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TRÄDGÅRDSSTADEN

Sölvesborg är en charmig stad med en tydlig 
integritet och identitet.  I den anrika småstads-
idyllen är naturen och vattnet en självklar del av 
stadsbilden, och mitt på bästa läge ligger 
Hydrotomten. 

Samtidigt som Sölvesborg har extremt starka 
kvaliteter som sprudlande småstad, så är me-
delåldern i Sölvesborg högre än rikssnittet. De 
fl esta som fl yttar till staden är i pensionsåldern, 
och detta märks också tydligt runt Hydroto-
mten (se diagram till höger). Med detta som 
utgångspunkt vill Trädgårdsstaden därför stärka 
barnfamiljernas närvaro i staden, och möjlig-
göra ett modernt, urbant familjeliv.

Eftersom fl er också pendlar från än till Sölves-
borg (in/utpendlingskvoten ligger på 0.81) (Su-
perkommuner.se), så vill Trädgårdsstaden med 
sitt stationsnära guldläge framförallt stötta ett 
enkelt pendlarliv och möjliggöra småstadslivet 
även för familjer med storstadsjobb. Det ska 
vara enkelt att leva familjeliv i staden, enkelt att 
pendla och enkelt att få ihop vardagspusslet. 
Genom att kombinera bostäder och förskola 
med verksamheter runt ett livligt och grönt 
torg så stöttar Trädgårdsstaden exakt detta. 

Trädgårdsstaden är väl förankrad i Sölvesborgs 
varma estetik/identitet men är samtidigt något 
nytt. 
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Medelinkomst i 1000-tal

Diagram över ålder och inkomst i kring-
liggande kvarter. Medelålder är rela-
tivt hög, och medelinkomst är relativt 
låg. (hitta.se)

Genom att skapa bostäder för barn-
familjer så skapas också möjligheter för 
möten mellan generationer. Att kunna 
bo kvar i samma område allteftersom 
livssituationen förändras skapar också 
tillit, som i sin tur gör att man vistas mer 
utomhus och deltar i närområdet(Happy 
Homes Toolkit). Trädgårdsstaden riktar 
sig alltså främst till familjer, men ska-
par också tydliga mervärden för gran-
narna. 

HYDROTOMTEN

KOMMUN-
HUSET

STATIONEN

CENTRUM

TINGS-
HUSET



TRÄDGÅRDSSTADENTRÄDGÅRDSSTADEN

Trädgårdsstaden vill möjliggöra ett nytt 
sätt för den moderna barnfamiljen att bo i 
staden.  Att bilda familj måste inte per au-
tomatik göra att man fl yttar ut från cen-
trum, Trädgårdsstaden kombinerar därför 
moderna radhus med en hejdundrande 
utsikt mitt i stan, kopplade till dagis och 
ett livligt torg.

Givet Hydrotomtens stationsnära läge 
så har Trädgårdsstaden också ett sär-
skilt fokus på pendlarfamiljen.  Att jobba 
i någon av grannstäderna måste inte in-
nebära fl ytt (och ekonomisk utfl ytt av hö-

gutbildade), kollektivtrafi kspusslande eller 
bilberoende. Det ska fi nnas möjlighet till 
ett centralt, enkelt småstadsliv som ger 
tid till gemenskap snarare än skjutsande 
och åkande.

I Trädgårdsstaden blir logistiken enkel. 
Lämna barnen på förskolan någon våning 
ner, sväng kanske inom gymmet eller ta 
med en lunch. Korsa torget och ta tåget. 
Eftersom bilköer eller parkeringsplat-
sletande inte längre behövs så går det 
dessutom att kanske sova lite längre på 
morgonen.

KONCEPT

FORM
Sölvesborg utstrålar sympati. Staden 
beskrivs av Visit Blekinge som snygg, ödm-
juk, vänlig, genomtänkt, och dessutom lite 
i framkant. 
Den här andan tar vi fasta på i 
Trädgårdsstaden!

