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Detta kandidatarbete syftar till att undersöka vad ett sammanbindande 
promenadstråk från Fisktorget till Campus Gräsvik kan åstadkomma 
för staden Karlskrona. Möjligheten att på så vis knyta ihop olika delar 
av staden, gamla och nya, är en övergripande aspekt. En annan 
aspekt mera på detaljnivå är att stråket kan åstadkomma ett antal nya 
mötesplatser utmed sin sträckning. Promenadstråk bidrar generellt till 
en miljövänligare och hållbarare stad när människor väljer bort bilen för 
att istället promenera eller cykla. Den fysiska aktiviteten bidrar också till 
hälsosammare invånare.  
 
Sist men inte minst utgör stråk i en stad en sammanbindande kvalitet 
och skapar sociala mötesplatser. Metoden som är använt är platsanalys, 
kvalitativ litteraturstudie och skissning (research by design). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den teoretiska utgångspunkten är tagen från urbansociologin  
(Socio-spatial dialektik). Resultatet är ett förslag om ett promenad- och 
cykelstråk med tre gestaltade fokuspunkter längs stråket. I samband 
med att Karlskrona kommun har påbörjat arbetet med utbyggnaden 
av Pottholmen utmynnar den här uppsatsen i ett förslag om hur en 
fortsättning av Borgmästarekajens promenadstråk skulle kunna se ut.  
Med Karlskronas växande befolkningsmängd skulle ett promenadstråk 
vara bidragande till stadens sammanhållning. Resultatets viktigaste 
punkt är att länka samman olika stadsdelar och skapa ett attraktivt stråk 
i ett betydelsefullt stads-sammanhang. 

 
 
 
 

Nyckelord: Fysisk planering, promenadstråk, upplevelse, gång, cykel, 
social mötesplats, stadsliv, rekreation, vattenkontakt, stråk, urban 
design, Karlskrona, utformning. 
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Detta kandidatarbete har utvecklats från mitt intresse kring hur ett väl 
fungerande gång- och cykelstråk kan bidra till en friskare stad, en socialt 
livligare stad, en säkrare stad och en hållbarare stad. Att utveckla ett  

aspekter. Det är angeläget för en stad som är relativt utspridd och 

svag kontakt och som inte hänger samman. Jag har kallat gång- och 
cykelstråket för promenadstråk och har valt att förbinda Fisktorget på 
Trossö med Campus Gräsvik. Det är en strategisk sträcka från stadens 
centrum, via utbyggnadsområden och fram till Campus Gräsvik, en av 
stadens större arbetsplatser. 
        - Clara Ahlenius
 

 
 
 

 

Karlskrona är Blekinge läns residensstad och grundades 1680 av  

infrusen vintertid.  Detta resulterade i att Danmark försökte ta tillbaka 
de skånska provinserna under det så kallade Skånska kriget 1675-1678. 

fartyg. Ägaren av Trossö, bonden Vitus Andersson, vägrade sälja sin ö 

kvar än idag. Bristen på invånare gjorde det dock svårt för ett samhälle 

1700-talet var Karlskrona Sveriges andra stad efter Stockholm. 

Karlskrona består av både fastland och öar som sträcker ut sig 
framför allt mot söder och bildar en arkipelag. Öarna är bebodda 
året om dit man någorlunda enkelt tar sig via färjor. Skärgården är 
en del av staden och vattnet är ständigt närvarande och en del av 
Karlskronas identitet. Karlskronas centrala delar ligger på Trossö som 

att det är den intakta örlogsbasen samt den regelbundna barockplanen 
från 1600-talet som motiverar världsarvet. (Unesco.uå). Stortorgets 
monumentala skönhet och tillsammans med de regelbundna gatorna 

Trefaldighetskyrkan, bägge ritade av Nic. Tessin far och son, samt 
Rådhuset på Stortorget ger Karlskrona en unik stadsprägel.  

 
 
 

Förord Bakgrund

Karlskrona
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Det undersökta stråket löper från Fisktorget på Trossö i nordlig riktning 
upp till Campus Gräsvik på Galgamarken. Området sträcker sig cirka 2,5 
kilometer. Med sitt västliga läge har stråket en generös vattenkontakt 
med bra solvärden, särskilt under eftermiddag och kväll. Området har 
potentiellt stora kvaliteter men är idag till delar fragmentiserat, dåligt 
sammanhållet och även inte omhändertaget på ett sådant sätt att det 
utnyttjar sina fulla resurser. 

Trossö är den större ö där Karlskronas huvuddel inklusive örlogsbasen är 
belägen. Vid Trossös nordvästra kant ligger Fisktorget, utgångspunkt för 

det undersökta stråket har sin början. Borgmästarekajen övergår via en 
markuppfyllnad i Pottholmen.  

Pottholmen är holmen som binder samman Trossö med Pantarholmen. 
Holmen ligger ett stenkast från centrum och och omringas, likt många  
andra delar av Karlskrona, av havet, vilket inte alltid är tydligt.  

Pantarholmen utgör tillsammans med Pottholmen länken mellan 
Trossö och fastlandet. Detta resulterar att stadsdelen fungerar som en 

 
även Sunnavägen och Landsvägsgatan.  

Campus Gräsvik är en av Karlskronas viktigaste målpunkter. Här ligger 

högskolor, där IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. Campus 
Gräsvik ligger på den del av Karlskrona som är fastlandet.  
 

 

Det studerade området

Bild 1: Stråkets utbredning
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Uppsatsen avgränsas på två sätt. Dels en innehållsmässig avgränsning, 

promenadstråk innebär, hur de kan vara utformade samt hur och vem 
som nyttjar dem. Vidare ingår en kunskapsöversikt hur litteraturen 
beskriver rumslig analys, stadsbyggnadens teoribildning, urbansociologi 
och stadsrumsöversikt samt hållbar utveckling. 

Campus Gräsvik. Denna sträcka är vald då många färdas här dagligen, 
både i transportsyfte men även för rekreation. På grund av det intensiva 
användningen av sträckan anser jag att ett större fokus bör läggas på 
både förbättring och sammankoppling av sträckans olika delar. 

I gestaltnings-delen kommer allmänna faktorer presenteras gällande 
helheten och hela stråket. En mer detaljerad gestaltning kommer 
fokusera på tre nedslag längs stråket. Gestaltningen kommer inte ta 
hänsyn till markägoförhållanden eller någon ekonomisk budget hos 
kommunen. Gestaltningen ska ses som ett idéarbete och exempel på 
kommande kommunala projekt. Arbetet har heller inte tagit ställning 
till kommunens planer utöver gestaltningsprogrammet Pottholmen 
Etapp 1, även om idéer och utformning har påverkat arbetets 
gestaltningen. Etapp 1 tyder på att kommunen planerar en Etapp 2, 

har det inte påverkat min gestaltning. Mitt arbete är med andra ord 
fristående från kommunens eventuella planer för området, förutom 
gestaltningsprogrammet för Pottholmen Etapp 1. 
 

Hållbarhet har sin bakgrund inom ekologisk teori (Delegationen 
för hållbara städer, 2012). Miljömässig och ekologisk hållbarhet är 
viktigt som grundläggande förutsättningar för social, ekonomisk och 
långsiktig utveckling. I takt med att vår värld blir allt mer urbaniserad 
så fokuseras ofta utmaningarna på städer. Men städerna innebär också 

livsstil. Allmänhetens och medborgarnas engagemang är viktigt men för 
en strukturell förändring krävs tydligare politiskt ledarskap och strategi. 

strävar efter att vara en hållbar stad. Blandningen av mindre samhällen, 
tätorter och variationen av boendemiljöer och former ger Karlskrona 
kommun unika möjligheter. Förändrade saltnivåer i haven och höjda 
havsnivåer är något Karlskrona kommun måste anpassa sig efter. De 
nationella miljömålen tillsammans med mera konkreta regionala mål 
gällande kommunen är något som Karlskrona kommun har att förhålla 
sig till. Samtidigt gäller det att anpassa kommunen för den pågående 
befolkningsökningen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Avgränsning

Figur 1: Egen illustration
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Syftet  är att studera hur man kan binda ihop Fisktorget på Trossö och BTH 
med ett promenadstråk och därmed bygga bort upplevelsen av barriärer i 
skarvarna mellan dessa stadsdelar. Studien skall utmynna i fördjupningar i 
form av gestaltningsförslag på tre fokuspunkter längs stråket. 
 

