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1. Gestaltningsprogrammets mål och syfte 

Mål 

Gestaltningsprogrammets målsättning är att: 

- beskriva en gemensam grundläggande basstandard som säkrar Ljungavikens 

attraktivitet och kvalitet 

- vara ett operativt instrument för att uppnå Sölvesborgs kommuns och byggherrarnas 

ambitionsnivå för den nya stadsdelen 

- säkerställa en hög kvalitet i arkitektonisk utformning av såväl hus som offentliga 

utemiljöer 

- säkerställa en hög kvalitet i stadsdelens miljöprofil så att området blir ett bra exempel 

på hållbart stadsbyggande med höga boendekvaliteter 

 

Det nya bostadsområdet Ljungaviken kommer att utgöra en ny stadsdel i Sölvesborgs 

tätort. Detaljplanens mål är att lägga fast en tydlig struktur med många nivåer av 

rumsliga kvalitéer, väl förankrad i landskapet och med en stark koppling till 

Sölvesborgsviken, strandängarna och skogen. Ambitionen är att skapa ett område där 

gator och platser av olika karaktär och dignitet, tillsammans med bebyggelse ger en stor 

variationsrikedom och framkallar känslan av ett bostadsområde i naturmiljö. 

Ett starkt gestaltande helhetsgrepp är det slingrande gatunätet som löper genom 

området kantat av bebyggelse och som tydligt påvisar mötet mellan bebyggd och 

obebyggd naturmiljö. Även siktlinjerna mot staden, viken och hagmarkerna har en 

viktig roll i plangestaltningen för att förstärka kontakten med det omkringliggande 

landskapet samt de centrala delarna av Sölvesborg. Den lägre bebyggelsen, inbäddad i 

grönska, avgränsas av skog medan flerbostadshusen i vissa fall bli synliga över 

trädkronorna från både vattnet och Sölvesborgs centrum samt inifrån land. En ny gång- 

och cykelbro över viken, förstärker kopplingen från centrum till planområdet, och 

landar i en platsbildning, ett torg, i hjärtat av området. 

 

Syfte 

Gestaltningsprogrammets syfte är att beskriva de gestaltningsmässiga ambitioner som är 

nödvändiga för att genomföra detaljplanens bärande gestaltningsidé och därmed 

säkerställa en hög attraktivitet och kvalitet i såväl hus som offentliga utemiljöer i 

Ljungaviken-området. 

 

Gestaltningsprogrammet är en gemensam plattform för att åstadkomma en unik och 

attraktiv stadsdel. Utgångspunkten är formulerad som ”närmare naturen kan du inte bo 

i en stad”. 
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2. Övergripande gestaltningsprinciper 

Följande övergripande gestaltningsprinciper har lett till områdets och detaljplanens 

utformning. Gestaltningsprinciperna bygger på den välbeprövade 

stadsbyggnadsprincipen ”trädgårdsstad”.  

 

Variation i bostadstyper och upplåtelseformer  

Möjlighet ges till olika upplåtelseformer och bostadstyper genom en varierad 

utformning av byggrätter som utformas med hänsyn till tomternas storlek. Planen 

medger byggnation av både enfamiljshus, av olika slag (fristående, parhus, radhus) och 

flerfamiljshus. Det ger inte bara en variation i bebyggelse och arkitektur utan ger även 

en förutsättning för att olika hushållstyper/familjer ska kunna bo inom samma område. 

Plats finns även för gemensamma grön- och lekytor utöver den egna 

trädgården/uteplatsen. 

 

Småskalighet och stadskaraktär  

Bebyggelsen begränsas i höjd. I huvudsak föreslås två till fyra våningar samt fyra 

våningar med inskjuten takvåning i några accentuerade lägen. Vissa centrala kvarter får 

möjlighet att inreda vindsvåning. I vissa kvarter ges även utrymme till 

service/kommersiell verksamhet i bottenvåningen.  

