
 
 
 

Utveckling av fastigheten Hydro 
 

Framtagning av förslagshandlingar 

 

 

Development of the property Hydro 
Development of concept drawings 

 

 

 

Författare:  Alexander Bergh  albergh@kth.se 

Erik Pettersson erpet@kth.se 

Uppdragsgivare: Sölvesborgs kommun 

Handledare:  Didrik Weber, Sölvesborgs kommun 

   Zeev Bohbot, KTH ABE  

Examinator:  Zeev Bohbot, KTH ABE 

Examensarbete: 15 högskolepoäng inom Byggteknik och Design  

Godkännandedatum: 2013-06-17 

Serienr:   2013;24 

 

  



Alexander Bergh 910726-5390  Utveckling av fastigheten Hydro 
Erik Pettersson 900211-0675   
 

 2 

  



Alexander Bergh 910726-5390  Utveckling av fastigheten Hydro 
Erik Pettersson 900211-0675   
 

 3 

Sammanfattning 
Sölvesborg är en stad under expansion, dit lockas folk av en lantlig idyll nära havet. 
Sölvesborgs kommun har som mål att öka invånarantalet från 16 000 till 20 000 fram 
till år 2020. Kommunen äger fastigheten Hydro vilken är centralt belägen i 
Sölvesborg i anslutning till tågstationen. Idag används fastigheten Hydro till en 
parkeringsyta och kommunen vill att fastigheten ska planeras om för att bli en ny 
central knytpunkt i Sölvesborg som binder ihop tågstationen och förlänger 
centrumstråket. Detta examensarbete leder till färdiga förslagshandlingar för 
fastigheten. Koncept och handlingar tas fram utefter analyser som gjorts kring hur 
staden är uppbyggd och vilka intressen som finns. Detta resulteras i en byggnad som 
har en större kommersiell del i markplan och plan 2 till plan 11 är tillägnade med fyra 
stycken lägenheter per plan.  
 
Ledordet för arkitekturen har varit att försöka skapa ett nytt landmärke för 
Sölvesborg, föra in den moderna arkitekturen i en större skala i ett gammalt 
småskaligt samhälle på ett naturligt sätt.  
 
 
 
Vi vill tacka Sölvesborgs kommun och  
White arkitekter i Malmö för handledning genom arbetet. 
    
 
  



Alexander Bergh 910726-5390  Utveckling av fastigheten Hydro 
Erik Pettersson 900211-0675   
 

 4 

  



Alexander Bergh 910726-5390  Utveckling av fastigheten Hydro 
Erik Pettersson 900211-0675   
 

 5 

Abstract 
Sölvesborg is a city under expansion, people are attracted by a rural idyll close to the 
sea and the municipality's goal is to increase the population from 16,000 to 20,000 
until year 2020. The municipality owns the property Hydro which is located in the 
central parts of Sölvesborg adjacent to the train station. Today the property Hydro is 
used as a parking space, the municipality is interested to change the property. They 
want to make it to a new central hub in Sölvesborg, connecting the railway station 
and extend the center strip. Our work is to create concept drawings for the property 
Hydro, These concept drawings are based on analyzes regarding the context of the 
city and the city’s citizens. This has resulted in a building that has a larger 
commercial area in the ground floor and above the ground floor are ten floors with 
four apartments on each floor.  

The guiding principle for the design has been to try to create a new landmark for 
Sölvesborg, bringing in the modern architecture on a larger scale in the old small 
scale society in a natural way. 

 

 

 

We would like to thank the municipality of Sölvesborgs and  
White architects in Malmö for guidance through the project. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Sölvesborgs kommun genomgår stora förändringar i större delar av staden. Målet är 
att göra staden mer attraktiv och öppna upp möjligheter för staden att växa. Bland 
annat är två nya stadsdelar under utveckling, Ljungaviken och Innerhamnen. 
Ljungaviken är en ny stadsdel som binds samman med Sölvesborgs Innerhamn med 
en ny gångbro som sträcker sig över Sölvesborgsviken. Innerhamnen är idag ett 
industriområde som tidigare tillhörde Lantmännen men är nu uppköpt av Solixx AB 
som tagit fram en ny detaljplan för området som är gjord av White Arkitekter i 
Malmö och byggnation beräknas påbörjas under 2013 (Arnoldsson, 2013).  Intill 
Innerhamnen ligger en tom fastighet (se figur 1.1.1) där en bensinstation låg för ca 5 
år sedan. Efter diskussioner med Sölvesborgs kommun om både Ljungaviken, 
innerhamnen och den tomma fastigheten Hydro beslöt vi oss för att ta fram 
förslagshandlingar till fastigheten Hydro och dess omgivning.  

 

Figur 1.1.1 Figuren illustrerar detaljplanen för Innerhamnen samt fastigheten Hydro (gult fält 
nr 4) 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att med handledning från Sölvesborgs kommun och 
White Arkitekter i Malmö utveckla förslagshandlingar till fastigheten Hydro, skapa 
en attraktiv byggnad samt en plats som skall komma att bli en knytpunkt och 
landmärke för Sölvesborgs kommun. Platsen kommer att bli en knytpunkt mellan 
centrum och det centrala gångstråket och på så vis skapa en naturlig funktionell länk 
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mellan Kustpilen och Innerhamnen som ska samverka med det centrala gångstråket. 
Stråket som binder ihop de olika delarna till en naturlig och attraktiv väg till centrum 
som gör det möjligt för en naturlig expandering av Sölvesborgs centrum.  

Detta ska bli en plats som tillgodoser en mångfald av intressen och intressenter. En 
plats som arbetar tillsammans med människorna utefter funktionella ändamål.   

1.3 Avgränsningar 
Avgränsning sker enligt följande punkter 

- Det har antagits att geotekniska undersökningar har gjorts och att 
marken är byggklar. 

- Endast tabellvärden för dimensionering kommer att användas, ingen 
konstruktionsberäkning kommer att göras. 

- Endast tabellvärden för VVS-dimensionering kommer att användas.  
- Ekonomiska beräkningar kommer ej att göras. 
- Stomplaner kommer ej att tas fram. 

 

1.4 Metod 
Examensarbetet kommer att inledas med att göra ett antal programskisser utifrån 
insamlad fakta. Programskisserna kommer att bestå av undersökningar och analyser 
kring fastigheten, staden och samhället. Dessa kommer bland annat att tas fram med 
hjälp av möten med näringslivschef, bostadsnämnden, samhällsbyggnadsansvarig, 
stadsarkitekten, handelsutvecklare och andra parter i kommunen som är relevanta för 
vårt arbete. 

Punkterna nedan är viktiga delar som kommer att behandlas för framtagning av 
programskisserna. De styr t.ex. placering, formspråk, byggnadens användning. 

- Stadsanalys 
- Plats- och områdesanalys 
- Analys av samhälls- och näringslivsbehov 
- Trafikanalys  
- Kommunal transport 
- Analys av stadsmönster 
- Allmänna platsbehov 
- Tillväxts analys 
- Möjligheter till expansion 

 

Med hjälp av en färdig programskiss som grundpelare är det sedan möjligt att påbörja 
ett byggnadsprogram. Utifrån detta kommer ett förslag tas fram på hur marken kan 
användas och vad som skall finnas i/utanför byggnaden. Ett beslut kommer att tas 
utifrån vår programskiss vad byggnaden ska rymma.  



Alexander Bergh 910726-5390  Utveckling av fastigheten Hydro 
Erik Pettersson 900211-0675   
 

 10 

Punkterna nedan är delar som kommer behandlas i skedet. 

