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Det susar i säven

Det susar i säven

Ljungaviken och den nya cykelbron knyter ihop 
Sölvesborg och Listerlandet. Det nya området kom-
pletterar staden Sölvesborg och binder samman stad 
och land, skog och natur, historia och nutid.

Sölvesborg + Listerlandet = Ljungaviken
Naturen och omgivningarna är de viktigaste kvaliteterna 
i Ljungaviken. Området är naturligt indelat i olika om-
råden med olika växtlighet och karaktär. Gestaltningen 
av den nya bebyggelsen anpassar sig till de befi ntliga  
förutsättningarna i t.ex. material, men framför allt hur 
det bebyggda möter naturen. 

Natur
En annan viktig del av Ljungavikens karaktär är historien: 
området vid vattnet är ett av Sveriges äldsta boplatser. 
Redan för över 8000 år sedan upptäckte människor hur bra 
det var att bo i Ljungaviken. Den nya bebyggelsen anpas-
sar sig efter de fornlämningar som fi nns på plats, t ex. ett 
gravfält från järnåldern. Olika inslag i gestaltningen ger om-
rådet ett tidsdjup och gör boende och besökerare mer ny-
fi kna på att upptäcka den rika kulturskatt som går att fi nna 
i Ljungaviken. Den tänkta g/c vägen kan kompletteras med 
en slinga som ger en historisk vandring, där man passerar 
olika intressanta fornlämningar.

Kulturhistoria

Den nya cykelbron och den nya kopplingen mellan 
Sölvesborg stad och Listerlandet gör Ljungaviken 
till en viktig nod, och det fi nns många målpunkter 
på båda sidor vattnet. Inte minst sommartid kom-
mer torget i Ljungaviken bli en naturlig mötesplats 
för boende, Sölvesborgsbor och turister.
Det är viktigt att koppla Ljungaviken till Sölves-
borgs centrum och järnvägsstation. Området där 
cykelbron landar på Sölvesborgssidan bör kopplas 
på befi ntlig parkstruktur.

Rörelser och målpunkter
I Sölvesborg fi nns många siktlinjer från den täta 
staden ner mot vattnet. Även i Ljungaviken kom-
mer man att känna kontakten med naturen och 
vattnet genom många utblickar inifrån området.

Siktlinjer

Ljungaviken är redan ett viktigt rekreationsområde i 
Sölvesborg. Den nya cykelbron gör det mer tillgän-
gligt och öppnar även för att röra sig runt viken. I 
framtiden kan man jogga på kultur/motionsslingan 
till det framtida rekreationsområdet som kommer att 
fi nnas i de fd grustäkterna. Man kan även gå och 
bada eller fi ska i de två sjöarna som ligger i öster. 
Golf, ridning och fågelskådning fi nns också nära.

Rekreation

Vass
Park
Tallskog

Äng, lövträd
Natura 2000

Fornlämningsområde
enl Riksantikvarieämbetet

Viktiga bilvägar
Bilvägnät
Viktigt cykelstråk

Potentiellt utvecklingsområde
Cykelväg

Siktlinjer i Sölvesborg
Nya siktlinjer

Samband
Det susar i säven längs med bron när du närmar dig 
Ljungaviken. Som en glimmande karamell skymtar torget 
mellan tallarna med sitt glashus och varierat färgglada 
fasader med träinslag. 

Med utgångspunkt i Sölvesborg stads karaktär och 
färgskala är Ljungaviken ett komplement och en kon-
trast. Här fi nns en variation av omslutande gaturum med 
mycket liv och gemenskap, men samtidigt bor man mitt i 
naturen med nära till rekreation. 

Ljungavikens unika kvalitéer har förstärkts och förädlats. 
Naturens kvalitéer har utvecklats genom att bevara och 
förstärka de olika naturkaraktärerna. Strategiska utblickar 
ger orienterbarhet och ljus.

Den rika kulturhistorien är också det en unik tillgång. 
Ljungaviken blir inget nytt bostadsområde, det blir en i 
en lång rad boplatser på samma ställe. Människan har 
i många tusen år funnit att det här är en plats väl värd 
att bo och leva på. Redan från början fi nns strukturer 
att bygga vidare på som hjälper till att göra området helt 
unikt.

Torget blir naturligt ett centrum och nod för olika rörelser 
genom området. Runt torget fi nns olika funktioner och 
grundförutsättningarna fi nns för att med tiden utveckla 
nya verksamheter. 

Vy A mot  det nya ljungaviken
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SITUATIONSPLAN SKALA 1:1000|A1

Antal våningar:
II   Våningar

IV  Våningar

V   Våningar

Det inramade gaturummet är en viktig utgång-
spunkt för detaljplanen för Ljungaviken. Den över-
gripande tanken i husens placering längs gatorna 
är att en sida av gatan skapar en rygg till gatan. 
Den andra sidan ger utblickar och bjuder in 
naturen mellan husen. 