 

Gator / torg  

Planområdets platser och torg bör ha olika upplevelsemässiga karaktärer för att öka 

orienterbarheten. Gatorna och torget ska både fungera som offentliga mötesplatser och 

utgöra vackra rum att vistas i. På torget ska plats finns för butiker/affärer/gemensamma 

lokaler. Dagvattenavrinning från kvartersmarken bör planeras så att gator och naturmark 

kan användas för avrinning vid flödestoppar. För att minska dagvattenmängderna vid 

källan kan takytor fungera som buffert t.ex. genom anläggande av gröntak (t.ex. sedum).

  

 

Trädgårdar till alla hus  

Husen bör ha entré direkt mot gatan för att vända en offentlig sida mot gatan och en 

privat mot innergården, parkområdet eller trädgården. Trädgårdar är viktiga inte bara 

för odlande och planteringar utan framförallt som en uteplats intill bostaden där man 

kan koppla av. Även små tomter till radhus/kedjehus kan uppfylla denna funktion. Till 

de som bor i flerbostadshusen bör möjlighet till odling anordnas på gemensamma 

odlingsytor t.ex. med möjlighet att hyra ett växthus eller odlingslott i anslutning till 

bostadshuset. 
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3. Utformning av kvartersmark 

Detta gestaltningsprogram ska tillämpas för samtliga byggnader i Ljungaviken. Avsikten 

är att den formella bygglovhanteringen på detta vis ska kunna underlättas och 

handläggningstiden förkortas. Projekten samordnas också i projekteringsskedet 

beträffande takfötter, takvinklar, sockelhöjder och horisontella element. Denna 

samordning sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Detaljer ska vid förfrågan i förhandsgranskning, bygglovgranskning eller under 

byggtiden lämnas i skala 1:20 av takfot, fönster, entréparti, sockel och ev balkongfront 

och ventilationshuv. Övriga ritningar i skala 1:100. 
 

Generella krav på bebyggelsens utformning 

Alla byggnader bör projekteras av arkitekter som godkänns av Sölvesborgs kommun. 

Den av kommunen godkände ansvarige arkitekten ska av byggherren ges möjlighet att 

ta ansvar för sitt projekt ända fram till färdigställandet. 

 

En rik variation av byggnader skapar tilltalande gaturum. Trots att byggnaderna har en 

individualitet så hålls de samman genom att de var och en har en ganska lågmäld ton. 

Enskilda byggnader försöker inte konkurrera med varandra utan hålls samman genom 

val av material och uttryck. För att skapa en stor variation är det viktigt att inte varje 

enhet blir för lång. Längs en stadsgata som man uppfattar som trevlig byter fasaderna 

karaktär ungefär var tjugonde meter. Fasadernas utseende ska därför variera i karaktär 

med ett avstånd av 25 +- 5 meter. 

 

 Bebyggelsen i Ljungaviken ska ha ett samordnat material- och färgval enligt 

gestaltningsprogrammet till detaljplanen. 

 Bebyggelsens anslutningar till omgivande gaturum, torg- och parkytor ska 

utformas i samråd med stadsarkitektavdelningen och tekniska avdelningen så att 

material och färger stämmer överens. 

 Husfasader närmast gatan ska placeras så nära fastighetsgräns som möjligt för att 

utgöra tydliga väggar i gaturummet. 

 Huvudbyggnader placeras med längsta fasaden vänd mot gatan utmed kvartersgräns 

och förgårdsmark mot gata. 

 Storlek och fasadmaterial berättar vad byggnaden ska användas till. Garage och uthus 

bör underordna sig huvudbyggnaden och vara betydligt mindre. 

 Flerbostadshusens entréer mot gata kan utformas enligt bildexemplet nedan. För 

att motverka barriäreffekter ska flerbostadshusen utformas med genomgående 

entréer. 

 Kring torget ska goda möjligheter till lokaler finnas. Därför ska bottenvåningens 

takhöjd vara minst 3,0 meter. Ett flexibelt bjälklag kan användas så att lokalerna 

vid behov kan omvandlas till bostäder.  
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Figur 1. T.v. fint exempel på färgsättning av putsfasad.  

T.h och t.v. bildexempel på tillgänglighetsanpassade entréer mot gata och torg.  

