
VY FRÅN STATIONEN MOT NORR

SYNTES
ecoECHO manifesterar symbiosen 
av modern miljöteknik och 
kulturhistoria. Ett nutida ekologiskt 
medvetande integreras  i en enkel 
och lokalt klassisk byggnadsstil 
som kläs i ett modernt, såväl som 
ödmjukt, arkitektoniskt uttryck.

En medveten respekt visas för 
en plats där vardag och mobilitet 
möter det kulturhistoriska arvet - 
dess distinkta eko från industrialism 
och den forna framtidstron. Den 
nya byggnaden svarar på detta 
eko med styrka, pondus och 
vitalitet. Byggnaden symboliserar 
medvetenhet, kunskap och en 
förnyad framtidstro. 

En av Sölvesborgs viktigaste 
entréer förädlas via en ny byggnad 
med saluhall, bostäder samt ett 
nytt torgstråk. Förslaget skapar 
mötesplatser för människor och en 
plats för byten av färdsätt. Här skapas 
också andra möten; kontraster 
uppstår mellan arkitektoniska 
uttryck och reaktioner bildas mellan 
historiska lager. 

Denna plats i staden har en 
övergripande roll; att med tydlighet 
och pondus välkomna besökare 
och leda dessa mot primära 
målpunkter i nordost -  främst till 
Stortorget via Södergatan. Den nya 
byggnaden skapar målpunkter som 
både bidrar till en urban puls samt 
utgör en aktiverande generator för 
stadsdelen. Tre bärande ledmotiv 
har identifierats för platsen; 
Identitet, grönska och stadsrum.
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• IDENTITET 
Stadshotellet, stationshuset och 
Ungersgatans ”Tingshusallé” utgör tre 
enastående karaktäristiska markörer 
som idag söker kontakt ut i ett rumsligt 
vakuum. Dessa dominanta inslag i 
stadsbilen binds samman och den nya 
byggnadens karaktär föder en ny och 
helt egen identitet. En ny markör skapas 
i spänningsfältet mellan ekologiskt och 
historikt medvetande. 

• GRÖNSKA 
Riksintresset för kulturmiljö lyfter särskilt 
trädens rumsliga värden och Ungersgatans 
obrutna stråk. Järnvägsgatan formas 
genom nyplantering om till boulevard och 
Tingshusallén förlängs samt binds vid 
stationen samman med Trädgårdsgatan 
mot öster. Järnvägsparken får en tydligare 
entré via en ny plats för hyllning av 
vänorten Malbork. Dessa gröna urbana 
rum görs även tillgängliga från nordväst 
via ett sekundärt och mer intimt gaturum. 
Detta skapar finmaskighet och förstärker 
konnektiviteten vid en av stadens viktiga 
målpunkter. 

• STADSRUM 
Den nya byggnaden utmanar 
stadsplanemönstret men läker också 
samman stråken i området. Ett nytt 
stadsrum skapas - Zetterwalls plats - 
som omfamnar, stödjer och riktar det 
urbana livets rörelse från stationen (och 
inre hamnen) mot nordost. Platsen är en 
hyllning till stationshusets upphovsman 
och Sölvesborg får här en ordnad och 
välkomnande urban mötesplats - elegant 
och representativ. 

IDENTITET

GRÖNSKA

STADSRUM



BYGGNADSSPRÅK
En livfull saluhall skapas i markplan 
med en väl tilltagen takhöjd. Större 
glaspartier inramade av den klassiska 
”Sölvesborgsbågen” skapar transparens 
och kommunikation med kringliggande 
stadsrum.  

Tre bostadsvåningar med varierade 
lägenheter skapar spänning under det 
för Sölvesborg så klassiska sadeltaket. 
Ramverk med robusta järnbalkar 
ramar in byggnadens stilrena form. Det 
öppna partiet i takvolymen förskjuts 
mot stationshuset vilket dämpar 
byggnadsvolymens intryck och visar 
respekt.

TYPPLAN ÖVERVÅNING, bostäderTYPPLAN BOTTENVÅNING, saluhall
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AKTIVITETSYTOR
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FASADSEKTION B-BFASADSEKTION A-A

SOCIOEKOLOGISKA MERVÄRDEN 
Byggnaden utförs som ett smart 
passivhus som med hjälp av digital 
teknik och klimatskal återanvänder 
energi från boende, hushållsteknik 
såväl som saluhallens besökare. 
Resurshushållning, återbruk och 
hållbara materialval prioriteras i en 
byggnad där det cirkulära är det 
självklara. 

Energi i frånluft respektive avlopp 
utnyttjas och taklutningen optimeras 
för solenergi. Byggnadens tak ges ett 
grönt andningsrum med gemensam 
odlingsterass för de boende. För en 
optimerad vattenförsörjning samlas, 

renas och återanvänds regnvatten i 
lösningar för bevattning och gråvatten. 
Dagvatten på taket och torget 
samlas i ”Raingardens”, fördröjs och 
återanvänds i en solcellsdriven fontän i 
den nya intilliggande platsbildningen för 
vänorten Malbork. 

Saluhallen utformas även som en 
social hub; en fIexibel mötesplats 
som har möjlighet att formas om efter 
olika behov. Olika typer av mötesrum, 
arbetsplatser och testbeds kan byggas 
inom lokalens ramar och inredning.

CORTÈNFASAD
Byggnaden kläs i cortén - materialet 
manifesterar det slitna, tärda och nötta - 
som konstrast till den ”nya stadens” mer 
polerade och rena uttryck. Det rosttröga 
stålets färgskiftningar samtalar väl med 
stationens tegelteknik. 

Materialets förmåga att åldras med 
värdighet ger byggnaden en exklusiv 
karaktär och platsen uppnår så 
en värdighet i nivå med stadens 
historiska eko. Genom en intelligent 
infästningsteknik kan återbrukade 
ämnen användas, corténelementen 
kan återanvändas och fasaden kan 
byggas upp av andra slags återvunna 
skivmaterial.



DET HISTORISKA EKOT
År 1908: tåget angör den forna 
danska hamn- och handelsstaden 
"Siluisborgh". Längs Ungersgatans 
då nyplanterade Tingshusallé samt 
framför stadens ståtliga stationshus 
rör sig människor till fots. 

Nyfikenhet och förundran över 
kamerans närvaro syns i ögonen 
på de förbipasserande. Teknik och 
uppfinningrikedom eskalerade och 
den industriella revolutionen spred 
vid sekelskiftet en urstark tro på 
framtiden, tekniken och människan. 
Denna energi kan sägas eka över 
platsen än idag.

Hur kan vi med ny teknik och kunnande 
inom klimat- och miljöfrågor skapa 
lösningar som kan vara robusta 
in i nya tidsåldrar - och samtidigt 
bilda mervärden som underlättar 
och förbättrar människors resande, 
rörelse och vardagsliv? ecoECHO 
visar en tänkbar väg framåt!

VY FRÅN UNGERSGATAN MOT SÖDER

���
����

2 VÅNINGAR

2 VÅNINGAR

2 VÅNINGAR

4 VÅNINGAR 3 VÅNINGAR

4 VÅNINGAR

1 VÅNING

1 VÅNING

2 VÅNINGAR 3 VÅNINGAR

FASADER MARKBELÄGGNINGVÄXTLIGHET


