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Illustrationsplan 1:1000

Luftpuffar

Vy A  från bron

STRANDPARK

Sekvens

Sölvesborgs nya stadsdel Ljungaviken har en
direkt förbindelse med centrum tack vare g/c
bron över viken. Den första etappen av
Ljungaviken är själva ”landstigningsplatsen”
med omgivning. I mötet med den nya
stadsdelen rör man sig genom en intressant
sekvens; bro  brygga  strand  skog  park 
torg  bebyggelse  gata. Olika landskapsrum
och stadsrum på ett pärlband, var och en
med sina unika kvaliteter. Varje rum i
sekvensen bjuder in till vistelse och aktiviteter.

Först möter man en bryggplats där man kan
lägga sig och sola på ett trädäck eller ta en
promenad på spänger ut i vassbältet. I den
Natura 2000 klassade strandskogen har en
försiktig röjning i undervegetationen och en
viss utglesning i trädskiktet givit blicken friare
spelrum. Skogen öppnar sedan upp sig i en
ljus glänta där generösa gräsytor inbjuder till
lek och spel. På den norra sidan skapar en
kraftfull sydvänd pergola en övergång mot
naturmarken. Här finns sittplatser i både sol
och halvskugga. Flanörer kan stanna till och
beskåda en boulematch eller barnen på
lekplatsen.

Mötet med torget

När man närmar sig torget
blir det glesare mellan träden.
Man rör sig mellan en rad
belysningspollare och den gamla
stengärdsgården som har lavats
om, med stenarna kluvna till ett
stramare och mer urbant utseende.
Muren och pollarna håller ihop
sekvensens olika delar.

Ett sluttande plan bryter en rad
välvda gradänger och leder en
upp till torgytan. Gångens plats
gjutna betongyta skär sedan
igenom muren och markerar
var man rör sig om man ska
passera. Torgets gatstensyta
har radiella hällar som fortsätter
ut i strandparken. Torgytan har
dessutom ett lekfullt böljande
mönster.

Spännande effekter finns i hällarna
i form av infällda punkter. Vissa har
belysning, andra kan skjuta upp
vattenstrålar eller vattendimma.
Några sprutar ut luft och ytterligare
någon är en ljudbrunn vars överraskande
ljudeffekter skapar en nyfikenhet hos
torgets besökare.
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MöbelgruppsbelysningSkirt grönt takSamling vid vårdträd Fåtöljer

Torgplan 1:400

Soffa

Längdsnitt sekvens

Vy/snitt över torget från söder

Vy över torget från öster

• "Sölvesborgs" material: tegel, puts och trä.
• "Sölvesborgs" kulörer: jordfärger, varma toner.
•  Detaljer, indrag och utskjutande delar i vitt.
•  Indragna balkonger ger stadsmässighet.
•  Vinkelförskjutningar mellan byggnadsvolymer minner om medeltid.
•  Förhöjd bottenvåning ger utrymme för verksamheter och "bokaler".
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Ett aktivt torg

Torget har en naturlig funktionsindelning. Närmast
husen rör sig folk i en handels  och entrézon. Ett skirt
tak av horisontella  trädgrenar på vajrar skapar en skön
plats för en uteservering. Fasta soffgrupper med varsin
golvlampa tätt intill bildar små vardagsrum i olika delar
av torget. Fåtöljer, soffor, schäslonger och bord i sten
eller betong. En skulptur av en lokal konstnär förhöjer
stadsmässigheten. De fria ytorna ger möjlighet till
aktiviteter som musikuppträdanden, loppis och möten i
allmänhet.

Sekvensen avslutas i mötet med huvudgatan med ett
vårdträd invid en skulptural naturstensbänk.
Markbeläggningen sträcker sig ut över gatan och
skapar en plats. Torget är bilfritt men öppet mot
huvudgatan så att man får kontakt hela sträckan bort
till viken från gatan. Passerande känner livet på torget
och lockas att stanna till och delta. Det utgör en aktiv
och naturlig mötesplats för Ljungaviksborna.

Torghusen har lokaler i markplan där företagsamheten
frodas. Det är små restauranger, frisörer och
servicebutiker som bidrar till platsens vitalitet. Ovanpå
lokalerna finns bostäder och ett äldreboende. Husen
på torgets södersida hyser s.k. Bokaler. Där bor
företagsamma människor i direkt anslutning till sina
försäljnings  och hantverkslokaler. Torgets blandning
av verksamheter och bostäder gör det livfullt och
tryggt.