Formen för Trädgårdsstaden är tydlig och 
stadsmässig ut mot Järnvägsgatan. Stad-
srummets väggar förstärks, och formen 
bygger upp gaturummet.  Trädgårdsstadens 
materialitet kopplar tydligt till Sölvesborgs 

tradition, och är putsad i varma toner, med 
ett avskalat, enkelt formspråk och djupa 
fönstersmygar som ger liv och skuggspel.

Insidan ner mot Malborks park möter 
det nya. Havet, naturen, den nya stads-
delen med höga silos och järnvägen. Här 
är karaktären mjukare och mer böljande.  
Materialiteten är urbanare med glas och 
natursten, men samtidigt jordad i grönska 
och trä. 

Bottenvåningen är till för verksamheter, 
och dess publika tillgänglighet markeras 
av transparenta fasader och böljande for-
mer som skapar intressanta inblickar och 
delaktighet mellan förbipasserande och 
brukare.

Ovanpå verksamheterna fi nns en förskola 
med tre avdelningar. Förskolan har en avs-
kild trädgård på terrassen.

De översta fyra våningarna utgörs av 10 
tvåvåningsradhus med generösa terrasser. 
På så sätt blir bostädernas trädgårdar ty-
dligt privata, men de boende har samtidigt 
uppsikt över vad som händer på torget 
och i parken. 

DAGSCYKEL 
SOM VUXEN

DAGSCYKEL 
SOM BARN

FUNKTION

INÅT: URBAN MEN JORDAD KARAKTÄR
Kurve 7, Stu/D/O Architects 2015
Bild: Ketsiree Wongwan, ArchDaily

UTÅT: STADSMÄSSIGHET
Stortorget/Södergatan, Sölvesborg
Bild: Kontoret
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TRÄDGÅRDSSTADEN

FUNKTIONER & MATERIALITET MOT DEN INTIMA PARKEN

Bostäderna är skapade med barnfamiljen i fokus. Radhusen i två 
plan är rymliga och ljusa, och har stora uteplatser. Loftgångar på 
den övre våningen kopplar till hiss och trapphus, och våningen 
nedanför har en stor terrass med plats för trädgård och lek. 
Terrasserna är tydligt privata och oåtkomliga för utomstående. 
Samtidigt har de god översikt över torg- och parkrummet, vilket 
stärker trygghetskänslan i de publika rummen.

Materialiteten på den här sidan är varm och mjuk, men ändå avs-
kalad och enkel.  Loftgångar och terrasser har:

Golv: Slipad betong
Vägg:  Varmgrå puts, träspaljeer för grönska
Tak: Trä i gul kulör som skapar ett varmt intryck

BOSTADEN & DET PRIVATA

FÖRSKOLAN & LEKEN

TORGET & DET ALLMÄNNA

Förskolan har tre avdelningar och generös plats för måltids-
beredning och personal.
Terrassen utanför ger en lekyta som märks i omgivningen, den 
syns och hörs, men är samtidigt tydligt avskild och egen. Terras-
sen har också en trappa och en rutschkana ner till Malborks 
park, och det är alltså enkelt för barngrupperna att gå ner på 
torget och vattna odlingarna, leka i vattenspelet, eller gå vidare 
till lekplatsen precis norr om förskolan. 

Mark: Gräsmatta
Vägg: Glaspartier
Spröjs och detaljer: Oljad ek

Trädgårdsstaden ger tydligt privata delar för förskola och 
bostäder, men är samtidigt en plats för hela Sölvesborg. 
Bottenvåningen och Malborks park är öppna för allmänheten, 
och lokalerna möjliggör verksamheter som t.ex. cafe, cykelverk-
stad, butiker och träningslokaler.

Malborks park är en öppen och intim torgbildning med skyddade 
uteplatser för caféverksamheten. Platsen kopplar också naturligt 
till det befi ntliga parkstråket bort mot Sölvesborgsbron. 

