
STADENS BRÄNNINGAR
I mötet mellan staden och havet, mellan 
gammalt och nytt, mellan Sölvesborg och världen
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Getaltning
Byggnadens tegelfasad lättar från marken i en båg-
form som en blinkning till Sölvesborgs återkommande 
valvformer. Bottenvåningen utförs glasad och med en 
blandning av publika och semipublika ytor så som res-
taurang och cykelverkstad. Teglets robusta karaktär 
förankrar husen på platsen.  

Byggnadernas form gör dem enkla att miljöanpassa 
vad gäller energieffektivitet. Placeringen centralt i sta-
den med goda möjligheter att resa kollektivt och cykla 
möjliggör en grön livsstil. Mot parken anläggs en större 
raingarden som fördröjer och renar dagvatten. Den bi-
drar med en ny sorts grön miljö invid parken och blir 
som en liten strandremsa på land och stärker platsens 
vattenkontakt mentalt.

Byggnaderna är tillgängliga från alla sidor via torgytor-
na. Dessa befolkas med olika aktiviteter och funktioner. 
Cykelställ, odlingslådor, uteservering och raingarden. 
Närmast Stationen placeras den nya Malborks plats 
med bibehållen funktion men något uppdaterad form. 
Här kan man slå sig ned för en kort paus eller ett samtal 
i solen.

Genomförbarhet och planekonomi
Förslaget innebär en relativt hög exploatering av plat-
sen. Detta dels för att det är en attraktiv boendemiljö, 
dels för att bebyggelsen bildar en övergång mellan 
den äldre staden och den täta nya hamnen och dels 
för att projektet behöver få en tillräcklig storlek för att 
vara en effektiv byggetapp. Förslaget innehåller ca 40 
bostäder i blandade storlekar. De flesta bostäderna får 
utsikt mot havet från en egen balkong. Byggnadsvoly-
merna är enkelt byggbara men dess vridning placering 
och material skapar spännande exteriöra rum med va-
rierad karaktär. Förslaget innebär att transformatorsta-
tionen kan ligga kvar i befintligt läge. Kombinationen 
av goda boendekvalitéer och attraktivt läge. Rimliga 
byggkostnader bör leda till ett genomförbart projekt.
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Stationsnära läge
Hydrotomten är den plats man möts av om man an-
länder till Sölvesborg med tåg. Det gör den till en in-
tressant plats för möten både mellan Sölvesborgsbor 
och med resten av världen. Här ska staden visa upp 
sig med något nytt men som ändå tydligt hör hemma 
i Sölvesborg.

Siktlinjer
Från stationshuset bibehålls visuella kopplingar med 
Tingshuset och Järnvägsgatan. Stadshotellets mittaxel 
ned mot vattnet hålls fri så att kontakten med havet 
bibehålls.

Huvudgatan mot den medeltida stadskärnan
Stationen ligger inte i direkt närhet till den medeltida 
stadskärnan. När man rör sig från centrum mot statio-
nen kommer byggnaderna synas tydligt i axeln längs 
Järnvägsgatan och markera stationens läge längs 
denna. Platsen ligger i skarven mellan riksintresset för 
den äldre staden och det planerade, på det nya ham-
nområdet. Bebyggelsen får en mellanskala mellan 
dessa och utformas med tegel som anknyter till den 
äldre bebyggelsen här.

Läget vid parken
Platsen är en attraktiv boendemiljö med tillgång både 
till stadens utbud av service och kommunikationer så-
väl som havsutsikt och park. Byggnaderna bildar en 
tredje sida på parken och bottenplanen inrymmer lo-
kaler för t.ex. ett café som kompletterar aktiviteterna i 
parken.

Intensivt och lugnt
Platsens relativa intensitet invid huvudstråket Järnvägs-
gatan, busshållplatsen och den faktiska Järnvägen gör 
platsen bullrutsatt. Lugnare platser kan dock ordnas 
både på balkonger med täta räcken, på platsen mel-
lan husen i den norra delen av tävlingsområdet och 
mot parken. 
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Siktlinjerna mot havet och stationshuset leder 
passerande in på de olika torgrummen där 
praktiska funktioner som dagvattenhantering 
och cykelställ ges lekfulla former som 
uppmuntrar till vistelse.
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