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FÖRUTSÄTTNINGAR 

ORIENTERING 
Planområdet ligger vid Sunnakanal och är om-
givet av mycket vatten och natur.  
 

 
Planområdet (röd). 
 
I avsnittet förutsättningar beskrivs ett antal 
delområden: Skogen, Skjutbanan, Motorcykel-
körbanan, Ishallen, Tennisbanorna, Lindwalla-
huset och Gamla bensinmacken. Dessa del-
områden återkommer senare i planförslaget.  

 
Delområdena i området: skogen (grön), skjutbanan (blå), 
motorcykelkörbanan (rosa), ishallen (turkos), tennisba-
norna (svart), Lindwallahuset (lila) och gamla 
bensinmacken (orange). 
 
De vägar som beskrivs i arbetet är: Infartsleden 
i öster, Oskarsvärnsvägen i sydöst, Gamla-
infartsvägen i söder och Sunnanvägen som skär 
igenom planområdet.  
 

 
Gatunamnen i området: Gamlainfartsvägen (orange), 
Sunnavägen (lila), Oskarsvärnsvägen (rosa) och 
Infartsleden (svart).  
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INVENTERING 
Historisk inventering 
En historisk inventering har gjorts av företaget 
WSP (2005) i samband med en miljöteknisk 
markundersökning. Denna visade att området 
där tennisbanorna ligger idag samt ishallen-
tomten var sanka och oanvända i början av 
1900-talet. Från början fanns här antagligen en 
mad4. Troligen har man mot slutet av 1940-
talet fyllt på med sopor. Tennisbanorna 
byggdes i flera omgångar med början 1960. 
Ishallen byggdes 1964. Från ungefär 1990 har 
parkeringen vid ishallen använts som tillfällig 
cirkusplats. Skjutbanan var troligen oanvänd 
tills militären började använda området 1905 
som skjutområde. Inledningsvis sköt man ut 
mot vattnet, men senare byggdes skjutvallar. 
Skjutbanorna slutade troligen användas i slutet 
av 1960-talet. Utfyllnad har troligtvis skett från 
år 1927 till 1975. Området med Lindwallahuset: 
Ab Carl E Lindwalls entreprenadfirma m.m. har 
innehållit lastbilar och kranbilar under lång tid. 
Tomten med gamla bensinmacken hade en 
verksam bensinmack mellan år 1960 och 1990.  
Macken var nära att bli K-märkt men byggdes 
istället om. På början av 1970-talet anmäldes 
ett oljeläckage från bensinstationen och att olja 
spridits via kommunens dagvattenledningar till 
Lindesnäsviken och vassområdet.  
 
 
Markföroreningar5 
Planområdet innehåller en mängd olika 
föroreningar i marken som gör att bostads-
bebyggelse/annan bebyggelse måste övervägas 
mycket noga. På området Västra Mark finns en 
                                                 
4 Mad är en sank äng, vanlig intill vattendrag. 
5 WSP (2005) PM  

miljöteknisk markundersökning som är utförd 
av företaget WSP. De tidigare användningarna 
av marken har smutsat ner den, särskilt 
användningen som soptipp. I alla tider har 
soptipparna geografiskt legat i stadens 
utkanter, bland annat på grund av stank. I 
början av 1900-talet slutade staden vid 
Sunnakanal och därav lokaliseringen av sop-
tippen på denna plats. Soptippen flyttades 
senare till marken vid Amiralen och lämnade 
mycket föroreningar efter sig innan den 
flyttades till Bubbetorp. I dagens läge får man 
ta hand om historiens misstag och dåliga 
användningar. Det utvecklas hela tiden nya 
saneringstekniker, men dessvärre är de flesta 
av metoderna dyra.  
 
Markförhållanden6 
WSP har på uppdrag av Karlskrona kommun 
gjort en markundersökning på Västra Mark norr 
om Trossö. De har delat upp området i tre 
delområden, område A- tennisbanorna, område 
B- ishallen, och område C- skjutbanan. Tennis-
banorna är mest förorenade, sedan ishallen och 
sist skjutbanan. Områdena är utfylld mark och 
utfyllnaden utfördes från 1920-talet till 1960- 
talet.  
 
Provtagning har gjorts på jord, grundvatten, 
havssediment, inomhusluft i ishallen samt 
sediment/slam och vatten från dagvatten-
brunnar. Provtagningar gjordes under åren 
2002 och 2003. 
 
