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FÖRORD

Stadskärnan ska vara en plats för alla att uppleva, röra sig i och känna sig 
trygga. En plats där estetiska värden tas om hand och utvecklas. En plats 
där historien lever och vårdas samtidigt som framtiden välkomnas och 
byggs. Invånarna ska känna en stolthet över sin stad. Besökarna ska vilja 
se mer och företagen ska kunna utvecklas och blomstra. 

Hur stadskärnan är utformad, hur olika beståndsdelar samverkar för att 
skapa en estetisk och funktionell miljö är viktigt för hur en stad upplevs 
och används. För att utveckla stadskärnans estetiska kvaliteter krävs ett 
helhetstänk och en medvetenhet om detaljer. Ambitionen är att med ett 
begränsat antal material och en samordnad färgskala skapa en vacker 
och harmonisk helhet. Sölvesborgs stadskärna omfattas av riksintresse 
för kulturmiljö. Kulturmiljön är en värdefull kvalitet som allt arbete med 
stadskärnans utveckling måste förhålla sig till.

I arbetet med att ta fram gestaltningsprogrammet har stadskärnan granskats. 
Vilka styrkor och svagheter finns? 

För att få så många perspektiv och synpunkter som möjligt har stads- 
vandringar med olika grupper genomförts. De svar som kom in under 
dessa har varit viktiga i diskussioner och i arbetet med programmet.  
Metod, resultat och slutsatser från stadsvandringarna finns sammanställda 
i ett separat dokument.

Gestaltningsprogrammet är ett politiskt antaget styrdokument med avsikt 
att ta ett samlat grepp om gestaltningen för att fortsätta utveckla en vacker, 
enhetlig och funktionell stadskärna för alla.



GESTALTNINGSPROGRAM

UPPDRAG
Byggnadsnämnden beslutade (2015-01-28 § 12) att ge stadsarkitekt- 
avdelningen i uppdrag att i samarbete med näringslivskontoret ta fram ett 
gestaltningsprogram för innerstaden med inriktning på centrumutveckling. 

MÅL OCH SYFTE
Syftet med programmet är att vara ett styrdokument, ett redskap och en  
inspiration i arbetet med att bevara och utveckla stadskärnans estetiska 
kvaliteter. Målet är att med färg- och materialpaletter, råd och riktlinjer 
skapa en tydlighet i hur kommunen vill arbeta för en sammanhållen, vacker 
och funktionell stadskärna. Programmet avser vara ett levande dokument 
och är en del av kommunens översiktliga planering.

AVGRÄNSNING 
Avgränsningen är gjord efter Riksintresset för kulturmiljös avgränsning för 
stadskärnan efter senmedeltida stadsplan område 3 (Länstyrelsens  
kunskapsunderlag Riksintresse K2). På kartan nedan är det som omfattas 
av programmet markerat med orange. Riktlinjerna är dock flexibla  
eftersom många av de kvaliteter som finns i stadskärnan även finns utanför 
tex. längs Västra och Östra Storgatan. 



ANVÄND PROGRAMMET SÅ HÄR

Programmet är ett politiskt antaget styrdokument för stadens estetiska 
utformning. Gestaltningsprogrammet ska användas som underlag vid  
detaljplanering, bygglov och övrig tillståndsgivning.

I SAMRÅD MED ANDRA AKTÖRER
Vid exploateringsprojekt och utvecklingsåtgärder fungerar programmet 
som styrande dokument men också som inspirationskälla för exempelvis 
arkitekter, byggherrar och projektörer.

NÄRINGSIDKARE OCH FASTIGHETSÄGARE
Skyltar, uteserveringar och fasader är exempel på element som påverkar 
stadsbilden. Gestaltningsprogrammet ska skapa en ökad tydlighet för hur 
kommunen vill arbeta för att bevara och utveckla en enhetlig och vacker 
stadskärna. Gestaltningsprogrammet ska underlätta vid exempelvis val av  
fasadfärger, skyltning och möbler till uteserveringar. 



BAKGRUND

HISTORIA
Sölvesborgs stenbelagda gator och torg följer strukturen från senmedeltidens 
täta, regelbundna torgstad med landsvägen infogad i gatunätet. Bebyggelsen 
är småskalig och domineras av hus med tegeltäckta tak och fasader i tegel 
eller puts. De flesta hus i stadskärnan har tillkommit efter stadsbranden 
1801 och domineras av byggnader från två olika bebyggelseperioder. 
Byggnaderna är främst från åren runt 1840 eller från åren runt sekelskiftet 
1900  (se underlaget för riksintressevärdena). Dessa tidsepoker har olika 
uttryck.

