


FÖRORD
Den här rapporten är resultatet av mitt kandidatarbete över 
15 hp, våren 2009 inom programmet för Fysisk Planering 
vid Blekinge Tekniska Högskola. Arbetet är gjort med kursen 
Att gestalta offentliga rum som utgångspunkt och som 
kursnamnet tyder på handlar arbetet om gestaltning av of-
fentliga rum, vilket i denna rapport ger sig tillkänna genom 
ett förslag på ny utformning av Stortorget i Karlskrona.

Handledare till arbetet har varit Katinka Shartau som till-
sammans med Anders Törnqvist även fungerat som exami-
nator.

Viktor Zettergren
Karlskrona, augusti 2009
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SAMMANFATTNING
Stortorget i Karlskrona är ett centralt beläget offentligt rum som 
idag förlorat sin funktion som en plats med ett rikt offentligt liv och 
en trivsam plats i staden.  Detta arbete tar tag i den problematiken 
och presenterar ett sätt på vilket man kan förändra torget och 
göra det attraktivare för stadens befolkning.

Förslaget går ut på att göra torget mer anpassat för oskyddade trafi-
kanter genom att bilarna får ta ett steg åt sidan men samtidigt göra det 
lättillgängligt med en ny kollektivtrafiklösning för Trossö. För att göra 
torget attraktivare har dess storlek försökt tonas ner och därmed göra 
det mer anpassat till den mänskliga skalan. Detta har skett bland annat 
genom att plantera träd men även genom nya byggnader som bättre 
integrerar med det stora torget.
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1 INLEDNING
1.1 BAKGRUND
Den här rapporten är ett kandidatarbete som gjorts inom 
kursen Att gestalta offentliga rum på programmet för Fysisk 
Planering vid Blekinge Tekniska Högskola. Kursens syfte är att: 
medvetandegöra den individuella gestaltningsprocessen, öka 
förståelsen för de personliga erfarenheter och preferenser som 
ligger till grund för våra åsikter om estetik, funktion, trygghet, 
etc. Kvalitativt idéarbete och relevant val av visualiserings- och 
presentationsmetoder är av stor vikt.

En utredning om utvecklingen av Karlskronas centrum har i 
samarbete mellan Karlskorna kommun och Gehl Architects 
tagits fram. Utredningsmaterialet är gediget och belyser brister 
och styrkor i dagens Trossö och tar även upp möjligheter för 
en framtida utveckling. Bland annat presenteras ett förslag på 
hur man kunde förbättra Stortorget, men bara ett förslag har 
presenterats och det torde finnas fler sätt på vilket man kan 
förbättra torget.

Uppgiften vi fick oss tilldelad var således att skapa ett förslag 
på ny utformning av Stortorget. För att inte hindra kreativitet 
och häftiga idéer behövde ingen hänsyn tas till aspekter som 
världs- och kulturarv eller frågor gällande ekonomi.

Rapporten är tänkt att följa ett mönster efter hur arbetet delvis 
framskridit, där först utgångspunkterna för arbetet presenteras 
följt av ett kapitel där den tidiga arbetsprocessen redogörs. 
Detta utmynnar till slut i ett planförslag för Stortorget. Till sist 
följer ett diskussionskapitel där jag presenterar tankar, funder-
ingar och lärdomar som uppkommit genom mitt arbete.

ATT GESTALTA OFFENTLIGA RUM, STORTORGET KARLSKRONA  KANDIDATARBETE 15 HP  BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA  VIKTOR ZETTERGREN FP06
5



1.2 FRÅGEFORMULERING
Att Stortorget idag inte lever upp till den potential platsen 
har är inte svårt att se. Kommunen har själva insett samma 
sak och har därför tagit hjälp av en konsulterande arkitek-
tfirma.

Två frågor som varit väsentliga under arbetets gång och 
som förhoppningsvis ges svar på efter att ha läst denna 
rapport är:
– Vilka brister finns i dagens utformning?
– Hur gör man Stortorget till en attraktiv plats i staden?

2 SYFTE
Syftet med detta arbete är att komma fram med ett förslag 
på ny gestaltning för Stortorget i Karlskrona. Med utgångs-
punkt i historien och olika gestaltningssynsätt är förhoppnin-
gen att ett attraktivt och levande stadsrum ska skapas.

