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 NAVET 

Tävlingsförslaget ’NAVET’ redovisar förändringar inom och i anslutning till 
detaljplaneområdet ’Hydrotomten’. NAVET belyser organisatoriska, tekniska 
och ekonomiska förutsättningar som bör ligga till grund för att Sölvesborgs 
Kommun ska kunna genomföra detta förslag.

Föreslagen reglerad markanvändning för Hydrotomten avser handel med en 
stor del rekreativa ytor. NAVET kombinerar handelsfunktionen med service.

NAVET bevarar möjlighet till parkering mot Järnvägsgatan och föreslår att 
placering av EL-station är kvar i sitt nuvarande läge. MALBORK park bevaras 
och dess runda form förstärks med genomförandet av NAVET. Förslaget skapar 
en visuell axel från korsningen Järnvägsgatan/Ungersgatan bort till skateparken 
och föreslår möjligheten att gavelpartier på bef. bebyggelse som vänder sig mot 
platsen aktiveras genom fasadmålningar och/eller växtväggar. 

Vid analys av konsekvenser för boende, arbetande, fastighetsägare och närmiljö 
kring Hydrotomten, anser NAVET att en hög exploatering med bostäder på den-
na plats ej är lämplig. Detta pga. problematik med bl.a. låga marknivåer, buller 
från gata och fastighetens ringa storlek i förhållande till de krav kommunen 
har på att möjliggöra parkering på egen fastighet. Marken ligger ca +2,0 m till 
+3,3 m över havsnivå vilket medför kostnadsdrivande lösningar för att t.ex. lösa 
parkering under mark. 

Förslaget NAVET beaktar att det framöver planeras hotell, närservice och ca 
400 bostäder inom innerhamnsområdet och fyller behovet av centrumnära 
exploatering som möter Sölvesborgs kommuns visioner och önskemål. 

Vid identifi ering av nyckelfrågor tar NAVET sin utgångspunkt i några begrepp 
kopplade till Sölvesborgs historia, arkitektur och kvaliteter. Dessa begrepp 
svarar på idé-tävlingens syfte och mål; - att gestalta en realiserbar välkomnande 
mötesplats och port till innerstaden. Fyra huvudsakliga spår listas och utgör den 
tematiskt grunden för förslaget. De är på vart sitt sätt förankrade i Sölvesborgs 
lokalhistoria. 

• Båg-form: 
Som ornament, mönster och byggnadsdel nyttjad och väl synlig på orten. 
Framhävd i kommunens gestaltningsprogram och synlig från de största till 
de minsta detaljerna i Sölvesborgs stadsväv. I NAVET är bågarna multi-
möbler som defi nierar platsen och är placerade som en del i ett radiellt 
mönster. En vågrörelse som utgår och fortplantar sig från olika nav. 
Fiskfjälls-mönstret som har sitt ursprung i bågen är karaktäristiskt för 
orten kan med lätthet användas i både fasaddetaljer som golvmaterial ute 
som inne. 

• Kiosk: 
Placering och funktion är välkänd för ortsbor och är som byggnadstyp 
intressant utifrån sin sociala förmåga och karaktär. Detta lilla byggnads-
verk ska inte enbart erbjuda försäljning av varor eller tjänster, utan också 
tillgodose lä-/ sitt- och solplatser, samt utan baksida vara ett ansikte 
utåt. Här köper man färdkosten, möter kollegan över kaffet eller erbjuds 
sevärdheter och upplevelser via turistinformationen intill, inför stundande 
besök i Sölvesborg. 