Grundstruktur

Mot utsidan av området glider tomtmarken succes-
sivt och sömlöst in i naturmarken. Mot områdets 
park avgränsas tomterna med en rundad häck.

Tomtmark - naturmark

Vy B mot  öster
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SITUATIONSPLAN TORGET SKALA 1:400|A1

LÄNGDSEKTION/FASAD MOT SÖDER VID TORGET 
SKALA 1:400|A1

TVÄRSEKTION/FASAD MOT VÄSTER VID TORGET 
SKALA 1:400|A1

LÄNGDSEKTION/FASAD MOT NORR VID TORGET 
SKALA 1:400|A1
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Torget
Istället för att bygga igen torget mot resten av området lämnar vi det 
semitransparent. Ett glashus fungerar som blickfång från fl era håll och 
lockar till sig besökare, samtidigt som det ramar in såväl gaturummet som 
torgrummet. Runt torget fi nns olika funktioner; trygghetsboende med olika 
verksamheter, bokaler och ett glashus. Strukturen ger en stabil grund att 
bygga vidare på. Byggnaderna och lokalerna är fl exibla, med t ex. bokaler 
i söder, vilket gör att torget kan utvecklas efter behov och efterfrågan.
Glashuset/växthuset symboliserar mötet mellan Listerlandet och Sölves-
borg, här kan man köpa närproducerade grönskaker och blommor. Man 
kan även tänka sig att det med jämna mellanrumkommer att bli torghan-
del. 
Enbart transporter får köra in på torget (vid sidan av glashuset).
Torget har olika rum, cafe/restaurangen i ett lugnt hörnläge mot sydväst-
solen och utsikten. Sittplatser och lek mot det fria grönområdet, en större 
yta centralt som kan bli torghandel eller en tillfällig scen.

Genom torget går en stenmur som sparats och påminner om äldre struk-
turer på platsen. Den lockar till rörelse in mot torget och vidare genom 
Ljungaviken. Längs muren och integrerat i torgets gestaltning fi nns en 
tidslinje som väcker nyfi kenhet kring Ljungavikens historia. I en del längs 
muren skapas en samlings- och informationsplats för studiebesök etc.

Många olika rörelseriktningar går genom torget i Ljungaviken. Det vik-
tigaste stråket är gång- och cykelbanan som förbinder området med 
Sölvesborg i öst-västlig riktning. Här kommer den mest intensiva rörelsen 
äga rum. Det kommer även att ske diagonala rörelser mellan de olika 
bostadshusen och kanske framtida affärsverksamheterna. 
Stor del av torget hårdgörs med betong och trä som huvudingrediens. 
Kanske kan något mönster få inslag av natursten för att koppla an till 
stengärdsgårdarnas granitelement. 

Ut från torget strålar slitsar/revor för att koppla ihop torget med natur-
marken runtomkring. Slitsarna är i huvudsak gröna med planteringar som 
skär in och luckrar upp den hårdgjorda ytan. Vegetationen i dessa är den-
samma som återfi nns i naturområdet: olika ris, ljung och mossor. Stora 
exemplar av tallar höjer skalan och svarar upp mot byggnadsvolymerna.  
Ibland kan slisarna/revorna vara kantförsedda med murblock av granit- 
liksom "bitar" av stengärdsgård som kan fungera som sittytor, se illustra-
tionerna intill.
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Parken
Parken centralt i området präglas av rörelse och aktivitet för barn. Det är 
en naturpark med olika rum för olika aktiviteter. Olika stråk slingrar sig 
igenom området- gärna grusförsedda för att ge en naturligare karaktär. 

Ett dike för dagvatten följer stengärdsgård och gångväg ut mot vassen 
och det fria vattnet och skapar på så sätt en fi n siktlinje från huvudgatan 
mot vattent. Centralt i parken på östra sidan av gärdsgården ges vattnet 
möjlighet att bredda över i ett dagvattenmagasin med en lutning på 1:6. 
De perioder magasinet ej är vattenfyllt skall det fungera som lekfull slänt 
för lek och kanske pulkaåkning på vintern. 

På västra sidan av gärdsgården fortsätter vi att variera höjderna i marken 
på ett subtilt sätt med en variation på en meter. Genom att skapa småkul-
lar får lekplatsen en fi n inramning och blir något mera skyddad och sam-
tidigt ej så exponerad utifrån. Nyplantering av snårigt buskage men även 
solitärträd av tex frukt ger en spännande och samtidigt prydlig atmosfär.

En mindre bollplan med sittplatser mot solen i söder ger en varierad lek-
miljö.
 

