärmning mot
parken, rumsligheter i trädgården och uppmanar
till gemenskap och gemensamma aktiviteter.

Principsektion



Vi eftersträvar ett fasadförlopp som på ett
lekfullt sätt varierar i uttryck, höjd, kulör och
gatuliv, där varje hus har sin egen karaktär
samtidigt som att vi bibehåller en
sammahängande helhet.

Fasaderna är i trä i olika milda kulörer och
vissa hus har en sockel i betong.

Fasad mot Kustvägen 1:500

Fasad mot Trädgårdssidan och parken 1:500

Fasader

Fasaden mot parken öppnar upp sig mot den
gröna gemensamma trädgården och har
generösa uteplatser i västläge.
Trädgården får växa upp åt fasaderna i form
av klätterväxter.

Fasaden mot Kustvägen har en mer urban
karaktär med möjlighet till lokaler i
bottenvåningen. Vi föreslår vid surfhuset en
upphöjd platå vid entrén för att skapa en
variation i gatubilden och även en liten distans
till gångstråket framför huset. Det går givetvis
att sänka i vidare bearbetning om det inte
passar kommunens planer.

Fasad mot Torget 1:500 Fasad mot Rombergs väg 1:500



Sid 2(5)

Avvattningsstråket i västra områdesgränsen - renar och saktar 
ner flödet av dagvattnet mot ledningssystemet och i mark

Exempel på planteringar för fuktzoner, både äng
och perenner

Exempel på urban våtmark/ 
plantering vintertid

Trämöbler och ängsvegetaion
Exempel på öppen 
dagvattendamm, placerad i 
kvarterets lägsta punkt som 
kan översvämmas och där 
breddavlopp reglerar utsläppet till 
VVS-systemet.  Grundvattennivån 
gör att det konstant finns vatten i 
anläggning vilket möjliggör vatten 
växter. Dagvatten

Fuk g ängszon

Trädgård

Park

Principsek on

Fuk g ängszon

Avva ningsstråk 
med tätskikt av 
geotex l i bo en.

Landskap

Landskapsmässigt ser vi gärna ett samspel
och samgestaltning av kvartersmarkens gård,
torget och parken. För att skapa en
helhetslösning har vi i vårt förslag med
dagvattenlösning för park och torg också,
men det går såklart att enbart hålla det inom
kvarteresmark om kommunen så önskar.

Vi vill jobba med växtlighet som går igen, tar
upp mycket av dagvattnet och refererar till
Mellbystrands karaktär.

Grundvattennivån är hög i området och
inndergården förses därför med era
såkallade "blå lösningar" där vattnet blir en
synlig del av områdets och gårdarnas
gestaltning.
Längs med tomtgräns och kvarterets västra
del, har ett öppet och grönt område etablerats
med ett avvattningsstråk. Det som ligger inom
kvartersmark hanterar kvarterets dagvatten.
Avvattningsstråket består av växter och sten i
olika kornstorlekar, samt en tät geotextil i
botten. Allt för att undvika en in ltration som
går direkt ned i mark. Stråket samlar och leder
vattnet till en större dagvattendamm i
kvarterets södra del. Dammen förses med en
tät geotextil och ett breddavlopp där vattnet
kan ta sig ifrån kvarteret. Målet med
lösningarna är att sakta ned och rena vattnet
på vägen genom biologiska lter såsom biokol
samt vegetation som har förmågan att ta upp
närsalter och föroreningar. Genom naturlig

ltrering undviker vi att grundvattnet blir
förorenat eller att det med allt för hög
hastighet belastar VA systemen. Tanken är
också att förse marken med mycket
vegetation och träd som har förmågan att ta
upp mycket vatten.  Dessutom kommer ett
växthus, en fruktträdgård en lekplats och en
vattenlekplats att upprättas.
Alla element är utformade så att de kan
demonteras igen (Design for Demontering)
och material kan återvinnas någon annanstans
när de en dag har tjänat sin funktion på
gården.

Avvattningsstråket i västra områdesgränsen
renar och saktar ner ödet av dagvattnet mot
ledningssystemet i mark

Exempel på planteringar för fuktzoner, både
äng och perenner

Exempel på öppen
dagvattendamm placerad i
kvarterets lägsta punkt som kan
översvämmas och där
breddavlopp reglerar utsläppet
till dagvattensystemet.
Grundvattennivån gör att det
konstant nns vatten i
anläggningen vilket möjliggör
vattenväxter.

Trämöbler och
ängsvegetation
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Träd: björk, tall, lärk och bok
Grus som relaterar till
Mellbystrands gulare sandstrand

Trämaterial i möbler och
markbeläggning

Natursten i olika storlekar

Växter och
beläggning

Växter och trädsorter vi skulle vilja jobba med
är till viss del vegetation som redan nns i
Mellbystrand där vi även tillför vegetation som
har förmågan att suga mycket vatten samt
avspeglar och förstärker områdets naturliga
karaktär och fungerar väl året om.

Markbeläggning och möblering utförs i
naturmaterial som trä, natursten och grus.
angöringsväg och parkering inom
kvartersmark utförs t.ex. i grus för att mjuka
upp uttrycket och samspela med den
gemensamma trädgården.



Markanvisningstävling Mellbystrand Sid 4(5)

Torget

Torget

Referensbilder för torget

Torget kommer att bli en viktig del i sammankopplingen
mellan stranden, strandhotellet och parken.
Vi önskar att skapa en plats som uppmanar till vistelse och
rörelse.
Vi föreslår torget som en större helhet med en
markstensbeläggning som sträcker sig över Kustgatan mot
gamla hotellet och över Birger Pärs väg mot stranden så
man som trafikant saktar ner naturligt när man kör över
torgytan.