2.1 AVGRÄNSNING
Detta arbete avgränsas geografiskt till att gälla Stortorget i 
Karlskrona samt närmast omkringliggande platser som anses 
relevanta för uppgiften. 

Den teoretiska delen av arbetet är avgränsad till att gälla 
utformning och gestaltning av offentliga platser och därtill 
angränsande tolkning av offentlighetsbegreppet.
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3 METOD
Inventering utav planområdet har skett genom besök på plat-
sen och diskussion med kurskamrater och lärare om hur de 
upplever platsen.

Förutom litteratur- och textläsning har föreläsningar och erfar-
enhet från utbildningens övriga kurser varit den huvudsakliga 
kunskapskällan i det här arbetet.

3.1 SJÄLVKRITIK
Arkitektur, design och liknande professioner är alla subjektiva 
ämnen där olika åsikter om vad som är snyggt, fult etc. skiljer 
från person till person. Det är (för mig) därför en självklarhet 
att allt arbete inom dessa professioner är en produkt av en 
subjektiv bedömning, vare sig man vill eller inte. För att en slut-
produkt inte ska klassas som subjektivt skulle det krävas att 
alla berörda parter fick göra sin röst hörd och att alla åsikter 
hörsammades. Och det inser man ganska snabbt att det är 
omöjligt. Det är därför i slutändan upp till förslagsskaparen att 
utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter skapa ett förslag 
som förhoppningsvis får acceptans hos den stora massan, om 
det nu är vad man vill med sitt förslag. För risken att stöta 
på motstånd är nämligen stor när man presenterar nya och 
ibland lite banbrytande idéer. Att därför ibland utmana rådande 
normer kan vara en nödvändig väg att gå för att utvecklin-
gen inte ska stå stilla. Detta arbete är således min subjektiva 
bedömning av vad jag tror skulle bli en lyckad omgestaltning 
av Stortorget.
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4 UTGÅNGSPUNKTER
Detta kapitel är tänkt att ge en förståelse för de bakomlig-
gande fakta och teorier som beaktats under arbetets gång och 
en del av den kunskap som legat till grund för planförslaget. 
Genom att presentera följande hoppas jag kunna delge läsaren 
inte bara relevanta begrepp utan också en bättre förståelse för 
slutresultatet. En del av utgångspunkterna kommer konkret åter-
komma senare i arbetet medans några enbart är en redogörelse för 
tankar som figurerat och varit tänkvärda under arbetets gång.

4.1 HISTORISK TILLBAKABLICK
Vid Karlskronas grundande 1680 var torgets placering i staden 
näst intill densamma som idag och i Erik Dahlbergs stadsplan 
från 1694 kan likheterna ses tydligt. Tanken var att Karlskorna, 
som under en tid var Sveriges tredje stad, med sin renässans-
plan i botten skulle bli en viktig hamnstad och ett maktcenter 
i Europa under stormaktstidens Sverige. Idealen för stadens 
utformning hämtades därför från bland annat Rom och Paris. 
Men de grandiosa avsikterna som fanns med staden vid dess 
grundande försvann med den svenska stormaktstidens sorti 
och man kan bara fundera på hur torget sett ut idag om till 
exempel Nicodemus Tessin d.y., som hade det konstnärliga 
ansvaret för Karlskronas uppkomst, planerade tvillingkyrka till 
Trefaldighetskyrkan kommit till. Eller hur torget blivit om planen 
från 1694 följts, vilken visar på ett mera inneslutet torg än det 
som uppfördes. (Mårtelius 1991)

Stadsplan över Karlsrkona, Erik Dahlberg, 1694
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4.2 OFFENTLIGHET
Vad är offentlighet? Att hitta ett vedertaget svar på den 
frågan är svårt, för det finns flera olika tolkningar om vad 
offentlighet är och hur den uttrycker sig. Jag har här valt 
att presentera offentlighetsbegreppet utifrån den teori som 
Jürgen Habermas utvecklat. 