Strax intill Stortorget ligger St Nicolai kyrka. En tegelkyrka som anlades 
under slutet av 1200-talet och sedan har byggts till, främst under 1300-talet, 
då tornet uppfördes. Förutom gavelbyggnaden i renässansstil så är kyrka 
uppförd i gotisk stil.

Under 1800-talet utvecklades staden med handel och sjöfart. Behovet 
av att växa resulterade i en ny stadsdel på de tidigare stadsjordarna. Den 
kom att kallas för ”Den nya staden”. Den nya staden följer ett rutnätsideal 
med trädplanteringar som bildar boulevarder och alléer. Kvarteren har 

snedställda hörn och stenbelagda gator.Nya staden är markerad på kartan 
nedan.

1899 stod det stationshus som idag används färdigt. Det är ritat av Folke 
Zetterwall som var chefsarkitekt på SJ. Västerut från stationshuset leder 
en lindallé upp mot Tingshuset som är ritat av en av den tidens främsta 
svenska arkitekter, Gunnar Asplund. Byggnadsstilen är nordisk klassicism 
eller 20-talsklassicism. Tingshuset stod färdigt 1921. Byggnaderna kan 
sägas vara två tiders tolkningar av samma hus, med gaveln alternativt en 
frontespis på långsidan, entrén i ett stort halvcirkelformat glasparti och en 
detaljrikedom full av geometrisk lekfullhet.  

Jan Lagerås var stadsarkitekt i Sölvesborg åren 1976 och 2006 och har satt 
stor prägel på staden både vad gäller färgsättning, detaljer såsom utformning 
av stenläggningar, plank och busskurer samt genom flertalet byggnader 
som exempelvis biblioteket och stadshuset.

2013 invigdes Sölvesborgsbron, den är med sina 760 meter, en av Europas 
längsta gång- och cykelbroar. 



KARAKTÄRSDRAG

Programområdet är riksintresseområde för kulturmiljövård. Riksintressanta 
värden ska skyddas enligt lag. För gestaltningsprogrammets område har 
kulturvärdena definierats som: Gatunät med stenbelagda gator och torg 
efter senmedeltida stadsplan. Högmedeltida kyrka och småskalig bebyggelse, 
med tegeltäckta tak och till största del putsade fasader, som till övervägande 
del tillkommit efter en stadsbrand år 1801. T.ex. bebyggelsen runt torget. 

ARKITEKTUR
Utmärkande för bebyggelsen i Sölvesborgs stadskärna är att den är småskalig 
med fasader i huvudsak av puts eller tegel. Husen ligger med långsidorna 
mot gatan. Takutsprånget är litet eller i liv med fasaden. Takutformningen 
är mansard- eller sadeltak. Hus från den äldre bebyggelseperioden (ca 
1840) utmärks av en mycket stram arkitektur där utsmyckning sparats till 
dörrar, trappor och hörnkedjor. Hus från perioden 1900 har däremot en 
mycket mer individuellt präglad arkitektur där t ex torn och frontespiser 
är vanliga. Fönsterna är ofta spröjsade. Vilken typ av spröjs och fönster 
varierar efter husets åbyggnadsstil och ålder.

MATERIAL OCH KULÖR
Sölvesborgs stadskärna präglas av en varm färgskala med mättade gula, 
roströda och rosa toner. Fasaderna är i puts eller tegel. Träfasader före-
kommer endast i undantag. De flesta tak är lagda med rött taktegel.
 
GATOR OCH TORG
I stadskärnan, men även till viss del i bostadsområdena i anslutning till 
den, är gatorna stenbelagda. Trottoarerna är belagda med betongplattor 
med kantsten i granit. Stadskärnan rymmer två stenlagda torg Hästtorget 
och Stortorget.

Ett återkommande motiv i Sölvesborg är bågformen. Bågen finns i glasentrén 
till Folke Zettervalls stationshus från 1899. Gunnar Asplund använde och 
utvecklade det sedan i Tingshusets (1921) glasentré där han la in de små 
bågarna i den stora. Stadsarkitekten Jan Lagerås lät göra mönstret i sten 
(1992), med vita stenar som kontrast mot gatstenen. Genom att lägga 
mönstret på alla större gator in mot stortorget skapar det en inramning av 
torget. I Sölvesborgsbron (2013) återkommer bågformen.



