
VY A: MOT LJUNGAVIKSTORGET*

*Denna vy är endas en illustration och visar byggnader som egentligen inte syns eftersom de ligger bakom tallskogen

ILLUSTRATIONSPLAN 1:1000 (A1)

En hållbar stadsdel med rekreation, grönska och stadsliv 
Ljungaviken i Sölvesborg har stora kvalitéer. 
Vi vill med tävlingsförslaget visa på livskraften i en 
hållbar stadsdel med småstadens charm och fördelar. 
Där allt är nära. 

Utgångspunkten är att skapa en levande stadsdel med 
variation och täthet, ett fokus på gaturum, mindre platser 
och stråk skapade för händelser och möten, i kombination 
med grönska och natur. Alla invånare i Sölvesborg ska 
vara välkomna och kunna ta del av den unika karaktären, 
parkerna och torget liksom den nya bebyggelsen.  

Ljungavikens nya torg blir knutpunkten mellan den nya 
rekreativa stadsdelen och Sölvesborgs stadskärna. Via 
Stortorget, den nya årstidsparken, båthamnen och den 
planerade gång- och cykelbron kommer man snabbt 
ut till rekreativa möjligheter och natur på andra sidan 
Sölvesborgsviken.
  
”Här kan man njuta av en kopp kaffe på det sydvända 
torget, få information om det naturrika landskapet i 
Ljungavikens natur- och turistinformationscenter. Barn 
kan leka med vattnet vid den gamla stenmuren eller kasta 
frisbee på den centrala ängen. På torgets södra del kan 
man hyra en cykel och fortsätta sin väg till Sölvesborgs 
golfklubb, sandstranden vid Sandviken eller ta ett bad på 
nära håll i grustäktssjöarna.” 

Ljungavikstorget är också den viktiga samlingspunkten 
i Ljungaviken för de boende. En kvalité är att bo direkt i 
naturen, vid skog, äng och hav, men samtidigt vara en del 

av en gemenskap, en småstad. Och samtidigt ha nära till 
stadens alla funktioner. Detta speglas i Ljungavikstorget. 

Vi har utvecklat tävlingsområdets olika delar enligt 
riktlinjerna i programmet: bebyggelse med variation inom 
ett tema, olika hushöjder i olika naturmaterial inom en 
harmonisk varm färgskala. Bebyggelseskalan i området 
är greppbar, vi har prioriterat en bebyggelse i 2-4 plan 
som vackert kan spegla både landskapet och tätorten 
Sölvesborg. Som bygger tydliga enklaver/ kvartersdelar. 
Inom samma byggnadsvolym kan husen mycket väl trappa 
följsamt en eller två våningar för att undvika monotoni 
och ett alltför storskaligt intryck. 

En rik sekvens av stads- och landskapsrum är förslagets 

stomme. Ljungaviken ligger vackert i västersluttning 
mot havet. Från vassruggarna närmast vattnet övergår 
landskapet successivt från ängsvegetation och hagar till 
blandskog med tall och gran. Den befintliga vegetationen 
utgör kärnan i områdets framtida grönstruktur och bidrar 
till områdets kontinuitet.

Vi har fokuserat på att skapa ett omgivande öppet 
ängslandskap kring stadsdelen, med ytor för rekreation, 
utomhusvistelse, spontanidrott och aktiviteter. Dessa 
lättskötta grönytor är indelade i mindre landskapsrum, 
”hagar”, med genomsikt och kontakt både med det större 
landskapsrummet och Sölvesborgsviken. Gröna kilar 
förbinder detta landskap med det centrala parkrummet 
och skapar intressanta och användbara grönsekvenser 
i stadsbebyggelsen. Mot vattnet skapas promenadstråk 
med en koppling till den nord-sydliga cykelstråket och 
slutar i bryggor i vassen och gör vattnet tillgängligt. 
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VY C: FRÅN NORDÖST, HUVUDGATA

LJUNGAVIKSTORGET

TRE PLATSER:
1 STORTORGET
2 GÄSTHAMN
3 LJUNGAVIKSTORGET
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DIAGRAM SAMMANHANG

VY D: LOKALGATA

KAFÈE/
RESTAURANG

HAMN

STRAND

CAMPING

HOTELL

UTFLYKT

CYKELVÄG

SIMNING

GOLFBANA

SKOG

NATUR-
RESERVAT

ÖSTRA HORISONT 

Områdets gestaltningsprinciper bygger på 
, inte olikt en svensk eller 

engelsk småstad med bygata. 

Utåt viken grupperas bebyggelsen i kvarter, kluster, med 
gemensamma gårdsrum. Bebyggelsen i stadsdelens 
inre grupperas genom tvärgående informella park- 
och promenadstråk som kopplar samman de olika 
parkrummen. 