 
 
Hur kan väl utformade promenadstråk skapa samband i en växande 
stad och läka ihop dess olika delar? Hur kan man utforma ett stråk med 
kvaliteter och platser så att människor väljer att vistas där? Vad kan man 

hur gör man det? Detta är tre frågor som har varit vägledande i arbetet.
 

Problemformulering Syfte

Forskningsfråga
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Bild 2: Flygbild över Karlskrona från nordost. 
Källa: HeliAir och No limits. 
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Denna del syftar till att visa hur jag har gått tillväga i arbetet. Genom 
valda metoder ska arbetets problemformulering besvaras. De 
metoder som används är en allmän litteraturstudie med kvalitativ 

att sedan systematiskt undersöka och arrangera denna. Detta arbete 

data. (Fejes & Thornberg 2005) Litteraturstudien gjordes enligt det 

ett sammanfattande begrepp för rumslig analys tillsammans med 
observation och fotografering av stråket. Platsanalysen gjordes vid ett 

 

Platsens utformning observerades och även hur människorna rörde sig 
längst stråket och den fysiskt byggda miljön. Detta gjordes för att få en 
helhetsuppfattning av stråket. Olika delar av stråket fotograferades vid 

1 i steg 5. För att lättare förstå vad som observerats, vilka brister och 

 
Platsanalysen resulterade i en beskrivande inventering av alla åtta 
områdena i stråket med karaktär, rumsliga förhållanden och sociala 
förhållanden som stämmer överens med den socio- spatiala metoden 
vilken är den teoretiska utgångspunkten för den här uppsatsen.  

Den rumsliga analysen innebär att undersöka vad som händer på 

på vilka tider? Vad har platserna längs stråket för funktion? Är de 
fungerande mötesplatser eller som Gehl (2010) uttrycker det ”gå-
igenom-rum”? Med observation kartläggs stråket/platsen så som den 
är idag och vad som utspelar sig där. Metoden syftar till att beskriva 
platsens naturliga tillstånd, vad som normalt sker här oavsett om obser-
vationen hade ägt rum eller inte. Metoden tar inte hänsyn till hur folk 

Figur 2: Flödesschema i åtta steg som beskriver hur kandidar-
-

förande av metod utifrån Reinecker och Stray Jørgesen (2019)
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beskriver platsen eller talar om den, endast ögats direkta observation 

dock inte behöver följas i ordning; förberedelse av data, förtrogenhet 

Metoden skissning användes för att utvärdera den insamlade datan. 
Skissningen hjälpte mig att förstå den omfattande datainsamlingen och 
komma fram till resultat och förslag. 

Med metoden växte ett resultat fram med sju punkter som anger 
förändringar vika rör hela stråket samt tre mer fokuserade förslag i 

(förgående sida) steg 7-8. Därefter avslutas uppsatsen med resultat 
samt metoddiskussion. 
 

Teorin som ingår i uppsatsen är Urbansociologi, även kallad socio-
spatial dialektik och myntades av stadsplaneraren Edward Soya. 
Teorin handlar om förhållandet mellan människor och den byggda 

utvecklades senare av den s.k. Chicagoskolan som hade sin storhetstid 

miljön påverkar oss människor och har sedan grenat ut sig till två olika 
fält, det rumsliga respektive det sociala. Den rumsliga beskrivningen 
fokuserar på vilka känslor platsen förmedlar och rummets egenskaper. 
Den sociala beskrivningen handlar mer om platsens sociala möjligheter 
och hur dessa påverkar människor och får dem att agera i miljön. 
Förgreningen av teorin till två olika perspektiv är relevant för sättet som 
promenadstråken ska undersökas på. Å ena sidan hur promenadstråket 
är utformat, och å andra sidan, hur folk använder det. Uppsatsen stödjer 
sig på denna teori eftersom den lämpar sig för uppsatsens syfte.

Första steget ett barn tar är oftast en av en föräldrarnas viktigaste  
stunder (Gehl, 2010). Detta första steg är ett av många kommande, 

av oss är förmågan att kunna sätta en fot framför den andra och på så 
vis röra sig framåt fundamental. Men det är också något som skänker 
välmående. Att ta sig framåt, att gå, är viktigt för att kunna utföra 
många saker i vardagen men det är också en aktivitet som vi sysselsätter 
oss med för nöjes skull. Vi promenerar. Att människor går resulterar 
i en friskare stad, en livligare stad, en säkrare stad och en hållbarare 

man tar när man är ute och går bara för att det är skönt att gå. Den här 

även till cykel.

Rörelsen som en promenad, eller en cykeltur innebär något mera än 
att bara ta sig framåt (Gehl 2013). Det innebär att transportera sig 
någonstans, eller att vistas utomhus för att njuta av vädret, eller är 
kanske ett sätt att utföra sin dagliga motion. Men promenaden kan 
också bli en aktivitet som innehåller sociala kontakter och socialt liv. 

Begreppen promenad, gata och stråk betecknar delar av stadens 
offentliga rum. De har det gemensamt att man i första hand rör sig 
längs dem och att de förbinder olika punkter. De utgör alltså stadens 
rörelserum och ger på så vis staden dess struktur. Dessa rum används för 

också ofta större eller mindre platser, som skapar dynamik och karaktär 
åt stråken. Gata förknippar vi i allmänhet med ett uppdelat stadsrum 

stadens viktiga komponenter (Path

M E T O D

Stadens urbana miljöer - promenad, gata, stråk

Teoretisk utgångspunkt
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Gatans plats i en stad har alltid varit självklar (Gehl, 2010). Gatan är 
ryggraden i en stad och tillhör det första som planeras när en ny stad 
eller plats skapas. Man måste kunna ta sig till platsen, men man kan 
göra det på olika sätt. Gehl menar att de offentliga rummen, som gator, 
parker och torg, främjar det sociala livet. 
 
För att socialt liv ska uppstå behövs det tre olika aktivitetstyper: 
De nödvändiga, de valfria samt de sociala aktiviteter. De nödvändiga 
beskriver olika ärenden, alltså när folk rör sig för att de behöver uträtta 
något. Det kan vara att ta sig till sin arbetsplats eller gå och handla 
mat. Den fysiska miljön påverkar dessa aktivitetstyper relativt lite. De 
frivilliga aktiviteterna beskriver sociala avtalade aktiviteter och möten. 
Det kan vara till exempel att gå på en dejt, utöva någon slags aktivitet 
eller promenera. (I uppsatsen måste dessa frivilliga aktiviteter också 
räknas även om man utövar dem allena. Alltså att en promenad inte är 
beroende av att man har någon att gå på promenad med). De frivilliga 
aktiviteterna drivs av önskan att vara på platsen och är starkt beroende 
av en väl utformad fysisk miljö som inbjuder till de frivilliga aktiviteterna. 
Likt Jane Jacobs skriver så väljer människor att vara på en plats om de 
trivs på platsen. 

De sociala aktiviteterna är spontana möten mellan människor. De är 
alltså beroende av att andra människor vistas på platsen och därmed 
också beroende av de nödvändiga och de frivilliga aktiviteterna, 
eftersom att det är sådana som för människor till en plats. Genom att 

förutsättningar för att även de sociala aktiviteterna ska uppstå. I den 

rum som går från en punkt till en annan. Detta behöver inte ske på 
snabbast möjliga vis utan lika viktigt är vad man upplever på vägen dit. 
Fortsättningsvis kommer uppsatsen att använda sig av begreppet stråk.