STADSKÄRNA - FÖR VEM?

Stadskärnan ska vara en plats för alla. Välkomnande, inkluderande 
och tillgänglig. En plats för både boende och besökare. En plats där 
människor tycker om att röra sig, stanna upp och vistas på. En plats 
där människor möts.

Tillgänglighet innebär att alla ska ha god framkomlighet och med 
lätthet kunna röra sig och använda det offentliga rummet. Det innebär 
också att alla ska uppleva stadskärnan som en trygg plats att vistas 
på, oavsett tid på dygnet.

En stad för barnen där det finns saker att se och upptäcka. Intryck som 
väcker nyfikenhet och experimentlusta. Möjligheter att leka genom 
att exempelvis gå balansgång och klättra, se vatten som sprutar och 
porlar, och där det finns detaljer att upptäcka. 

En stad för unga där de kan mötas utanför hemmet, målplatser. En 
stad för äldre med goda möjligheter att sitta ner, umgås och vila. 
Med tillgängliga stråk utan kanter att ta sig över.

Stadskärnan är ett gemensamt rum, som byggs upp av olika  
beståndsdelar som bildar golv, väggar och ibland tak. Rum att mötas 
och stanna upp i.

MEDBORGARDIALOG

Ett gestaltningsprogram som syftar till att utveckla en stad för alla 
behöver ha ett underlag där så många grupper som möjligt är 
representerade och bidrar med sina perspektiv. Därför har stads-
vandringar genomförts med en förskolegrupp i åldrarna 4-6 år, 
elevrådet på Bokelundskolan ålder 11-16 år, byggnadsnämnden, 
kommunstyrelsen, fastighetsägarna och handelsföreningen samt 
den projektgrupp med tjänstemän som har arbetat med att ta fram 
gestaltningsprogrammet. En förfrågan lades också ut i facebook-
gruppen gamla Sölvesborg och en stadsvandring genomfördes 
med intresserade därifrån. 

De synpunkter som kom in 
i medborgardialogen har 
varit viktiga i arbetet med 
gestaltningsprogrammet. 
De har också väckt andra 
frågor som inte ryms inom 
ett gestaltningsprogram. 
Medborgardialogen har 
sammanställts i ett separat 
dokument.



KULÖR OCH FASAD

De dominerande fasadmaterialen i stadskärnan är puts och tegel. 
Färgskalan och bebyggelsen är inspirerad av dansk arkitektur och 
går i varma färgtoner från gräddvitt och gult till mättade rosa och 
roströda toner. Den tidigare stadsarkitekten Jan Lagerås har både  
bevarat och utvecklat stadens historiska färgskala. Bilder från 
1900-talets mitt visar på en något ljusare färgskala med fler gröna 
och grå toner på fasaderna runt hästtorget. 

Färgskalan bidrar mycket till vilken känsla en plats ger. Det är en 
bärare av stadens karaktär och identitet. En enhetlig färgskala kan 
framhäva arkitekturen. Det kan förhindra ett spretigt intryck och 
bidra till att skapa ett sammanhang. Det kan även fungera som en 
gemensam nämnare som binder ihop gammalt med nytt. 

Färgpaletten är ett resultat av att fasaderna i stadskärnan har inventerats. 
Därefter har det gjorts ett urval av dessa färger. Eftersom äldre bilder 
även visar gröna fasader har två gröna nyanser, som harmoniserar 
väl med de andra nyanserna, tagits fram. Användningen av färg- 
palletten syftar till att skapa en enhetlig färskala med möjlighet till 
en harmonisk variation mellan husen.

RIKTLINJER

FASAD

 Varma mättade kulörer i gula, ockragula, roströda och gröna nyanser. 

 Fasader i tegel eller slät puts, trä endast i undantagsfall.



RIKTLINJER
 Takmaterial: Tegelpannor, företrädesvis i rött tegel. Slät eternit, papp och plåt. 

 Plåttak bör läggas med slätplåt i förskjutna falsar och målas i matt färg.  
 Plåtdetaljer som avvattning, fönster- och dörrdetaljer bör utföras så att det ger    

    ett hantverksmässigt uttryck. 

 Högblanka tak bör ej förekomma.

 Dörrar, fönster och detaljer såsom stup- och hängrännor bör ha kontrasterande 
färg mot fasad som tillsammans ger ett harmoniskt intryck. 