I början av 1960-talet kom sociologen Jürgen Habermas 
ut med boken Borgerlig Offentlighet  där han utifrån flera 
parametrar studerat offentlighetsbegreppet. Hans definition 
på offentlighet är att offentlighet skapas i varje samtal då 
fria människor samlas för att diskutera frågor av allmänt 
intresse. Beroende på ämnet som diskuteras talar Habermas 
om litterär, kulturell eller politisk offentlighet. Denna forma 
av offentlighet gjorde sig först gällande under 1700- och 
1800-talet (beroende på var i Europa) med den framväxande 
borgarklassen och kallas således för borgerlig offentlighet.

Det fanns dock tidigare former av offentlighet, i bland annat 
antikens grekland och det feodala samhället. Vid den senare 
var det tal om en representativ offentlighet där kungen, 
fursten etc. genom storslagna slott, borgar och evenemang 
som tornerspel visade upp sig och sin makt för befolkningen 
som passivt såg på.

Än idag finns spår av den feodala offentligheten med bland 
annat kungahus som en representativ del av staten, men 
även vår upplevelse av offentliga byggnader och rum är del-
vis feodal, då de ger ett representativt intryck samtidigt som 
vi ser dessa objekt som något borgerligt-demokratiskt.

4.3 GESTALTNING OCH UTFORMNING
Idealen för hur man gestaltar och utformar staden har förän-
drats med åren. Antikens tidsålder hade ett sätt att bygga 
medans andra ideal rådde under till exempel funktionalismens 
glansdagar. Detta avsnitt kommer bland annat behandla hur 
staden upplevs när man befinner och rör sig i den samt kort re-
dogöra för den visuella perceptionen.

4.3.1 Att utgå från människan
Vad är det som gör att vissa stadsrum tilltalar mer än andra? 
Att tycke och smak gör att olika människor trivs i olika miljöer 
är inte svårt att förstå och är något som måste accepteras i 
debatten om de offentliga rummen i staden. Men finns det inte 
något som de flesta har gemensamt och kan samlas kring när 
det kommer till gestaltning och arkitektur?
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Begreppet offentlighet kan således idag sägas ha två innebörder, 
dels den form där myndigheten, något mig överordnat, står för 
offentlighet (offentliga sektorn) och en mera allmän offentlighet 
som man själv är en del av. Allmän offentlighet kan sägas vara 
sådant jag har rättighet till om jag följer de regler och normer 
som framkommit genom beslut, som jag i praktiken inte kan 
ta del i. (Hellquist och Heymowska 1980)
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Följaktligen har man genom åren försökt hitta sätt att ut-
forma byggnader med goda proportioner som för det män-
skliga ögat blir behagliga att beskåda. Detta för att män-
niskan visuellt läser av omgivningen runt omkring sig utifrån 
sina egna fysiska mått, möjligheter och begränsningar. Olika 
processer bearbetar all den information våra sinnen tar in 
och försöker göra den till användbar information och ett 
samlat begrepp för de tolkningar vi gör med våra sinnen är 
perception, vilket är ett psykologiskt begrepp för de proces-
ser som tolkar våra sinnesintryck.

Förutom en visuell perception finns också auditiv och hap-
tisk perception vilka berör hörselintryck samt förmågan att 
med känsel, beröring och kroppsrörelser ta in information.

Vitruvius, romersk arkitekt, omfattande bokverk från De ar-
chitectura tar bland annat upp grekernas förädlande av byg-
gnadskonsten och deras arkitektoniska ordningar dorisk, jonisk 
och korintisk. Även den toskanska och kompositaordningen 
behandlas och enligt Vitruvius ska alla dessa härstamma ur 
förståelsen för den mänskliga kroppens proportioner och värld-
salltet. Den antika byggnadskonsten visade Sanningen då den 
utgick från människan och naturen. Vitruvius arbete har kom-
mit att inspirera efterkommande och Leonardo Da Vinci illus-
trerade på 1400-talet den vitruvianske mannen som kommit 
att bli känd över hela jorden. (Svedberg 1988a)

Ur ett rent matematiskt perspektiv är det gyllene snittet en 
välbekant utgångspunkt för att få fram proportion i exempelvis 
byggnader. Detta härstammar också från antiken och dess 
matematiker. Den modernistiske arkitekten Le Corbusier an-
vände sig utav detta i sitt arbete, vilket han själv ansåg vara 
en fortsättning på bland annat Vitruvius tradition. (Svedberg 
1988b)