• Sankt Enevald: 
NAVET vill föra vidare mytbildningen omkring denne samt dess inverkan 
på platsen/ staden. Genom att antyda ett rum större än karaktärsbygg-
naden inkluderas omkringliggande miljöer och aktiviteter. Den attraherar 
och omfamnar sin omgivning, därav vikten av konstnärlig gestaltning av 
omkringliggande visuella/ fysiska barriärer. Såsom de pilgrimer, som förr 
i tiden vallfärdat hit, ska platsen, byggnaden och konstnärlig gestaltning 
tillsammans skapa dragningskraft. NAVET erbjuder järnvägsparken en för-
längning, som här gradvis övergår till vattenlek med ’källan’ som ursprung 
och förankring.

• Turistbyrå:
Platsens förankring i tidig Sölvesborgsk historia skapar legitimitet för 
en turistbyrå med bättre och fram för allt mer synlig placering, som inte 
bara ger besökare information, utan geografi skt kommer befi nna sig i 
navet av en mystisk sägen. Vid korsningen Ungersgatan/ Järnvägsgatan, 
placeras en info-cylinder som tydligt visar dag som natt, att här ligger 
turistinformationen.

 GESTALTNING 

NAVET tar avstamp i platsen, där den föreslagna byggnationen och mark-
bearbetning fungerar som ett fl ödesskapande publikt centrum, ett NAV av 
mötesplatser, kommunikation, information och kulturyttringar. 
Här rör man sig i, igenom eller förbi, på väg till eller från. 

Trafi klösning omkring entré vid stationsbyggnad förändras så att ett mindre 
antal samt långsammare trafi k passerar. Därtill avgränsas körbara ytor utan 
kantsten med pollare, så att passage för gång och cykel underlättas. Vidare 
utökas ytor för cykelparkering och ’drop-off’ vid eller omkring entréområdet. 
Eventuellt förbjuds förbi-passerande biltrafi k vid station så att endast kollektiv-
trafi k kan passera. 

Förslaget visar hur det runda taket bildar skydd och är den huvudsakliga 
gestaltningen av byggnaden. Ovanpå är det ett grönt tak som fördröjer 
dagvattnet och kan användas för att placera solceller för uppvärmning och/ 
eller elförsörjning av byggnaden. Som material föreslås undertaket vara beklätt 
med ett betong-skal, som pendang till skate-parken. Byggnadskropparna som 
placeras därunder består av transparenta kroppar med glas samt delar med 
fasadglas för att skapa täta delar. Byggnaden är tillgänglig direkt från markplan 
och markplanering är slät utan trappor eller branta ramper.  

NAVET uppförs och ägs/drivs i kommunal regi. Återbetalning och driftkostnad 
löses genom uthyrning av lokal för kioskhandel. Förslagsvis uppförs byggnaden 
med solcell/solvärme, som genererar el/värme för tekniska installationer i 
både in-/ och utvändig miljö. Förslaget kan ge lokala tekniska och konstnärliga 
entreprenörer/ producenter möjlighet till gestaltningsarbeten avseende smide, 
skyltar, stadsmöbler, cykelställ, räcken, utsmyckning etc. inom ramen för LOU. 
Miljöbyggnad-certifi ering borde vara ett krav, platsen är ideal för kommunal 
exponering av denna typ av projekt. Som förslag kan byggnaden redovisa 
energiförbrukning i realtid. 

Fler teman redovisas på kommande sidor med några utvalda bilder och kortare 
texter, allt för att kunna ge en så bred förståelse av förslaget som möjligt. 
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 S:T ENEVALD  
Sankt Enevald var ett svenskt helgon som en-
ligt legenden gjorde en pilgrimsfärd till Heliga 
landet för att besöka Jesu grav. När han skulle 
ta sig hem fann han inget skepp. Han satte 
sig då på en sten och bad innerligt till Gud om 
hjälp. Medan han bad föll han i sömn. När han 
vaknade upp satt han på samma sten fast nu 
befann den sig i Sölvesborg. Han steg upp 
och började prisa Gud. Då han gjorde detta 
sprang en källa upp. Efter hans död började 
underverk ske när man bad Enevald om hjälp. 
Ett kapell byggdes åt helgonet vid sidan om 
den heliga källan.