 Tillgänglighetsanpassning måste göras med särskild omsorg.

DÖRRAR, FÖNSTER OCH TAK 

Utformningen och färgsättningen av fönster, dörrar, tak och stuprännor 
påverkar i hög grad hur en plats som helhet upplevs. Detaljerna  är viktiga 
kulturbärare som kan berätta om byggnaders tidigare användning och  
betydelse. De kan även bidra till att skapa en ökad orienterbarhet i staden. 

I färgpaletten har nyanser för fönster, dörrar, stuprännor etc. angivits.  
Genom att låta dessa avvika från fasadens färg betonas de ytterligare.  
I färgpalletten finns även nyanser för omfattningar.

Byte och renovering av dörrar och fönster bör ske med stor varsamhet om 
de kulturella och estetiska värden de bär.Vid nybyggnad bör dessa element 
utformas med stor omsorg.

I Sölvesborgs stadskärna är rött tegel dominerande takbeläggning. Även 
svarta tak och plåttak förekommer. Taken är utformade som sadeltak eller 
mansardtak och takkupor är vanligt förekommande.



GOLV

Stadens golv hjälper till att förstärka och definiera en plats. Det kan berätta 
om vilken status en plats har, dess funktion, karaktär och historia. Mark-
beläggningen kan skapa en tydlighet och länka samman platser och stråk 
och på så sätt skapa ett sammanhang och en kontinuitet i stadskärnan. 

I Sölvesborgs stadskärna är gatsten den dominerande markbeläggningen. 
Den är lagd i många olika mönster. Trottoarer är lagda med betongplattor. 
Gåfartsgator ska utformas utan kanter för att understryka att biltrafik sker 
på gåendes villkor.

Hur olika material möts och samspelar är en viktig del i att skapa ett enhetligt 
och sammanhållet utryck i stadskärnan. Markbeläggningen är också en 
bärare av kulturmiljövärden såsom hantverksmässighet och en omsorg om 
detaljer. Det är också ett viktigt hjälpmedel till att skapa en plats för alla 
med god tillgänglighet och god orienterbarhet.

Bilderna visar 
olika exempel 
på stenlägg-
ningar i Sölves-
borg innerstad.

RIKTLINJER

Material 
Stadens golv ska läggas efter den materialpalett som tagits fram. 
Den gamla stadens karaktär ska stärkas av markbeläggningen.

GATA
 Trottoarer beläggs med gatsten i granit eller ljusgrå betong.
 Kantsten ska vara borgmästarsten i granit.

TORG OCH SPECIFIK PLATS
 Torgets golv bör förstärka platskänslan. Utformningen kan vara 
platsspecifik inom materialpalettens ramar.

GATSTEN

BETONG

MATERIALMÖTEN



LJUS

STADENS LJUS
Stadens ljus ska bidra till ett enhetligt intryck och framhäva dess karaktär 
och estetiska kvaliteter och orienterbarhet. Ljus påverkar när och hur en 
plats används och kan få den att upplevas som trygg och vacker.

EFFEKTBELYSNING
Viktiga byggnader, träd och strukturer kan förstärkas genom effekt- 
belysning. Belysningen ska framhäva, utan att ta över och dominera.  
Sölvesborgsbron och de belysta träden på Kaninholmen är några exempel 
i Sölvesborg. Genom ljus och skugga kan former bli tydligare och få ett 
annat utryck på olika tider på dygnet och olika årstider vilket kan tillföra 
ytterligare kvaliteter. Ljusredskap kan ha olika funktioner och exempelvis 
användas både som konst, för lek och som sittplats. 

RIKTLINJER

ARMATURER
 Armaturen ska samverka med och förstärka platsens karaktär samt bidra till 
allmän trivsel och ökad trygghet.

 Energieffektivitet ska beaktas vid val av ljuskälla.
 Baskulören på stadskärnans armaturstolpar är svart.
 På Stortorget används idag armaturen Brass från Zero.
 Vid järnvägsstationen används idag armaturen Köpenhamn från Philips. 
 Bländande armaturer ska undvikas.

STRÅK
 Stråk bör förstärkas och bidra till en god orienterbarhet genom en enhetlig 
belysning.

EFFEKTBELYSNING
 Med effektbelysning kan platser stärkas och skapas, byggnader betonas 
och tillföras nya kvaliteter, ett träd eller ett konstverk kan bli en kvalitet 
även nattetid och på vintern.