Hållbar utveckling är ett begrepp som etablerades i 
En hållbar 

utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov. Författarna diskuterar begreppet hållbar utveckling och tar 
också in perspektiv av regelverk och förvaltning. Hållbar utveckling 
består av tre dimensioner som ska samstämma och ömsesidigt stödja 
varandra. Dessa tre dimensioner är: den ekonomiska, den sociala och 
den miljömässiga. Hållbar utveckling är en process som grundar sig i 
välvilja och kritiskt helhetstänkande. Begreppet erkändes 2002 av FN:s 
toppmöte som en överordnad princip för FN:s arbete. 

De rådande klimatförändringarna ställer allt högre krav på oss att 
förändra vårt levnadsmönster. Kraven ställs framför allt på städer då 
det är dessa som har högst klimatpåverkan. Men det är inte bara 
utmaningarna som är störst här utan även möjligheterna. I städer är det 

ekonomisk budget för att anpassa livsmiljöer för stadens invånare 
(Delegationen för hållbara städer, 2012).  Uppsatsen har tagit hänsyn 
till hållbar utveckling i linje med Karlskrona kommuns arbete om hållbar 
utveckling.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

M E T O D

Hållbar utveckling

Bild 3: Illustration över socialt liv i staden (Gehl arkitekter)
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Studerad litteratur har bidragit till att kunna genomföra inventering, 
analys och förslag av stråket. Jag har valt litteratur som fördelar sig 
inom en rad olika områden. De skillnader man ser inom den valda 
litteraturen är att de som är framställda under samma tidsepok (Jane 
Jacobs, Lynch) har stora likheter även om Lynch som arkitekt använder 

Skillnader syns också om författarna tillhör olika kultursfärer. Exempelvis 
refererar amerikanen Allan B. Jacobs ofta till amerikanen Lynch men 

en egen kultursfär och hans första bok Livet mellem husene kom också 

 

för The Street Life Project i New York
boken The social life of small urban places

och hur stadsliv studeras och hur vi använder staden och dess rum. 

Författaren använder sig av många detaljbeskrivningar, t.ex. att alla ytor 
ska ha en användning, platserna är tillgängliga och ha många sittplatser, 
offentliga ytor som ger för mycket utrymme för bilar är feldisponerade. 

plats, detta i likhet med Lynchs fem element, som också belyser vikten 
av solljus och kontakt med vatten. Dessa fem element beskrivs närmare 
på nästa sida.  
 
 
 

 

Jane Jacobs var autodidakt och den som på många sätt intro- 
ducerade termen urbansociologi. Jacobs formulerade i sin bok  
The Death and Fall of Great American Cities  
för folkliv och diversitet:  
 
1. Blandade funktioner som är aktiva vid många tidpunkter.  

 
3. Blandad ålder på miljö och byggnader. 
4. Täthet.  

Jacobs uppmaning att gå ut på platsen och observera vad folk gör, 
stannar, interagerar har varit till hjälp i mitt fältarbete. Jacobs beskriver 
vidare att om en plats anses vara otrevlig kommer människor inte 
vistas där. Däremot om platsen omtalas som trevlig och säker kommer 
människor att uppsöka den oftare. Alltså påverkas människors vilja att 
vistas på en plats av deras egna uppfattning av platsen. Människor 
vistas helst på platser som de gillar, känner sig trygga på och som 
har miljömässiga kvaliteter. Utformning av platser spelar alltså roll för 
platsens sociala attraktionskraft. Detta stämmer väl överens med hur 

vistas där andra människor också är.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Litteraturöversikt

Urbansociologisk analys
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Jan Gehl är en dansk arkitekt och professor i stadsplanering vid 
Kunstakademiet i Köpenhamn. Hans bok (livet mellem husene 1971) 
diskuterar den offentliga miljöns betydelse för stadslivet. Gehl har även 
gjort en studie i Karlskrona, se nästa sida. I boken formuleras ett antal 
nyckelbegrepp för att uppnå god stadskvalitet: Assemble or Disperse, 
Integrate or Segregate, Invite or Repel, Open up or Close in. Boken 
diskuterar också hur vi fysiskt använder stadsrummet; walking, standing, 
sitting och andra begrepp som beskriver hur det sociala livet utspelar 
sig. Gehl har kondenserat platsers kvalitet till tre punkter, nämligen: 
trygghet, komfort och upplevelse. Trygghet kan innebära skydd av olika 

innebär exempelvis en bekväm sittplats i solen men också i skugga. 
Upplevelse kan vara en enkel händelse, en utsikt, något som inträffar, 
något som man observerar. 
 

Gordon Cullen var en brittisk arkitekt som etablerade själva begreppet 
Townscape
formulerar ett sätt att se på staden som bygger på sekvenser (serial 
vision). Vi rör oss genom staden och upplever den och dess kvaliteter. 
Cullen inför olika begrepp för hur dessa kvaliteter kan beskrivas. Det har 
att göra med olika platser och hur de hänger ihop. Några begrepp som 
Cullen använder är thereness (karaktär och identitet), here & there (kon-
trast mellan platser), looking out of enclosure
rum), punctuation (betoning av platser), narrows (smala stadsrum som 
kontrast till breda), anticipation (förväntan).  Även Lynch, som skriver om 
strukturer och element i en stad, har sin utgångspunkt i den rumsliga 
analysen. 

 

Kevin Lynch var amerikansk stadsplanerare, arkitekt och professor vid 

är The Image of the City

olika strukturer som påverkar hur invånarna rör sig. Benämningarna 

gränser, områden, noder och landmärken. Tillsammans skapar dessa 
strukturer en bild (en mental karta) som gör det lättare att orientera sig 
och förstå helhetsperspektivet. Den här mentala bilden är ingenting 
vi gör medvetet utan något som sker inom oss när vi kommer till en 
plats. Den här tanken är egentligen densamma som Jane Jacobs hade 

verkligheten. Denna metod ligger också som grund till kandidatarbetets 
platsanalys. 

solljus, växtlighet, bördig mark. Såväl strukturerna som elementen har 
jag funnit relevanta i mitt arbete. Stråket löper längs vatten och med bra 
tillgång till t.ex. luft och solljus, och självklart vatten. 

Boken Samhällsbyggandet som mysterium 2018 är en nyligen 
utkommen antologi som innehåller 14 olika texter. Här tas också upp 
en rad relativt nyligen tillkomna fenomen inom stadsbyggnad som 

Meijling) samt New Urbanism (Jill L. Grant).

Allan B. Jacobs analyserar i sin bok Great streets
och gaturum, skalor och mått, täthet och stadsplanegeometri. Jacobs 
använder också rubriker som Qualities that contribute som belyser hur 
staden får högre kvalitet via ett antal faktorer som han beskriver.  

Stadsbyggandets teoribildning 

Rumslig analys 

Stadsrumsöversikt

L I T T E R A T U R
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Allan B. Jacobs har varit prefekt vid Department of City and Regional 
Planning vid Berkeley-universitetet, USA. Författaren sammanställer 
ett trettiotal av de mest uppskattade gaturummen i världen i plan och 
sektion, med mått och dimensioner, och även ett femtiotal stadsplaner 
ritade i samma skala av städer från hela världen. Jag har haft nytta 
av boken för att studera hur stråk och stadsrum från hela världen är 
utformade. Även Lynch och Cullen beskriver olika sätt att uppfatta 
stadens rum. Lynch använder de begrepp jag nämnt för att förklara hur 
man rör sig i staden.  

Litteraturen har stora överensstämmelser sinsemellan. Allan B. Jacobs 
bok kom något senare än Jane Jacobs, Lynch och Cullen, och refererar 
återkommande till dessa böcker, framför allt till Jacobs och Lynch. Detta  
sker främst i de konkluderande kapitlen.  

I min litteraturstudie har jag även tagit med den antologiska boken 
Samhällsbyggandet som mysterium (Meijling & Haas 2016) som är 
dokumentationen av ett internationellt forsknings-seminarium som hölls 
på KTH i Stockholm 2016 och där 14 internationella skribenter och 
forskare utvärderade Jacobs arbeten ställda mot vår egen tid.

