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Med hus och lykta
Hydrotomten har trots sitt läge i staden länge varit en outnyttjad tomt. Med sta-
tionsbyggnaden i ena änden - och stadskärnan på andra - placerar sig tomten längs 
en rutt som många turister, pendlare, besökare och boende kommer ta i många år 
framöver. 
Vårt förslag är att man här bygger ett hus som ger en upplevelse till var sorts besökare 
som går förbi. Du kan igenom, du kan gå förbi, du kan stanna, du kan bo, du kan äta 
och du kan handla. Här blandas alltså boende, butiker, konst och vistelse. Den lilla 
skalan skriver in sig i grannskapet och balanserar med sin formgivning på gränsen 
mellan ett stort hus och en klase småhus.
Huset blir med sitt innehåll och sitt annorlunda stadsrum en destination för pend-
lare, arbetare, invånare och inte minst regionen. 

Placeringen i staden
När man nu bygger på bästa läge, har det 
för oss varit viktigt att även ge något till 
stadens invånare. Vi föreslår att huset som 
helhet erbjuder en varierad upplevelse så 
väl rumsligt som skala- och programmäs-
sigt. Husets kärna utgörs av ett stadsrum 
som om sommaren kan vara mat och nöje, 
medan man om vintern kan föreställa sig 
marknad, mysig belysning och glögg. Utöver 
butiker  ser vi även stor potential i att plac-
era en mindre men föränderlig lokal in mot 
staden och hotellet, som kan användas till 
olika funktioner just för att gång på gång 
locka folk till att undra vad som händer där 
just idag.

1. Maximal byggyta medför för tjocka volymer, o  llräckligt 
dagsljus och en avvisande volym.

Små hörn och överraskningar. E   avgränsat stadsrum Nischer och tydliga rörelser Sölveborgs pale  En lykta i den mörka na  en

2. Byggnaden bryts ner  ll mindre volymer mer passande Sölves-
borgs karaktär och formspråk. Kantzoner, fi ckor och varia  on up-
pnås därmed med e   enkelt grepp. I och med en rela  vt sluten 
form och små volymer får alla lägenheter ljus och möjlighet  ll 
tyst sida åt minst två håll.

3. Byggnadernas höjder anpassas för a   öka mängden dag-
sljus, samt för a   skapa en tydligare fond mot parken i nor-
döst och e   lugnare mo  v mot järnvägsgatan.

4. Tre bo  envåningar ly  s för a   släppa in befolkningen i 
e   fantas  skt gårdsrum. Vid ingångarna ges möjlighet  ll 
storskalig konst som spegelrum, va  enytor eller marknader 
under tak.
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Nära och långt ifrån
Annonseringen av Hydrotomten är speciell på det sätt att tomten från de olika rikt-
ningarna uppenbarar sig på olika vis. Från tåget är det viktigt att huset syns från båda 
ankomsthållen, medan man mot stadens närmare distans bör hålla en mindre skala. 
Eft er att ha närmat sig huset är det de tre stora ingångarna till gårdsmiljön som tar 
över motivet. In mot stadshotellet och 
mot stadskärnan har vi placerat fören-
ingshuset som med sina stora fönster 
förhoppningsvis både lockar och skapar 
trygghet i den närmaste miljön. Fören-
ingshuset agerar med sin vackra inom-
husmiljö som komplement till gården  
och blir en tillgänglighet för stadens 
invånare där allt från föreningar, kon-
stutställningar, caféverksamet och bröl-
lopsfester kan hålla hus. 

Alterna  vstudier

PUBLIKT/KULTUR (280 m² BTA) GEMENSAM YTA

ÖVERTÄCKT YTA FÖR KONST

FÖRTRÄDGÅRD

BOSTÄDER (3490 m² BTA)

BUTIK/CAFÉ/RESTAURANG (335 m²)

A. Huset och Backen

5. Tornbacken

3. Grottan

7. Canyon

2. Tornet och backen

6. Sprickan

4. Tunet

8. Dockhuset

Längdsektion Järnvägsgatan-Trädgårdsgatan. Det har just varit söndagsmarknad.

Vy från parkeringen. Föreningshusets lägre fönster agerar riktmärke både dag- och kvällstid.
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Material och stämning
Viktigt för tomten är att de små husen och den intima gården ses som ett ob-
jekt och en stor sammanhängande uppvelse. Gårdens material går precis som 
huset i ett rött och varmt tegel som harmoniserar med både omkringliggande 
hus och Sölvesborgs generella färgpalett. Väl inne på gården fi nns det inslag 
av mörkt stål, ramar i trä och fält av grönska. 
På gården fi nner man även små hörn och fi ckor där det fi nns plats till uteliv 
och serveringar, samtidigt som en och annan trappa i stål leder en upp till 
avsatser där man kan vistas utomhus och läsa en bok, dricka en kaff e eller 
titta ut från spången mot Järnvägsgatan.
Butikerna i bottenplan kan ha olika funktioner - men vi tror att det är viktigt 
att vissa av dem är små, upplevelsesmässiga sådana som besökare både vill 
spendera tid i och återvända till. Vi ser även en stor möjlighet till att plac-
era satelliter kopplade till redan fungerande funktioner i staden. Exempelvis 
en liten lucka där man kan hämta en förbeställd bok från biblioteket - eller 
varför inte en matkasse på väg från tåget.

Gården blir en intim destination i Sölvesborg där allt från storbildssport 
till julmarknader och evenemang kan hålla hus.

En lugn sommarkväll. Här samsas vistelse, mat, umgänge och boende i samma miljö, men på olika nivåer.

Fasad mot  trädgårdsgatan. I botten ser vi oändlighetsrummet, en blomsterbutik och entré till två townhouses.Fasad mot  Järnvägstan. I fonden ser vi föreningshuset där det planeras inför lördagens bröllopsfest.

Vy från stationen. I fonden kan man ana passagen genom byggnaden. 