SKYLTFÖNSTER
 Upplysta skyltfönster i centrum är värdefulla ljuskällor och bidrar till 
att skapa en stadskärna som upplevs som trygg och välkomnande även 
dygnets mörka timmar. En allt för stark ljusbild från skyltfönster kan 
påverka omgivningen negativt. Stora skyltar i fönster bör ej förekomma.

1. Exempel från Norrköping på hur ljus kan 
skapa en plats och nya kvaliteter.

2. Belysning som används i Sölvesborg.
3.Skyltfönster är en viktig del av ljusbilden i 

en stad.
4.Belysning i fyra årstiderspark, betonar 

stråk, plats och tillför estetiska såväl som 
sociala kvaliteter.

1 2 2

4

3



SKYLTAR

UTTRYCK, ESTETIK OCH SAMORDNING
Innerstaden i Sölvesborg omfattas av riksintresse för kulturmiljö. I alla 
bygglov måste detta beaktas. En skylt ska upplevas som ett dekorativt 
och funktionellt komplement till sin byggnad och ska samverka med 
byggnadens attribut. Skyltar i stadskärnan ska samordnas så att de bidrar 
till ett harmoniskt, vackert och sammanhållet intryck.

ANSÖK OM TILLSTÅND FÖR SKYLT
Att uppföra, flytta eller väsentligt ändra skyltar utomhus kräver bygglov 
och startbesked enligt plan- och bygglagen (PBL). Ansökan för fasadskyltar 
och verksamhetsskyltar görs hos kommunens stadsarkiteksavdelning. 
Har du frågor kan du alltid ta kontakt med någon av våra handläggare, 
vi vägleder dig i din bygglovsprocess. Ansökan om gatupratare görs till 
polisen. För mer information se Skyltprogram för Sölvesborg.

 RIKTLINJER

SKYLTAR ALLMÄNT
 ska anpassas efter gatans eller platsens karaktär.
 ska placeras i direkt anslutning till verksamheten.
 ska vara lättlästa och tydliga.
 lysande skyltar bör endast tillåtas i undantagsfall 
och ska då anpassas väl till husets och omgivning-
ens arkitektur. De får inte vara störande.

 sikt och trafiksäkerhet ska beaktas.

FASADSKYLTAR
 Bygglov krävs enligt PBL. 
 På kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska fasad- 
skyltar undvikas eller utformas särskilt varsamt.

 Det ska finnas en proportionalitet mellan fasad 
och skyltstorlek.

 Huset är överordnat skylten. Skylten ska inte dölja 
arkitektoniskt viktiga detaljer såsom listverk, pilastrar 
och omfattningar.

 Fasadskylt ska inte placeras ovanför en byggnads 
takfot om det inte finns en bakomvarande bygg-
nadsdel, exempelvis ett fläktrum, omedelbart 
bakom skylten. Byggnadens siluett ska inte brytas 
av skylten. 

 Neonkulörer ska endast förekomma i undantagsfall 
och då vara väl anpassade till huset och omgiv-
ningens arkitektur.

 Fasadskyltar bör ha svart bakgrund.

Olika exempel från 
Sölvesborg på hur  
skyltar kan tillföra 
estetiska kvaliteter i 
stadslandskapet.

GATUNAMNSKYLTAR
 vit emaljskylt med blå text.

GATUPRATARE
 Maximal höjd för en skylt är 120 cm med en 
bredd på 60 cm. 

 Skylten ska placeras i anslutning till verksam-
heten. Den bör inte placeras i gatuhörn. Skylten 
ska endast vara utställd under öppettid.

 Skyltar får inte begränsa tillgängligheten på 
gåbanan.

 Form och utförande anpassas till personer med 
funktionsnedsättning.

Skyl
tar på fasad ska ha svart bakgrund. 



OFFENTLIG KONST 

STADEN SOM GALLERI
Konst kan påverka en plats på många sätt. Den kan förtydliga gestaltningen av 
en plats. Den kan förstärka känslan och identiteten eller ge den ett nytt uttryck. 
Konst kan också stå ut från sin omgivning, som ett utropstecken. Oavsett den 
konstnärliga gestaltningens syfte, som måste få variera från plats till plats, är 
samspelet med platsens utformning i övrigt och platsens funktion avgörande. 
Offentlig konst bidrar till att skapa en kreativ, levande och intressant stadskär-
na. Konst i stadsmiljön kan både vara permanent och tillfällig som en del av ett 
arrangemang eller som en tidsbegränsad konstnärlig installation. Till konstnärlig 
gestaltning hör också ljus- och ljudkonst.