 
 
 

 

Följande styrdokument från Karlskrona kommun, Boverket och Gehl 
arkitekter har använts i arbetet.

Översiktsplan Karlskrona kommun 2030
Översiktsplan framtagen av Karlskrona kommun som redogör för 
kommunens markanvändning och framtida utveckling fram till år 2030. 

Översiktsplan Stockholm stad 2018
Denna innehåller vägledning och stöd i beslut om användning av 
mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska bevaras 
och utvecklas. Jag har använt denna plan som ett exempel på hur man 
arbetar i en annan kommun.

Gestaltningsprogram Pottholmen Etapp 1, 
Karlskrona kommun, 2015
Här beskrivs kommunens planering för utbyggnadsområdet västra 
Pottholmen, vilket är område B i min studie.
 

stad), Boverket et al, 2006
Skriften beskriver en rad typer av gator och hur de kan disponeras vid 

 

Om den valda litteraturen

L I T T E R A T U R

 
Gehl arkitekter, 2007.
Detta är ett arbete beställt av Karlskrona kommun som berör i första  
hand Trossö. Rapporten innehåller konkreta förslag men också princi- 
piella resonemang om att länka samma stadsrum, stärka förbindelser 
och även detaljer som enhetlig beläggning, uppehållsmöjligheter vid 
vattnet, ta bort kajparkering, förstärka visuella förbindelser. Rapporten 
är drygt 10 år gammal men innehåller ändå åtgärder som jag har 
inspirerats och använt mig av.
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På följande sidor kommer inventeringen presenteras för det markerade  
området på kartan (Se bild 3). Det leder från Borgmästarekajen till  
Campus Gräsvik. Sträckan mäter ungefär 2,3 km och har olika karaktärer 

 
karaktärsdrag har stråket delats in 8 olika delområden, A- H.  
Dessa presenteras dels efter de rumsliga förhållandena och de sociala, 
enligt uppsatsen teoretiska utgångspunkt. Varje delområde har 
sammanfattats med keywords. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bild 4: Stråkets indelningar i åtta områden

Stråkets delar

I N V E N T E R I N G
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om sträckan, med äldre bebyggelse öster om denna. Bostäder i 
trevåningshus med balkong. Sträckan går i en båge med trädplantering 

innehåller en refug framför allt i den norra delen av sträckan innan den 
svänger av österut mot Karlskrona centralstation. 

sticker ut från kajpromenaden. Både fotgängare och cyklister rör sig 
längs sträckan till och från målpunkter på centrala Trossö, eller rör 
sig  här i rekreationssyfte.

Keywords:

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Område A (Ljusgrön)

Bild 5: Område A

Bild 6: Borgmästarekajen från Västra Köpmannagatan vid Fisktorget fram 
till att Borgmästarekajen viker österut mot Karlskrona centralstation

Längd:
200 m

Karaktär:

I N V E N T E R I N G
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ca 150 m avstånd. Sträckan följer vattnet med en trädplantering mellan 
stråket och kajkanten. Rummet är trångt utmed den nya bebyggelsen. I 
norra delen är däremot rummet stort och något upplöst där det vetter 
mot den gamla brandstationen.  
 
Karlskrona kommun (2015) har upprättat ett gestaltningsprogram 
som en del av en ny detaljplan. Gestaltningsprogrammet innehåller 
illustrationer och planprogram för det som kallas Etapp 1. 
Planområdet sträcker sig från att Borgmästarekajen viker österut 
mot centralstationen fram till där Lokstallarnas parkering och handel 
startar. Gestaltningsprogrammets detaljplan vann laga kraft 2015 och 

brandstationen som tidigare var belägen på platsen upp till Hästö. 
Detta för att ge plats för nya bostäder i sju kvarter. Detaljplanen 
innebär ett tydligare promenadstråk längs vattnet och två nya 
parkområden. De planerade lokalgatorna är kantade av träd. I planens 

med bostäder i plan 2 samt serviceverksamheter. Planens östra del 
gränsar till det nybyggda busstorget vid Karlskrona centralstation. 

sidan, alltså längs vattnet och utmed centralstationen. Detta har enligt 

centralstationen och därmed frigör vattenkontakten. 

Längd:
300 m

Karaktär:
GC-bana vid  
nybyggnadsområde

Bild 7: Område B

Bild 8: Pottholmen sett från vattnet

Område B (Mörkblå)

I N V E N T E R I N G
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Kajpromenaden längs vattnet har pausplatser och bänkar. Här rör sig 
människor från och till målpunkter på Trossö eller för rekreation. Då ett av 

att sitta på. Vyn över Saltö är ett populärt fotomotiv. Från bryggorna är 

området. 

Keywords: Kajpromenad, pausplatser, bänkar, buskage,  
ombyggnad, utsikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 9: Kommunens plan över hur kajen längst Pottholmens ska se ut. 
White arkitekter.  

I N V E N T E R I N G
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Kopia för Clara Ahlenius  
kandidatarbete
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Sträckan är huvudsakligen en transportsträcka. Gångbanan är 2,5 meter 
och den dubbelriktade cykelbanan är 3 meter. Busshållplats Lokstallarna 

och hela vägen bort till Bangården. GC-vägen löper med vattnet på sin 
västra sida. På den östra sidan ligger Lidl med tillhörande parkering. 

som idag består av gymlokal, en iransk förening, ett snabb-livs, SJ:s 
personal-lokaler, en möbelbutik med mera. Såväl grönstruktur som 
annan trädplantering saknas i området. Markbeläggningen är asfalt på 

Gångbanan avslutas med en stenslänt ner mot vattnet. Räcke saknas. 

Människorna som rör sig utmed område C är huvudsakligen kunder 
till Lidl eller Lokstallarnas detaljhandel. De gående och cyklande längs 
vattnet är människor som transporterar sig till eller från centrum. Lidl 
stora byggnad ligger precis intill trottoarkanten och saknar fönster 

som räknar antal cyklister som är ett led i kommunens initiativ för att 

fots eller cykel till Långö använder sig av denna bro. 

Keywords: 

 
 
 

Område C (Rosa)

Längd:
250 m

Karaktär:
GC-bana vid  

Bild 11: Område C

Bild 12: GC-banan sett från gamla Långöbron 

I N V E N T E R I N G
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olika riktningar. De stora gatubredderna gör att fordon här ofta har hög 
hastighet. Mot öster övergår gatan i infartsleden till Trossö och kritiseras 
ofta för bilarnas höga hastigheter. Pantarholmens toppiga form syns 
tydligt med bebyggelsen som klättrar utmed sidorna. Den börjar med 
caféet Nellies. Förutom en kruka för plantering saknar platsen grönska. 
Backen upp till Landsvägsgatan är öppen och utsatt för hårda vindar 
från söder.
Området är Pantarholmen södra spets och olika broar går över kanalen 
mellan Pantarholmen och Pottholmen. Vattenrummet märks dock inte 

är en tydlig förgreningspunkt till olika delar i denna del av staden. Man 
upplever inte vattenrummet som en gång fanns här. 

uppbyggnaden av korsningen. Både fotgängare och cyklister genar 

Trossö från Pantarholmen, Långö och från BTH passerar här. Samtliga 

som har en sydvänd solvägg där framförallt äldre sitter och njuter av 
solen. Förutom denna punkt saknas platser för sociala möten. De som 
rör sig här är på väg någon annanstans. 

Keywords: 

 
 

Område D (Gul)

Längd:
200 m

Karaktär:
Korsning som samlar ihop  

på gränsen mellan  
Pottholmen och Pantarhol-
men

Bild 13: Område D

Bild 14: Korsning Pottholmen - Pantarholmen norrut med  
Pantarholmens karakteristiska silluett.  