- Entréförhållanden 
- Parkering 
- Andel bostäder, kontor och kommersiell verksamhet 
- Planlösningar för de olika användningsområdena 
- SIS-standard 
- Formspråk 
- Placering 
- Färganvändning 
- Fasadlösningar 

 

Det kommer sedan leda till förslagshandlingar (situationsplaner, planritningar, 
fasadritningar och sektioner) som sedan kan komma att ligga som underlag till t.ex. 
framtida detaljplan och bygglov. 
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2. Nulägesbeskrivning 
Fastigheten Hydro (se figur 2.1) ägs av Sölvesborgs Kommun vilka är intresserade av 
att se en förändring av platsen, de vill att platsen ska komma att bli ett landmärke för 
Sölvesborg samt är de villiga att sälja fastigheten till en seriös aktör. Idag föregår 
inget arbete med att förändra platsen. 

 

Figur 2.1 Karta över fastigheten hydro 

Fastigheten Hydro är en centralt belägen fastighet som ligger mitt emot Sölvesborgs 
tågstation (se bild 2.1), Ica, Systembolaget och apoteket ligger i anslutning till 
fastigheten. Det är en fastighet som har stor betydelse för Sölvesborg men som det 
ser ut idag har man inte tagit tillvara på platsens potential. Fastigheten är idag en 
parkeringsplats och området är oplanerat och rörig, det finns ingen struktur eller 
mönster för platsen. Tidigare låg det en bensinstation på fastigheten. 

 
Bild 2.1 Bild tagen på fastigheten Hydro mot tågstationen 
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3. Teoretisk Referensram 
Examensarbetet är skrivet av två studenter som studerar programmet Byggteknik & 
Design med inriktning Arkitektur vilket är ett 3 årigt högskoleingenjörs program vid 
Kungliga Tekniska Högskolan.  

De fördjupningskurser som ligger till grund för examensarbetet är följande: 

Erik Pettersson 

- Architectural Design Studio 9hp 
- Architectural Representation Studio 10hp 

Alexander Bergh 

- Konstruktion & Design 7.5hp 
- Arkitektur, Byggnadstekniken 7.5hp 
- Arkitektur, Skissprocessen 7.5hp 

Fördjupningskurserna skiljer sig mellan de två studenterna p.g.a. att Erik Pettersson 
tillbringade P1, P2 och P3 i Milano som utbytesstudent. Erik läste då kurser som 
riktade sig mot samhällsplanering, stadsanalyser och skissarbetet. Vilket skiljer sig en 
del från de ordinarie kurserna i programmet Byggteknik & Design vilket Alexander 
Bergh läste.  

Eftersom att projektet startar med platsanalyser (samhällsplanering) och avslutas i 
detaljerade ritningar leder detta till att de olika fördjupningskurserna kompletterar 
varandra och att alla områden i ett gestaltningsprojekt kommer att kunna utföras med 
kunskap från tidigare lästa kurser.  
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4. Faktainsamling 
Vid projektets start erhölls en primärkarta över Sölvesborg i PDF-format, kartan har 
legat till grund för samtliga analyser. Kartan tillhandahölls från Gunilla Eklund 
Karttekniker (Sölvesborgs kommun).  En PDF-fil med Sölvesborgs planerade 
framtida visioner och tankar erhölls också från Didrik Weber (Bygglovsarkitekt 
Sölvesborgs kommun). 

4.1 Möten 
Ett studiebesök i Sölvesborg genomfördes 14/4-17/4 då besöktes fastigheten där en 
trafikanalys gjordes samt visuell inspektion av fastigheten. Under tiden i Sölvesborg 
genomfördes sju stycken möten med olika parter som kan komma att beröra projektet 
(se 5.4 Studiebesök i Sölvesborg och möten). 

  

 

 
 

 

 
 
 

  



Alexander Bergh 910726-5390  Utveckling av fastigheten Hydro 
Erik Pettersson 900211-0675   
 

 14 

5. Genomförande 
5.1 Analyser 

5.1.1 Kvarters användning 
Analys av Sölvesborgs kvarter gjordes genom att dela in stadens kvarter i fyra olika 
kategorier. Kategorierna är villakvarter, flerbostadskvarter, kommersiella kvarter 
samt kvarter som brukas av både kommersiell verksamhet och bostäder. Ett tydligt 
mönster syns hur användningen av Sölvesborgs stad ser ut och hur staden är planerad. 
Figur 5.1.1 visar hur villaområdena omringar stadens centrum och sedan övergår 
staden till flerbostadskvarter och till slut till kvarter som är blandade med 
kommersiell verksamhet och bostäder. Ett tydligt stadsmönster i staden syns och att 
fastigheten Hydro ligger i en punkt där två mönster bryts. Detta är en viktig del som 
kommer att påverka vilken form och användning förslaget till fastigheten Hydro är 
mest lämpad till.  

Figur 5.1.1 Illustration över stadens användningsområden (ej skala).  
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5.1.2 Grönområden 
Sölvesborg är en naturnära stad som har stor tillgång till grönområden vilka ligger i 
anslutning till de centralare delarna och i anslutning till vattnet (se figur 5.1.3). I 
anslutning till fastigheten Hydro ligger en nybyggd park med lekpark och 
skateboardpark vilket gör att arbetet med grönområdet och omgivningen blir ännu 
viktigare. 

 

Figur 5.1.2 Illustration över Sölvesborgs grönområden (ej skala).	  
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5.1.3 Parkeringsytor 
Sölvesborg har ett antal anlagda parkeringsytor (se figur 5.1.3) men en stor del av 
parkeringsytorna finns även längst de flesta gator. Parkeringsfrågan är en viktig del 
eftersom Sölvesborg hyser en smärre brist på parkeringar i dess centrala delar enligt 
invånarna. Eftersom att fastigheten Hydro nu är en parkeringsplats innebär detta att 
de parkeringarna som tas bort måste på något sätt tillföras exempelvis genom att 
bygga ett parkeringsgarage i den framtida byggnadens källarplan. 

Figur 5.1.3  Illustration över Sölvesborgs parkeringar (ej skala).  
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5.1.4 Potentiell utveckling av centrum 
Sölvesborgs kommun vill att deras centrum ska expanderas (se figur 5.1.4). 
Centrumgatan kan förlängas mot tågstation för att sedan skapa en länk över till 
innerhamnen. Detta kommer enligt att skapa en naturligare koppling mellan 
tågstationen och centrumstråket samtidigt som man även får en starkare koppling mot 
vattnet i innerhamnen. Detta är mycket viktigt eftersom Sölvesborg är en kuststad 
och inte utnyttjar den fulla potentialen av sitt läge.  

Figur 5.1.4 Röda pilar illustrerar hur centrum sträcker sig idag och blåa pilar hur centrum kan 
utvecklas. (ej skala). 
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5.1.5 Visioner om utbyggnad 
Sölvesborg genomgår stora förändringar där man har planerat att bebygga ett flertal 
olika områden enligt figur 5.1.5 nedan.  

 

  

Figur 5.1.5 Illustration på visioner om utbyggnad i Sölvesborg. (ej skala) 
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5.1.6 Stadens axlar 
Med röda pilar illustreras stadens axlar i stadsmönstret. Fastigheten Hydro ligger 
belägen i en korsning mellan de två huvudaxlarna (se figur 5.1.6). Stadens axlar kan 
spela en stor roll när det kommer till byggnadens och platsens utformning. Befintliga 
och nya vägar och gångstråk styr av dessa axlar. 

 

 
  

Figur 5.1.6 Stadsmönstrets viktigaste axlar (ej skala). 
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5.1.7 Kommunal transport 
Från Sölvesborg tar man sig fram lätt med kommunal trafik. I anslutning till 
fastigheten Hydro ligger Sölvesborgs tåg- och busstation vilket kan vara positivt vid 
försäljning av eventuella lägenheter.  