Offentlig konst ska ha en hög konstnärlig kvalitet. Kommunen har en arbets-
grupp, Rådet för konstnärlig utsmyckning, som ansvarar för placering och val av 
offentlig konst. 

RIKTLINJER

 Konstnärlig gestaltning ska ta sin utgångspunkt i, och samvariera med, varje 
enskild plats vad gäller omgivningens arkitektur, grönska, tänkta rörelse-
mönster och platsens funktion.

 Permanent konst ska ha höga konstnärliga ambitioner.
 Konsten ska komma nära allmänheten genom sin placering, sitt uttryck och/
eller sitt budskap.

 Konst i den offentliga miljön ska rikta sig till olika målgrupper.   
 Rum ska lämnas i staden för tillfälligt placerad konst som kan visa på alter-
nativa sätt att uppfatta platsen, det offentliga rummet och vår samtid. Torg 
och gator i Sölvesborgs centrum bör därför struktureras på ett sätt som medger 
hög flexibilitet för förnyelse av konstnärlig gestaltning.

 Vid förändring av en plats med ett befintligt konstverk, bör hänsyn till konst-
verkets ursprungliga förankring till platsen tas. Alternativt söks en ny place-
ring av konstverket. Konstnären ska, om möjligt, informeras. 

 Vid offentlig konst ska det framgå vem konstnären är.



MÖBLER

FÄRG, FORM OCH FUNKTION
Möbler i det offentliga rummet har flera funktioner, både estetiska och 
praktiska. De kan visa på omtanke och värme, erbjuda en plats för vila, 
möten eller lek. De kan förstärka stadens, eller platsens, karaktär och 
identitet. De kan skapa en rumslighet på en öppen plats. De kan verka 
som en röd tråd och bidra till ett enhetligt och harmoniskt intryck. 

I Sölvesborgs stadskärna bör möblernas form, material och kulör begränsas 
för att bidra till att skapa och förstärka en helhet. I enstaka fall kan möbler 
agera utropstecken som genom att avvika från sin omgivning förstärker 
den. Möbler kan vara multifunktionella och samtidigt vara både konst, 
lekredskap och sittplats.

Sittplatser kan vara ordnade eller spontana. De ordnade ska vara utformade 
och placerade så att de har god tillgänglighet och är anpassade för personer 
med funktionsnedsättning. För ett gott helhetsintryck bör så få olika typer av 
möbler och övrig inredning i gaturummet förekomma.
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SOFFOR OCH SITTPLATSER
 Soffa i stadsmiljö i gjutjärn. Idag används Byarums Vasa och Lessebo 
 Soffa i parkmiljö i gjutjärn eller trä. Idag används huvudsakligen Byarums 
Vasa och Lessebo.

SKRÄPKORGAR OCH HUNDLATRINER
 Skräpkorgar som används idag är Byarum.
 Hundlatriner som används är Jayson och i parker Otto.

CYKELSTÄLL
 bör anpassas och underordnas efter platsens karaktär.

RÄCKEN, STAKET, MUR OCH PLANK
 Form, material och kulör ska anpassas till omgivning och bebyggelse.
 Omålade, tryckimpregnerade plank och staket bör inte förekomma.

RAMPER
 Rampers uteseende ska anpassas till fasadens uttryck och följa materialpaletten 
för mark.

POLLARE
 Pollare bör vara svartmålade gjutjärn eller trä.

Byarums Lessebo och Vasa används idag i 
Sölvesborg.

Exempel från Växjö med lekredskap i 
gatumiljön som även kan användas som 
sittplats.



UTESERVERINGAR

LEVANDE STAD
Uteserveringar är en viktig del av en levande stad. Möbler, markiser 
och parasoll bör vara väl anpassade till sin omgivning så att de bidrar 
till en vacker helhet. Om avgränsningar används ska de anpassas till 
miljön. Räcken i tryckimpregnerat- eller omålat trä bör inte förekomma.
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 Uteserveringarnas upplåtna yta bör ha direkt anknytning till ordinarie verksamheter.
 Verksamheten får inte störa kringboende.

TAK
 Markiser och parasoll bör vara enfärgade.
 Markisers mått och kulör bör anpassas efter platsens förutsättningar.
 Lägsta fria höjd för markis i utfällt läge är 2,1 meter.
 Partytält bör endast förekomma i samband med tillfälliga evenemang.