Karaktären på denna publika del är tydligt distinkt från det pri-
vata, och är mer urban och internationell, med mjuka former 
och fasader i natursten, trä och glas. Det är ingen tvekan om 
att Trädgårdsstaden generererar något nytt och spännande för 
Sölvesborgsborna. 

Mark:  Varm Solid Poetry-betong
Väggar: Primärt glaspartier
Spröjs och detaljer: Oljad ek 

Mariavalls kloster, 
Tomelilla

Loftgång,
Foto: Afasi

Arquitectura

Terrassystem
Foto: Jaime 

Navarros

Glassystem
på Hiroshi Senju Mu-

seum, Nishizawa 2010
Foto: Anonym

Fasaderna har två hierarkier; in mot den intima 
parken och ut mot den strama gatan.



TRÄDGÅRDSSTADEN

FASADER & MATERIALITET MOT DEN STRAMA GATAN

Bostädernas fasader är lugna och regelbundna, men får 
samtidigt en rytm av djupa fönsternischer och träjalusier. 
Bostaden är vila och trygghet. Det syns i fasaden.

Bostädernas fasad mot nord, väst och syd består av säcksku-
rat tegel i en varmrosa  nyans som kopplar väl till Sölvesborgs 
traditionella färgspråk. Träjalusierna är mjukt blågrå. Genom att 
också stänga till fasaderna mot gatan i större grad så skyddas 
bostäderna från buller i Järnvägsgatans trafi k. 

Förskolans fasad markerar tydligt dess funktioner. Barnens leky-
tor har en  lekfull och varierad fönstersättning med mycket ljus 
och utblickar i barnens höjd. Personalens delar är istället regel-
bundna, öppna och lite högtidliga. Förskolans våning markeras 
också utåt genom en glad, varm, gul nyans på det säckskurade 
teglet.

Det publikas fasad är öppen och lockar till interaktion med 
förbipasserande. Fasaden är klädd i natursten, för ett tidlöst, 
starkt och enkelt intryck. Karmar är i samma oljade ek som på 
parksidan, och knyter således ihop den offentliga sfären.

NCS-S 1005-B50G

NCS-S 2030-Y70R

SYDFASAD MOT TRÄDGÅRDSGATAN
1:400

VÄSTFASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN
1:400

NORRFASAD MOT KV. ÅLEN
1:400

ÖSTFASAD MOT MALBORKS PARK
1:400

TRÄJALUSIER

SÄCKSKURAT TEGEL

NATURSTEN

SÄCKSKURAT TEGEL
NCS-S 1030-G80Y

OLJAD EK

Materialmöte i 
det offentliga

Foto: Beyond the pitch

Träjalusier
Reigate Grammar 

School. 
Walters & Cohen

Foto: Dennis Gilbert
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TRÄDGÅRDSSTADEN

GRÖNYTOR

En viktig del av Trädgårdsstaden är också att ha 
en stark koppling till naturen som Sölvesborg är 
så nära. Bostädernas terrasser och förskolans 
trädgård är en naturlig del av detta, men nya Mal-
borks park är det som kommer att tillföra mest till 
Sölvesborgs stadsbild. 

Längs Sölvesborgs vattenkant går ett parkstråk, 
med platser som tydligt har olika funktioner med 
t.ex. tema konst, maritimt, skejt, träning och lek.

MALBORKS PARK
Malborks plats utvecklas alltså till Mal-
borks park. Mötesplatsen kvarstår och 
referenserna till vänorten förstärks. 
Malbork är världsberömt för sitt me-
deltida slott, och nya Malborks park 
plockar upp detta i markbeläggnin-
gen genom att spegla ett mönster 
från slottets golv. Detta görs med 
Solid Poetry-betong, i vilken mönster 
framträder då ytan är fuktig. Detta gör 
att vattenspegeln i mitten av parken  
oftast är mönstrad, och vid regn så syns 
mönstret över hela torget. Solid poetry,