Den vitruvianske mannen, 
Leonardo Da Vinci, 1497
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4.3.2 Camillo Sitte - Stadsbyggande
Den österrikiske arkitekten Camillo Sitte påbörjade under 
1800-talet ett arbete med att i medeltids- och renässans-
städer finna kriterier för hur bra stadsrum bör utformas. 
Detta utmynnade som en reaktion på 1800-talets stadsom-
vandlingar i bland annat Paris och Wien som enligt Sitte 
bara var ett utplacerande av byggnader och kvarter och där 
liten hänsyn togs till rummen mellan byggnaderna. (Hellquist 
1980)

Med utgångspunkt i bland annat Vitruvius arbete presenter-
ade han ett antal teorier kring hur stadsrum såsom torg 
bör utformas. 

En öppen plats mittpunkt ska vara fri från statyer och 
liknande objekt. Historiskt sett har mitten aldrig varit en an-
vänd placering utan det är i kanterna och där det inte stör 
rörelsemönster och siktlinjer statyer, brunnar etc. placerats. 
Detta kallade han att hålla mitten fri.

Sittes teorier om hur det goda torget i staden ser ut bygger 
även på att platsen ska vara ett slutet rum. Omkringliggande 
bebyggelse ska innesluta platsen och anslutande gator ska 
vara utlagda på ett sätt så att flera utblickar inte ska vara 
möjliga från en plats i rummet.

En plats storlek och form ska vara i relation till den byggnad 
som är platsens huvudbyggnad. En byggnad som anses ha 
en hög huvudfasad (exempelvis en kyrka) ska ha en djup 
plats framför sig medans en byggnad med en bred fasad 
(exempelvis rådhus) ska ha en plats men bred utformning. 
(Sitte 1889)
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slutenhet och storlek och form



4.3.3 Upplevelsen av rum
Hur olika stadsrum och staden som helhet upplevs beror till 
stor del hur samspelet och skillnader mellan olika rum fram-
träder. En plats är inte sin egen utan påverkas hela tiden av 
omkringliggande platser och byggnader.

I sin bok The Concise Townscape gör Gordon Cullen likt 
Sitte en resa tillbaka i historien för att visa hur olika visuella 
fenomen påverkar upplevelsen av stadsrummet. Han presenter-
ar ett gediget urval på visuella aspekter samt sin analysmetod 
”serial vision”. Serial vision är en metod att visa på upplevelsen 
av staden när man rör sig genom den, och hur annorlunda 
en plats kan te sig från olika utblickspunkter. Nedan har jag 
valt att ta upp några av hans exempel som varit användbara 
i arbetet med Stortorget.
 
- ”Här och där”
Hur man upplever staden och stadsrummen beror på var man 
själv befinner sig och hur snabbt man rör sig. En bilist har till 
exempel betydligt kortare tid på sig att se och uppleva sin 
omgivning än om denne hade rört sig till fots. Då man alltid 
befinner sig på en given plats blir det intressant hur denna 
förhåller sig till omkringliggande platser.

Cullens tankar om rummet är att det alltid finns ett ”här” och 
ett ”där”. Dessa två begrepp finns alltid närvarande, från Ver-
sailles storslagna park till det lilla torget och är följaktligen en 
förutsättning för upplevelsen av rummet. Cullen skriver om två 
former av ”här och där”, ett när ”där” är känt för betraktaren 
och ett när ”där” är okänt (här är alltid en känd plats då man 
alltid ser platsen man själv befinner sig på)
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- Slutenhet och öppenhet.
Ett rum kan ses som slutet eller öppet beroende av hur det 
förenas med omgivande rum. Ett portvalv kan sluta en plats 
från anslutande gata och en dekorationsbelysning tvärs över 
gaturummet skapar slutenhet genom att fungera som ett tak 
mot den annars öppna himlen.

- Skala
Skala handlar inte om hur stor en byggnad är utan om hur 
dess storlek kontrasterar gentemot omkringliggande byg-
gnader. En glasskiosk kan kännas liten om den placeras 
jämte en hög mur, vilken i sin tur är stor i jämförelse med 
glasskiosken men liten när det stora slottet bakom syns. 
På samma sätt kan ett relativt stort torg kännas greppbart 
om det kantas av byggnader som kan väga upp den stora 
ytan.