I N V E N T E R I N G
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Sträckan på område E ligger på Pantarholmen som till stor del består 
av bostäder i ca 4 våningar men har även service i form av matbutiker, 

lampfabrik som tillverkar fotogenlampor sedan 1884. Av detaljhandeln 

gångväg med ett tiotal sittbänkar i söderläge. Gång- och cykelvägen 
har skilda höjdnivåer med en grässlänt emellan, och vattnet beläget 
ytterligare en nivå ner. Cykelbanan ligger i höjd med den övriga 

med 67 bostadsrättslägenheter och 47 hyresrättslägenheter.  Medan 
kv Garvaren byggs används stråket som en parkeringsgata med 
kantstensparkering på båda sidor.  

blommorna längst vattnet och utsikten. Det är en vanlig sträcka för folk 

med cirka 10 m mellanrum. Härifrån har man utsikt mot Trossö och mot 

Keywords: Parkering, promenad, sittplatser, lugn, utsikt, vattenkontakt, 
nivåskillnader.

 

Område E (Ljusblå)

Längd:
500 m

Karaktär:
GC-bana vid  
dubbelriktad gata  
längs vattnet

Bild 15: Område E

Bild 16: Pantarholmskajen sett från Långö 

I N V E N T E R I N G
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med sin parkering. Sträckan lämnar sin vattenkontakt och blir mer 

en park med lekplats, en boule-bana, bord och stolar. Parken, som är 
något nedgången, klyvs i två delar av Polhemsgatan där bilar kommer 
från Trossö och Sunnavägen. Tullparken ligger lågt i terrängen vilket 
gör att det samlas vatten och parken översvämmas av regnvatten både 
på hösten och till våren under snösmältning. Norr om Tullparken ligger 

grönområde, som dock har en privat karaktär och det är inte självklart 
för besökare att vistas på platsen. 

Tullparken används inte särskilt mycket. Den runda trädplanteringen 
med bänkar har ibland besökare. Det är ofta boende från det 

busshållplats. 

Keywords: 

 

 
 
 

Område F (Mörkgrön)

Längd:
400 m

Karaktär:
Korsning som samlar ihop  

på grönsen mellan  
Pottholmen och Pantarhol-
men

Bild 17: Område F 

Bild 18: Landsvägsgatan / Polhemsgatan förbi Tullparken
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Område E har Polhemsparken på västra sidan och bostadshus på östra 
sidan. Polhemsparken har bra kontakt med vattnet. Vägen är cirka 8 m 
bred och börjar här luta uppför i nordlig riktning. Från öster kommer 

på västra sidan är ca 2 m. På östra sidan är gångbanan av varierande 
bredd och upp till  3 m. Bebyggelsen är i tre våningar med inglasade 

ventilationstrumma som släpper ut avloppslukt. En mindre yta med tre 

Längst GC-banan rör sig pendlare till och från Campus Gräsvik. Dessa 
har ofta relativ hög fart eftersom  vägen blir en backe norrut. Parken 
nyttjas inte förutom den lilla stig längst vattnet där boende ibland rör 
sig.

Keywords: Park, vattenkontakt, busshållplats, dålig lukt

 
 

Område G (Röd)

Längd:
100 m

Karaktär:
Park på västra sidan och 
bostadsbebyggelse på östra 
sidan samt busshållplats

Bild 19: Område G

Bild 20: Polhemsparken

I N V E N T E R I N G
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Efter Polhemsparken kommer vi in i område H som har bebyggelse 
på bägge sidor. Den består mestadels av bostäder. Ett hus har haft 
lokaler; blomsterbutik, bilservice och hundfrisör. Dessa är nedlagda 

där skräp ofta samlas. Denna tomt är avgränsad med staket och en 
rad med klippta lindar.  Sträckan avslutas med en cirkulationsplats. 
Markmaterialet är generellt asfalt med en nivåskillnad med kantsten 
mellan gångbana och cykelbana och även mellan cykelbana och köryta. 
Körytans bredd inkl parkering är ca 10 m.

De som rör sig på sträckan är mestadels studenter eller anställda på 
BTH på väg till eller från skolan. Det förekommer även motionärer då 

Keywords: Stadsgata, bebyggelse, parkering, lutning, utsatt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område H (Orange)

Bild 21: Område H 

Bild 22: Polhemsgatan, sett från BTH

Längd:
300 m

Karaktär:
Rak stadsgata i  
uppförsbacke med  
bebyggelse på  
bägge sidor

I N V E N T E R I N G
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Analysen är gjord i samma områdesindelning som inventeringen. Detta 
bibehåller uppsatsens struktur. Man kan enkelt använda sig av Cullens 
begrepp serial vision här. Varje delområde kan ses som en ny scen som 
man kliver in i när man ankommer till ett nytt delområde. Varje scen 
sammanfattas med värderande keywords.  
 
Analysens indelning är gjord mot bakgrund av uppsatsens teoretiska 
utgångspunkt som är urbansociologin. Urbansociologins rumsligt 
inriktade del inriktar sig på den fysiska utformningen av området. Detta 
har jag benämnt  Den fysiska utformningen kan 
till exempelvis vara möbleringar, markbeläggning, natur och gatubredd. 
Den andra delen, den sociala aspekten som syftar till människors 
rörelse, vistelse och aktivitet har jag beskrivit som 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analys

Bild 23: Stråkets indelning i åtta delområden

A N A L Y S



 

3 2

Området har stadskaraktär och är en del av Karlskronas centrala del, 
Trossö. Utmed vattnet står en rad pilträd, som dock är i ganska dåligt 

stolpar. Utsikten är värdefull och man ser både Saltö och Fisktorget 

utsatt men har bra vattenkontakt. 

GC-banan är en populär sträcka och befolkas av både gång- och 

miljön. Det saknas sociala platser förutom en enkelt utställd parkbänk, 

 
Keywords: Värdefull utsikt, ogästvänligt klimat (blåst), för få sittplatser.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Område A (Ljusgrön)

Bild 24: Område A

Bild 25: Borgmästarekajen med trädrad längst vattnet 
och en parkbänk 

A N A L Y S
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Enligt kommunens detaljplan planeras GC-banan förbättras genom 

mot busstorget. Ny bostadsbebyggelse i 4-5 våningar kommer att 
skapa ett bättre rumsmått och lokaler i bottenvåningar kommer att bidra 
positivt till miljön. De platser som planeras byggas utmed sträckan blir 
också en tillgång. 

restauranger och offentliga ytor. De nya platserna och  parkerna 
kommer också att hjälpa till att befolka stråket. Nya trädplanteringar 
kommer att bromsa vindar och bidra till en bättre social miljö. Denna 
nya stadsdel kommer att bli viktig för att binda ihop denna delen av 
Karlskrona.

Keywords: Stökig miljö, byggarbetsplats med störningar.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Område B (Blå)

Bild 26: Område B

A N A L Y S

Bild 27: Utvecklingen av Pottholmen
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Område C saknar den trädplantering som funnits på sidan längst vattnet 
fram till Långö-bron. Avsaknaden på grönstruktur tillsammans med 
den enkla markbeläggningen ger ett kallt och tråkigt intryck. Platsen 
är öppen rakt igenom, från vattnet på västra sidan till den östra. Detta 
tillsammans med avsaknaden av grönstruktur gör att vinden blåser 

väderstreck men framförallt söderifrån. Markbeläggningen är densamma 

Gatubelysningen är på en sådan höjd att de främst lämpar sig för 

för the human dimension som Gehl menar är ett sätt att bygga staden 

lokaliserad men används inte särskilt ofta. Sammanfattningsvis upplevs 
denna plats som ödslig och ogästvänlig. Platsen saknar också en känsla 
av rum vilket skulle göra platsen mer angenäm att vistas på. Det är 
en viktig plats på gränsen mellan Pottholmen och Pantarholmen och 
förtjänar mer omsorg än den har idag. 