 KIOSK  
En kiosk är en mindre byggnad, oftast en liten 
fristående bod, med försäljning av varor eller 
tjänster. Ordet kiosk kommer från persiska 
(kushk), turkiska köşk och/eller grekiska 
”kiosk” och betyder ’utsiktsbyggnad’. Kiosken 
var ursprungligen ett litet, vanligt förekom-
mande lusthus i Mellanöstern. Det bestod av 
ett på pelare vilande tälttak och var vanligen 
uppfört i utkanten av en terrass eller trädgård. 
Ett exempel från Sverige är Turkiska kiosken i 
Hagaparken som uppfördes efter ritningar av 
arkitekten Fredrik Magnus Piper samt Gustav 
III:s anvisningar mellan åren 1786–1788.

 JÄRNVÄGSKIOSKEN  
Historiskt har järnsvägsstationen i Sölvesborg 
varit fl ankerad av kioskbyggnad. Över årens 
lopp har kiosken ’hoppat’ runt mellan järn-
vägsstationen och båda sidor av Ungersgatan. 
Idag hyr Pressbyrån butiksyta inne i stations-
byggnaden.

 BÅGE  
Bågen, vars konstruktion är välvd eller spänd 
mellan två stöd, kan vara sammansatt av 
fl era båglinjer. Bågen fi nnes sedan antikens 
Grekland och har ständigt utvecklats. Under 
gotiken blev bågen ett viktigt konstruktivt ele-
ment. Tekniskt skiljer man på moderna bågar 
som vanligen består av ett eller fl era stycken 
och äldre murade bågar, s.k. valvbågar. 
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 FISKFJÄLL  
– Det lustiga är att när man ser sina 
förhoppningsvis blänkande vita tänder i 
spegeln på morgonen, så ser man i själva 
verket en vävnadstyp som uppstod på en 
helt annan plats i kroppen hos våra förfäder 
bland fi skarna, säger Per Ahlberg, professor 
i evolutionär organismbiologi vid Uppsala 
universitet. Hans forskargrupp har studerat 
miljoner år gamla fossila fi skar, bland annat 
en välbevarad Psarolepis romeri från Yunnan 
i södra Kina. Den var täckt av emaljerade fjäll. 
Dessutom hade den emaljerade ben i ansiktet 
– men saknade emalj på tänderna.

 TURISTINFORMATION  
Under sommarmånaderna besöks Sölvesborg 
av turister som fördubblar kommunens 
invånarantal från dryga 16 000 till 30 000. 
Turistbyrån, som ägs av kommunen, ligger i 
kommunhusets lokaler och är något svår att 
fi nna, i synnerhet om man är turist. 
Visit Sölvesborg (webplats) ägs av den 
ideella föreningen VisitBlekinge AB. 
Marknadsbolaget delfi nansieras av 
Länstyrelsen Blekinge län och Region 
Blekinge och har till uppgift att marknadsföra 
regionen genom att erbjuda upplevelser på 
internet.

 MURALMÅLNING  
Muralmålning eller väggmålning är en målning som utgör en integrerad 
del av rummet eller byggnaden. Även fasta målningar i tak och på fasa-
der kan kallas muralmålningar. Muralmålningen kan utnyttja väggens 
platthet eller skapa intrycket av en ny yta eller ett nytt rum. Ett exempel 
är Leonardo da Vincis Nattvarden, som ger en illusorisk fortsättning på 
rummet. Muralmålning på putsade ytor har tidigare oftast utförts med 
kalkfärg, antingen som fresk, al fresco, på fuktig puts eller al secco på 
torr puts. Fresktekniken ger, liksom teknikerna stucco lustro och en-
kaustik, längre hållbarhet för pigmenten än al secco. I modernt mural-
måleri används även andra tekniker. Under senare delen av 1800-talet 
introducerades silikatfärg, som anses beständigare än kalkfärg. Även 
akrylfärg används sedan mitten av 1900-talet för muralmålning.