 

För att uppnå ett sammanhållet bostadsområde, uppdelat i mindre enklaver och som 

följer det slingrande gatunätet, ska bostadshusen placeras i anslutning till gatan, med 

entré mot gatan. Fasader mot gator och parker bör ges en utformning som talar om att 

byggnaden utgör väggen i ett viktigt stadsrum. Bearbetningsgrad och materialval bör 

motsvara läget. 

 
Fasader 

Fasaderna lämnar var sitt bidrag till det offentliga rummets väggar. De får inte överrösta 

varandra, utan ska samspela genom bl a samordnat material- och färgval enligt nedan. 

Den eftersträvade karaktären är händelserik utan att vara påfrestande eller stökig. 

Fasaden ska avspegla indelningen i trapphusenheter. Vertikaliteten ska betonas, snarare 

än horisontaliteten. 

 Använd ett begränsat antal material. Naturliga och sunda material som åldras 

vackert och är möjliga att underhålla bör eftersträvas. Undvik material som 

försöker efterlikna ett annat. 

 Sträva efter att använda lokala material och utgå från naturen. 

Fasadmaterial bör huvudsakligen vara av puts, tegel eller trä.  
 Sammanhållande element kan vara någon genomgående detalj, t ex 

sockelutformning eller stuprörsutformning. 
Tak 

För att få ett enhetligt taklandskap och uppnå en god helhetsverkan bör takmaterial som 

samverkar väl väljas; såsom lertegel, papp, bandtäckt plåt (matt yta) eller gröntak (t.ex. 

sedumtak). 

 Takfärg bör företrädesvis utföras i röda eller gråa färger med en matt yta. 

 Blanka tak som ger en glittrande effekt i solljus bör undvikas t.ex. glaserade 

takpannor och metalltak av koppar eller alu-zink. Undantag kan göras för 

installationer för energiutvinning, t.ex. solfångare och solceller.  

Ur miljösynpunkt bör koppar- och zink-tak undvikas. 

 För att uppnå en samhörighet med Sölvesborgs innerstad rekommenderas 

sadeltak som huvudsaklig takform. 
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Fönster och dörrar 

Fönster och dörrar är en del av fasaden och bör harmoniera med den. Enhetliga fönster 

samt symmetrisk placering av fönster och dörrar bidrar till ett harmoniskt uttryck. 

Sparsmakade utsmyckningar är ofta vackrast. Undvik att blanda många fönstertyper och 

storlekar på samma hus. Välj en enkel dörr som harmonierar med resten av huset. 

 
Balkonger, verandor och inglasade uterum 

 
Figur 2 Balkonger ska utföras inskjutna och får mot allmän plats sticka ut max 1,2 meter utanför 

fasadliv. 

 

För att uppnå en estetiskt tilltalande utformning och en god helhetsverkan bör uterum 

planeras in från början i radhus och kedjehus. Då kan det ges en naturlig placering och 

utgöra en del av huset. Håll nere verandans storlek så att den inte dominerar över 

huset. Ett friliggande lusthus kan vara ett alternativ till uterum.  

 

 Flerbostadshusens balkonger ska utföras inskjutna och får mot allmän plats 

sticka ut max 1,2 meter utanför fasadliv. Inglasning av balkonger bör ske på 

samma sätt för hela byggnaden. Synliga profiler bör, där så är möjligt, inte 

användas. 

 Planera helst uterummet redan från början. Då kan det ges en naturlig placering 

och utgöra en del av huset. Håll nere verandans storlek så att den inte 

dominerar över huset. Ett friliggande lusthus kan vara ett alternativ till uterum. 

 Byggherren ska i samband med bygglov för nybyggnation presentera ritningar 

över hur balkonger kan inglasas på ett arkitektoniskt och färgmässigt samordnat 

sätt. Ev. inglasning ska godkännas som en del av bygglov för nybyggnation. 

 
Tomtavgränsning 

 Plank, murar och stödmurar, särskilt i den norra mer kuperade delen av 

planområdet, ska utformas enligt av Byggnadsnämnden godkänt 

stadsmiljöprogram för Häck, staket plank och mur. 
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Övriga gestaltningsaspekter 

 Gällande skyltning accepteras inga ljuslådor. Exempel på lämplig skyltning är 
t.ex. målat direkt på fasad, utskurna bokstäver på distans som bakombelyses. 