Bussar går öster ut mot Karlskrona väster ut mot Kristianstad. Tåg går mot 
Karlskrona och Malmö utan byte i båda riktningar. Från och med år 2014 kommer 
halvtimmes trafik med Pågatåg mot Karlskrona och Malmö att gå istället för dagens 
Öresundståg som går med timmestrafik. Alla dessa faktorer leder till att 
pendlingsmöjligheter till de större städerna finns eftersom att Sölvesborg är en 
boendekommun. 

 

Figur 5.1.7 Lokaltrafik i Sölvesborg (ej skala). 
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5.1.8 Trafik 
Fastigheten Hydro är belägen längs en av Sölvesborgs mest trafikerade gator i 
centrum. Här passerar ca 10 st. bilar per minut på vardagseftermiddagar (se figur 
5.1.8).   

Figur 5.1.8 Röda pilar redovisar trafikflödet (ej skala). 
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5.2 Modellbygge 
 

I gestaltningsprocessen byggdes en fysisk modell, det är ett verktyg som är mycket 
effektivt. Modellen gjordes av området som omger fastigheten Hydro och gjordes i 
pappersstorleken A1 i skala 1:500. Modellen byggdes i materialet ”kapa board” där 
byggnaderna skars ur och limmades ihop. En A1 karta över området som skulle 
byggas skrevs ut som sedan applicerades på en kapa board. På kartan limmades sedan 
byggnaderna fast och märktes med färgat papper utifrån användningsområde. I 
modellen applicerades sedan olika formförslag på en byggnad, dessa former 
analyserades sedan ur olika perspektiv. Hur byggnaden samverkar med stadsmönster 
och rörelsen på platsen. I processen effektiviserades formerna samt togs nya 
lösningar fram på tidigare problem. Arbetet med modellen resulterade i att fyra 
grundformer på en byggnad togs fram som sedan ritades upp i 3D med hjälp av 
datorprogrammet Trimble Sketch-Up Pro 8. Programmet är mycket användbart 
eftersom det är enkelt att arbeta i och är inte så tidkrävande.     

Bild 5.2.1  Fysisk modell 
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5.3 Framtagning av fyra idéförslag 

5.3.1 Förslag 1 
Placering, form och sammanhang  

Kvarteret som fastigheten Hydro tillhör korrelerar inte till fullo med 
kvartersmönstret, det har mer eller mindre bildats och blivit en del av kvarteret som 
gränsar till ett kvarter med annat stadsmönster. De fyra bilderna nedan illustrerar hur 
de betydande intilliggande byggnaderna har påverkat förslagets utformning och 
placering. I detta förslag sluts det nuvarande kvarteret på ett naturligt sätt, vilket 
illustreras se figur 5.3.1. Mittenbyggnaden är där som en kloss som brutits loss från 
det mönster vi vill bilda.  

 

                  

 

Figur 5.3.1 Byggnadsanalys       
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Formspråk 

Utformandet av byggnadens form grundar sig i diagrammet ovan med en grundform 
enligt figur 5.3.3 i diagrammet nedan. Denna grundform ändrades sedan så att 
gångstråket från stationen som leder till centrum ska fungera på ett naturligt sätt samt 
så att utsikten för den bakomliggande byggnaden inte ska skymmas (se figur 5.3.2).  

 

Figur 5.3.2 Illustration 

Sedan flyttades klossarna 2m i djupled och sidled för att skapa en levande form (se 
figur 5.3.3). 

 

Figur 5.3.3 Formanalys  

Tanken bakom detta förslag är att använda oss av två kuber liggandes på varandra 
med olika fasadlösningar och eventuellt olika form (se bild 5.3.1). Bilderna visar de 
två klossarna som staplats på varandra och hur ytan under öppnas upp. 

FÖRSLAG 1
Tanken bakom detta förslag är att använda oss av två kuber liggandes på varandra med olika fasadlösningar och eventuellt olika 

form.  Exempel på detta ser ni nedan i 3 illustrationsbilder. I bild 1 ser man hur vi har valt två olika former på ”blocken” med en stilren 

fasad på den övre delen och jordnära fasadmaterial på den nedre som t.ex. liggande lärkpanel. Bild 2 utgår från samma fast med 

samma form på båda delarna. Bild 3 ger sedan en känsla av vad som händer när man byter helt, här med lärkträ på övre delen och 

mörk betongfinish på nedre delen.

   

Med denna form och placering har 

vi bibehållit vyn över parken och 

Sölvesborgsviken som de boende i 

stadshotellet har. Detta ger även 

möjligheter för den befintliga parken 

att kunna sträcka sig upp till det nya 

stråket.

UTSIKT

I denna illustrationsbild ser man hur 

stråket från stationen skall ledas 

naturligt emellan de två byggnader-

na för att sedan kopplas ihop med 

det befintliga gångstråket. Detta ska 

ge de resenärer och turister som 

ankommer till Sölvesborg en naturlig 

rörelse mot centrum.

Axel från stationen

BILD 1

BILD 2

BILD 3



Alexander Bergh 910726-5390  Utveckling av fastigheten Hydro 
Erik Pettersson 900211-0675   
 

 25 

 

Bild 5.3.1 Illustrationsbilder förslag 1 

Utsikt 

Med den här formen och placeringen har vyn över parken och Sölvesborgsviken 
bibehållits för de boende i gamla stadshotellet (se figur 5.3.2). Det ger även 
möjligheter för den befintliga parken att kunna sträcka sig upp till det nya stråket. 
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Axel från stationen 

Stråket från stationen skall ledas naturligt emellan de två byggnaderna för att sedan 
kopplas ihop med det befintliga gångstråket. Det ska ge resenärer och turister som 
ankommer till Sölvesborg en naturlig rörelse mot centrum (se figur 5.3.4). 

 

Figur 5.3.4 Illustration koppling mellan stationen och gångstråket mot centrum 

 

  

FÖRSLAG 1
Tanken bakom detta förslag är att använda oss av två kuber liggandes på varandra med olika fasadlösningar och eventuellt olika 

form.  Exempel på detta ser ni nedan i 3 illustrationsbilder. I bild 1 ser man hur vi har valt två olika former på ”blocken” med en stilren 

fasad på den övre delen och jordnära fasadmaterial på den nedre som t.ex. liggande lärkpanel. Bild 2 utgår från samma fast med 

samma form på båda delarna. Bild 3 ger sedan en känsla av vad som händer när man byter helt, här med lärkträ på övre delen och 

mörk betongfinish på nedre delen.

   

Med denna form och placering har 

vi bibehållit vyn över parken och 

Sölvesborgsviken som de boende i 

stadshotellet har. Detta ger även 

möjligheter för den befintliga parken 

att kunna sträcka sig upp till det nya 

stråket.

UTSIKT

I denna illustrationsbild ser man hur 

stråket från stationen skall ledas 

naturligt emellan de två byggnader-

na för att sedan kopplas ihop med 

det befintliga gångstråket. Detta ska 

ge de resenärer och turister som 

ankommer till Sölvesborg en naturlig 

rörelse mot centrum.

Axel från stationen

BILD 1

BILD 2

BILD 3
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5.3.2 Förslag 2 
Placering, form och sammanhang 

Förslag 2 så har fokus lagts på att skapa en naturlig koppling mellan stationen och 
gång- stråket som leder till centrum där formen följer stadsmönstret. Det görs genom 
att byggnadens ena gavel är lagd parallell med stationens gavel och den framtida bron 
från innerhamnen. Det skapar en stark naturlig koppling mellan stationen och 
gångstråket mot centrum (se figur 5.3.5). 