Torgets väggar

Arkitekturen vid torget har ett släktskap med
Sölvesborgs vackra stadskärna i form av sadeltak och
kulörer i den varma Sölvesborgsskalan. Formspråket
är modernt. Varje hus får en egen färg samt utskurna
volymer och detaljer i vitt. Små vinkeländringar husen
emellan skänker spänning och en medeltida touch åt
ett nybyggt torg. Entréerna till husen är genomgående.
Balkonger är infällda i söder  och västerfasaderna.
Detta gör det lätt att glasa in balkonger med ett bra
resultat. Något strategiskt placerat burspråk ger
identitet och tidsangivelse åt bebyggelsen.
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FribyggarinspirationRadhusinspirationKulörinspiration

Orienteringskarta

Vy B  Område 2 från sydväst

Vy D  Område 4

BEBYGGELSE

Gemensamma nämnare

Alla hus med låglutande tak har en vit kulör i
grunden. Accentfärger har hämtats från
Sölvesborgs palett varför ett släktskap till
torgets bebyggelse och, i förlängningen,
Sölvesborgs kärna kan förnimmas. Husen
står med gavlarna mot gatan vilket ger
kontinuitet i perspektivet men öppenhet åt
platsen där man befinner sig.

Ljungavikens bostäder kan få olika
upplåtelseformer. Här finns bostadsrätter,
hyresrätter och ägande rätter i en bra
blandning. För hyresrätter finns en stark
koppling till ekonomin varför den formen inte
har underjordisk parkering eller alltför
komplicerade huskroppar.

Parkering och stadsmässighet

Område 1 utgör Ljungavikens centrum och kräver en viss
täthet. I dessa två kvarter parkerar man bilarna i källaren
så att gårdarna kan nyttjas fritt av de boende. Respektive
trapphus har en direkt tillgänglighet till bilplatserna i
källaren. Efter hand som Ljungaviken växer fram kan man
tillåta mer bebyggelse på gårdarna och få ytterligare
centrumliv. Ett mer ekonomiskt alternativ är att förlägga
parkeringen till markplan. Detta påverkar dock gårdsmiljön
och den önskvärda tätheten i centrumkvarteren varför en
avvägning måste göras. I övrigt har etapp 1 småskaliga
parkeringslösningar på mark.

Moderna flerfamiljshus

De andra kvarteren i första etappen har modernt utseende
och låglutande tak. I fonden på sekvensen och torget finns
fronten på ett hus på andra sidan gatan. Denna utgör en
del av Ljungavikens ansikte. Den är i 4 1/2 plan men skulle
synas ännu bättre och fungera som landmärke med två
våningar till.

Husen har en 4 spännig planlösning och en skulptural,
assymetrisk form. Lägenheterna har stora balkonger i
söder/väster och de närmast parken har dessutom
balkong åt norr där de kan fånga solnedgångens sista
värmande strålar. Högst upp finns attraktiva taklägenheter
med stora terrasser och utstickande partier som ger huset
karaktär.

Område 3 har ytterligare två likadana hus och småskaliga
parkeringsgårdar på kortsidorna. Mellan husen finns gröna
gemensamma bostadsgårdar. Komplementbyggnader
hjälper till att skapa väggar åt gaturummet.

Samma bebyggelsetyp finns också i sydvästra delen av
område 2. Här är det de östra gavlarna som annonserar
sig i gatan. I hörnet upp mot torghusen i område 1 finns
”den felande länken”.

I den smälter den traditionella arkitekturen med sadeltak
samman med ett modernare formspråk. Område 2 och 3
har markparkering som ger rimliga ekonomiska
förutsättningar. De samutnyttjar också parkeringstorget.

Spännande radhus

Den östra delen av område 2 och den norra delen av
område 4 utgörs av fribyggare och grupphus. Det är en
mångfald av smala radhus i två våningar utmed gatorna.
Trädgårdarna sträcker sig långt in mot parken. Ett strikt
gestaltningsprogram utgör spelregler för byggherrarna och
ger stor variation i en väl sammanhållen kontext. Varje
enhet är unik och bilplats finns i huset. Inspiration har
hämtats från Borneo/Sporenburg i Amsterdam. Radhusen
utgör ett stadsmässigt alternativ för de fribyggare som vill
bosätta sig i Ljungaviken.

Trädgårdslängor

Ytterligare en bebyggelsetyp kan man beskåda i södra
delen av område 4. Det är tvåvåningslängor med gavlar ut
mot gatan. Övervåningen sticker ut och bildar tak åt
bilplatser för de boende. Bostäderna och gårdarna har en
god kontakt med omgivande natur precis som för övriga
hus i etappen.