 Säkerhetsutrustning på tak ska placeras på takfall in mot gård. 
Uppstigningsluckor ska ha inbyggt skyddsräcke. Plåtarbeten utförs med största 
omsorg och noggrannhet. Väl dokumenterad yrkesskicklighet ska krävas av 
hantverkarna som utför arbetena. Inga synliga fogmassor ska finnas på fasad. 

 För flerbostadshus och gruppbebyggda hus gäller att minst 1% av byggprojektets 
totala kostnad bör läggas på konstnärlig utsmyckning. 

 
Färgsättning 

Färgsättning på byggnaders fasader bör, så långt möjligt följa nedanstående färgschema. 
Färgerna ska ses som exempel. Därmed bör nyanser och varianter på dessa kunna 
diskuteras i samråd med stadsarkitektavdelningen.  
 
Färgschemat kan ses som en palett som försöker beskriva ett urval av färger som 
anknyter till Sölvesborgs centralort. Färgerna har sitt ursprung i senmedeltida och 
danska färgtraditioner. Färgernas skönhet låg i att materialen var hämtade från naturen; 
järn, jord, sand, tjära och koppar. Färgerna vill förmedla Sölvesborgs danska arv och är 
anpassade för fasader i puts, tegel och trä. 

 
Tingshusgul 
NCS S 1040-Y20R 

 
Dragörgul 
NCS S 1030 - Y10R 

 
Polishusgul 
NCS S 0520 – Y20R 

 
Tegelröd 
NCS S 3040 - Y50R 

 
Lageråsa 
NCS S 3030 - Y90R 

 
Faluröd 
NCS S 5040 – Y80R  

 
Gulvit 
NCS S 1002 – Y 

 
Varmgrå 
NCS S 3005 - Y20R 

 
Ljusgrön 
NCS S 2010 - G60Y 
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Bostadsgårdar och förgårdar 

Landskapsarkitekt och ljusdesigner bör anlitas efter samråd Sölvesborgs kommun för 

utformning av flerbostadshusens bostadsgårdar och övrig obebyggd tomtmark. 

 

Genom att skapa gårdsrum som komplement till de tydliga gaturummen uppnår man 

både en önskvärd täthet, samtidigt som man får en sekvens av rumsligheter, från det 

offentliga till det halvoffentliga och privata. Det bör finnas olika klart urskiljbara zoner: 

offentlig (gata, gränd, plats), halvoffentlig (gemensam gårdsyta), halvprivat (kring 

exempelvis entrén) och privat (uteplats). 

Sociala möten sker på gatorna där bostadsentréerna finns. Även gårdarna öppnar för 

möten med grannar på uteplatser och odlingsytor. 

 Gårdarna bör inte vara funktionsuppdelade. De ska karaktäriseras av rik 

variation. Ingen gård får ligga i ständig slagskugga. Det ska finnas en solig yta för 

samvaro och lek. 

 Gårdarna ska ha tydligt egen identitet, med ett karaktäristiskt växtval. De ska 

vara tydligt avgränsade med mur, häck eller plank mot gata-offentligt rum. De 

uteplatser som vetter mot gården bör också vara tydligt avgränsade. 

 De utemiljöer som gränsar till torget eller andra offentliga miljöer ska anpassas 

till dessa vad gäller höjder, avrinning och materialval. 

 Den standard som finns på den allmänna platsmarkens ska vara normerande för 

den del av den offentliga markens som ligger på kvartersmark. 

 Gränser mellan gårdar och det offentliga rummet ska kunna passeras. Barriärer 

bör undvikas. 

 Portar mot gatan ska ges en medveten utformning och belysas på ett medvetet 

sätt för att bidra till ett trivsamt gaturum. 

 Byggherren har rätt att avleda dagvatten från tak till kommunala dagvatten-

ledningar och dammar. Detta ska om möjligt ske i ett ytligt system på markytan. 

Lösningen utarbetas i samråd med Sölvesborgs kommun (SEVAB). 

