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Bakgrund

Uppgiften

Sölvesborg har en flera hundra år gammal 
historia som stad. Det kan skönjas i 
stadsmönstret med sin medeltida kärna. Där 
finns en hög täthet med slingrande gator, 
gränder och gårdar. Utanför stadskärnan 
breder en glesare rutnätsstad ut sig. Den 
består till stor del av småhus, men även 
några flerbostadshus. 

Med järnvägens öppnande under 1870-talet 
och hamnens utvidgning åt sydost byggdes 
stora volymer för industrin, hamnen och 

Konceptet

Skapa en trevlig stationsmiljö så att 
Sölvesborgborna väljer att åka kollektivt

Bygg vidare på Sölvesborgs skala och 
inspireras av tegelarkitekturen

Öppna nya norrvända entréer till butikerna 
på platsen 

Satsa på en god arkitektur för en levande 
stad

jordbrukets behov. Nya handelsmönster 
krävde större volymer och delar av 
centrumfunktionerna flyttade efterhand 
utanför stadskärnan. 

När bilen gradvis blev vanligare så räckte 
inte gator och torg till för att klara de 
nya utrymmesbehoven. En del rivningar 
har skapat öppna platser, eller sår i 
stadsväven, som snabbt har fyllts upp 
av parkeringsplatser. Den täthet som en 
gång byggde upp den medeltida staden 

har ersatts av en glesare stad där bilen 
tillåts spela huvudrollen. Man ser det 
tydligt vid järnvägsstationen där stora 
bostadsfastigheter har ersatt mindre och där 
butiker vänder sina entréer bort från staden 
och istället mot en stor parkeringsplats. 
Det illustrerar några av stadsbyggandets 
hållbarhetsutmaningar  - hur  utformar vi 
de offentliga rummen så att människor vill 
gå längs med gator och träffa varandra på 
torgen? 

Bostäder och lokaler i det centrala läget 
som Hydrotomten har kommer att bidra till 
skapandet av en tätare och mer hållbar stad. 
Några få steg till kollektivtrafiken kommer 
att påverka resmönstren hos de som flyttar 
in. Närheten till service och trivsamma 
offentliga rum skapar goda förutsättningar 
för att det blir en omtyckt och eftertraktad 
del av Sölvesborg.
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Process

I vår utforskande designprocess vill vi 
undersöka de många möjligheterna. Det 
ger oss och våra kunder en trygghet i att vi 
har funnit en bra lösning som vårt arbete 
kan bygga vidare på. Vi har testat, valt och 
valt bort. Det som finns kvar är det vi vill 
utveckla vidare!
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Situationsplan
Skala 1:400
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Plandiagram

Länkar
Den nya byggnaden skapar två huvudlänkar. Den ena är den befintliga bilvägen som 
blir mer stadsmässig och får en delad yta på torget samt en ny gångväg som kopplar 
ihop stationshuset med stadshotellet.

En utvidgad offentlig plats
Vi vill skapa ett större torg där stationshuset får spela sin historiska huvudroll. På 
väg till och från stationen kan man utföra ärenden i en trevlig miljö. Genom att 
vända ICA/Systembolaget även mot norr öppnar man entréer även för de som 
inte kör bil. Befintliga byggnader kan kompletteras med nya lokaler mot norr och 
tillsammans med det nya kvarteret skapas ett handelskluster med stort utbud.

Formen
Formen uppstår genom att den nya byggnaden slingrar sig mellan det befintliga 
bostadshuset, Ica och stationshuset. På så vis bevaras befintliga värden samtidigt 
som nya värden, bestående av nya rum och funktioner, adderas.

Framsida & Baksida
Den nya byggnaden skapar lägen med skilda kvaliteter. På framsidan, mot söder, 
skapas ett fantastiskt solläge med möjlighet för verksamheter, som caféer och 
restauranger, blandad med andra kommersiella verksamheter. Mot parken möter 
man morgonsolen och de boende får sin skyddade gård mot nordost.

Grönområde
Järnvägsparken i nordöst förlängs in i den nya gården. Platsen får en tydlig grön 
karaktär och skapar en oas för de boende. Den blir en del av ett större grönt rum, 
samtidigt som den blir avskild för de boende. En gård där man träffas och umgås.