Föroreningar av bland annat metaller, olja, och 
PAH7 har uppmätts i jorden. Halter i havs-

                                                 
6 Se vidare bilaga: markföroreningar 
7 Polycykliska aromatiska kolväten  
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sediment och inomhusluft var dock låga. I 
markproverna fanns bland annat slagg-
produkter, sopor, byggrester, kol, tegel, glas, 
plast, papp, asfalt, trä, stenmjöl, porslin, rötter, 
tjärpapp, murbruk och plåt.  
 

WSP´s tre undersökningsområden. 
 
Risken för att utsättas för föroreningar med 
dagens markanvändning bedöms inom område 
A idag vara måttlig till stor men större på lång 
sikt Exponeringsrisken bedöms vara liten för 
område B och C. Risken för förorenings-
spridning från alla områdena bedöms vara liten.  
 
Hälsa och ämnenas farlighet 
Mycket hög farlighet är det för PAH, kvicksilver 
och bly. Hög farlighet är det för olja och koppar 
och måttlig farlighet för zink.8  
 
De mest kritiska sätten att komma i kontakt 
med föroreningarna är för PAH: hudkontakt och 
inandning av damm, för olja: hudkontakt och 

                                                 
8 Se vidare bilaga: markföroreningar.  

inandning av ånga/rök/dimma och för tung-
metaller: intag via mun och inandning av damm 
samt även inandning av ångor från kvicksilver. 
(7.2 Hälso- och miljöfarlighet 2 005:24) 
 
Rekommendationer  
Med det underlag som WSP har idag bedömer 
de inte att det är ekonomiskt/tekniskt rimligt att 
sanera all jord. Förändringar av de biologiska 
och geokemiska förhållandena med tiden, 
liksom förändrad markanvändning, kan dock 
innebära ökat läckage och att större åtgärder 
behöver vidtas än vad som föreslås nu. Inga 
markarbeten får utföras i områdena utan att 
miljötekniker tillkallas. I dagsläget föreslås att 
dagvattenledningarna åtgärdas. På tennis-
banorna och ishallentomten föreslår WSP att 
det ska fyllas på med minst 0.3 meter rent 
bärlager på körytor och att bärlagret ska packas 
väl. Ett alternativ kan vara att hårdgöra 
körytorna. Grä-/grussytor inom området ska 
fyllas på med minst 0.3 meter ren jord, eller 
hårdgöras. På skjutbanan är den viktigaste 
åtgärden enligt WSP att rensa upp, då det nu är 
nedskräpat. (9. rekommendationer 2005:32-34) 
 
 
Bärighet9 
Markens bärighet är sämst på de ställen där det 
är eller har varit strand, havsbotten eller mad. 
Framförallt marken på ishallentomten och 
marken närmst havet på skjutbanan är inte 
lämpad för bostadsbebyggelse då marken inte 
är tillräckligt stabil. Ett bevis på detta är att 
ishallen har sjunkit ihop betydligt sedan den 
byggdes. Om bebyggelse ändå skulle komma 
att bli aktuell, så är pålning en förutsättning. 

                                                 
9 WSP (2005) PM 

C B C 

A 



 31

Djupet ner till fast botten är på sina ställen upp 
till 16 meter. För ytterligare fakta se bilaga.  
 
Tennisbanorna 
Tennisbanorna är det mest förorenade området 
i planområdet. Bostadsbebyggelse är inte ett 
alternativ. Platsen kan användas till parkmark, 
eller eventuell verksamhetsetablering.   
 
Marken ägs av kommunen.  
 
Ishallen 
Marken är näst mest förorenad. Det är dock 
den södra delen av området som är mest för-
orenad. Bostadsbebyggelse är inte ett alterna-
tiv. Platsen kan användas till parkmark.  
 
Marken ägs av kommunen 
 
Skjutbanan 
Marken är minst förorenad av de tre undersökta 
och fler användningar kan lokaliseras hit, dock 
ej bostadsbebyggelse. 
 
Skjutbanan ägs av Svenska hyrverket AB, 
Gamla bensinmackan är privatägd och även 
Lindwallahuset är privatägd, ägs av Carl E 
Lindwalls AB.  
 