 GRAFFITI  
Graffi  ti (italienska, plural av graffi  to, ‘ristning’, ytterst av grekiska 
graphein, ‘skriva’) syftar på text ibland med samband med bilder som i 
konstnärligt syfte uppförts på ytor i det offentliga rummet av privatper-
soner. Termen avser oftast den graffi  ti som ”från 1970-talets början ut-
vecklats av ungdomar i USA, som under subkulturella och oftast illegala 
former gör tags, throw-ups och pieces eller bilder som innehåller något 
av dessa formelement, huvudsakligen med sprayburkar på exempelvis 
murar, väggar och tåg”. 

Graffi  timålare anser att deras målning förbättrar stadsbilden rent 
estetiskt, och att det allmänna utrymmet tillhör alla och därmed borde 
få modifi eras av alla.

 SPREJKONST  
Till Sverige kom sprejkonsten runt 1984, 
bland annat genom fi lmerna Style Wars 
och Wildstyle. Boken Subway Art och 
utställningen ”New York Graffi  ti” på Louisiana 
i Danmark samma år bidrog också. Det riktiga 
genomslaget för den svenska graffi  tiscenen 
inträffade då fi lmen Stockholmsnatt visades. 
I fi lmen medverkade Ziggy, Disey och Merley, 
tre av de första graffi  timålarna i Sverige. 
Några graffi  tigrupper som på senare tid varit 
betydelsefulla för graffi  tiscenen i Sverige är 
NFC, VIM, WUFC, FAME, FY, AOD och PMS.
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 LEGALA VÄGGAR  
Den lagliga vägg som funnits längst, sedan 1983, är den på P-huset 
Anna i Malmö. Exempel på städer som försökt bli mer eller mindre fria 
från klotter och illegal graffi  ti genom att införa legala graffi  tiväggar, 
graffi  tiskolor och utställningsverksamhet är Norrköping. Där arbetar 
man med klotterväggar och att bejaka hip-hop-kulturen, men säger 
samtidigt att ”vi tolererar inte målning på väggar, spårvagnar, tunnlar 
och annan egendom. Totalt sett har ingen minskning av illegal graffi  ti 
kunnat påvisas som resultat av nolltoleransen, som i tex. Stockholm. 

Det fi nns idag 40-talet städer i Sverige som erbjuder legala väggar;  
http://www.graffi  tiframjandet.se/oppna-vaggar

 HELIG  
Helig är ett ord från fornsvenskan, helagher, 
heligher, hälig, med betydelsen ’okränkbar’, 
’fridlyst, ’som ej får skadas’, i modern betydel-
se ’som anses stå i nära förbindelse med det 
gudomliga och därför behandlas med religiös 
vördnad’, både om konkreta och abstrakta 
företeelser (okränkbar). Ett motsvarande 
begrepp för ”helig” förekommer i de fl esta, för 
att inte säga alla, religioner. Vad som beteck-
nas eller uppfattas som heligt kan variera.

 KÄLLA  
Källa är ett geologiskt begrepp för en ur 
marken framrinnande vattensamling, som 
till följd av ständigt tillopp och utlopp inte är 
stillastående, oavsett om vattenfl ödet skapats 
genom grävning eller borrning eller genom 
naturen själv.

 STEN  
En monolit ( av grekiska μονόλιϑος (mono-
lithos), från μόνος (”en” eller ”ensam”) och 
λίϑος (”sten”)) är ett större föremål, ofta ett 
monument som tillverkats ur ett enstaka mas-
sivt stycke sten. Monolit kan även beteckna 
naturliga formationer som består av enstaka 
stora stenblock eller klippor. Sten defi nieras 
som mindre än ett block och större än grus.
Ordet funt kommer från latinets fons, ’källa’. 
Dopfunten var och är en av kyrkans viktigaste 
föremål, genom dopet.