Sträckan på område C saknar växtlighet. Till skillnad från södra delen av 
stråket ligger GC-banan här närmare vattnet eftersom en trädplantering 

skapar en otrygg baksida vilket resulterar i att folk gärna väljer den 
västra sidan av stråket att röra sig på, se bild 32. Detta område har 
en miljö som är viktig att förbättra. Idag representerar det mest ett 
avbrott i det långa stråket mot Campus Gräsvik. Det är en av de mest 
kritiska punkterna på sträckan. Mycket har det att göra med blåsten, 

 
 

Område C (Rosa)

Bild 28: Område C, Pottholmskajen

Bild 29: GC-bana intill bilbana och Lidl med storskalig belysning

A N A L Y S
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Markbeläggningen (asfalt) är som tidigare nämnts samma för bilister 

en hög hastighet. Detta beror på att asfalt är en “snabb” beläggning 
som lämpar sig för fordon med hjul.  Man uppfattar också den 
sammanlagda bredden som stor och då blir hastigheten högre. Vid den 
nya busshållplatsen på Pottholmen har ytor med smågatsten anlagts. 

stenfogar ger vibrationer i hjulen. Denna metod skulle vara relevant 
även för detta parti. 

Keywords: 
gående och cyklister, icke anpassad belysning för gående.

 
 
 
 
 

A N A L Y S

Bild 31: GC-bana vid norra Pottholmen

Bild 30: Cykelräknare vid Pottholmen

Bild 32: Lidls otympliga byggnad tätt intill trottoaren
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Detta är ett område som är öppet och blåsigt från både öster och väster 

upplevs det som ett ogästvänligt parti. Platsen markerar också 
Pottholmens slut där den övergår i Pantarholmen. Detta får man dock 

förtydligas så att vattnet mellan dem syntes. Pantarholmens silhuett är 
en tydlig markering och utgör ett positivt “landmark”.

ofta och hamnar fel. Detta gör även platsen farlig. Närheten till havet på 
bägge sidor skapar blåst och gör det till ett utsatt och ogästvänligt parti 

 
Keywords: Svårorienterat,  

 
ogästvänligt för gång-  

 
 
 
 
 
 
 
 

Område D (Gul)

Bild 33: Område D

Bild 34: Kanalen mellan Pottholmen och Pantarholmen Bild 35: Ogästvänligt parti med tunnel-un-
dergång under infartsleden.

A N A L Y S
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inte alls lika intensiv och upplevs inte störande på samma sätt som 

Sittmöjligheterna är goda med ett 20-tal parksoffor utplacerade. 
Vattenkontakten är god och även utblickarna mot den nära belägna 
Långö med dess bro. 

Sträckan har kantstensparkering vilket gör att det blir trångt, samtidigt 
som att de små gatumåtten håller ner fordonens hastighet, vilket är 
positivt. Kopplingen mot stråkets fortsättning norrut är däremot svag. 
Stråket har ett avbrott här och man måste passera gatan för att ta sig 
vidare. Det saknas dessutom övergångsställe. 

Här stannar folk ofta till för att njuta av utsikten och solen på 
eftermiddagen. Parksofforna erbjuder sittmöjligheter men det saknas en 

ligga närmare vattnet för att erbjuda en annan upplevelse än vad man 

men den är privat och till för angöring av småbåtar.

Keywords: Stillsamt, trevligt, soligt, många sittplatser.  
 
 

 
 
 
 
 

Område E (Ljusblå)

A N A L Y S

Bild 37: Södra Pantarholmensedd norrut. Separerad gångbana på en 
lägre nivå. Kantstensparkering. 

Bild 36: Område E
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Här lämnar stråket vattnet och rör sig längre in på Pantarholmen. 

på gångbanan och korsa den. Gångbanan går mycket nära ett högt 
bostadshus och dessutom under de skuggande balkongerna. 

mycket socialt liv. Sittplatser saknas, liksom sol. Tullparken på stråkets 
östra sida ligger mycket lågt och har en väg som klyver den tvärs 
igenom. Detta bidrar till att man inte vill låta sina barn leka fritt. Vägen 
utgör alltså en barriär mellan parkens två olika delar. Busshållplatser 

en del av sin attraktivitet. Om bostadshuset hade haft en annan funktion 
i markplanens bottenvåningar, tex handel, hade sträckan fått ett annat 
socialt liv.
 
Keywords: 
fotgängare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område F (Mörkgrön)

Bild 38: Område F, Norra Pantarhomen

Bild 39: Stråket lämnar vattnet. Landsvägsgatan går 
över till att bli Polhemsgatan

A N A L Y S
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Område G avser stråket intill Polhemsparken. Här upphör bebyggelsen 
och stråket öppnas upp mot vattnet. Mellan stråket och vattnet ligger 
parkens gröna rum som kantas av stora lövträd med skuggande kronor. 

har tre parksoffor, dock placerade intill en transformatorstation. Platsen 

potential för utökad användning. 

Platsen har potential att inbjuda till sociala aktiviteter. Kvällssolen gör 

parken mycket begränsat. Detta beror till del på att kvarteret intill har 
sin ventilationstrumma som sprider en odör över parken. 

Keywords: Illaluktande, lugnt, värdefull grönska,  
attraktiv vattenkontakt.

Område G (Röd)

A N A L Y S

Bild 40: Område G, Polhemsparken

Bild 41: Elcentralen vid Polhemsparken
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Området är en rak stadsgata med bostadshus på bägge sidor och 

paviljong som har innehållit handel vilken dock numera är nedlagd. 
Sträckan har en tydlig rumslighet men är starkt skuggad. Gångbanan 
är smal och har en låg kantsten mot cykelbanan. Därefter kommer 
en avlång refug med kantstensparkering. Alla ytor har samma ytskikt, 
nämligen asfalt, vilket i första hand är ett material som används på 
körytor. Området saknar grönska. 

Cullens begrepp anticipation (förväntan) är tydligt här. I fonden skymtar 
ljus och grönska vilket gör att man förstår att någonting nytt händer där 
(ankomsten till Campus Gräsvik). Även begreppet narrow, att rum av 
olika bredder avlöser varandra, illustreras här.

Det är positivt med kantstensanvisningarna vilket gör att man känner 

och saknar helt träd. Det är ett renodlat transportrum och det saknas 
uppehållsplatser. Människorna som rör sig här är på väg antingen till 
eller från skolan. Hade butikslokalerna varit i bruk hade det funnits mer 
liv och rörelse här. 
 
Keywords: Skuggat, hårt, kalt, tomt, övergivet. 
 

 
 
 

Område H (Orange)

A N A L Y S

Bild 42: Område H

Bild 43: Polhemsgatan sedd söderut i saknade av både 
förgårdsmark och grönska
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Bild 44: Polhemsgatan sed norrut Bild 45: De tomma butikslokalerna
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Analysen pekar på att stråket har många punkter där promenadstråket 
inte riktigt hänger ihop. Stråket är inte heller utformat så att man 
upplever Karlskronas olika öar. Dessutom löper stråket i sin norra 

litteraturen. 

följer vattnet och får även bättre miljökvaliteter. Dessutom kan stråket 

nya placering kommer också att hjälpa till att aktivera Polhemsparken på 
ett bra sätt. 

Det har också varit viktigt att placera stråket på ett sätt som gör att 

ska kunna känna trygghet och säkerhet i miljön genom att stråket 

har viss social kontroll över vad som händer på stråket. I mina tre 
fördjupningsområden innebär två av dem en ny placering av stråket. 
I område F, Norra Pantarholmen, har stråket en tydlig visuell kontakt 
med relativt många lägenheter som ligger nära stråket. I område 

bostadshuset som ligger där.

Flera av de begrepp som förekommer i den studerade litteraturen går 

here & there (kontrast mellan 

händelse längre fram, det kan vara i form av en pausplats, ett landmärke 
(Lynch) eller en plantering, bildas en anticipation (förväntan) (Cullen) 

Tillsammans stöder de studerade begreppen den rumsliga analysen. 
Analysen visar att stråket har fyra av Lynchs fem viktiga element; 

vatten, luft, solljus, växtlighet. Dessa element har bidragit till själva den 

delvis nytt läge. Lynch har också fem olika strukturer som påverkar hur 
man rör sig i staden (landmärken, stråk, gränser, noder, områden). 

studerade sträckan, tex Pantarholmens silhuett som ett landmärke, 
eller Pottholmens nya kvarter som ett eget område. Den vattenlinje 

är ett bra exempel på det som Lynch kallar gräns, i detta fall mellan 
land och vatten. Lynchs strukturer som stýr hur man rör sig i staden 
kopplar dessutom till urbansociologisk teori och det man där kallar 
social arkitektur. I vissa fall saknas inslag som Lynch pekar på, tex tydliga 
gränser kring Polhemsparken.