 
Riksintressen  
Övre delen av Lindesnäsviken ingår i riks-
intresseområde för yrkesfisket på grund av att 
det utgör lek- och reproduktionsområde för 
många fiskarter, framförallt sill. (WSP 2 005:26-
27)  
 
Danmarksfjärden som ligger utanför Lindesnäs-
viken är även en viktig rast- och övervintrings-

lokal för sjöfågel. Riksintresset berör inte 
planområdet men finns i dess närhet.  
 

 Lindesnäsviken är riksintresse för yrkesfiske. 
 
 
Bebyggelse, bostäder 
Skogen vid Idrottsplatsen 
Marken till det tilltänkta bebyggelseområdet 
närmast idrottsplatsen har stora nivåskillnader 
och marken bildar på sina ställen branta stup.  
 
Vegetationen i området består till största delen 
av lövskog men också enstaka grupper av 
barrträd. Skogen är på de flesta ställen ljus och 
utgallrad men även snåriga partier förekommer. 
Det finns mycket berg i dagen, berghällar utan 
jord. Området är kuperat och innehåller många 
stigar. Vissa är utmärkta som ”riktiga” gång-
leder med markeringar och andra är sådana 
som människorna i området själva har skapat. 
Närmast branten och på de högre punkterna 
finns en vacker havsutsikt. 
 

Lindesnäsviken 
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Utsikt från planområdet mot Lindesnäs. 
 
Skogen närmast idrottsplatsen är delvis platt 
och lämpar sig väl för bebyggelse. Området 
består av blandad vegetation och en stor grus-
plan som används för bollspel m.m. Nordöst om 
grusplanen växer ett parti med vass.  
 

 
Grusplanen. 
 

Från grusplanen börjar marken slutta brant ner 
mot skjutbanan. Även denna topografiska 
egenskap kan räknas som en barriär. Det är så 
brant att det är ytterst svårt att gå nerför 
sluttningen. Marken har bra geologiska förut-
sättningar och är inte förorenad.  
 
Skogen avgränsas idag från skjutbanan med ett 
högt nätstaket. Detta har gjorts för att öka 
säkerheten då de stora höjdskillnaderna gör 
platsen riskfylld liksom användningarna som 
området har haft tidigare 
 

 
Brant mot skjutbanan.  
 
Människors intryck av Västra Mark är grönska 
och idrott. Skogspartier bör sparas så att den 
starka kopplingen till naturen bevaras. Vegeta-
tion är bra för att dela in marken i olika 
områden. Byggnader i slänten bör planeras som 
souterränghus eller flerbostadshus, liknande 
”hus i park”.  
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Elljusspår på Västra Mark. 
 
Mellan skogsområdet och den plana Skjutbanan 
ligger i norr den gamla skjutvallen. Denna är en 
markant barriär i området och går inte att ta sig 
över. 
 

 
Skjutvallen i norr på Skjutbanan.  
 
Motorcykelövningskörbanan 
Denna mark ligger nära järnvägen, Sunnavägen 
samt infartsleden och därför är bullernivåerna 
relativt höga. Idag används marken som 
övningskörningsbana för motorcyklar samt 
gång- och cykelbana. Övningsbanan flyttas till 
annan plats.  
 

 
Motorcykelövningskörbanan. 
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Gång och cykelbanan längs med stranden på motorcykel-
övningskörbanan. 
 
Områdets östra del avskärmas från järnvägen 
av ett bergsparti/klipparti medan västra sidan 
ligger oskyddad. Här kan krävas buller-
dämpande åtgärder såsom exempelvis ett 
bullerplank. 
 
Marken har ett strandnära läge men tyvärr med 
”tyst sida” mot norr. Marken är platt och har få 
nivåskillnader. Stora delar av marken är på 
grund av nuvarande användning asfalterad. Vid 
strandkanten växer vass och det är sankt en bit 
upp på land. Mellan vassen och asfalten finns 
en vegetationskant med bland annat björk och 
nypon.   
 
Området avskärmas från omgivningen av den 
stora barriär som bildas av Sunnavägen och 
järnvägen i söder och havet i norr. Barriärer 
finns på alla sidor. Även infartsleden som ligger 
på en bro bildar en synlig barriär.  
 
För tillfället (slutet av 2005) är denna bro under 
ombyggnad och den trafik som brukar gå där 
har fått finna nya vägar.   