 

Figur 5.3.5 Byggnadsanalys 
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Formspråk 

Utformandet av byggnadens form grundar som sagt ovan att skapa en tydlig koppling 
till stationen. Varje våning har vridits 5 grader för att maximera utsikten ut mot 
vattnet, samt att balkongerna som är riktade mot nordost är utskjutna och på så vis får 
dem utsikt mot havet (se figur 5.3.6).  

 

Figur 5.3.6 Illustration formspråk 

Bottenvåningen ligger i linje med stationens axel vilket ger en öppen känsla av 
området när man kommer ut från stationen. Grundtanken i förslaget var att varje 
vrida våning vrids 5 grader för att maximera utsikten mot parken och 
Sölvesborgsviken. De långsträckta balkongerna längs sidan som vetter ut mot vattnet 
ger en extra guldkant i vardagen för byggnadens framtida användare. Vilket kommer 
att göra denna byggnad attraktiv på bostadsmarknaden (se bild 5.3.2).  

 

 

Figur 5.3.2 Illustrationsbilder förslag 2 
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Gångstråk 

Med denna form bildas en naturlig delning av gångstråket, där de gående väljer 
mellan att gå mot parken/stationen eller fortsätter längst stråket mot ICA, 
Systembolaget och Apoteket (se figur 5.3.7). 

Figur 5.3. 7 Illustration gångstråk. 

  

FÖRSLAG 2
Bottenvåningen ligger i linje med stationens axel vilket ger en öppen känsla av området när man kommer ut från stationen. Grundtan-

ken i detta förslag är sedan att varje våning vrids 5 grader för att maximera utsikten mot parken och Sölvesborgsviken.

De långsträckta balkongerna längs sidan som vetter ut mot vattnet ger en extra guldkant i vardagen för byggnadens framtida 

användare. Vilket kommer att göra denna byggnad attraktiv på bostadsmarknaden.

Med denna form bildas en naturlig 

delning av gångstråket där de 

gående väljer att gå mot parken/sta-

tionen eller fortsätter längst stråket 

mot ICA, Systembolaget och Apote-

ket.

GÅNGSTRÅK

I denna illustrationsbild ser man hur 

stråket från stationen skall ledas 

naturligt emellan de två byggnader-

na för att sedan kopplas ihop med 

det befintliga gångstråket. Detta ska 

ge de resenärer och turister som 

ankommer till Sölvesborg en naturlig 

rörelse upp mot centrum. 

Axel från stationen

BILD 1

BILD 2

BILD 3
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Axel från stationen 

I denna illustrationsbild visas hur stråket från stationen leds naturligt emellan de två 
byggnaderna för att sedan kopplas ihop med det befintliga gångstråket. Detta ska ge 
de resenärer och turister som ankommer till Sölvesborg en naturlig rörelse upp mot 
centrum (se figur 5.3.8).  

 

Figur 5.3. 8 Illustration koppling mellan stationen och gångstråket mot centrum 

  

FÖRSLAG 2
Bottenvåningen ligger i linje med stationens axel vilket ger en öppen känsla av området när man kommer ut från stationen. Grundtan-

ken i detta förslag är sedan att varje våning vrids 5 grader för att maximera utsikten mot parken och Sölvesborgsviken.

De långsträckta balkongerna längs sidan som vetter ut mot vattnet ger en extra guldkant i vardagen för byggnadens framtida 

användare. Vilket kommer att göra denna byggnad attraktiv på bostadsmarknaden.

Med denna form bildas en naturlig 

delning av gångstråket där de 

gående väljer att gå mot parken/sta-

tionen eller fortsätter längst stråket 

mot ICA, Systembolaget och Apote-

ket.

GÅNGSTRÅK

I denna illustrationsbild ser man hur 

stråket från stationen skall ledas 

naturligt emellan de två byggnader-

na för att sedan kopplas ihop med 

det befintliga gångstråket. Detta ska 

ge de resenärer och turister som 

ankommer till Sölvesborg en naturlig 

rörelse upp mot centrum. 

Axel från stationen

BILD 1

BILD 2

BILD 3



Alexander Bergh 910726-5390  Utveckling av fastigheten Hydro 
Erik Pettersson 900211-0675   
 

 31 

5.3.3 Förslag 3 
Placering, form och sammanhang 

Fastigheten ”Hydro” är en plats som saknar tillhörighet i stadsmönstret eftersom den 
ligger mellan två olika stadsmönster. I det här förslaget valdes att göra en 
kompromiss mellan de olika mönstren vilket ledde till att kvarteren knytts ihop. Det 
gjordes genom att byggnaden fick ta formen av ett kvadratiskt punkthus (se figur 
5.3.9). 

 

Figur 5.3.9 Byggnadsanalys 
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Formspråk 

Utformningen av byggnaden grundar sig i tanken att skapa ett samband mellan de 
olika kvarteren som fungerar med rörelsen kring platsen.  

 

Bild 5.3.3 Illustration formspråk  

Förslaget har sitt ursprung ur formen av ett kubiskt punkthus enkelhet tillsammans 
med en konstnärligt utformad fasad som ger liv till byggnadens enkla form. Den 
kubiska formen tillsammans med den extravaganta fasaden får den att uppfattas som 
ett konstnärligt monument som kan komma att bli en ny knytpunkt i Sölvesborg. Det 
gjordes även ett förslag där svängarna togs ut lite och det experimenterades med att 
bryta den kubiska formens mönster genom att förskjuta våningsplanen i olika led och 
på så vis lyckades vi skapa en mycket intressant form som tillsammans med ljus blir 
till en ljusskulptur under de mörkare timmarna.  

 

Bild 5.3.4 Illustration förslag 3 

 



Alexander Bergh 910726-5390  Utveckling av fastigheten Hydro 
Erik Pettersson 900211-0675   
 

 33 

5.3.4 Förslag 4 
Placering, form och sammanhang 

Förslag 4 så har fokus lagts på att skapa en naturlig koppling mellan stationen och 
gång- stråket som leder till centrum där formen samtidigt följer stadsmönstret. Det 
görs genom att byggnadens ena gavel är lagd parallell med stationens gavel och den 
framtida bron från innerhamnen. Det skapar en stark naturlig koppling mellan 
stationen och gångstråket mot centrum (se figur 5.3.10). 

 

Figur 5.3.10 Byggnadsanalys 
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Formspråk 

Utformandet av byggnadens form grundar som sagt ovan att skapa en tydlig koppling 
till stationen. Vi vill skapa en form med inspiration från Flatiron i New york men 
med ett modernt minimalistiskt uttryck (se bild 5.3.5).  

Den här byggnaden med sin intressanta knivseggs form och med en minimalistiskt 
uttryckt fasad kommer att skapa en attraktiv miljö där ytan utanför byggnaden öppnas 
upp och skapar en social miljö i anknytning till byggnaden. Det blir en ny knytpunkt 
som binder ihop stationen, innerhamnen och centrum. Här finns det möjlighet till att 
skapa en social plats för alla åldrar och på så vis bilda ett komplement till det torg 
som finns idag. 

 

Bild 5.3.5 Illustration förslag 4  
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5.3.5 ICA’s baksida 
För att göra området kring fastigheten ”Hydro” mer attraktiv så har ICA:s tegelvägg 
på baksidan smyckats ut. Platsen skall ge de personer som ankommer till Sölvesborgs 
station ett välkomnande intryck. Idéen är att smycka ut platsen med ett motiv av 
Sölvesborgs sevärdheter och historia. I figur 5.3.6 nedan ser ni Sölvesborgs Tingshus 
som är ritat av Gunnar Asplund sam lastkranen Brödtjuven urborrat i en platta av 
korten- stål där det placerats belysning bakom vilket ger ett effektfullt uttryck när 
ljuset börjar skymma. 