Längorna har 2 3 lägenheter i markplan med generösa
uteplatser på godsidan. Entréerna till övervåningens 2 3
lägenheter ligger också i markplan. Dessa bostäder har
stora västvända terrasser och dessutom egna uteplatser
på marken. Där finns det möjlighet att skapa prunkande
trädgårdsrum där man kan sitta och grilla, odla rabarber
och spela kubb.

torg
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Vy E  Parken

VuxenlekBarnlek

Tvärsnitt huvudgata Tvärsnitt torgHuvudgata

Ytsammanställning

� � � �Byggyta � �Bostäder �Lokaler

Torgbebyggelse    �1800 m2 � �92 lgh � �960 m2

4 vån bebyggelse �3400 m2 � �108 lgh

2 vån bebygelse �1800 m2 � �20 30 lgh

Radhus � � �2200 m2 � �27 lgh

Totalt � � �9200 m2 BYA� ca 250 lgh�960 m 2 LOA

GATOR & PARK
Levande gaturum

Gaturummen är själva kittet som håller samman stadens
beståndsdelar, varför innehållet i dessa är oerhört viktigt.
Förutsättningarna är goda. De krökta gaturummen skapar
en nyfikenhet för vad som döljs runt kröken. Ljungavikens
gator har en naturligt hierarkisk utformning och väl defini
erade kanter. Dagvattnet leds i ränndalar av sten eller
betong utmed gatan. Bilar parkerar korta stunder mellan
träden längs med huvudgatan.

Utmed alla gator finns en 3 meter bred förgårdsmark med
stor potential. Förgårdsmarken skiljs från gatan med hjälp
av 50 cm höga murar  som anfang och runt portar  och
enhetliga häckar däremellan. Muren går ibland in till
husens liv och skapar små platser.

Förgårdszonen ingår i gaturummet och är fylld med
innehåll som bidrar till gaturummets liv och trivsel. Man
parkerar sina cyklar här, sitter på gemensamma uteplatser,
eller vilar trötta ben på parkbänkar medan man samspråkar
med förbipasserande grannar. Partier innehåller träd,
blomsterplanteringar och små pergolor där växterna
klänger upp mot solen. Konstverk förgyller gaturummet och
entréerna till bostadsgårdarna får små offentliga förrum
som välkomnar boende och besökare. Gaturummet känns
levande eftersom så många vistas längs dess kanter.

Ett naturnära boende

Naturmiljön är väldigt påtaglig i hela Ljungaviken. Mellan
kvarteren står skogen kvar, alltid nära. Alla byggnader får
också trädgårdar eller gröna gårdar så att alla Ljungaviks
bor har naturen direkt utanför fönstret. Mellan det aktuella
området och viken har strandskogens undervegetation
gallrats ur i valda partier så att utblickar med vattenblänk
erhållits. Gångstigar mellan kvarteren ansluter till
strandpromenaden till glädje för motionärer, golfare,
hundägare och flanörer av alla slag.

Stadsdelsparken

Område 5 utgörs av naturskog och park. Parken är en
viktig mötesplats i området. Gärdsgården är bevarad och
restaurerad och berättar om platsens historia. Parken är
indelad i tre parkrum med olika aktiviteter. I det skogiga
partiet finns redskapslekplats för gammal och ung. Ett
öppet parkrum används till bollspel och midsommardans.

Det tredje parkrummet domineras av en långsträckt
dagvattendamm. Ena strandkanten pryds till större delen
av fuktälskande växtlighet och den andra sidan kantas av
odlingslotter där lägenhetsinnehavare odlar sin egen frukt
och grönsaker. Ett tydligt huvudstråk knyter samman de
olika parkrummen. Enhetliga häckar bildar gräns mot
bostadskvarteren intill.

Sammanfattning

Ljungaviken åtnjuter en tilltalande variation av
bostadstyper och upplåtelseformer. Stadsmässigheten i
första etappen skapar tydlig kontrast till småskaligare delar
av Ljungaviken. Bebyggelsen har en stark egen karaktär
och en färgsättning som ger association till centrala
Sölvesborg.

En uppmuntran till miljöanpassning gör att klimatsmarta
energilösningar präglar Ljungaviken. De låglutande taken
är gröna och byggnadsmaterialen utgör bra miljöval.
Gaturummen i centrala Ljungaviken är aktiva och livfulla.
De krökta gatorna gör att man upplever bebyggelsen i
sekvenser. Naturen finns nära och utblickar genom
grönskan förnöjer. Den gemensamma parken är en naturlig
grön samlingsplats.

Landstigningssekvensen utgör ett fint möte med
Ljungavikens kvaliteter. Torget är stadsdelens naturliga
knutpunkt. Det är fyllt av liv längs kanterna och plats för
aktiviteter och de spontana möten som utgör en av livets
glädjeämnen. Stadsbyggnadsforskaren Jan Gehl hävdar
att den kanske viktigaste attraktionen i stadens rum är att
uppleva andra människor. Ljungavikstorget är möblerat
med detta i åtanke.

Den holländske stadsplaneraren F. Van Klingeren har
skrivit angående aktiviteter i staden att ”ett plus ett blir
tre  minst!”. Ljungavikens stadsrum har utformats
omsorgsfullt för att uppmuntra till aktiviteter vilket ger
Sölvesborg en ny attraktiv stadsdel.
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