Husbåtar 
På skjutbanan nere vid stranden har kommu-
nen funderingar på att placera in husbåtar. 
Stranden ligger tämligen skyddad mot vindar 
och det är en lugn vik. Vinden i Karlskrona är 
oftast sydvästlig och detta gör att höjderna och 
skogen på Västra Mark dämpar och avskärmar 
stranden. Tester som kommunen gjort visar att 
bottensedimentet i sundet inte innehåller några 
förhöjda halter av föroreningar. Viss muddring 
och grävarbeten kan behövas då vattendjupet 
idag endast är runt en meter.  
 

 
Husbåtar i Amsterdam, Nederländerna. 
 
Vissa husbåtar som exempelvis typen Acqua-
Villa i Solna på Pampas marina går två meter 
ner i vattnet och väger ca 150 ton. (Pampas 
marinas hemsida 2005-09-09) Vattendjupet 
ändras dessutom kraftigt vid hög och lågvatten. 
Andra typer av husbåtar går inte lika djupt och 
även bebyggelse på flytanordningar eller på 
pålar kan tänkas bli aktuell.  
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Den lägre marken vid skjutbanan är strandnära, 
platt och kal. Det finns mycket lite grönska och 
området består mest av sand, skräphögar, 
buskar och vassområden. Tegelsten, gammal 
uppbruten asfalt, grus, sten och taktegel ligger 
i högar. Skjutbanan ligger mycket lägre än 
skogen. Området har en stor potential för att få 
fin havsutsikt och kopplingarna till havet kan bli 
goda.  
 

Skräphög från området. 

 
 
Bebyggelse, Verksamheter  
I planområdet finns tre verksamheter med 
bebyggelse: Lindwallahuset, Ishallen och Gamla 
bensinmacken. Av dessa är det bara Lindwalla-
huset och verkstaden bakom Gamlabensin-
macken som har verksamhet igång.  
 

 
Verksamheter i området. Lindwallahuset(1), Bensin-
macken(2), Ishallen(3) 
 
Lindwallahuset  
 

 
Lindwallahuset. 
 
Lindwallahuset är en byggnad med flera olika 
verksamheter och företag. Byggnaden inne-
håller verksamheter av lättare slag bland annat 
bilverkstad, reservdelsförsäljning och andra 
företag. Det är en stor, rektangulär byggnad 
med mycket asfalterade parkeringsytor runt 
omkring. Marken där byggnaden är placerad är 

3 

2 

1 
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platt men sluttar brant uppåt mot Västra Mark i 
nordväst. Fasaden mot vägen har nyligen 
målats om och ser bra ut. Även denna mark har 
använts som soptipp tidigare och är därför 
förorenad. Ägaren är Carl E Lindwalls AB.  
 
Gamla bensinmacken  
 

 
Gamla bensinmacken. 
 
Gamla bensinmacken är idag oanvänd men 
byggnaden bakom används som bilverkstad. 
Tomten är privatägd. Marken är platt där 
byggnaden finns men sluttar sedan brant uppåt 
mot bostadsbebyggelsen på Västra Mark. 
Tomten ligger i en korsning och har vägar runt 
alla tre sidor. Mitt emot tomten ligger Annebo. 
Även denna mark har använts som soptipp 
tidigare och är därför förorenad. Marken är 
sanerad från de föroreningar som bensin-
macken har släppt ut men den tidigare 
användningen som soptipp medför att marken 
fortfarande är förorenad.  
 

Ishallentomten 
 

 
Ishallen. 
 
Ishallentomten består idag av en stor och tom 
grusplan, en fallfärdig ishall och några byggna-
der. Byggnaderna är röda, de små har träfasad 
och själva ishallen är byggd i korreguerad plåt. 
 
En ny ishall byggs på Rosenholm och den 
gamla blir då överflödig. Tomten har dåliga 
geologiska förhållanden och är dessutom för-
orenad. Med tanke på detta är bostads-
byggande inte aktuellt. Tomten är omgiven av 
barriärer på alla sidor järnvägen och Sunna-
vägen i norr, en lodrät vägg mot Annebo i 
väster samt Gamlainfartsvägen på en bank i 
söder och öster. En eventuell etablering av 
lättare verksamhet kan tänkas, exempelvis 
handel. Tomten ligger nära infartsleden och har 
goda parkeringsmöjligheter. En byggnad för 
sådan verksamhet är möjlig om man använder 
pålar som sätts ner i marken till fast grund.  
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Grönska 
Parker  
Den park som ligger närmast planområdet är 
Wämöparken.  
 