AVGRÄNSNINGAR
 Avgränsningar bör vara låga, diskreta och väl anpassade till sin miljö för 
att skapa ett prydligt, vackert och harmoniskt intryck.

 Öppningar och nederkanter bör vara markerade för bättre framkomlighet för 
synskadade.

MÖBLER
 Möbler bör vara i trä, gjutgods eller metall med ett utförande väl anpassat 
efter miljön.

 Vita möbler bör inte förekomma.
 En begränsad palett av färger och material ska eftersträvas i samma miljö.

RIKTLINJER



GRÖNSKA

Stadskärnan skall vara en plats för alla – även växter och 
djur.  

GRÖNSKANS BETYDELSE I STADEN
Grönskan längs gator och parker tillsammans med grönskan 
i privata trädgårdar och bostadsrättsföreningar bidrar till 
stadens gröna system. Allt är viktiga komponenter i den 
struktur som utgör basen för vår gemensamma biologiska 
mångfald. 

Grönstrukturen i städerna har många funktioner, exempelvis 
utjämna temperaturen, rena luften och dämpar buller. Rätt 
utformade planteringar kan både fördröja och minska avrinningen 
från gator och hårdgjorda ytor.  

Grönska är en viktig komponent när man möblerar staden, 
skapar sociala mötesplatser och utemiljöer för rekreation 
och återhämtning. Parker och träd kan berätta om tidigare 
användning av en plats och vara länkar till stadens historia. 
   
TRÄD
Stora naturvärden i form av fåglar, sällsynta insekter och lavar 
kan knytas till äldre träd oavsett om trädet står i en skog, 
offentlig park eller på privat mark. Hänsynskraven är höga 
för dem som planerar och förvaltar stadens natur.  

När träd i den centrala delen av staden måste tas bort är det 
viktigt att dessa ersätts på samma plats eller i närområdet. 
Äldre träd kan behöva ersättas av flera nya träd för att få 
samma lövvolym. 

Sölvesborg har en tradition av att använda olika trädslag i 
stadsmiljön. 
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NYPLANTERING AV TRÄD
 När nya träd väljs ska dessa vara väl anpassade till de hårda växtförhållanden 
som finns i staden såsom vägsalt och begränsad växtplats.

 Vid val av trädslag ska beskuggning, fruktsättning, höjd och omfång beaktas. 
Valet ska även göras utifrån platsens estetiska kvaliteer och historia. 

 I en hårdgjord miljö behöver planteringsytan kompenseras med skelettjord 
träd som planteras i gatumiljö ska förses med markgaller och påkörnings-
skydd. 

 Träd som planteras i parkmiljö kan med fördel förses med skyddande  
perennplantering runt stammen eller med påkörningsskydd. 

 Träd och andra växter är kulturbärare och nyplantering kan med fördel spegla 
tidigare värden på en plats.

 Trafiksäkerhet ska beaktas vid plantering och skötsel av växtlighet.



PLANTERINGAR
Buskar och häckplanteringar skapar en lummighet och rumslighet i stads-
miljön och parker. De dämpar buller, minskar avgaser och kan fungera 
som fördröjning för dagvattnet. Blommande buskage kan även bidra till 
den biologiska mångfalden och vara habitat för insekter och fåglar.  

LÖKPLANTERINGAR
Många tidiga lökväxter är årets första blommor och uppskattade inslag i 
parker och längs gångstråk. I en del rabatter och gräsmattor finns fleråriga 
lökplanteringar. Lökväxter används som komplement både i vårplanteringar 
och i sommarblomsplanteringarna. 

ANNUELLPLANTERINGAR  
Vårblommor är ettåriga lök- och tidigblommande växter som sätts ut till 
påsk. Annueller är ettåriga växter som planteras ut i början av juni varje 
år. På vissa platser byts en del sommarblommor ut mot höstblommande 
växter. Annuellerna planteras i flyttbara krukor, upphöjda planteringskärl 
eller i rabatter.  

PERENNER
Perenner är fleråriga utplanteringsväxter som används i rabatter och i par-
ker. Perenner används gärna tillsammans med träd för att minska skötsel-
behovet och för att skapa fina trivsamma miljöer. Med bra perennval kan 
man åstadkomma blomning under hela växtsäsongen. 