 

Bild 5.3.6 Illustration av utsmyckning av ICA 
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5.4 Studiebesök i Sölvesborg och möten 

5.4.1 Studiebesök 
För att kunna genomföra examensarbetet är ett studiebesök på platsen nödvändigt, 
bland annat för att samla in lokal information, betrakta omgivningen och tomten. Det 
ger en ökad förståelse för uppgiften och hur olika faktorer påverkar resultatet.  Innan 
studiebesöket lades 350 mantimmar ner för att ta fram ett presentationsmaterial för de 
olika aktörerna som ska träffas.  
 

5.4.2 Möte med handledare 
 

Didrik Weber 
Bygglovsarkitekt, Sölvesborgs Kommun. 
15/4 -2013, kl. 11:00 

 
Weber arbetar idag som bygglovsarkitekt på Sölvesborgs kommun men agerar också 
som stadsarkitekt då tjänsten inte är tillsatt.  
 
Mötet inleddes med en presentation av oss själva eftersom att det är första gången vår 
handledare, Weber, träffar oss.  
 
Nedan finns det punkter som diskuterades under mötet: 

 
Exploateringsgrad 
- Hur viktiga är fastighetsgränserna? 
- Vem äger marken runt omkring? 
- Får cykelbodarna flyttas? 
Användning 
- Kontor 
- Bostäder 
- Parkering 
- Handel 
Estetiska faktorer 
- Färg, form och placering 

 
Weber var tydlig med att kommunen äger fastigheten och marken runt omkring vilket 
gör det möjlighet att flytta fastighetsgränserna. Det ger möjlighet till att utforma 
huset mer fritt och sedan anpassa fastighetsgränserna. Cykelbodarna som är placerade 
intill den östra fastighetsgränsen är även möjliga att flytta för att kunna maximera 
ytan som kommer att öppnas upp mellan Sölvesborgs tågstation och den tänka 
byggnaden. När det kom till användning kunde inte Weber svara tillräckligt bra för 
att kunna användas i arbetet. 
 
Att de 4 idéförslag har följt småskaligheten i Sölvesborg var bra enligt Weber men att 
ett landmärke för Sölvesborg måste vara något större. Om huset skulle bli större än 
de förslag vi tagit fram skulle därför inte vara negativt. 
Weber fokuserade inte på att välja ut något av förslagen att jobba vidare med, han 
fokuserade mer på vilka saker som måste beaktas för att en byggnad ska kunna bli ett 
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landmärke på just den fastigheten utan att förändra alldeles för mycket för de boende 
i området samt park och trafik. Med tanke på att förslaget på Sölvesborgs innerhamn 
från White Arkitekter i Malmö innehåller höga byggnader, upp mot 65 m, så behöver 
ingen rädsla för att göra en byggnad som är högre än omkringliggande byggnader 
finnas. 
 

5.4.3 Möte med samhällsbyggnadschef 
 

Thorwald Hasselbring 
Samhällsbyggnadschef, Sölvesborgs kommun 
15/4 – 2013, kl. 13.30 
 
Mötet inleddes med en presentation av oss själva och vår bakgrund och Hasselbring 
berättade att även han är byggnadsingenjör i botten. Hasselbring tog del av 
presentationen som tagits fram inför mötet. 

Nedan finns det punkter som diskuterades under mötet: 
  
Exploateringsgrad 
- Hur viktiga är fastighetsgränserna? 
- Vem äger marken runt omkring? 
- Får cykelbodarna flyttas? 

Användning 
- Bostäder 
- Parkering 

Fastigheten 
- Är kommunen intresserade av att sälja fastigheten? 
- Finns det några krav vid ett eventuellt köp av fastigheten? 

 
Gällande användningen av fastigheten finns det ett behov av bostäder då Sölvesborgs 
kommun har som mål att växa och öka invånarantalet från 16 000- 20 000 invånare 
till år 2020. 

Enligt Hasselbring råder det ingen brist på parkering och det är ingenting vi behöver 
behandla i examensarbetet. 

Kommunen är intresserad av att sälja fastigheten Hydro om en seriös exploatör skulle 
vara intresserad. De vill att platsen ska utveckla stråket från centrum och bli ett nytt 
landmärke för Sölvesborgs kommun. Det finns ingen detaljplan eller 
områdesbestämmelser gällande fastigheten.  

Hasselbring anser att ett grundligt arbete har gjorts och att uppgiften har behandlats 
på ett bra sätt utefter kommunens önskemål och intressen. Hasselbring tycker att 
idéförslag 1 eller idéförslag 4 är bäst lämpade för platsen.  
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5.4.4 Möte med Handelsutvecklare 
 

Ann-Louise Bohlin 
Handelsutvecklare, Sölvesborgs kommun 
15/4 – 2013, kl. 14:00 
 
Mötet inleddes med en presentation av oss själva och vår bakgrund och Bohlin tog 
del av den presentation (A3-mapp) som tagits fram inför dessa möten.  
 
Med Bohlin diskuterades huvudsakligen vilken sorts kommersiell verksamhet 
byggnaden bör innehålla och om det finns något behov över huvudtaget. Hon berättar 
att det finns önskemål att försöka få en större butikskedja att etablera sig i 
Sölvesborg. Lindex är en butik de gärna skulle se etablera sig i Sölvesborg, Bohlin 
berättade att Lindex har ett krav på att deras butiksyta ska vara minst 600m2. 
 

5.4.5 Möte med White Arkitekter i Malmö 
 

Ola Delsson och James Reader 
Arkitekter, White Arkitekter i Malmö 
16/4 – 2013, kl. 13:00 

Delsson och Reader är arkitekter på White Arkitekter i Malmö och de har varit 
delaktiga i framtagandet av detaljplanen för innerhamnen i Sölvesborg.   

Mötet inleddes med en presentation av oss själva och vår bakgrund eftersom att detta 
är första gången vår handledare, Delsson, träffar oss.  

Nedan finns de punkter som togs upp vid mötet: 

- White:s förslag på innerhamnen 
- Genomgång av vårt arbete 
- Dellsons och Readers åsikter kring vårt arbete 

 

Reader berättade och visade bilder på Whites projekt i innerhamnen i Sölvesborg. 
White hade delat upp kontoret i tre stycken lag som var och ett hade tagit fram ett 
eget förslag på innerhamnen. Förslagen visades sedan upp för Solixx AB. Det gjordes 
ett slutgiltigt förslag av de tre förslagen i samråd med Solixx AB. 

Vid genomgången av arbetet konstaterades det att platsen utanför stationen bör 
minskas på trafik eller stängas av helt och på så vis skapa ett golv fram till den 
planerade byggnaden för att skapa en tydligare plats.  Vad det gäller förslagen tycker 
de att vi ska arbeta vidare med förslag 3 eller förslag 4. Dem säger att förslag 1 är bra 
men inte passar till hundra procent på vår fastighet. Förslag 2 kommer inte att ses 
som ett landmärke eftersom att det kommer till större del utsmyckas med familjernas 
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utemöbler och parasoll på balkongerna. Vår lösning med att utsmycka ICA-väggen 
(se figur 5.3.6 sida 34) är en mycket kreativ och bra lösning som binds till 
Sölvesborgs historia.  

5.4.6 Möte med Sölvedals förvaltnings AB 
 

Björn Bengtsson 
VD, Sölvesdals förvaltnings AB 
17/4 – 2013, kl. 09:00 

Bengtsson är VD för Sölvedals förvaltnings AB som har hand om större delen av 
Sölvesborgs hyresrättslägenheter.  

Mötet inleddes med en presentation av oss själva och vår bakgrund.  