 
Kulturinslag och grönska i Wämöparken.   
 
Det finns en gångväg som leder från parken, 
under infartsleden och slutar vid Tennis-
banorna.  
 

Gångväg under infartsleden. 

Övrig grönska   
Friluftsområdet Västra Mark är ett stort grön-
område som uppskattas av många människor. 
Det är viktigt att behålla mycket av grönskan 
vid nybebyggelse på Västra Mark. Människor 
förknippar Västra Mark med grönska och idrott.  
 
Villabebyggelsen på Bergåsa och Västra Mark 
innehåller mycket grönska och även denna ska 
ses som en tillgång.  
 
 
Infrastruktur 
Gång- och cykelvägar 
Gång- och cykelbanan längs med stranden vid 
motorcykel- övningskörbanan är idag en 
uppskattad väg. Många cyklister tycker det är 
skönt att slippa backen över Annebo. Banan är 
bred och förhållandevis platt fram till gamla 
bensinstationen. På Västra Mark finns motions-
spår och promenadvägar, vissa av dessa är 
belysta med armaturer och vissa inte. Elljus-
spåret är brett och av relativt bra standard 
medan vissa mindre stigar är smala.  
 
Järnvägen 
Järnvägen skär igenom området och bildar en 
barriär. På vissa ställen ligger den på bank och 
på andra är den till viss del nergrävd. Bullret 
från järnvägen kommer från friktionen mellan 
rälsen och tåget. En bilväg går att korsa när 
den är tom medan en järnväg inte ska korsas 
alls. Detta gör järnvägen till en stor barriär 
både visuellt och fysiskt.  
 
Järnvägen är nu under ombyggnad och 
beräknas vara klar 2007. Arbete pågår med att 
elektrifiera banan till Kristianstad.  
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Det finns två övergångar över järnvägen som är 
försedda med bommar i närheten av området, 
en finns vid Bergåsa vid tågstationen och nästa 
uppe vid Marieberg. Ingen av övergångarna 
finns dock inom området. 
 

 
Barriärerna järnvägen och Sunnavägen. 
 
Sunnavägen 
Sunnavägen löper längsmed järnvägen genom 
området. Vägen är oproportionerligt bred med 
hänsyn till trafikmängden idag och används 
som avlastning till infartsleden och Gamla-
infartsvägen. Flertalet tunga lastbilar använder 
vägen borde välja alternativa vägar. Hastig-
heten är idag satt till 70 km/tim. Den delen av 
Sunnavägen som går igenom området är 
ganska rak och detta gör att det är lätt för ett 
fordon att färdas fort på vägen.  
 
Gamlainfartsvägen 
Vägen går över Annebo och avskärmar 
Ishallentomten från tennisbanorna och Wämö-
parken.  

Kollektivtrafik 
Planområdets största busshållplats är Sjukhuset 
Bergåsa. Bergåsa är en viktig knutpunkt i 
bussnätet och alla lokalbussar stannar här utom 
8:an som stannar vid kyrkogården en bit bort. 
Busslinje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 och 24 trafikerar 
hållplatsen. Det finns även två busshållplatser 
på Gamlainfartsvägen, en vid ishallen och en 
vid Annebo.  
 
Tågbussen som ersätter tågen mellan Kristian-
stad och Karlskrona under arbetet med 
elektrifieringen kör ca tre turer i timmen under 
vardagar och även dessa stannar vid Bergåsa. 
Trafiken medför en ökad belastning på Gamla-
infartsvägen då tågbussen tar denna väg för att 
komma ut på vägen mot Kristianstad. 
 

 
Tågbussen som ersätter tågen medan elektrifieringen 
pågår. 
 
 
Service 
Närmaste service finns på Bergåsa vid järnvägs-
stationen, Vallhallavägen och vid Marieberg.  
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De tre servicecentra Vallhallavägen (röd), Marieberg 
(orange) och sjukhuset (gul).  
 