- Vyer och perspektiv
En plats eller byggnads karaktär hänger starkt samman med 
hur den närmast omkringliggande bebyggelsen eller platsen 
ger sig uttryck. En smal gata sätter en eventuell fondbyg-
gnad i en annan fokus än om gatan varit bred.
Att bryta en siktlinje eller dölja en byggnad med exempelvis 
grönska skapar en starkare känsla av skillnad i rum och 
skapar en förväntan genom att inte allt går att se från en 
och samma plats.
(Cullen 1971)
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4.4 LIVER MELLAN BYGGNADERNA
Den danske arkitekten Jan Gehl försöker i sin bok Life between 
buildings ge svar på vad det är för faktorer som gör stadens 
rum till miljöer av god karaktär som för med sig att där sker 
aktiviteter.

Han anser att det finns tre typer av aktiviteter som männis-
korna företar sig i stadsrummet. Det är nödvändiga aktiviteter, 
det vill säga aktiviteter som sker oavsett vad den fysiska miljön 
har att erbjuda eller vilket väder det är. Till exempel gå till ar-
betet, skolan eller handla mat. Sedan finns det valfria aktivite-
terna som människor gör i större utsträckning om den fysiska 
miljön är av högre standard och vädret tillåter, exempelvis tar 
en promenad eller sätter sig på en bänk i solen. Den tredje 
aktiviteten som Gehl skriver om är aktiviteter som sker som 
ett resultat av föregående två, vilket han kallar för sociala 
aktiviteter. Detta kan vara barn som leker, konversationer som 
uppstår, men framför allt en passiv social kontakt av att se 
och höra andra människor.

I stadens centrala delar, där en fysisk miljö av god kvalité 
finns och där biltrafiken inte är framträdande anser Gehl att 
en bra förutsättning för ett rikt folkliv finns. Undersökningar 
har visat att där åtgärder för att förbättra den fysiska miljön 
för de gående har resulterat i en ökning av tiden människor 
uppehåller sig på platser samt företar sig aktiviteter av katego-
rin valfria. (Gehl 2006)

För vidare läsning om Gehls teorier om det offentliga rummet 
och livet som där sker rekommenderas hans bok Life between 
buildings.
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4.5  REFLEKTIONER
De grundläggande faktorerna om en arkitektur eller gestalt-
ning upplevs som attraktiv hänger stark samman med den 
mänskliga perceptionen och hur vi läser av vår omgivning. 
Håller man sig inom en skala som människor kan relatera 
till och greppa ökar chansen för att resultatet ska bli bra 
och i detta arbete, det offentliga rummet väl använt. När det 
kommer till detaljfrågor såsom färgsättning och utsmyckning 
påverkar den personliga åsikten och smaken mera om man 
tycker om något eller inte.

Valfria aktiviteter i Västra Hamnen, Malmö
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5 PROCESS
I tidigare kapitel har olika utgångspunkter för arbetet pre-
senterats. Hur den informationen delvis kommit till använd-
ning genom analyser och skissarbete visas här nedan.

5.1 INVENTERING
Vid en första anblick ser torget idag väldigt oordnat ut där 
bilar, cyklister, gående och torghandel verkar samsas om 
den stora ytan. Bilen har på något sätt fått den största 
betydelsen i nuvarande utformningen vilket resulterat i att 
platsen känns tråkig som vistelseplats och majoriteten av 
de gående som rör sig på torget ska antingen bara passera 
torget eller gå till sin bil. Undantaget är på den norra sidan 
runt Klaipedaplatsen och bort mot Stadshotellet där folk 
slår sig ner på en bänk i solskenet.

En del dagar bedrivs torghandel mellan statyn i mitten och 
Fredrikskyrkan, annars är det i byggnaderna runt torget som 
verksamhet bedrivs. De funktioner  som finns i anslutning 
till torget är bland annat följande: kyrka, bibliotek, tingsrätt, 
vårdcentral, konserthus, restaurang/pub, några närings-
verksamheter, kontor och bostäder. Majoriteten av dessa 
är lokaliserade längs torgets norra sida och i öster bakom 
Fredrikskyrkan.