Den ogästvänliga, blåsiga och svårorienterade platsen som i studien 
benämns som område D är ett exempel på vad Lynch kallar nod. Den 
skulle dock behöva en ny gestaltning för att uppfattas positivt och på 
det sätt som Lynch beskriver en nod. 

(inbjuda-avvisa) är ett begrepp som Gehl använder ofta för att analysera 

men utan inbjudande rum eller aktiviteter är ett exempel på en park 
som skulle behöva höga värden på invite (inbjuda). Även Gehls begrepp 
assemble-disperse (samla-sprida) visar snarare en spridd situation och 
skulle behöva något som gör att parken blir en mötesplats.
 
 
 

 

Sammanfattande analys
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Många studier visar på att stadskvalitet uppkommer genom att 

rörelser i urban miljö såsom pendling till arbetet eller varutransporter 
med leveransfordon. Ett rikt, promenadvänligt och tillgängligt stråk 
för gång och cykel är ett bra sätt att berika en stad med sådana korta 
rörelser (Meijling, Haas). 

För att förtydliga fördelarna och nackdelarna har analysen beskrivande 
keywords som är korta sammanfattande ord om upplevelsen av platsen. 
Återkommande keywords för stråket är ogästvänligt för gång- och 

bemöta och korrigera. 

Avslutningsvis kan nämnas att Karlskrona stad strävar efter hållbar 
utveckling. Ett nytt stråk genom staden förbinder inte bara stadens 
delar utan uppmuntrar också till att välja hållbara hållbara transportsätt 
som cykel och att promenera.
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Min valda uppgift ligger på stadsbyggnadsnivå och innebär att läka ihop 
olika stadsdelar med hjälp av ett genomgående gång- och cykelstråk 
av hög kvalitet. Vattenkontakten, det solvända läget och de varierade 
sekvenserna är grundläggande kvaliteter som jag anser kan utnyttjas 
bättre. Med relativt enkla åtgärder kan sträckan Trossö- Campus Gräsvik 
bli en ny intressant stadsrumssekvens i centrala Karlskrona- en riktig 
promenad. För att förbättra kvaliteten längs stråket är det angeläget att 
koppla ihop de olika rummen till en sekvens, så att besökaren upplever 
vad Cullen kallar serial vision. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generella åtgärder

1. Ge alla gångytor en gemensam beläggning av högre   
    kvalitet än idag- exempelvis markbeläggning av natursten         
    eller betong. 

 
     gång/cykelytor.
 

 

4. Flera sociala möjligheter- mötesplatser, sittplatser 
    och arrangemang för rekreation. 

5. Samlande mötesplatser utmed vattnet- solbryggor, 
    utsiktsdäck, picknickområden, platser för lek och spel  
    och platser för sociala aktiviteter.  

6. Generellt förbättrad belysning som bör vara anpassad för
 

 

8. Ge de olika platserna karaktär som tillför  de olika 
    områdena identitet.
  

utrymme för ett fortsatt kajstråk, vilket borde utnyttjas.
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Med hjälp av inventeringen och analysen har jag kommit fram till ett 
antal förändringsförslag som skulle förbättra miljön både rumsligt och 
socialt.  
 

 
gestaltningsförslag har jag valt att koncentrera till: områdena C  
(Pottholmskajen), F (Norra Pantarholmen) och G (Polhemsparken). 

fann jag intressant för att Karlskrona 
kommun har ett pågående projekt som borde kunna fortsätta ända fram 
till den gamla Långöbron. Istället har man valt att endast satsa på den 
delen som ligger närmast Trossö. Det ger en känsla av att kommunen 
satsar mest på Trossö och centrum. 

är den del av den undersökta 

mer påtaglig. Därför valdes en helt ny dragning för område F som då 
får kontakt med vattnet. Upplevelser och rekreationsmöjligheter har 
prioriterats framför en stråkdragning som tar närmaste vägen. 

valdes som fokuspunkt på grund av sina 
goda möjligheter till förbättring.  Det är en vacker plats men används 

men de boende saknar en självklar strand att gå till trots att man bor i 
skärgårdsstaden Karlskrona. Med förslaget får de boende högre kvalitet 
och en mera attraktiv park.

 

Fokuspunkter för gestaltning

Bild 47: Området gamla dragning i rött och  
den nya dragningen i gult. 
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Sektion: Område C,
Pottholmskajen
Skala: 1:200 (A4)
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Gaturummets breda sektion förändras och blir smalare så att mer 
plats ges till miljöförbättrande åtgärder för fotgängare och cykel. 
Pottholmens trädrad fortsätter norrut och upp mot Lidls norra gavel. 
Även en trädrad mot östra kanten etableras och stråket blir då en allé. 
Lidl och dess parkeringsplats skärmas av. Vindhastigheterna reduceras 
i och med träden. Småbåtsbryggan kompletteras med ett soldäck som 
ligger på gångbanans nivå och skjuter ut över vattnet.  
 
 

förses med en lågt satt belysning. Gångstråket görs med stenplattor, 

vattenförbindelse mellan Pottholmen och Pantarholmen. Denna 
tydliggörs genom att gestalta området som en tydlig bro där man 
upplever vattnet mellan öarna. 
 
Keywords: Vattenkontakt, gott om utrymme för gång och 

 

Område C, Pottholmskajen

Bild 48: Område C 
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Område F är där stråket viker av från kajmiljön. Förslaget innebär att 
stråket läggs om för att istället följa vattenkanten framför de bostäder 
som ligger där. (Se bild) Stråket utformas här som ett trädäck som 
spänns in i den granitklädda slänten (glacis) och stråket hänger på så 

de andra områdena. Likaså unikt för detta område blir att stråket löper 

bägge tar sig fram på trädäcket. Speciell belysning bidrar till karaktären, 
liksom pausplatser med parkbänkar för den som vill stanna och titta ut 
över vattnet. De rosa prickarna markerar dessa platser. Mot norr övergår 
glacisen i delvis slänt och naturliga klippor. Här (vid Kv Kakelugnen) 
övergår trädäcket i ett stråk som är mera naturligt utformat med en 
grusgång för såväl gång som cykel. Detta görs för att anpassa stråket till 
platsens naturliga karaktär.
 
Keywords: Vattenkontakt, naturnära, rekreationsanpassat, lugnt.

Område F, norra Pantarholmen

Bild 50: De gamla (röd) och den nya (gul)  
dragningen med markerade pausplatser. 

Bild 49: Område F Bild 51: Illustration över område F med nya dragningen i 
form av ett trädäck längs vattnet. 
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Sektion: Område F, norra Pantarholmen
Skala: 1:200 (A4)
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Bild 52: Inspirationsbild för 
trädäcket längst glacisens kant.

Bild 53: Inspirationsbild för paus-
plats för de gående.

Bild 54: Sektionsläge
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Polhemsparken kan bli en socialt användbar plats som skiljer sig från 
promenadstråket i stort. Parken avgränsas med buskage vilket skapar en 
känsla av rumslighet när man kliver in i parken. Detta blir en betoning av 

looking out of enclosure. Stråket löper fram som en grusad gång- och 
cykelväg. Parkens odör försvinner i och med att ventilationstrumman 
lokaliseras om. Parken kompletteras med sittplatser, grillar, lek och 
boulebana. Badmöjligheter kan undersökas; annars kan man tänka 
sig utomhus-duschar. En kajakuthyrning med kiosk placeras också i 
parken och aktiverar miljön. Polhemsparken blir på så vis en ny, grön 
mötes-plats med stark identitet och tydlig rumskaraktär. Skissen visar 
en översiktlig programmering av parken som leder till en aktivare och 
attraktivare park. I en vidare utveckling behöver den schematiska skissen 
detaljeras så att funktioner på detaljnivå tas om hand. 
 