Nedan finns punkter som togs upp vid mötet: 

- Vilken typ av bostäder som efterfrågas i Sölvesborg? 
- Vilken storlek på bostäder som eftertraktas i Sölvesborg? 
- Vilka aspekter som gör en bostad attraktiv i Sölvesborg? 
- Ekonomiska faktorer? 

 

Bengtsson sa att det är störst behov av lägenheter med 2 rok och 3 rok och att deras 
kunder lägger större vikt vid antal rum jämfört med lägenhetens storlek. Har 
lägenheten balkong, gärna i söderläge, och är belägen centralt så är intresset för 
bostaden stort. Vad det gäller de ekonomiska bitarna säger han att 
produktionskostnaden max får vara 20 000 kr/m2 för att det skall vara intressant för 
honom att bygga. Om summan 20 000 kr/m2 överskrids leder detta till att hyran stiger 
och det blir då svårt att få lägenheterna uthyrda. 
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5.4.7 Möte med SOLIXX AB 
 

Eskil Arnoldsson 
Projektledare, SOLIXX AB 
17/4 – 2013, kl. 11:00 

Arnoldsson är projektledare och en av de 37st ägarna av Solixx AB. Solixx AB är ett 
lokalt förankrat företag som helt ägs av privatpersoner alla med anknytning till 
Sölvesborg. Solixx AB har köpt Sölvesborgs innerhamn som White Arkitekter har 
tagit fram en detaljplan för. Solixx AB arbete med innerhamnen är att få till stånd en 
fastställd detaljplan, att genomföra erforderliga undersökningar samt att införskaffa 
erforderliga tillstånd så att byggprocessen enkelt kan startas upp. I och med att 
innerhamnen kommer att anslutas till fastigheten Hydro med en bro kommer 
projektet påverka ytan kring fastigheten Hydro.  

Mötet inleddes med en presentation av oss själva och vår bakgrund. 

Nedan finns punkter som togs upp vid mötet: 

- Vad är Solixx AB intentioner med innerhamnen 
- Finns det någon tidsram för projektet med innerhamnen 
- Kan Solixx komma att ha ett intresse i fastigheten Hydro 
- Genomgång av vårt arbete 

 
Arnoldsson börjar med att berätta vad Solixx AB är för typ av företag och hur det är 
uppbyggt. Sedan diskuterades Sölvesborgs kommuns tankar kring fastigheten Hydro. 
Vi berättade för Arnoldsson att kommunen är villiga att sälja fastigheten och därav 
vårt projekt. Arnoldsson tycker de vi gör är mycket intressant och säger att han ska 
visa vårt arbete för andra i företaget och andra personer som kan vara intresserade av 
examensarbetet.  
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5.4.8 Möte med Svensk fastighetsförmedling AB 
 
Hansi Robertsson 
Fastighetsmäklare, svensk fastighetsförmedling i Sölvesborg 
17/4 – 2013, kl. 15:00 
 
Robertsson har en lång erfaren karriär i Sölvesborg som fastighetsmäklare och 
innehar en stor kunskap kring den lokala fastighetsmarknaden. Med mötet kan han 
besvara på frågor som rör lägenheterna och vad han anser saknas eller behövs i 
Sölvesborg. Enligt Robertsson kan 1:or (1 rok) uteslutas då det inte finns någon 
efterfrågan. I Sölvesborg är det den äldre generationen som söker sig till lägenheter, 
oftast ett par eller en ensamstående, säger Robertsson. Han menar då på att 2 rok och 
3 rok är det absolut bästa för platsen och Sölvesborg.  
Robertsson fick sedan ta del av de fyra idéförslagen för att bedöma dessa ur ett 
mäklarperspektiv och kom då fram till att förslag nummer 2 är det bästa pga. de stora 
balkongerna och det skulle uppfylla de krav och de behov som finns på marknaden i 
nuläget. 

5.4.9 Slutsats studiebesök och möten 
Informationen som inhämtat från mötena i Sölvesborg togs ett beslut att vidare arbete 
ska ske med Förslag 4. Då förslaget bäst lämpar sig för platsens syfte och 
användning. Förslaget genomgick en revidering kring vad som ska ändras och vad 
som ska behållas. 
 
Förslag 4 uppmärksammades pga. av sina mjuka träformer som boende i Sölvesborg 
lätt kan relatera till. Det finns en form av närhet till havet och båtlivet i den mjuka trä 
fasaden.  
 
Fastigheten Hydro är en mycket centralt belägen fastighet som ses som en attraktiv 
plats att bygga på. Det bidrar i sin tur till att priset på fastigheten är högt. Därför 
innebär det att det är mycket viktigt att tomten utnyttjas på bästa sätt och i och med 
det valde vi att skala upp förslaget och även ändra formen för att utnyttja fastigheten 
på ett bra sätt. 
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5.5 Slutligt koncept 

5.5.1 Platsen öppnas upp 
Platsen öppnas upp och nivåskillnader mellan gata och trottoar tas bort, detta bildar 
ett golv mellan stationen, Järnvägsparken och fastigheten Hydro. Genom denna 
sammanslagning får platsen ett trevligare intryck och ger känslan av ett torg. Trafiken 
minskas genom att göra om platsen till ett gångfartsområde där genomfart är 
förbjuden. 
 

Figur 5.5.1 Platsen öppnas upp (ej skala). 
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5.5.2 Axlar 
Projektet har planerats utefter de befintliga axlarna enligt figur 5.1.6. För att kunna 
skapa det torg som öppnar upp platsen är tågstationens axel en viktig del som måste 
beaktas för att knyta ihop ytan mellan fastigheten Hydro och tågastationen. Dessa tre 
riktlinjer (se figur 5.5.2) ligger i fokus, kommer behållas och förstärks med en 
byggnad belägen på fastigheten Hydro.   

Figur 5.5.2 Illustration över platsens riktlinjer (ej skala). 
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5.5.3 Formkoncept 
Formkonceptet för markplan (kommersiell del) var att ta fram en form som fungerar 
på platsen och som är tillräckligt stor för en större butikskedja exempelvis Lindex, 
Lindex har krav på att deras lokaler ska vara minst 600m2. markplan är ca 780m2. 
 
Bottenplanet har en sida som är parallell med stationen vilket skapar en koppling 
mellan dessa byggnader och på så vi skapar en gemensam yta mellan dessa. Sedan är 
två av sidorna parallella med axlarna vilket visar rörelsemönstret för platsen (se figur 
5.5.3).  
 
 

 

 	  

Figur 5.5.3 Formkoncept 
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5.5.4 Allmän yta för bostadsgäster 
Genom att skilja det kommersiella planet (markplan) från bostadsplanet utnyttjas 
tomten effektivare och gör i sin tur det möjligt att en större butikskedja att hyra 
lokalen i markplan, eftersom dessa butiker kräver större lokaler. På så vis frigörs en 
yta ovanför det markplanet som kan utnyttjas till en allmän plats för husets 
bostadsgäster (se figur 5.5.4). Det skapar en tydligare gräns mellan bostäderna och 
den kommersiella verksamheten i markplanet vilket skapar en trevligare och tryggare 
bostadsmiljö.   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.5.4 Allmän yta för bostäder 
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5.6  Planlösningar 
Planlösningar är en del i det här arbetet som det lagts stor vikt på eftersom det är en 
huvudfaktor för hur lägenheten kommer att upplevas. I planlösningarna har det lagts 
fokus på att skapa raka och tydliga linjer vilket i sin tur skapar tydliga rum och 
volymer. Det underlättar för såväl stomplaner och konstruktionslösningar som för hur 
vi människor upplever rummet. En känsla av så lite volym- och formändringar som 
möjligt ger en behaglig känsla och skapar trevligare och mindre komplexa volymer 
(se figur 5.6.1).  Det har också skapats rörelser i lägenheterna, vilket gjorts genom att 
sätta dörrar i sovrummen ut till balkongen.  