Vad som slår en när man tittar ut över torget är hur kvar-
teret med vattenborgen och vårdcentralen brister i sin up-
pgift att vara en motvikt till den stora öppna ytan. Torget 
är inte ett slutet rum utan verkar flyta ut åt det hållet vilket 
resulterar i att gränsen för var torget kan tänkas sluta delvis 
försvinner.
Stortorget fungerar idag som:
- Parkering
- Gångpassage

14



5.2 KONCEPT
Det koncept som framarbetades var att göra Stortorget 
till ett attraktivt stadsrum med en tydligare rumskänsla, 
för att skapa förutsättningar för ett bättre folkliv. Kon-
ceptnamnet “Dag och natt” togs fram, då Stortorget 
förhoppningsvis ska bli ett offentligt rum som används 
under stora delar av dygnet.

Följande bilder har används som inspiration.

15
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Spännande arkitektur
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Aktiviteter kvällstid
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ATT GESTALTA OFFENTLIGA RUM, STORTORGET KARLSKRONA  KANDIDATARBETE 15 HP  BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA  VIKTOR ZETTERGREN FP06



ATT GESTALTA OFFENTLIGA RUM, STORTORGET KARLSKRONA  KANDIDATARBETE 15 HP  BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA  VIKTOR ZETTERGREN FP06

5.3 ATT KOMMA FRAM TILL ETT FÖRSLAG
Innan arbetet med det slutgiltiga planförslaget började tog 
jag fram tre stycken handlingsalternativ för hur man kunde 
gå tillväga vid projekt som det med Stortorget. Syftet med 
detta var att testa olika förhållningssätt och tidigt se vilket 
resultat olika åtgärder kunde tänkas få. Följande alternativ 
togs fram:

- Sparsamma åtgärder
- Historiska ideal
- Våga förändra

Somliga idéer och tankar från detta arbete har fått en plats 
i det slutgiltiga planförslaget och kan ses i nästa kapitel.

Alternativ 1 – Sparsamma åtgärder
Vad små åtgärder kan göra för helheten kan vara intressant 
att studera då man inte sällan har en snäv budget att röra 
sig med, vilket inte medger flera större, ofta dyra, ingrepp.
Här har därför utgångspunkten varit att skapa förändring 
med så få och enkla medel som möjligt.

Alternativ 2 – Historiska ideal
Det är inte säkert att bara för att något är nytt och modernt 
att det blir bra. Att ta lärdom av historien och implementera 
redan prövade grepp kan vara ett sätt att förbättra ett stad-
srum och bör inte ses som en handling av bakåtsträvande 
karaktär utan snarare ett accepterande av historien och att 
inte behöva uppfinna hjulet på nytt.

Vid utvecklandet av detta alternativ har Sitte och Cullen varit 
de stora inspirationskällorna.

Följande grepp har testats:
- Göra entréerna till torget smalare
- Ingen byggnad ska stå för själv
- Hålla mitten fri

16



Alternativ 3 – Våga förändra 
När förändringar skönjas blir folk i allmänhet skeptiska till 
dessa och säger saker som, – det är bra som det är och 
– varför förändra något som fungerar? Faktum är att ju mer 
familjär man är med en plats, desto svårare verkar man ha att 
se bristerna, man blir hemmablind. Då kan det vara bra att en 
utomstående person, som inte har en relation till platsen, får 
möjlighet att presentera ett förslag som inte bottnar i rädsla 
för förändring.

Angreppssättet till detta alternativ har varit att skapa något lite 
mera utmanande förslag på förändring. Se även bilderna under 
5.2 Koncept då vissa av de fungerat som inspiration vid framtagan-
det av detta handlingsalternativ.

17
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6 RESULTAT
I följande kapitel redovisas resultatet som de tidigare kapitlen 
lett fram till. Kapitlet inleds med en analys av torget och 
efter det redovisas de ställningstaganden och slutsatser jag 
tagit och kommit fram till, följt av en genomgång av det 
planförslag jag utformat.