Regnbäddar tar hand om dagvatten, men blir även en
grönska som bryter den öppna torgytan och ramar in vyn till
strandhotellet.



Husen mot torget varierar i höjd och är lätt
vinklade för att skapa en fri vy mot gamla
strandhotellet.



Hållbarhet
Gröna värden är en naturlig del av vårt
koncept där vi jobbar med hållbarhet både
ekologisk, ekonomisk och socialt.
Materialmässigt jobbar vi med träfasader och
stomme där ekobetong med minimal
miljöpåverkan kan vara ett alternativ. Att välja
miljömärkta material är en förutsättning och vi
viktar högt att använda lokalt producerade
material för att stötta lokala verksamheter
samt att miljömässigt spara långa transporter.
Vi kommer att jobba med LCA analyser i tidigt
skede för att beräkna miljöpåverkan,
Minimering av miljöpåverkan genom att tänka
hela vägen från produktion till drift och även
återbruk kommer att vara en del av vårt fokus.
Parkeringsplatser kommer att förses med
laddstolpar för elbilar.

Socialt och ekonomisk försöker vi skapa
kvarter som attraherar en bred målgrupp med
olika ekonomiska förutsättningar.
Vi jobbar med exibla planlösningar och
möjlighet att växla mellan bostäder och
lokaler över tid i bottenvåningarna.
lägenheterna kommer att anpassas för
möjlighet att ha en arbetsplats hemma. Vi
kommer även jobba med konceptet "Bokaler".
Där man både kan ha en verksamhet och
bostad i samma hyresrätt.

Vi skapar förutsättningar för att kunna skapa
en stark gemenskap och sociala aktiviteter på
gården som har både gemensamma
odlingsmöjligheter, eldstad, lekplats,
gemensam verkstad, orangeri och man kan
även tänka sig en gemensam plats för
matleveranser etc.
Ängsblommor ökar den biologska
mångfalden.

Takytorna utnyttjas för en hållbar drift.
Husen förses med solenergi på taken som
vänder mot söder och väster.
De små komplementbygganderna på gården
förses med gröna tak som försenar dagvatten
och bidrar till den gröna vyn från de boendes
utsikt mot parken.

Hållbarhet



Gatuvy från Kustgatan norrgående riktning.
I södra änden av kvarteret skapas en
platsbildning med ett mindre torg för att möta
upp de mindre verksamheterna som möter på
området söder om.
Husens olika gestaltning, färg och gatuliv
skapar en variation och lekfullhet som tillåter
små ckor och platser mellan och framför
vissa av husen.



Vy från parken upp mot bostadskvarteren
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Strandparken Mellbystrand markanvisningsförslag

Koncept disponering av tomten:
Vi har i disponeringen av tomten velat sätta
fokus på kontakten till Kustgatan, torget i norr
och parken i väster med en upptrappning från
södra delen för att ladda upp mot högre och
mera tät bebyggelse kring torget och på så sätt
skapa centrum. Vi har även velat förstärka och
förhålla oss till den mindre
centrumverksamheten i söder. Eftersom
kopplingen mellan kvarteren, torg och park är så
viktig har vi valt att skissa in förslag även på
torget och parken även om dessa ligger utanför
tävlingen.

Vi har jobbat med att utnyttja den befintliga
höjdskillnaden som faller från Kustgatan ner till
kvarterens trädgård och sedan parken, och har
jobbat med en naturlig men tydlig avgränsning
mellan park och trädgård.
Kvarteret är väl sammanhållet, men tillåter
ändå med sin uppbrutna struktur en rik
variation, vilket ger liv åt kvarteret.
Strandparkens kvarter blir ett högkvalitativt
boende som ämnar att uttrycka en
centrumnära urban miljö och samtidigt
inbringa en känsla av småskalighet som
samspelar väl med omgivande bebyggelse.

Varje hus har en egen tydlig karaktär inom en
sammanhängande helhet. Vi vill skapa en
lekfull, färglad träarkitektur med varierat
gatuperspektiv som en förtätning av friliggande
hus.

Byggnadsvolymernas förskjutningar och
mellanrum skapar en livfull platsbildning mot
Kustvägen där eventuella verksamheter kan ha
uteservering eller annan uteplats.
Huskropparna varierar i olika höjder från 1- 4
plan och bidrar tillsammans med det skiftande
takladskapet till en levande gatubild.

Glapp och gränder mellan husen skapar en
visuell och fysisk koppling mellan Kustvägen
och parken.

Ledorden i vårt koncept är lekfullhet,
hållbarhet, gemenskap, exibilitet, livfullt,
småskaligt centrum och lokal anknytning.
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Vi eftersträvar ett fasadförlopp som på ett
lekfullt sätt varierar i uttryck, höjd, kulör och
gatuliv, där varje hus har sin egen karaktär
samtidigt som att vi bibehåller en
sammahängande helhet.

Fasaderna är i trä i olika milda kulörer och
vissa hus har en sockel i betong.

Fasaden mot parken öppnar upp sig mot den
gröna gemensamma trädgården och har
generösa uteplatser i västläge.
Trädgården får växa upp åt fasaderna i form
av klätterväxter.

Fasaden mot Kustvägen har en mer urban
karaktär med möjlighet till lokaler i
bottenvåningen. Vi föreslår vid surfhuset en
upphöjd platå vid entrén för att skapa en
variation i gatubilden och även en liten distans
till gångstråket framför huset. Det går givetvis
att sänka i vidare bearbetning om det inte
passar kommunens planer.

Fasad mod parken 1:250

Fasad mod torget 1:250 Fasad mod Rombergs väg 1:250

Strandparken Mellbystrand markanvisningsförslag
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