Vid Bergåsa ligger Kajsas kök, Lilla kakboden, 
Bergåsakiosken, Bergåsa pizzeria och Blomster-
kiosken. Här ligger också solariet Open sun & 
good look, Frukthuset och en möbeltapetserar-
verkstad. I Wämöparken ligger Kaffestugan.  
Sjukhuset är ännu en viktig servicepunkt. 
Förutom den självklara aktiviteten att söka 
sjukvård kan man använda sjukhusets apotek, 
cafeteria, butik, och uttagsautomat. Detta är 
planområdets närmsta uttagsautomat, nästa 
ligger antingen på Trossö eller på Amiralen. Vid 
Marieberg ligger en kemtvätt, en pizzeria vid 
namn Pizzabutiken och Mariebergs livs. För 
större matvaruhandel eller liknande får man åka 
in till Trossö eller ut till Amiralen/Slottsbacken i 
Lyckeby. 
 
 

Skolor  
I planområdet närhet finns en del skolor och 
förskolor. Trots detta kan det med dagens brist 
på platser inom barnomsorg och skola behöva 
planeras in en förskola eller dagis i plan-
området. 
 

 
Skolorna i planområdets närhet.  
 
I dagsläget finns förskoleklasser på Marieberg, 
Annebo samt Bergåsa. De grundskolor som 
finns är Hästöskolan(1): förskoleklasser+ låg- 
och mellanstadieklasser, Wämöskolan(2): hög-
stadieklasser, Tullskolan(3): förskoleklasser+ 
låg- och mellanstadieklasser, Sunnadals-
skolan(4): förskoleklass+ låg-, mellan-, och 
högstadieklasser. För att gå på gymnasie-

[4]

12 
3 

4

5 

6 
7 

[1] 
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skolorna(5) Af Chapman, Ehrens-värdska och 
Törnströmska får ungdomarna ta sig in till 
Trossö I närheten av området ligger också 
Blekinge Tekniska högskola, BTH, med sina 
lokaler på Annebo(6) och Gräsvik(7). 
 
 

SWOT-ANALYS 
När ett område ska planeras är det nödvändigt 
att ta fram den specifika platsens styrkor och 
svagheter. Vid dessa tillfällen kan man använda 
sig av en SWOT-analys. SWOT är en engelsk 
förkortning som står för strengths, weaknesses, 
opportunities och threats. På svenska blir detta 
styrkor, svagheter, möjligheter och risker. 
Styrkor och svagheter är nutida egenskaper och 
möjligheter och risker är framtida.  
 
Styrkorna i området är bland annat det 
havsnära läget. Det ligger på Västra Mark med 
mycket skog och vacker natur runt omkring. 
Karlskrona idrottsplats ligger precis bredvid 
liksom rekreationsområdet Västra Mark med 
många motionsspår och promenadslingor. 
Området ligger på promenadavstånd till tåg- 
och busstationen på Bergåsa samt på cykel-
avstånd till Trossö. Stranden och närliggande 
havsnära områden är relativt vindskyddade av 
topografin. Det är dessutom lätt att ta sig ut till 
infartsleden och är ett bra område för pendlare.  
 
Möjligheterna är många i detta natursköna 
område, bostadsbebyggelse nära havet och 
naturen med mycket grönska är en av dem. En 
annan möjlighet är placering av husbåtar vid 
stranden. Vid stranden kan också finnas 
potential för en vacker badplats och en strand-

promenad. Med mycket grönska i området och 
omkringliggande parker finns möjlighet till ett 
långt parkstråk.  
 

 
Svagheterna i området är många. De stora 
barriärerna gör att människor inte kan röra sig 
fritt i området. Området är splittrat och av-

+ - 
 

Styrkor 
 

Svagheter 
 
* Nära hav och natur.   
* Nära till idrottsplats och 
motionsspår.  
* Nära till tåg- och 
busstation.  
* Cykelavstånd till Trossö.  
* Relativt vindskyddat.  
* Lätt och kort väg för att 
ta sig ut på infartsleden. 
 

 
* Många barriärer: 
Topografin, Sunnavä-
gen, järnvägen och 
havet. 
* Stor genomfartstrafik. 
* Markföroreningar.  
* Uppsplittrade små-
områden med dåliga 
kopplingar.  
* Strandskydd  
* Dåliga geologiska 
förhållanden.    
 