 En solbelyst del av gården med goda läförhållanden ska iordningsställas för lek 

och/eller samvaro. 

 Det ska finnas utrymme för låst cykelförvaring på gården, nära bostadsentrén. 

 Hårdgjorda ytor ska begränsas och utformas i samråd med kommunen. 

 Komplementbyggnader utformas så att de underordnar sig huvudbyggnaden och 

med en högsta taknockshöjd av 4 m. 

 
Markutrustning 

Markhandling ska ingå i bygglovsansökan för flerbostadshus och gruppbebyggda hus. 

Markbeläggning av genomsläppliga material ska, så långt möjligt, väljas. I första hand 

natursten eller marktegel. I andra hand betongplattor som liknar natursten alternativt 

vanliga släta plattor i grå eller varm färgskala. 

 



 
   

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stadsarkitektavdelningen 

2012-05-30 Sid 9 (16) 

  

  
 

Lekplatser 

I den centrala parken anläggs en större områdeslekplats för barn i alla åldrar. 

Små gårdslekplatser bör undvikas på kvartersmark utan samförläggas så att flera gårdar / 

kvarter kan nyttja dem. 

 
Växtlighet 

Den växtlighet som finns på kvartersgårdarna ska kännas naturlig i sammanhanget. 

Varianter på svenska växtslag är tänkbara men undantag för sorter som har rödaktiga, 

gula eller variegerade/brokiga blad. Varje kvarter ska innehålla växter som tydligt visar 

årstidernas skiftningar. Om det finns ska e-planta väljas.  

Möjligheter till att odla bär och frukt bör beaktas. Möjligheter till att ha hobbyväxthus 

på kvartersmark bör beaktas. Möjlighet till koloniodling bör finnas. 

 
Belysning 

Belysningen i Ljungaviken ska upplevas välkomnande, intressant och trygg och 

utformas i en mänsklig skala avseende färgtemperatur, färgåtergivning, höjd och 

placering av ljuspunkter samt ljusnivåer generellt. Området ska ha en varm och 

behaglig sammanhållande karaktär. Genom att se mörker som en kvalitet och bara 

belysa där det verkligen behövs skapas en vacker, funktionell, unik, attraktiv miljö 

samtidigt som man håller nere energiförbrukningen. Både ljusare och mörkare platser 

skapar en kontrastrik och intressant miljö som gör det behagligt att vistas i. Kopplingen 

till naturen, med närliggande tallskog, stenmurar och ängar är en kvalitet som bör tas 

till vara och förstärkas kvällstid. Detta ger området en unik identitet.  

Generellt ska belysningen: 

- anpassas till människors skala och upplevelse  

samt minska störningarna för djurlivet 

- skapa en variation mellan mörkare och ljusare platser 

- samspela med arkitektur och landskap 

- ha god färgåtergivning, minst Ra 80 

- ha färgtemperatur 3000K för allmänljus 

- vara bländfri 

- vara lätt att underhålla 

- vara energieffektiv 

- kunna anpassas efter årstid och specifika behov 

 

Tillgänglighet 

Vid planering och utformning av utemiljöer är det viktigt att tänka på tillgängligheten 

för rörelsehindrade bl.a. genom: 

- val av markbeläggning 

- genomtänkta möten mellan gata / torg / offentliga lokaler / bostäder 

- att markera för synskadade hur de kan röra sig säkert där gatukanterna 

inte finns 

 

Vid bygglov och anmälan prövas även andra tillgänglighetsaspekter gällande husens 

utformning såsom lägenheternas planlösning m.m. 
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4. Utformning av allmän plats 

Gatunätet 

Det slingrande gatunätet genom bebyggelse och naturmark, bestående av huvud- och 

lokalgator, bidrar till ett varierat gaturum inom planområdet. I övrigt har 

utgångspunkten för utformning av gatorna varit att främja låga hastigheter. Detta uppnås 

genom att hålla ner gatornas bredd samt att inga raka gator återfinns i området. De 

flesta korsningar inom planområdet utformas som små platser med avvikande 

beläggning för att sänka hastigheten ytterligare. I övrigt har lokalgatuslingan intill 

flerbostadshusen i den centrala delen av planområdet brutits av och förskjutits i sidled 

för att fungera som en hastighetsdämpande åtgärd. 