Trädgården
Småhustomterna kan följa trädgårdsstadens principer med gräs och eller 
plattor närmast huset, sedan en odlingszon som följs av en träd och bus-
kzon. En häck som omgärdar mot gatan och på sidorna medan träd och 
buskar avgränsar mot naturmarken. Mot parken avgränsas tomterna med 
en häck som ramar in parkrummet. Man kan även arbeta med stenhäckar 
på vissa ställen för att återkoppla till de befi ntliga gärsgårdarna.
I fl erbostadshusen bör man tillskapa möjligheter att odla, ett alternativ är 
att lägga odlingslådor, odlingslotter utanför planområdet som ytterligare 
förstärker samspelet mellan naturmark och bostadsområde. På tomten 
kan växthus placeras som kan hyras.

Dagvatten
Dagvattnet tas om hand lokalt i området. De hårdgjorda ytorna minimeras 
genom att använda gröna tak och gräsarmerad betong istället för asfalt 
och plattsättning. I och längs vattnet planteras olika arter av vattenre-
nande växter tillsammans med vass och säv.  

Vy E över lekplats och naturparken
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Vy D mot villorna i söder

Vy C från huvudgatan in mot torget

Gestaltning
Den arkitektoniska gestaltningen i det nya Ljungaviken tar avstamp i 
Sölvesborgs färgskala och i vissa delar den täta staden, men skillanden 
är det naturnära läget...

Den naturliga färgskalan med järn, koppar, sand och tjära återfi nns i 
fl erbostadshusens putsade ytor. Dessa färger har samma valör som 
tallskogen och kommer att synas genom trädridåerna från Sölves-
borgssidan.
Flerbostadshusens fasader mot torget har mer träinslag för att ge torget 
en egen varmare karaktär mot övriga fl erbostadshus.

Små- och radhusen ligger på öppen ängsmark och föreslås få en mindre 
intensiv färgskala, som mer påminner om ängsfl orans skirhet och tål mer 
solljus. Trä dominerar som fasadmaterial.

Om färgerna skiljer sig åt i området beroende på naturens karaktär så 
ska de skarpa kanterna, detaljerna vara lika. Det förekommer både sadel-
tak och platta tak för att skapa variation men de skarpa kanterna håller 
ihop helheten. Skarpa takavslut och skarpa kanter på kuporna ramar in 
naturen på ett tydligt sätt. Även trädetaljer kan förekomma på alla byg-
gnaderna för att hålla ihop helheten. 

Entreerna skall företrädelsevis alltid vändas mot gaturummet och 
fl erbostadshusen skall ha genomgående entreer.

Gaturummet bör upplevas som tätt och levande med häckar och träd 
som understryker gatans form. Tillgängligheten skall vara god överallt 
och trappor undvikas i det offentliga rummet, vilket är relativt lätt då det 
inte är så höga nivåskillander.
 

Resurshushållning
Energisnåla hus är en grundförutsättning idag, många södervända fasader 
samt trädridåer som stoppar vinden gynnar det energisnåla byggandet.

Från Ljungaviken är det nära till det mesta och med cykel är det bara några 
minuter in till Sölvesborgs stad på andra sidan vattnet. Området uppmun-
trar till gång- och cykeltrafi k genom att vara lättillgängligt för gång- och 
cykeltrafi kanter överallt. Parkeringen har hållits till ett minimum och inte-
grerats i gårdarna. På så vis är ytorna fl exibla och om parkeringsbehovet 
krymper kan parkeringsytorna enkelt omvandlas till större bostadsgårdar.

Dagvattnet tas omhand lokalt vilket även gynnar fågel- och djurliv.

Källsortering underlättas genom att återvinningsbehållare placeras med 
inte allför stora mellanrum (en per 60-70 lägenheter) samt att själva upp-
samlingsdelen kan grävas ner, en metod vi ser kommer mer och mer, se 
bild till höger. kompostdelen bör kunna omhändetas till odlingslådorna.

Upplåtelseformer och Etapper 
Det fi nns tankar om olika upplåtelseformer, norr om torget ligger tryg-
ghetsboendet med två huskroppar som rymmer ca 60-70 lägenhet vilket 
krävs för att kunna hantera ekonomin med personal och matsal etc.  
Söder om torget ligger en byggnad med mindre lägenheter, kombinerat 
med bokaler i bottenvåningen dels för att det skapar mer liv kring torget 
med fl er människor dels för att de troligtvis i större utsträckning cyklar och 
kan ha nytta av närheten till g/c vägen mot Sölvesborg. Bokalerna är ett 
sätt att ge torget en expansionsmöjlighet, att handel så småningom växer 
in i bottenvåningen när tiden är mogen.
Övriga fl erbostadshus är tänkta som 3-spännare som i viss grad kan vara 
lika i sin form men skiljas åt med färg och material och ha olika upplå-
telseformer.
Småhusen redovisas som både villor och radhus.
Alla fl erbostadshusen och småhusen har genomgående entreer utom 
fl erbostadshuset med bokaler som har garage i bottenvåningen åt mot-
satt sida torget.

Etapperna kan förslagsvis indelas enl principen intill.

Etapper:
Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3