 
Möjligheter 

 
Risker/Hot 

 
* Bostadsbebyggelse nära 
havet och naturen.  
* Placering av husbåtar 
vid stranden samt strand-
promenad.  
* Eventuell etablering av 
badplats.  
* Möjlighet till ett fint 
parkstråk 

 
* Viss risk att trafiken 
ökar i området då det 
tillkommer fler bostäder.
* Risk att markförore-
ningarna sprids  
* Tåg spårar ur.  
* Opinion mot exploate-
ring.  
* Olycksfall på vägen 
* Översvämningar 
* Klimatförändringar 
 



 41

skärmat. Järnvägen och Sunnavägen skär 
igenom området och delar det i två delar. 
Topografin med många branter och stup gör 
området svårt att bebygga med vanliga hus 
samt innebär en risk för människorna. En stor 
del av trafiken i området är genomfartstrafik 
som egentligen inte hör hemma där, trafik-
anterna kan ta andra vägar. Området innehåller 
vissa delområden där marken är kraftigt 
förorenad och bostadsbyggande är inte aktuellt. 
Strandskyddet gör att bebyggelse inte kan 
läggas närmre stranden än 100 meter.  Vissa 
markområden i utredningsområdet exempelvis 
Ishallentomten har dåliga geologiska förut-
sättningar, om det skulle byggas där skulle 
pålning vara nödvändigt.  
 
Riskerna är bland annat att trafiken i området 
ökar, då det tillkommer nya bostäder och 
därmed också olycksfallsriskerna. Det finns 
även en minimal risk att ett tåg skulle kunna 
spåra ur i framtiden. Risken med mark-
föroreningarna är att de är så kraftiga att det är 
ett mer samhällsekonomiskt lönsamt alternativ 
att låta marken vara och kanske ta hand om 
den i framtiden. Liten risk finns för att man på 
grund av fusk eller slarv sprider mark-
föroreningarna. Det finns också risk för att en 
opinion bildas och att många människor sätter 
sig emot en exploatering av Västra Mark. 
Området kan på grund av klimatförändringar bli 
översvämmat.  
 
 

UTREDNINGSOMRÅDET ENLIGT 
KEVIN LYNCHS ANALYS.  
Förutsättningarna delas upp efter Kevin Lynchs 
strukturer enligt, The Image of the city (1960), 
stråk, knutpunkter, gränser/kantzoner, om-
råden, och landmärken.  
 
Då utredningsområdet är sammanlänkat med 
sin omgivning måste dessa ses som en helhet. 
Analysen av förutsättningarna kommer därför 
till viss del även att sträcka sig utanför själva 
planområdet.  
 
Stråk är sträckor som man rör sig längs med 
exempelvis gator, gångvägar och järnvägar. 
Planområdet delas mitt itu av järnvägen och 
Sunnavägen. När man åker i ett fordon/tåg på 
dessa vägar är de stråk. Gamlainfartsvägen 
fungerar också som ett stråk. Ett annat viktigt 
stråk är gång- och cykelbanan som går längs 
med stranden in mot centrum. Inom Västra 
Marks friluftsområde runt idrottsplatsen finns 
en massa stråk: gångbanor, elljusspår och 
promenadstigar. På kartan är enbart de största 
stigarna utmärkta och de stigar som även i 
verkligheten är utmarkerade med olika sym-
boler.  
 
Wämöleden är ett stråk som går från Wämö-
parken till Västra Mark och fortsätter sedan 
vidare ner mot Gräsvik och Långö.  
 
Knutpunkter är platser där stråk skär 
varandra och människor möts, ofta en plats 
som människor rör sig till och från. En betydan-
de knutpunkt ligger utanför plan-området men 
dess påverkan och närhet är stor. Vid tåg- och 
busstationen på Bergåsa byter  
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Gångstråk och knutpunkte
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människor färdmedel och deras resor kan både 
starta och sluta i denna punkt. Bergåsa service-
centrum är även en betydande knutpunkt då 
den fungerar som mötespunkt.  
 
En annan knutpunkt är korsningen Gamla-
infartsvägen- Oskarsvänsvägen.  
 
Lite längre ner på Oskarsvänsvägen kommer 
påfarten och avfarten till infartsleden till Karls-
krona. Även korsningen Sunnavägen- Gullber-
navägen har stor koppling till infartsleden. I 
korsningen har det i nuläget satts upp temporä-
ra ljussignaler. För de promenerande och 
joggande i området är knutpunkten vid 
spårcentralen norr om idrottsplatsen viktig. Här 
finns en massa vägar att välja på och även en 
informationstavla. Även knutpunkten söder om 
grusplanen är av betydelse, även här finns en 
informationstavla. 
 
Man skulle kunna kalla busshållplatserna på 
Gamlainfartsvägen för knutpunkter också då de 
är starten och målet på vissa personers resor.  
 