 
Gatusektioner 

 
Figur 3. Gatusektioner A-A till D-D. 

 

Huvudgatorna leder från genomfartsvägen dels till torget, där kommersiell verksamhet 

lokaliseras och dels till den planerade förskolan längre norrut. Huvudgatornas bredd uppgår 
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totalt till 11,0 meter resp. 12,5 meter. Körbanan separeras i typsektion A från gång- och 

cykelbana med en planteringszon för träd. På motstående sida av gatan anläggs enligt 

typsektion B en gångbana. Lokalgatornas bredd uppgår till 6,0 respektive 7,0 meter. 

Se gatusektioner nedan. 

 

Vägkorsningarna utmed huvudgatan utformas som upphöjda kvadratiska platser. 

Utformningen hålls enkel med få material. För att identitet kan markbeläggningen 

utföras i gatsten som läggs i olika mönster för varje plats för att skapa . 

Gång- och cykelbanan kan markeras med avvikande beläggning. Naturstensblock kan 

användas som utsmyckning, trafikhinder och informella sittplatser. Nya träd väljs utifrån 

den omgivande miljöns karaktär och kan belysas med samma belysningsstolpar som 

används för gatubelysningen. Vid T-korsningarna byggs nya kallmurar eller 

gabionmurar som bildar fond mot lokalgatorna.  

 
Figur 4 Typsektion HUVUDGATA UTAN BEYGGELSE, sektion 11,0 m 
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Figur 5. Typsektion HUVUDGATA MED BEBYGGELSE, sektion 12,5 m 

 

Till huvudgatorna och genomfartsvägen kopplas ett antal lokalgator via vilka de flesta 

bostäderna nås. En genomgående lokalgata binder samman de tre 

bebyggelseetapperna. Lokalgatorna, vars bredd uppgår till 6,0 eller 7,0 m, får inte 

separata gångbanor utan en 1 m bred zon med avvikande material föreslås på ena sidan 

av gatan vilket får gatan att upplevas som trängre. 

 
Figur 6. Typsektion LOKALGATA, sektion 6,0 m 
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Figur 7. Typsektion LOKALGATA, sektion 7,0 m 

 

Gång- och cykelvägar 

Gång- och cykeltrafiken inom planområdet kommer till stor del ske i blandtrafik. Längs 

huvudgatorna och genomfartsvägen i öster, där den mesta trafik förväntas, föreslås dock 

separerade gång- och cykelvägar. Zonen med avvikande beläggning på lokalgatorna (se 

sektion för lokalgata) är främst till för fotgängare och får endast vid behov tas i anspråk 

av bilar. De öst-västliga gc-vägarna bildar sammanhängande nät med övriga gc-vägarna 

längs genomfartsvägen och havet, samt gc-bron över viken. 

 

Parkering 

Parkeringsytorna föreslås utformas enligt följande parkeringsnormer: 

• Friliggande enbostadshus 2 bilplatser/tomt 

• Radhus/kedjehus 1 parkeringsplats/tomt och 0,5 bilplatser vid gemensam parkering 

• Flerbostadshus 1 bilplats/lägenhet vid gemensam parkering 

Gemensamma parkeringsytor anordnas i anslutning till bostäderna, separerade från 

gatan. Vid markparkering bör parkeringsytorna utformas med genomsläppliga 

markmaterial, t.ex. armerat gräs, grus, genomsläpplig asfalt eller dylikt. Träd bör 

planteras på parkeringsplatserna. 

Vid samtliga flerbostadshus bör anordnande av carport undvikas. Om carport byggs bör 

de placeras så att siktlinjerna mot vattnet, så långt möjligt, kvarstår. 