 VÅGRÖRELSE  
En våg eller vågrörelse är ett fysikaliskt fenomen som innebär att ett 
fält eller en störning av ett medium fortplantar sig i rummet. Vågor kan i 
allmänhet beskrivas matematiskt med vågekvationen som är en partiell 
differentialekvation. Utan extra randvillkor är lösningarna till denna så 
generella att den kan uppfyllas av en stor klass funktioner. 

 STADSRUMSMÖBEL & DETALJ  
Exempel på hur stadsrumsmöbel som tar upp temat kan gestaltas; 
Under visas utsnitt av detalj på takfot med grönt tak och armerat 
betong-skal som undertak.
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 FÅGELPERSPEKTIV FRÅN SÖDER  
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 GÅNGVÄG ÖVER 
 SPÅROMRÅDE TILL 
 NYA HAMNOMRÅDET 

 CYKELPARKERINGAR 

 CYKELPARKERINGAR 

 MURALMÅLNING 
 alt. VÄXTVÄGGAR 
 på ICA-väggar 
 mot PLATS  

 GÅFARTSGATA/ PLATS 
 stenlagd med 
 BÅGMÖNSTER 
 utan KANTSTENAR 

 VÄXTVÄGG 

 GRÖNT TAK m. SOLCELL 
 undertak: BETONGSKAL 

 FUNKTIONER UNDER TAK: 
 KIOSK/ ELSKÅP  
 TURISTINFORMATION 

 JÄRNVÄGSSTATION 
 kan ev. i framtid bli 
 RESECENTRUM/ 
 och/ el. KONSTHALL 

 INFO-CYLINDER 
 (uret fl yttas hit) 

A

 ’KÄLLAN’ 
 mjuk sänkning i stenläggning 
 rinner i riktning mot fontän 

 CIRKULATINSPLATS 
 VATTENSPEL/ 
 FONTÄN 

 POLLARE AVGRÄNSAR 
 BILTRAFIK FRÅN 
 GÅNG/ CYKELBANA 

 INFO-CYLINDER för 
 TURISTINFORMATION 

 AFRIKA 6:2 
 FASAD m. 
 MURALMÅLNING 

 AVGRÄNSNINGAR 
 MÖBLERBARA/ 
 SITT-/ LEKBARA 

 MÖTESPLATS 
 ev. UTESERVERING 
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 SITUATIONSPLAN 1:400  SITUATIONSPLAN 1 4001:400 1 SITUATIONSPLAN SSSITT NON
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 TVÄRSEKTION [NORD-SYD] 1:400 

 LÄNGDSEKTION [VÄST-ÖST] 1:400 

 LÄNGDSEKTION [VÄST-ÖST] 1:1000 

JärnvägsgatanStadshotell JärnvägsparkenHydrotomt Malbork Skateboardpark

 Kv. ICA  Kv. ÅLEN 

 TVÄRSEKTION [NORD-SYD] 1:400 

 Kv. ICA Kv. ÅLEN

 LÄNGDSEKTION [VÄST-ÖST] 1:1000

JärnvägsgatanJäStadshotelld h ll JärnvägsparkenHydrotomt Malbork Skateboardpark

 LÄNGDSEKTION [VÄST-ÖST] 1:400 
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 BILPARKERING/ DROP OFF 

BILTRAFIK 15 KM/H

KÄLLAN/ VATTEN MURALMÅLNING/ VÄXTVÄGGAR

 LOKALTRAFIK

VISUELLA AXLAR 
EXPONERING 
PRIMÄR och SEKUNDÄR AKTIVERINGSYTA

 CYKEL-PARKERING 

 GÅNG/ CYKEL STRÅK  SOL/ SITTPLATSER 

 DIAGRAM 1:2000 
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 PERSPEKTIV ENTRÉN JÄRNVÄGSTATIONEN  