Ikon
Tillsammans med stationshuset och stadshotellet bildar kvarteret en ny attraktion 
vid infarten till Sölvesborg. Hörnhusets torn har förutsättningar att bli en av stadens 
framtida ikonbyggnader.
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Process

När vi kommit fram till vilket stadsbyggnadsgrepp 
som vi tror är det rätta för platsen har vi testat 
olika utformningsalternativ för byggnaden. Vi 
ville bearbeta ett alternativ som anpassar sig till 
skalan i det gamla Sölvesborg, snarare än till de 
intilliggande kvarterens storskalighet.



Steg 1 - Platsen
Utifrån platsen skapas en ny volym.

Steg 4 - Anpassning
För att möta befintliga byggnader trappas våningarna ner mot stationshuset och 
bostadshuset. Hörnet mot Järnvägsgatan och det mer öppna rummet ger möjligtheten 
att öka höjden till sju våningar.

Steg 2 - Formen
Volymen anpassar sig till den omgivande bebygelsen, vilket ger den S-liknande 
formen. Mot stationen skapas utrymmen för ett torg och på baksidan mot bostadshuset 
ges det plats för en passage och en innergård.

Steg 5 - Skala
Volymen bryts upp i mindre byggandsdelar för att skapa en småskalig känsla. Totalt 
skapas åtta sammanlänkande volymer. 

Steg 3 - Höjden
Tre våningar adderas på bottenvåningen, vilket ger samma höjd som intilliggande 
bostadshus.

Steg 6 - Taklandskap
De sju mindre volymerna får sadeltak för att följa områdets taktypologi. Tornet 
i hörnet dras in på båda sidor för att ytterligare stärka konceptet samt få den att 
kännas mindre.
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Volymdiagram
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Flygbild
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Fasad mot Syd
Skala 1:200

Variation
Bottenvåningen varierar i sitt 
uttryck för att skapa en rikare 
stadsmiljö.

Torg & sittrappa
Uteplatser i ett skyddat 
söderläge ger rum för 
resenärer och invånare.

Ikon
Tornet markerar hörnet 
och skapar en ny port in i 
Sölvesborg. 

Järnvägssgatan

Toppenvy
Lägenheter med utsikt 
över hamn och hav.

Taken
Koppartak anspelar på 
stationshusets vackra tak som 
ger den nya byggnaden samma 
värdighet.

Sadeltak
Varierande taklandskap 
som trappar ner mot 
stationshuset.
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Fasad mot Väst
Skala 1:200

Butiker
Bottenvåningen erbjuder 
lokaler för mindre och större 
verksamheter.

Kvalitet
Hantverksmässiga detaljer på 
snickerier och smide pryder 
fasader och balkonger.

Torg
Hydrotorget binder samma 
området och skapar nya 
rumsliga kvaliteter. Nya 
entréer öppnas mot butiker.

Stationshuset

Ica

Fasader
Fasader utförda i rött tegel 
med små variationer i nyans 
och struktur ger byggnaden 
en småskalig karaktär.

Trädgårdsgatan
Trädgårdsgatan får en ny 
karaktär där gående har 
företräde.

Befintligt bostadhus

Gångväg
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Vy Från Järnvägsgatan



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.

GESTALTNINGSPROGRAM
SÖLVESBORGS STADSKÄRNA
POLICY OCH RIKTLINJER FÖR GESTALTNING AV STADSKÄRNAN
UPPRÄTTAT: SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Referenser

Stationshuset
Foto: Tävlingsprogram
Stationshuset har gett inspiration genom bland annat dess bågfönster 
och koppartak. Även det röda teglet har inspirerat till de nya 
fasaderna.

Tingshuset
Foto: Tävlingsprogram
Tingshusets vackra fasader med genomtänkta detaljer som spröjs, 
ornament och klocktornet i koppar. 

Detaljer
Foton: Tävlingsprogram
Många detaljer som har 
presenterats i gestaltnings-
programmet införlivas i den 
nya byggnaden. Konst pryder 
fasaderna, torget görs med 
gatsten, fönster utförs med 
fjällmönstrade spröj.
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Vy från torget
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Bruttoarea

Plan 1  (BV)   1200 m²
Plan 2    1200 m²
Plan 3    1200  m²
Plan 4    800 m²
Plan 5    150 m²
Plan 6    120 m²
Plan 7    100 m²

Totalt ca    4 800 m²

Varav bostäder ca 3600 m², vilket 
kan ge ca 50 lägenheter beroende 
på storlek

BTA Sammanställning