betong där mönster framträder vid fukt. 
Bild: Elizabeth Bolognino

Golvbeläggning i Malborks slott
Bild: Anonym

Vattenfontäner som inbjuder till lek
King’s Cross, London
Bild:kingscross.co.uk

VÄXTHUS

ODLINGSLÅDOR

LEKPLATSEN
BEFINTILGT PARKSTRÅK

VATTENSPEGEL

FUKTIG

TORR

Stadsodling i Malmö
Bild: Adam Kåberg,  
Ekorådgivning.wordpress.com

Malborks slott
Bild: Escape2Poland

Malborks park kopplar naturligt till detta park-
stråk, och kompletterar bandet med en ny park 
för urban odling. Nya Malborks park förses med 
växthus och en parkdel med odlingslådor och kop-
plar samman byggnaden/torget med det befi ntliga 
parkstråket. 

Odlingsytorna skapar en naturlig mötesplats i om-
rådet, i pendeltider för alla, och under dagarna 
kanske alldeles speciellt för de äldre som bor i 
området och förskolan.  Parken aktiverar platsen 
utan att kräva konsumtion. 

Rent praktiskt skulle platsen kunna skötas av en 
lokal projektgrupp likt t.ex. Seveds odlingsnätverk 
i Malmö eller en hälsoträdgård, som t.ex. fi nns i 
Örebro, eller i ett samarbete mellan förskolan och 
de äldre i området, för att lära barnen om hur grö-
dor gror och växer (se t.ex. Fågelskolan i Lund).

Trädgårdsarbete ökar både fysiskt och mentalt välmående (se 
t.ex terapiträdgårdarna i Sölvesborg och Alnarp), och bara 
att vistas i en odlingsmiljö kan vara stressreducerande och 
smärtlindrande, speciellt för äldre. Detta gör att även om 
Trädgårdsstadens bostäder vänder sig till barnfamiljer, så ge-
nererar de publika ytorna tydliga mervärden också för den 
befi ntliga äldre befolkningen i grannskapet.  

Genom att skapa en plats som inbjuder till delaktighet så 
möjliggörs också en starkare tillhörighetskänsla och ägan-
dekänsla till parken. Det är alltså vitalt att platsen inte är fär-
digutvecklad i designstadiet, utan skapar möjligheter för gran-
narna att själva utveckla parken. 

Parken skapar också ett guldläge för att tillvarata 
Trädgårdsstadens dag- och gråvatten.

Pedagogisk odling
Bilder: Anonyma
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BOSTÄDER
TYP ANTAL    M² UTE
A 4 100 26
B 1 153 26
C 4 123 26
D 1 187 26

 10 1232 260TOTALT

FÖRSKOLA
  ANTAL    BARN      M² 

AVDELNINGAR  3 15-20   ~80
GEMENSAMT TORG 1    -    153
PERSONAL, FÖRRÅD,  -   123     26
KAPPRUM ETC.  
     45-60    516

 

TOTALT

“Här fi nns plats för alla och en särskild sorts värme 
som inte har med de sydliga breddgraderna att göra.
Den är nyfi ken och hjälpsam och kommer från 
människorna som bor här” 
Visit Blekinge

PLAN 2

AVD 1
TORG

PERSONAL
AVD 3AVD 2

KAPPRUM, 
WC, TORK

PERSONAL
ENTRÉ

AVD 1

AVD 2 AVD 3
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PERSONAL
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WC, TORK

Genomfart
Strosa

RÖRELSEMÖNSTER

Bostäderna vänder sig alltså 
till barnfamiljer, och vill möjlig-
göra för den stora familjen 
att bo centralt. Bostäderna 
är därför relativt stora för att 
komplettera omkringliggande 
bostadsbestånd. Det är dock 
fullt möjligt att dela upp plan-
erna annorlunda, och skapa fl er 
mindre enheter.

PLAN 1
VERKSAMHET
1000 m2

Mittpartiet kan passa väl till t.ex. gymlokal 
eller boendeförråd

Samt 480 m2 utomhus. Det är 
också enkelt att gå ner på 
torget eller över till lekplatsen 
för att leka.

MOT 
CENTRUM

STATIONEN