6.1 ANALYS
6.1.1 Rumsanalys
De olika rum som identifierats är:
1. Platsen mellan Fredrikskyrkan och rådhuset.
2. Backen ner mot Borgmästaregatan
3. Framför konserthuset
4. Klaipedaplatsen
5. På sidorna och bakom Fredrikskyrkan

6.1.2 SWOT-analys
Vid inventering av planområdet framkom olika premisser som 
bör beaktas i planarbetet. Dessa beskrivs här i form av en 
SWOT-analys för att på ett enkelt sätt åskådligöra resultatet 
av inventeringen. En inventering av det här slaget kan uppfat-
tas som subjektiv då den baseras på en eller ett fåtal män-
niskors åsikter och inte tar stöd i någon mera omfattande 
undersökning. Tyvärr har inte tid för insamlande av ett bredare 
åsiktsunderlag funnits.

En SWOT-analys är egentligen en analysmetod för företag som 
hjälp vid planering. Här nedan används den för att förena in-
venteringen med en analys av platsens möjligheter men även 
vad som kan tänkas hända om ingenting görs.

Styrkor:
- Stor offentlig plats centralt i staden.
- Historiska byggnader med en intressant         
arkitektur.

Svagheter:
-Upplevs som stort och saknar delvis 
mänsklig skala
-Parkering verkar vara huvudändamålet 
med platsen
-En stor grönyta i torgets mitt tar upp plats 
och distanserar statyn från betraktaren. 
-Inte gående- och cykelanpassad mark-
beläggning 
-Inga målpunkter som drar till sig folkliv
-De flesta verkar bara passera.
-Avsaknad av rumskänsla

Hot:
-Torget fortsätter vara ett outnyttjat of-
fentligt rum som till största delen används            
som parkering. 

Möjligheter:
-Tillför nya funktioner för att skapa 
målpunkter och möjlighet för ett bättre 
folkliv.
-Förbättra torgets rumskänsla genom att 
förtydliga skillnader mellan olika rum.
-En attraktivare utformning och en män-
skligare skala tillsammans med en tydlig-
are rumskänsla skulle göra platsen beha-
gligare att vistas på.

18
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6.2 STÄLLNINGSTAGANDEN
I arbetet med att bestämma det slutgiltiga planförslagets kara-
ktär och utformning måste man göra vissa val för att kunna gå 
vidare. De ställningstaganden som varit aktuella i detta arbete 
presenteras nedan genom en kortare motivation till hur jag ser 
på aktuell fråga.

6.2.1 Torgets betydelse i dagens samhälle och framtiden
Vid utarbetandet av en ny utformning av torget är det viktigt 
att inte bara se till dagens behov utan också försöka förut-
spå vissa framtida sådana. Vilken funktion torget har i dagens 
städer skiljer sig mot förr i tiden och troligtvis kommer nya 
behov uppstå i framtiden.

Jag anser att ett väl utvecklat torg bör fungera som:
- Handelplats
- Mötesplats för människor
- Ett stadsrum för vistelse
- Evenemangsplats 

Som handelsplats tror jag torget har en potential att komplet-
tera övrig handel i staden och ser framförallt en stor möjlighet 
för försäljning av ekologisk och närproducerad mat. Torget kan 
här utgöra, i första hand för mindre producenter, en bra plats 
att få sålt sina varor.

Genom att skapa attraktiva stadsrum som folk vill vistas i 
tror jag spontana och planerade möten mellan människor 
kan stimuleras. Fast på våra breddgrader förs en ständig 
kamp mot väder och vind och det är bara några månader 
om året som stadens uterum är disponibla under behagliga 
former. Det gäller därför att maximalt kunna utnyttja den 
tiden av året och under resterande månader bör om inte 
direkta, indirekta möten möjliggöras genom att folk fortfar-
ande rör sig på platsen och är synliga även inomhus.

De stora demonstrationernas och politiska mötenas tid 
verkar, i alla fall för tillfället, vara förbi och torget, som 
under 1900-talet var en central plats för sådan verksam-
het, har delvis mist sin opinionsbildande funktion. Trots det 
anser jag att en sådan funktion även i framtiden ska vara 
möjlig då en demokrati baseras på att folket genom olika 
arrangemang ska kunna göra sin röst hörd och där kan 
torget (även i framtiden) ha en stor betydelse för åsikts- och 
kunskapsutbyten.
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6.2.2 Fordonstrafik
En faktor som medfört att dagens städer blivit mera ”omän-
skliga” är den så alltid växande mängden biltrafik som inte 
bara smutsar ner luften, gatorna och fasaderna utan också 
tar stor plats i gaturummet och skapar en otrygghet och 
fara för oskyddade trafikanter. I centrala delar av städer 
där mängden människor som rör sig är som mest bör 
således dessa kunna röra sig i en miljö där åtminstone 
fordonstrafikens utrymme är begränsad eller som bäst inte 
förekommer alls, förutom enstaka varutransporter.