Gatorna följer landskapet organiskt kantade av hus. 
För att förstärka den kvalitén har vi introducerat lägre 
häckar som element i gaturummet, ofta i kombination 
med träd och gräsbevuxna makadamdiken (wadi). Den 
relativt breda gatan delas upp utan att förlora sin 
småstadskaraktär. En effekt som förstärks genom att förse 
de individuella fastigheterna med lägre häckplanteringar i 
tomtgräns mot gatan. 

Förslaget redovisar byggnadsvolymer som är urbana till 
form och innehåll. 
Genom en blandning av verksamheter, boendetyper och 
storlekar får Ljungaviken en balanserad, livskraftig och 
långsiktigt hållbar sammansättning. Husen har fasader 
som deltar i gatulivet och en arkitektonisk tydlighet 
mellan privat och gemensamt. 

Det egna huset i staden, 2-3 plan
Ett hus för en familj med mindre uteplats på mark och 
eventuell terrass på tak. Flexibilitet inom maximal volym. 
Möjlighet till egen verksamhet hemma.   

 

Ett hus för ett hushåll med mindre trädgård och uteplats 
på mark i 2 plan med möjlig inredd vind.

Mindre husvolymer med ett trapphus som bildar en social 
enhet, 2-4 plan.

Ett hus för två familjer i 3 plan. Marklägenhet med 
uteplats samt en etagelägenhet en trappa upp med 
balkong eller terrass.  



VY E: LJUNGAVIKEN PARK

VY D: LOKALGATA

SAMBAND MED LANDSKAP VATTENSYSTEM

STADSPLANERING REKREATION

1 BEFINTLIG TALLSKOG
2 ÖPPNA FÄLT
3 GRÖNA KOPPLINGAR
4 PARKER

1 NATURLIGT UTLOPP
2 REGNVATTENINSAMLING
   PÅ GATOR
3 DAGVATTENDAMMAR

1 MAX. FYRA VÅNINGAR:
   BYGGNADER ORIENTERADE MOT
   GATAN OCH LANDSKAP
2 MAX. TVÅ VÅNINGAR:
   RADHUS OCH VILLOR

1 CYKELVÄGAR KOPPLAR
   NORD/SYD OCH ÖST/VÄST
2 REKREATIONSTORG
3 FÅGELSKÅDNING OCH
   UTKIKSPLATS

VY B: FRÅN SYDVÄST; OMGIVANDE GRÖNYTOR, HAGARNA

Bebyggelsens arkitektur är baserad på strävan att skapa 
mindre enheter, 
artikulerade delar inom helheten, som uttrycker det 
individuella;  trapphusenheten, det egna huset, ett på två 
familjer delat townhouse, etc. 
Genom att ge området en variation i höjdled (2-4 vån) 
skapas en intressant siluett som är sammanhållen 
arkitektoniskt genom den volymetriska enkelheten i dess 
mindre byggstenar. 

Fasaderna är gestaltade i material som uttrycker 
murkaraktär; tegel och puts. Husens materialitet ger dess 
uttryck. Tegelsorter som har ett djup och naturlighet 
eftersträvas – lera som är bränd två gånger med 
inneboende variation, gärna med sintrade blanka koppar 
som inslag, ger en levande klassisk yta. Putsen är åt det 
naturliga avfärgade hållet, med ljusa varma kulörer åt 
beigegrått.  

Fönster uttrycks som hål i mur, med huvudsakligt vertikal 
verkan. Två huvudprinciper i förslaget är dels fasader 
med rektangulära individuella fönster samt dubbelluftade 
”franska” fönster med generösa mått. Fönstren har en 
vertikal grundordning som luckrats upp något för att ge 
liv i fasaderna och en behärskad lekfullhet. 
Inslag av ockrakulörer och gult kan förekomma i detaljer, 
t ex vid entréer eller balkongnischer, mm. 

Balkonger föreslås få en lätt utformning med glasfronter 
och vertikala enkla plattstålsräcken i neutral kulör. 
Plåtdetaljer, stuprör, mm bör ges nedtonade kulörer och 
detaljer som stämmer med respektive byggnadskulör. 
Neutralt grå kulörer väljs till de putsade husen, något 
dovare till tegelhusen (brunt-rött-svart). Taken är svagt 
sluttande, med så enkla och vackra takfotsdetaljer som 
möjligt. 

Körytor, cykelbanor och gångvägar är asfalterade, med fris 
av dubbla rader smågatsten. Gräsbevuxna makadamdiken 
(wadi) föreslås i de flesta gatuprofiler, där så är möjligt 
i kombination med häck och/eller träd. Storgatsten med 
mönsterläggning och intartia läggs på Ljungavikstorget, 
cykelbanan ges en avvikande naturstensbeläggning. 
Promenadvägar genom området är fint grusade. 
Parkeringsytor beläggs med gatsten genomsläppligt för 
regnvatten och tillräckligt tålig för biltrafik.