Kantzoner/gränser är linjära sträckor som 
man inte ser som vägar. Gränser kan lika gärna 
vara vägar men när personers rörelsefrihet 
hindras så blir det en gräns och inte en väg. 
Området är fullt av gränser. Järnvägen och 
Sunnavägen fungerar som en barriär eftersom 
man inte kan ta sig över dem på ett säkert och 
lätt sätt. Gamla infartsvägen avskärmar ishallen 
från tennisbanorna både mentalt och fysiskt. 
Siktlinjerna bryts eftersom vägen ligger på en 
vall.  
 

Topografin i området utgör många gränser som 
är svåra att ta sig över eller runt. Branten 
mellan Annebo och Ishallentomten är nästan 
vertikal och väldigt svår att passera. Klipp-
väggen vid motorcykelövningskörbanan av-
skärmar banan från järnvägen och Sunna-
vägen. Sluttningen från Lindwallahusets rygg 
och bort mot havet är en stor kantzon. Marken 
sluttar mer eller mindre och bildar på vissa 
ställen branta stup. Längst bort på skjutbanan 
ligger skjutvallen. Vallen reser sig lodrät uppåt 
och bildar ett markerat slut på området som 
tidigare användes som skjutbana. För att 
obehöriga inte ska vistas på området omringas 
det av ett nätstaket. Detta staket som blir en 
gräns har på vissa ställen blivit uppklippt och 
människor har på detta sätt tagit sig igenom 
kantzonen.  
 
Även uppe vid idrottsplatsen finns saker man 
kan räkna som gränser. Hela idrottsplatsen 
omringas av ett högt nätstaket, för att männi-
skor inte ska vara på platsen på kvällen när de 
har stängt och förstöra eller göra sig illa. 
Gränsen mellan den nuvarande bebyggelsen 
och skogen, friluftsområdet är en gräns mellan 
två områden och användningar. 
 
Till sist kan man räkna hela stranden vid havet 
som en gräns eller kantzon. Användningen 
ändras och ofta även utseendet på naturen. 
Havet, topografin, Sunnavägen och järnvägen 
är de största gränserna i området eftersom de 
blir barriärer, områden som hindrar människors 
rörelsefrihet.  
 
Områden är delar av staden som har någon-
ting gemensamt såsom liknande identitet  
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Kantzoner.
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Områden och landmärken.
 
eller karaktär. Bebyggelsen på Bergåsa och 
Västra Mark kan ses som ett samanhållet stort 
bebyggelseområde. Bebyggelsen är liknande i 
karaktär och liknar lummig trädgårdsstad. 
Annebo bildar med sina högre flerbostadshus 
på kullen en sammanhållen bebyggelseenhet. 
Lindwallahuset med dess omgivningar bildar ett 
område som både skiljer sig till användning och 
utseende till bostadsbebyggelsen. Byggnaden 
är stor, platt, och innehåller olika verksamheter. 
Runt om byggnaden är marken asfalterad och 

det finns ont om grönska. Idrottsplatsen bildar 
ett eget område och som tidigare nämnts är 
den till och med inringad med ett staket. 
Friluftsområdet Västra Mark bildar ett område 
med skog och natur och skiljer sig markant från 
de andra områdena med bebyggelse. Skjut-
banan bildar ett eget område då framförallt 
användningen och den platta topografin skiljer 
den från omgivningen. Motorcykelövnings-
körbanan bildar ett eget område då an-
vändningen och den helt asfalterade marken 

Ishallen

Tennisbanorna

Tågstationen 

Lindwallahuset 

Idrottsplatsen 



 46

distinkt skiljer sig från omgivningen. Ishallen 
med sin stora, platta, rektangulära byggnad och 
stora omkringliggande grusytor är också ett 
eget område. Både användningen och avsakna-
den av grönska samt plattheten på tomten gör 
den till ett eget område. Till sist bildar tennis-
banorna ett eget område. Användningen är 
tennisspel och marken är platt och försedd med 
tennisbanor.  
 
Landmärken är en punkt som man kan 
orientera sig efter, som oftast ses på håll och 
som är välkänd för stadens/områdets inne-
vånare. Tänkbara landmärken i området är 
idrottsplatsen, bebyggelsen på Annebo, is-
hallen, tennisbanorna, Lindwallahuset och 
havet.  
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Karta på alla strukturerna, 
 