KRUKOR
Företrädesvis används svarta gjutjärnskrukor eller återvunna ekfat. 
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 Buskar bör väljas som speglar årstidernas växlingar. 
 Vårblommor skall sättas ut senast till påsk. 
 Annueller börjar planteras ut i början av juni. 
 Annuellplanteringarna ska variera över åren. 
 Hänsyn måste tas till trafikmiljö, sikt och säkerhet i valet av höjd. 



VATTEN

STADEN VID HAVET
Sölvesborg är staden vid havet med en historia som hamnstad med 
rättigheter att bedriva import och export. Idag håller hamnverksamheten 
i innerhamnen på att flyttas och en detaljplan som möjliggör för 
omvandling till ett område som rymmer bostäder, förskola, handel, 
restauranger och kontor finns. Stadens läge vid havet erbjuder stora 
kvaliteter som ska utvecklas, framhävas och värnas om. Stadskärnan 
ligger på en höjd och några utblickar avslutas med hav. Slottsparken 
och Fyra årstiders park erbjuder ett attraktivt promenadstråk som 
med innerhamnens omvandling ska fortsätta söderut. 

VATTEN SOM VERKTYG
I och med klimatförändringar och ökade nederbördsmängder blir 
dagvattenhantering en allt viktigare fråga. Det är en utmaning, men 
också en tillgång, att se dagvattnet som en kreativ resurs. Nedsänkta 
växtbäddar som tål att översvämmas och öppna dagvattensystem är 
två exempel på hur dagvattenhantering kan tillföra estetiska kvaliteter 
i stadsplanering.

HAV
 Utblickar mot hav ska stärkas

DAGVATTEN
 Dagvattenlösningar får gärna vara synliga i staden. Växtbäddar kan användas 
för att hantera dagvattnet och samtidigt tillföra grönska.

 Gröna tak kan användas för att hantera dagvatten.
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Exempel på hur grönska kan användas för  
att fördröja dagvatten: 

1. Grön vägg i Paris
2. Raingarden i USA
3. Övesvämningsbara parker i Köpenhamns 
skyfalls projekt
4. Närheten till havet är en stor kvalitet i 
Sölvesborg

1 2

3

4

3



TILLFÄLLIGA EVENEMANG 

TILLFÄLLIGA EVENEMANG
Tillfälliga evenemang är ett viktigt inslag i vardagen och i staden, 
det ger förstärkt utrymme för möten mellan människor och 
ökad rörelse i stadsrummet. 

ALLMÄNNA SAMMANKOMSTER
Stadskärnan och dess gestaltning ska möjliggöra för våra kommun- 
invånare att skapa och delta i arrangemang. I stadsrummet ska 
det finnas platser förberedda för spontana aktiviteter utomhus, 
på olika platser. 

TORGHANDEL
Torghandeln är reglerad i författningssamlingen och finns redovisad 
på kommunens hemsida. Det finns lokala ordningsföreskrifter 
för torghandeln, både för fasta och tillfälliga platser. Sölvesborgs 
kommun uppmuntrar till torghandel i en historisk, vacker och  
stimulerande stadsmiljö.

 Aktivitetsytor ska planeras i stadsrummet så att de ger stort 
 utrymme för flexibla användningssätt på platser dit man 
 traditionellt samlas, till exempel vid vattnet, på torg, i parker och   

på gågator.
 Vi välkomnar aktivitetsytor på mer oväntade platser för att inbjuda till nya 
upplevelser av våra stadsrum. 

 Aktivitetsytor ska vara lätta att använda, till exempel för att komma åt 
stödfunktioner som el eller vatten, för planering av säkerhet och renhåll-
ning.

 Aktivitetsytor ska vara tillgängliga för alla via gång- och cykelstråk.
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MINDRE BYGGNADER

SMÅ BYGGNADER - VIKTIGA FUNKTIONER
I stadskärnan finns små byggnader som rymmer viktiga funktioner som 
exempelvis offentliga toaletter, elcentral och kiosk. Med placering och  
gestaltning kan dessa tillföra staden inte bara tekniska och praktiska värden 
utan även estetiska.

 Små byggnader ska anpassas efter omgivningens gestaltning.
 Små byggnader kan genom god gestaltning eller genom att kläs in i 
grönska, bidra till ett grönare stadsrum och bli en tillgång i stadsmiljön.

Mindre byggnader som 
anpassas till omgivningen kan 
tillföra nya estetiska kvaliteter.