 

Trafiksäkerhet 

Ur trafiksäkerhetssynpunkt bör man i korsningspunkter eftersträva T-korsningar istället 

för fyrvägskorsningar. Därför har gatorna i några lägen förskjutits i förhållande till 

varandra. Vid fyrvägskorsningar bör upphöjda platsbildningar eller mini-rondeller 

anordnas för att öka samverkan mellan trafikanterna. 
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Grönytor och lek 

Planområdets läge vid Sölvesborgsviken och dess natur innebär goda förutsättningar för 

rekreation och naturupplevelser. Redan idag används vägar och stigar inom området för 

viss ridning och promenader. Utefter stranden läggs en zon med naturmark. Planen 

möjliggör här bryggor ut i viken, dock ej för båtar. Bryggorna kommer att användas som 

utkiks- och informationsplatser och öka tillgängligheten till vattenområdet och 

förståelsen för områdets naturvärden. De sammanhängande grönytorna inom 

planområdet ger stora möjligheter till spontanlek och närrekreation. Inom planområdets 

södra del anordnas en lekplats inom parkmark. Övriga lekplatser kan lokaliseras 

insprängda i naturmarken. Kring föreslagen placering av förskolan lämnas skogsmark 

kvar för anordnande av en naturlekplats. Även de små platserna som bildas intill 

gatukorsningar vid lokalgatorna kan användas för närlek. Även bollplaner får uppföras 

inom planområdets södra och mellersta delar. 

Längs tillfartsvägen, öster om bebyggelsen, ska en bullerskyddsvall anläggas som 

föreslås utformas svagt böljande beklädda med naturlika planteringar, i samklang med 

naturen. Gång- och cykelvägen inom naturmark, utmed havet, samt på bron mot 

Sölvesborgs centrum möjliggör ett samlat gång- och cykelstråk runt Sölvesborgsviken, 

vilket är en stor tillgång för bl.a. friluftslivet i området. Gång- och cykelvägen planeras 

även få en fortsättning söderut mot golfbanan och vidare mot badstränderna ca tre km 

söder om planområdet. 

Strax öster om planområdet finns möjlighet till fiske, i två efterbehandlade grustäkter 

och strax söder om angränsar planområdet till Sölvesborgs golfklubbs golfbana. 

 

Lekytor för barnen anvisas till den fina miljön i det centrala parkområdet och tallskogen 

i områdets centrala delar. Själva den omgivande miljön är inspirerande för lek med 

många gömställen och klätterställen. Gator och asfalt brukar också användas som 

lekplatser, där trafiken tillåter det. Bostadsgatorna inom Ljungaviken, med sina 

gatuprofiler, är planerade för lugnare trafik och kan även användas för lek. En bollplan 

för större grupplek, kan anordnas i någon av de öppna park-/naturytorna centralt i 

planområdet. 

 

Dagvattendammar 

Dagvattensystemet ska utformas som en kvalitet för området och vara synligt för att ge 

kunskap om och förståelse för vattnets kretslopp. 

För att öka barnsäkerheten föreslås dammar i området anläggas med flacka slänter 

(maxlutning 1:6). Mindre bryggor får anordnas i dammarna för att öka tillgängligheten. 
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Hållbarhet 

Visionen är att skapa en ny stadsdel, som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. 

 

Ekologisk hållbarhet uppnås genom att anpassa bebyggelsen till naturen på platsen och 

kretsloppsanpassa hanteringen av dagvatten. Den ekologiska hållbarheten ger 

gestaltningsmässiga förutsättningar för arkitekturen t.ex. genom att ta tillvara passiv 

solvärme och dagsljusinstrålning. Installationer av solpaneler, solceller, 

solavskärmningar, ventilationshuvar m.m. bör få en genomtänkt utformning och 

placering för att bidra till en god helhetsverkan. 

 

Social hållbarhet når man genom att skapa en god livsmiljö för de boende med goda 

rekreationsmöjligheter, trygg och säker miljö genom en medveten belysnings-

gestaltning. Inom Ljungaviken skapas flera sociala mötesplatser. Det är viktigt att det i 

anslutning till området finns såväl boende som arbetsplatser och service samt god 

tillgång till skola, barnomsorg och fritidsanläggningar. 

 

Ekonomisk hållbarhet understöds av bra infrastruktur, och goda möjligheter för såväl 

arbetspendling från resecentrum som distansarbete genom tillgång till bredband. 