 

Figur 5.6.1 Tydliga linjer i planlösning  

 

5.6.1 Svensk Standard – SS 91 42  21:2006 
Den svenska standarden för inredning och planlösningar i bostäder även kallad ”SIS-
standard” ger vid projektering av bostäder ett underlag av erforderliga mått och 
betjäningsareor på möbler och annan fast inredning. Standarden finns i tre olika 
nivåer: sänkt nivå, normal nivå och höjd nivå. Vilken av dessa nivåer som ska 
användas beror på byggnadens användning. 
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Något som är viktigt att påpeka är att denna standard är frivillig och ska ses som ett 
hjälpmedel. Det ska tilläggas att den Svenska Standarden är en tolkning av BBR, 
vilken måste följas enligt svensk lag. Myndigheter och andra beställare samt 
entreprenörer kan dock ställa detta som krav och sätter då också vilken nivå som ska 
följas.  

I detta projekt är bostäderna planerade efter ”Normal nivå – grundläggande 
tillgänglighet”. Normal nivå innebär att personer med nedsatta rörelsefunktioner ska 
kunna vistas och använda bostaden.  

(Swedish standards institute, u.d.) 

5.6.2 Källarplan 
Från entrén till bostäderna på markplan får man med hjälp av samma trapphus och 
hiss som används till bostäderna tillgång till ett källarplan. En branddörr placeras 
mellan trapphus och källarplanet då ett tr2 trapphus inte får sträcka sig till 
källarplanet om ett sådant inte finns (Bodin, et al., 2012) 

Källarplanet är 180m2 och innehåller lägenhetsförråd samt tekniskt rum/el central (se 
figur 5.6.2).  
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Figur 5.6.2 Källarplan 

För skalenlig ritning se A30-01-07 på sida 26 i bilaga ”Sölvesborg – utveckling av 
fastigheten hydro” 

5.6.3 Markplan 
Markplanets norra del fungerar som entré för bostäderna och personal för butiken, 
denna sida är byggnadens ”baksida”. Hela markplanets användning är kommersiell 
verksamhet bortsett från entré och trapphus till bostäderna.  
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Ytan för kommersiell verksamhet är ca 780m2 och ger tack vare ett bärande 
pelarsystem stora och öppna ytor för t.ex. en större butikskedja. Två entréer till den 
kommersiella verksamheten finns på den västra respektive östra sidan just för att 
förlänga stråket på båda sidor (se figur 5.6.2).   

Markplanets yta har lämnats öppen och inte planerats med kök, toaletter, lager, 
kontor mm. Det har ej gjorts p.g.a. behovet för olika butiker varierar stort hur mycket 
utrymme de behöver till lager mm.  

För skalenlig ritning se A30-01-08 på sida 27 i bilaga ”Sölvesborg – utveckling av 
fastigheten Hydro” 

 	  

UP

668 m²

Butiksyta

Entré

Hiss

Figur 5.6.3 Markplan 
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5.6.4 Plan 2 
På plan två har den kommersiella verksamheten gått över till att bli bostäder. Här 
finns 4 lägenheter: en 2:a, två 3:or och en 4:a. Dessa lägenheter har tillgång till en 
uteplats tack vare den ytan som skapas i form av en terrass som nämnts tidigare när 
markplanet är betydligt större än plan 2-11 (se figur 5.6.4). Även en allmän yta på 
terrassen finns för de övriga lägenheterna, denna yta nås via trapphuset på plan två 
(illustreras med röd pil i figur 5.6.4 nedan)  

 

Figur 5.6.4 Planlösning – Plan 2 

För skalenlig ritning se A30-01-09 på sida 28 i bilaga ”Sölvesborg – utveckling av 
fastigheten Hydro” 
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5.6.5 Plan 3-11 
Plan 3 – Plan 11 ser likadana ut, skillnaden från plan2 är att det inte finns en korridor 
ut till terrassen. Tack vare det har 4:an blivit större och har därför kunnat få en extra 
mindre toalett. Varje lägenhet har inskjutande balkong vilket ger en möjlighet för 
inglasning och användning av balkong även på vintern (se figur 5.6.5).  

 

Figur 5.6.5 Planlösning – Plan 3-11 

För skalenlig ritning se A30-01-10 på sida 29 i bilaga ”Sölvesborg – utveckling av 
fastigheten Hydro” 
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5.6.6 Takplan 
På taket är ventilationsutrymmet (42 m2) samt ett servicerum för hissen placerat. 
Tack vare de inskjutande balkongerna kan takventilerna för vattenavrinning dras 
genom balkongerna (se figur 5.5.5) och fasaden slipper då utanpåliggande stuprör 
vilket leder till en slätare och snyggare fasad. 	  

 

Figur 5.6.6 Takplan (vattenavrinning) 

För skalenlig ritning se A30-01-11 på sida 30 i bilaga ”Sölvesborg – utveckling av 
fastigheten Hydro” 

 

  

42 m²
Fläktrum

Vattenavrinning
Vattenavrinning
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5.6.7 Fördelning av ytor och användning 
När arbetet med byggnadens form, storlek och planlösningar fås areor och ytor enligt 
tabeller 5.6.2 och 5.6.3.  

 

 

 

 

 

 

         Tabell 5.6.1 Areor 

               Tabell 5.6.2 BOA 

 
* BYA (Byggnadsarea) avser den totala ytan (m2) en byggnad upptar på marken. 
** BTA (Bruttoarea) avser den totala byggnadsarean. 
*** LOA (Lokalarea) avser den totala ytan som används för olika typer av verksamhet, i detta fall 

kommersiell verksamhet. 
**** BOA (Boarea) avser den yta som är användbar för de boende. Används ofta av hyresvärdar 

som den yta dem får betalt för vid uthyrning. 
 

 

  

Typ Storlek 
(m2) 

BYA* 835 m2 

BTA** 5780 m2 

LOA*** 780 m2 

Typ Antal 
(st) 

BOA**** 
(m2) 

Andel 
(%) 

4:or 11 104-113 m2 25% 

3:or 22 98 m2 50% 

2:or 11 68 m2 25% 

Totalt  44 3741 m2 100% 
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5.7 Teknisk beskrivning 

5.7.1 Bärande väggar 
Bärande innerväggar är uppbyggda av 200mm betong (se figur 5.7.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7.2 Yttervägg 
Väggelementen är sandwichelement som består av 250mm betong, 200 cellplast, 
75mm betong och utanpå detta sitter en träpanel med luftspalt. Totala väggtjockleken 
blir således 525mm (se figur 5.7.4). 

U-Värde 0.15W/m2°C (Strängbetong, 2011) 

  

Figur 5.7.4 Bärande yttervägg 
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5.7.3 Bjälklag 
Bjälklaget är ett prefabricerat håldäcksbjälklag i 200mm betong, elementen är 
1200mm breda och klarar en spännvidd upp till 9m.  Elementen sammanfogas med 
fogbruk. (Strängbetong, 2011) (Svensk betong, u.d.) 

5.7.4 Terrasbjälklag 
Ovanpå det ordinarie bjälklaget adderas 50mm fallbetong, tätskikt samt 250mm 
cellplastisolering, ovanpå detta läggs sedan den markbeläggningen.  

 

Figur 5.7 .1 Konstruktionsdetalj Grund (ej skala). 