Keywords: Trevligt, socialt, levande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område G, Polhemsparken

Bild 55: Den nya och den  
gamla dragningen.

Bild 57: Plats för aktiviteter, som 
bouleplan eller basketplan

Bild 56: Plats för café

Bild 58: Illustration av Polhemsparken

0 10 20 
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Sektion: Område G,
Pottholmparken
Skala: 1:200 (A4)
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Enligt Rienecker och Stray Jörgensen (2018) ska diskussionen bidra 
till den egna undersökningens hållbarhet och slutsatsens relation 
till undersökningsmetoden. De metoder som användes har varit 
platsbesök, litteraturstudier och skissning (research by design). Den 
kunskapsöversikt som genomförts bygger på dels litteratur, dels 
underlagsmaterial i form av plandokument. Plandokumenten är 
upprättade av Karlskrona kommun, samt en översiktsplan gjord i 
Stockholm som referens. Alla plandokument som har använts i studien 

om de rumsliga aspekter av stadsbyggnad, dels urbansociologiska 
texter. En ytterligare aspekt av metoden har varit fältbesök där jag har 
besökt stråkets delar vid olika väderlek och tidpunkter. Ett problem 
med fältbesök kan vara dels observatörens förförståelse men även 
personlig relation till platsen. Jag har försökt vara medveten om denna 
problematik och har därför försökt hålla mig så objektiv som möjlig för 
att mina observationer inte ska påverka analysen. Litteraturen har gett 
mig begrepp som jag har kunnat använda framför allt i min analysdel. 
De rumsliga begreppen som Lynch och Cullen har etablerat återkommer 
i min förståelse för stråkets olika delar. De urbansociologiska begreppen 
som framgår av J. Jacobs och Gehl har varit användbara för att kunna 
analysera den sociala användningen av miljöerna.

 

Detta kandidatarbete innebär en stadsbyggnadsanalys kring begreppet 
promenadstråk. Arbetet har resulterat i ett förslag till hur man kan 
binda ihop centrala delen av Karlskrona (Trossö) med Campus Gräsvik. 
Det är en viktig rörelseriktning i staden, men den passerar partier som 
är i behov av förbättring av sin miljö. Resultatet innebär ett stråk som 

en ny helhet, likväl med åtta olika karaktärer. Stråket har jag kallat 
promenadstråk. Det växlar från att vara ett gång- och cykelstråk till att 

är det ett gemensamt gång- och cykelstråk (område F).  Inventering 
och analys har gjorts för alla åtta delarna. Förslag till förändringar har 
sammanfattats som åtta generella ågärder som kan användas längs 
hela stråket. Dessutom har fördjupningar av gestaltningen gjorts i tre 
av de åtta delområdena. Förslaget tillgodoser de krav som man kan 
ställa på ett vattennära promenadstråk i ett attraktivt läge. Vissa partier 
har tydliga förbättringsbehov, vilka arbetet innehåller analyser av och 
även idéer om. Faktorer som förslaget grundar sig på är tillgänglighet, 
hållbarhet, trygghet, mötesplatser vid vattnet och gröna stråk. 

Kapitlen inventering, analys och förslag har alla tre använt sig av 
keywords. Dessa keywords sammanfattar observationer, värdering och 
förslag för en ny upplevelse av platsen. Gemensamt keyword för de tre 
fördjupningarna är vattenkontakt. Det är naturligt eftersom att vatten är 
en viktig kvalitet för skärgårdsstaden Karlskrona. Arbetets förslag inriktar 
sig därför på att placera stråket längs vattnet. 

Metoddiskussion Resultatdiskussion
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Arbetet har visat att en rumslig och social bearbetning av stråket Trossö-
Campus Gräsvik kan etablera ett sammanhängande stråk som inte 

fram till en rad konkreta åtgärder som stärker promenadstråkets 
sammanhang och ger ytterligare kvalitet till dess delar. Åtgärderna 
kommer att stärka Karlskronas stadskvalitet och kunna att fungera 
förebildligt för kommande upprustningar av stadens offentliga rum. 
Litteraturen har visat vad det är som är avgörande kring människors 
val att vistas på en plats. Den fysiska utformningen är viktig för att 

 
 
Sammanhängande gång- och cykelstråk i staden har många positiva 
fördelar. De skapar ett lägre bilberoende, förbättrar folkhälsan och 
visar upp staden på ett nytt sätt. Det är viktigt att stråken kopplar ihop 
sig till varandra och att de beskriver meningsfulla rörelser. På så vis 
skapas nya strukturer som kommer hela staden till godo. I detta fallet 
skapar det nya stråket en kontakt mellan BTH och Trossö, vilket är 
Karlskrona centrum samt en av stadens viktigaste arbetsplatser BTH. 
Det nuvarande stråket brister i ett par partier, vilket arbetet har velat 
åtgärda. Den delvis omgjorda placeringen av stråket visar också upp 

attraktiva platser att stanna upp vid eller passera, som Polhemsparkens 
nya strand och rekreationsområde, och norra Pantarholmens trädäck, 
dramatiskt inspänt i klippan.

Karlskrona är en skärgårdsstad med många kontakter mellan öarna, dess 
bebyggelse och vattnet. Dessa har inte alltid utnyttjas på ett sätt som 
överensstämmer med den moderna staden, byggd för människor och 
socialt liv. En intressant fortsatt studie som utvecklar det temat är hur 
Trossös norra och östra sida kan befrias från sina parkeringsanläggningar 
och göras till bättre tillgångar för Karlskrona och stadens offentliga liv. 
En fortsatt studie skulle också kunna ha en annan typ av avgränsning 
och röra ett innehållsligt tema, exempelvis tillgänglighet för 
funktionsvariationer eller genusperspektiv.  
 
Det beskrivna stråket är viktigt bland annat eftersom det passerar en 
stadsdel som just håller på att byggas och kommer såväl nya som 
gamla invånare till del. Det är också ett sätt att hjälpa till att aktivera 
det sociala livet på Pottholmen, som just nu håller på att växa fram. 

skulle kunna få viktiga roller för stadens urbana kvaliteter och borde 
studeras. Ett sådant är infartsleden med möjliga kopplingar till det 
framtida Hästholmen, vilken på sikt kommer att bebyggas. Ett annat 
är Borgmästarkajen utmed Trossö. Ett tredje är Östra Hamngatan och 
Skeppsbrogatan, idag parkering, som skulle kunna utvecklas till ett stråk 
med höga stadsvärden i ett mycket centralt läge på Trossö. 
 
 
 

 

Slutsats Fortsatta studier
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. Samlande begrepp för gator, torg, parker och stråk. 
(Stockholm översiktsplan 2020)

Översiktsplan. En översiktsplan syftar till att redogöra för kommunens 
framtida mark- och vattenanvändning och ska ge en tydlig överblick 
över de förändringar som en kommun planerar för. Översiktsplanen ska 
även visa på hur allmänna intressen, riksintressen, hållbarhetsarbetet, 
den potentiella klimatpåverkan och andra konsekvenser för djur och 
människor berörs av förändringarna. Översiktsplanen är inte juridiskt 
bindande men ska fungera som vägledning för kommunens fortsatta 
arbete. 

Stadskvalitet.
handel, samhällsservice, skolor och förskolor, kultur, ett rikt socialt 
offentligt liv med välgestaltade offentliga rum och parker är exempel 
på kvaliteter som människor värderar att ha sin närhet. (Stockholm 
översiktsplan 2020)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Olika typer av rörelser genom staden. Överbreda gator i 

lång sikt omvandlas till levande stadsmiljöer. Dessa kopplar samman 

eller på delsträckor. Gatorna kommer att ha en fortsatt viktig lokal 

kompletteras med gång- och cykelvägar både längs med och tvärs över 

GC-väg. En förkortning för gång och cykelväg.

Begreppsförklaring