 

Flerbostadshus ska förberedas för individuell mätning av energi- och 

varmvattenförbrukning. 

 
Val av sunda byggmaterial och byggmetoder 

Sunda material i mark och hus ska, så långt möjligt, väljas för att ge minsta möjliga 

miljöbelastning. 

• Prioritera varor som är framställda av förnyelsebara råvaror eller återvunnen råvara. 

• Sök aktivt efter ersättningsmaterial enligt produktvalsprincipen. Det innebär att du 

strävar efter att använda den minst farliga produkten. 

• Välj produkter och material med en helhetssyn. Beakta drift- och underhållsaspekter 

under husets eller produktens livslängd. 

• Prioritera material och montagemetoder som underlättar återanvändning och 

återvinning. 

• Miljögranska varor för att undvika att material och byggvaror innehåller miljö- och 

hälsoskadliga ämnen. 

• Säkra miljödokumentation om inbyggda varor med ett långsiktigt perspektiv. 

 

 
Stadsarkitektavdelningen 2012-05-30 

 
Karl Magnus Adielsson 

Stadsarkitekt 
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Bilaga 1. Tips till byggherrar 

Huset 

 Välj enkla rätvinkliga husvolymer. Var försiktig med spännande vinklar – de ger 

lätt ett oroligt intryck. 

 Dela gärna upp huset i flera volymer så att en kringbygd gård skapas. 

Genom att bryta ner ett stort hus i flera mindre och smalare volymer kan det nya 

huset lättare smygas in i landskapet, även på kuperade tomter. 

 Garage och uthus bör underordnas bostadshuset. Låt inte garaget vara blickfång 

– lägg det gärna en bit in på tomten. 

 Låt inte inglasade uterum eller tillbyggnader dominera över själva huset – låt 

huset behålla sin personlighet. 

 Begränsa antalet material. Välj naturliga och sunda material som åldras vackert 

och är möjliga att underhålla. Undvik material som försöker efterlikna ett annat 

material. 

 Slamfärg, täckande oljefärger och järnvitriolbestrykning ger vackra ytor som 

passar i landskapet. 

 Låt huset ha mer väggyta än fönster – undvik stora glasade partier. 

 Anpassa noga byggnadsdelar och detaljer till helheten och tyng inte ner huset 

med för mycket utsmyckning. 

Tomten 

 Låt landskapet fortsätta in på tomten genom att spara utvalda träd och buskar. 

Uppvuxna träd representerar ett ekonomiskt värde – tid och kostnad. Utnyttja de 

förutsättningar som naturen ger, t.ex. nivåskillnader, som en tillgång istället för 

att göra om tomten till plan yta. Hela tomten behöver inte vara gräsmatta – låt 

gärna någon del få vara naturtomt. 

 Låt inte de hårdgjorda ytorna på tomten bli för stora och dominerande. 

Välj gärna plattor, grus eller gräs till körbanor och gångar. 

 Låt buskage och träddungar fungera som naturliga tomtavskiljare – om tomten 

ändå behöver hägnas in, använd gärna häckar och enkelt utformade staket och 

gärdesgårdar. 

 Komplettera med växter som finns naturligt på platsen. Lämpliga växter i det 

blekingska landskapet är t.ex. fruktträd, oxel, syrén häggmispel, ölandstok, hägg, 

hagtorn, kornell, björk, kastanj, lind och fågelbär. 

Landskapet 

 Hus, tomt och kringliggande landskap bör bilda en harmonisk helhet. 

 Låt inte huset sticka upp ovanför trädtopparna. 

 Huset bör placeras ovanpå marken så att markpåverkan blir så liten som möjligt 

– undvik i möjligaste mån att schakta och fylla ut. 

 Anpassa husets läge på tomten så att vegetationen skyddar huset från kyliga 

vindar. Försök placera huset så att ena långsidan får så mycket sol som möjligt. 

 Smala volymer kan lättare placeras in i kuperad terräng – huset bör placeras så 

att längdriktningen följer markens nivålinjer. På en tomt med stora 

nivåskillnader kan det vara lämpligt att dela upp huset i flera volymer. 