Från väst till öst finns det en tydlig sekvens i det 
offentliga rummet. Från vattnet möter en relativt tät 
vegetation av vass, därpå följer skyddstallskogen, ett 
tydligt landskapselement där man bitvis anar delar av 
Ljungaviken. Därpå följer en serie öppnare landskapsrum 
med ängsvegetation och gräs, omgivna med träd som 
björk, lind och salix. Har finns plats för olika rekreativa 
aktiviteter, idrott och möjligen även odlingslotter. 

Bortom torget når man så stadsdelens centrala park, 
som planteras med träd och buskar som ger färg i 
olika årstider; fruktträd, syren, kastanj, häggmispel och 
hagtorn. Många hus har sina balkonger, trädgårdar eller 
terrasser mot parken, vilket gör att parken blir del av 
stadsväven och inte en baksida. Parken innehåller ett 
centralt genomgående vattenelement som barn kan leka 
fritt i på grund av dessa flacka släntlutning.

Genom att planera för en variation i bostadstypologier 
och storlekar är det möjligt att få en god sammansättning 
av olika hushåll i stadsdelen. Närhet till stad, natur- och 
grönytor i kombination med bra försörjning med gång- 
och cykelstråk ger en stadsdel med hållbara kvalitéer, 
som kanske kan minska sitt beroende av bilen på sikt. En 
livsmiljö som är mångsidig.

Arkitekturen och landskapsbehandlingen utformas med 
ett långt livscykelperspektiv. Husen utformas för en så låg 
energianvändning som möjligt, gärna som passivhus.

Förslaget har på ett ingående sätt arbetat med en hög 
grad av genomsläppliga ytor. Den höga andelen natur- 
och parkytor kombineras med ett system av gräsbevuxna 
makadamdiken genom hela området; i gatuprofilen 
och längs promenad- och cykelstråk. Härmed skapas en 
hållbar vattenhantering med lokal infiltration (LOD) där 
man kan leda dagvattnet från husen och gatan till olika 
element med buffertverkan. 

Vi har valt att gestalta de olika vattenbuffertarna på olika 
sätt. I nordväst finns en mer naturlig damm med vass. I 
parken finns genomgående vattenelementet med delvis 
hårdgjorda och delvis mjuka ytor. På Ljungavikstorget 
används den linjära dammen. Parkeringsytorna har liksom 
makadamdiken filtreringsbäddar under de speciella öppna 
gatstensbeläggningen. Härmed renas dagvattnet innan 
det rinner vidare genom området natur.

Förslagets exploatering utgår från att hitta rätt balans 
i volym mellan lägre villa-/ grupphusbebyggelse och 
flerfamiljehusen. Vi har prioriterat markparkering, vilket 
i området bör vara det mest realistiska alternativet. 
Om parkeringstalet kan minskas något kan förslagets 
bebyggelseyta med fördel ökas.
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1. NORRFASAD TORGET 1:400 (A1)

3. SYDFASAD TORGET 1:400 (A1)

2. ÖSTFASAD TVÄRS TORGET 1:400 (A1)

ILLUSTRATIONSPLAN 1:400 (A1)
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Torget är placerat i förlängningen av den nya gång- och 
cykelbron. 
Redan från vattnet anar man den centrala platsen som är 
en användbar grön parkyta inramad av en bred hårdlagd 
torgyta längs omgivande bebyggelse. 

Torget har en rekreativ karaktär och inbjuder till spontant 
uteliv, cykling, lek och gemenskap. Torget inbjuder genom 
sin form och gestaltning besökare att slå sig ner, delta, 
vila eller betrakta. Platsen har en vidgande plankontur, 
där den stenlagda kanten runtom innehåller tydliga 
mindre platser, förtydligade genom inslag av trädäck, 
varierad stenläggning, fasta möbler och sittplatser för 
uteserveringar och aktiviteter.

På den södra delen leds cykelbanan vidare mot områdets 
huvudgata och parken. Det förebreds plats för aktiviteter 
som cykeluthyrning och - parkering och ett turist- och 
naturinfocenter. Den gamla stenmuren sparas på torget 
och formar övergången från den sydliga torgdelen till den 
centrala dammen, med vatten som varsamt rinner över 
kanten.

Torget skapar en tydlig fast definition mot gatan 
samtidigt som det leder besökaren vidare in i stadsdelen 
och vidare mot parken. Omgivande bostadsbebyggelse har 
bottenvåningar utformade för kommersiellt innehåll, med 
butiker, service, kaféer och restauranger. 
Bebyggelsen är utformad för att tillvarata utsikten över 
vattnet och staden.  

TORGETS BESTÅNDSDELAR
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