5.7.5 Pelare 
På markplanet tas krafterna upp med hjälp av ett pelarsystem med diametern 400mm.  

5.7.6 Fasadmaterial 
Fasaden består av liggande lärkpanel, panelen är brandskyddsklassad enligt SP-Fire 
05. Brandklassen är certifierad enligt typgodkännande. Det grundläggande syfte med 
detta krav är att:  

- Förhindra brandspridning längs fasadens yta 
- Förhindra brand inuti konstruktionen 
- Kontrollerad värmestrålning i ovanliggande fönster 
- Kontrollerad värmestrålning i takfot 
- Förhindra nedfallande delar av fasad 

(woodsafe, 2013) 
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5.7.7 Takavvattning 
Tack vare de inskjutande balkongerna kan vattenavrinningen ske i dessa. Fasaden 
slipper utanpåliggande stuprör som förstör den släta fasaden.  

5.7.8 Schakt 
Schakten är placerade i anslutning till kök och badrum för att minska dragning av 
ledningar och störningar i bjälklagen. Schakten är genomgående mellan källarplan 
och markplan och genomgående från plan 2 till plan 11. 

5.7.9 VVS 
Till- och frånluft dras i håldäcksbjälklaget till sovrum och vardagsrum. Bjälklaget 
mellan schakt och kök samt badrum är platsgjutet p.g.a. att spillvatten, avlopp, 
varmvatten och kallvatten ska dras i detta.  

Uppvärmning sker med hjälp av vattenburen golvvärme, det valdes p.g.a. estetiska 
skäl samt att fönstrens storlek gör det komplicerat att använda konvektorer och finns 
inte tillräckligt med plats under fönster för att använda radiatorer.  

Som alternativ till värmegolvet finns det möjlighet att använda sig av ett TermoDeck 
som bjälklag istället för håldäcksbjälklag, detta också ett bjälklagssystem från 
tillverkaren Strängbetong. Ett TermoDeck värms och kyls av rökgaser som leds i 
bjälklaget och värmer/kyler bjälklagets hela massa. (Strängbetong, 2011) 
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5.7.10 Brand 
Byggnaden är högre än åtta våningar vilket innebär speciella restriktioner ur 
brandsynpunkt. Brandklassen för byggnaden är Br1 och därför har ett prefabricerat 
200mm håldäcksbjälklag med utökad armering som klarar brandklass R90 använts. 
(Strängbetong, 2011) (Svensk Betong, u.d.) 

Trapphuset är ett Tr2-trapphus vilket innebär att trapphuset måste vara en egen 
brandcell. De boende vid utrymning måste ta sig förbi 2 dörrar innan trapphuset kan 
nås (se Figur 5.7.2).  

 

Figur 5.7.2 Illustration Tr2 trapphus plan 2 

Väggar är av sandwichelement (se figur 5.7.1) med 275mm betong som är 
typgodkänt för brandklass R30-R120, enligt krav för Br1 krävs minst brandklass 
R90.  

5.7.11 Parkering	  
Det har inte tagits någon hänsyn till parkering eftersom att kommen har separata 
planer för detta. (Hasselbring, 2013). 
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5.8 Digitala verktyg 
Framtagning av materialet till projektet har skett med hjälp av ett flertal olika 
datorbaserade program: 

- Trimble Sketchup pro 8 
- Autodesk Revit 
- Autodesk AutoCAD 
- Maxwell Render 
- Adobe Photoshop 
- Adobe Illustrator 
- Adobe InDesign 

De sju ovannämnda programmen är effektiva verktyg och används under 
projekteringen, dvs. från skissarbetet fram till framtagning av färdiga handlingar och 
presentationsmaterial.  

5.8.1 Trimble Sketchup pro 8 
Trimble Sketchup pro 8 är ett 3D-modulerings program som är mycket lättarbetat 
program för just skissarbetet. Med Sketchup har de olika idéerna och förslagen 
skissats upp och programmet har även använts till de slutliga illustrationsbilderna. 

5.8.2 Autodeskt Revit 
Autodesk Revit (senare kallat Revit) är 3D-moduleringsprogram där du ritar i 2D och 
programmet översätter informationen till 3D. 

Efter att en idé genomgått revideringar och ändringar utefter våra tankar kring vad 
som ska produceras ritas huset upp i Revit. I Revit ritas projektet upp med exakta 
mått, väggtyper, fönster, dörrar, möbler m.m. De filer som produceras i Revit blir 
grunden för hela projektet, här produceras alla ritningar till projektet. Ritningarna 
exporteras sedan till andra program för fortsatt arbete.  

5.8.3 AutoCAD 
AutoCAD är ett ritningsprogram som huvudsakligen används för att producera 2D- 
ritningar, bland annat byggnadsdetaljer som i detta fall exporterades in i Revit.  

5.8.4 Maxwell Render Engine 
Maxwell Render (senare kallat Maxwell) är ett renderingsprogram och används för 
att ta fram fotorealistiska bilder baserade på 3D modellen. Maxwell användes 
tillsammans med Trimble Sketchup pro 8 där den slutliga modellen byggts upp och 
exporterats till Maxwell där ytterligare information och material läggs till för att 
skapa en verklighetstrogen bild. Dessa illustrationer hittas på sida 42-45 i bilagan 
”Sölvesborg – utveckling av fastigheten Hydro”.  
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5.8.5 Adobe Photoshop 
Adobe Photoshop är ett avancerat bildbehandlingsprogram som används för foto- och 
bildredigering. Här finjusteras renderingsbilderna som producerats i Maxwell. För att 
få bilderna levande läggs människor och andra effekter in och de genomgår 
ytterligare redigering för att åstadkomma bästa möjliga resultat. 

5.8.6 Adobe Illustrator 
Adobe Illustrator är ett vektorbaserat illustrationsprogram och har används till att 
producera illustrationsplan, situationsplan samt redigering av sektioner, planer och 
fasader. Här planeras upplägget för varje sida till presentationsmaterialet.  

5.8.7 Adobe InDesign 
Adobe InDesign är ett avancerat layoutprogram, hit länkas varje sida som producerats 
i Illustrator. Text läggs sedan in och materialet struktureras upp i det uteseende och 
layout som vill åstadkommas.  
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6. Resultat 
 

Resultatet från examensarbetet (kartor, analyser, förslagshandlingar och 
illustrationer) har sammanställts i en A3 broschyr som bifogas till denna rapport 
(Sölvesborg – Utveckling av fastigheten Hydro) och ska ses som den slutliga 
produkten.  

En byggnad som erbjuder 44 st. lägenheter centralt i Sölvesborg och ett bottenplan 
med ca 780 m2 butiksyta tillgodoser de önskemål och behov platsen har, både ur ett 
samhällsbyggnadsperspektiv och ett estetiskt perspektiv. Med 780m2 butiksyta 
uppfylls det krav t.ex. klädeskedjan Lindex har på 600m2 (Bohlin, A. (15/4 2013)). 
Tack vare det stora butiksplanet med glasfasad kan ett torg med liv och rörelse bildas 
tillsammans med den nuvarande tågstationen. Att liv och rörelse skapas bidrar starkt 
och öppnar möjligheten för det befintliga centrumstråket att expandera (se 5.1.3 
Potentiell utveckling av centrum). 

7. Diskussion 
 

Eftersom att arbetet inleddes med att göra fyra förslag på hur platsen kan användas 
förlorades tid till det slutliga förslaget. Men fördelen med detta var att de fyra 
förslagen fick mycket kritik, både positiv och negativ, från Sölvesborgs kommun och 
andra parter vi träffat under projektets gång. Det ledde till att det slutliga förslaget 
påverkades och hade idag inte sett ut som det gör om det inte hade varit för de olika 
idéförslagen.  

Nästa steg i projektet hade varit att utveckla konstruktionen med 
hållfastighetsberäkningar, dimensionering av VVS, energiberäkningar m.m.  
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9. Bilagor 
 

-  A3-broschyr ”Sölvesborg – Utveckling av fastigheten hydro” 

    