6.2.3 Planförslagets fokusering
Utifrån den rumsliga analysen har jag valt att koncentrera 
mig på den centrala platsen mellan Fredrikskyrkan och råd-
huset, området närmast Fredrikskyrkan och backen ner mot 
Borgmästaregatan. Platsen framför konserthuset har bara 
berörts lite genom att trafik inte längre kommer köra fram-
för entrén. (Se nedan, under trafiklösning) Klaipedaplatsen 
anser jag idag fungera bra som den är och har därför bara 
berörts i den del som angränsar till torgytan.
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6.3 PLANFÖRSLAG
Planförslaget kan sägas vara uppdelat i fem partier, den cen-
trala delen av torget respektive stråken längs med torgets 
norra och södra långsida, marken närmast Fredrikskyrkan samt 
backen ner mot Borgmästaregatan.

I stora drag kan man säga att den centrala delen av torget 
delas in två delar varav den närmast rådhuset ska vara en 
större öppen yta för torghandel och evenemang medans ytan 
framför Fredrikskyrkan blir en piazza1 med exempelvis café 
och/eller restaurangverksamhet och med den följande ute-
serveringar.

21

Längs torgets norra sida byggs en befintlig byggnad ut och 
en ny uppförs.

Runt Fredrikskyrkan höjs marken upp en meter och höjd-
skillnaden utnyttjas för att skapa ett trapplandskap.

Utanför biblioteket skapas en terrass ut mot Borgmästare-
gatan för att biblioteket ska få en plats för exempelvis en 
uteservering eller ett ställe att sitta och läsa på.

Där vårdcentralen och vattenbor-
gen idag ligger uppförs en ny 
byggnad (benämns hädanefter 
kvarteret Sjöstjerna) och längs 
med hela södra sidan ges plats 
för ny kollektivtrafiklösning. (Läs 
vidare under rubriken Ett sido-
spår)

1) Italienska ordet för torg. Platsen ska således få en gestaltning med inspiration från Italien
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6.3.1 Nya funktioner
För att skapa ett rikare folkliv behövs det oftast i grunden 
någon form av verksamhet som drar till sig människor. Detta 
kan i sin tur generera ytterligare funktioner som gör att 
platsen befolkas.

Huvudstråket med handel går idag längs Ronnebygatan bort 
till Wachtmeistergallerian. I direkt anslutning till Stortorget 
finns inte, förutom den torghandel som bedrivs, någon typ 
av handel och därför föreslås att den nya byggnaden som 
uppförs i kvarteret Sjöstjerna innehåller handel i botten-
våningen.

Handeln bidrar bara till att öka antalet människor som rör 
och uppehåller sig på platsen under de timmar butikerna är 
öppna. För att inte platsen ska dö ut efter stängning behövs 
andra funktioner vid och på torget. Därför ska även den nya 
byggnaden i kvarteret Sjöstjerna innehålla bostäder och en 
mindre andel kontor.

På den föreslagna piazzan framför Fredrikskyrkan och mot 
Klaipedaplatsen ges möjlighet till café och restaurangverksam-
het för att under kvälls- och till viss del nattetid skapa liv 
och rörelse.

22

Även fast det inte är en ny funktion så tar jag här upp att 
platsen för torghandel flyttats från torgets östra del till den 
västra. Här får den en stor yta att verka på och tydliga grän-
ser att förhålla sig till.

Byggnaden på piazzan har formen av en tetraed där de tre sidorna 
får olika fasadmaterial; sten, växter och vatten.  
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6.3.2 Ett sidospår
Att göra Trossö till en delvis bilfri plats är inte en helt oreal-
istisk tanke. Inga avstånd är egentligen längre än att man kan 
gå från den ena sidan till den andra, eller för den delen ta 
cykeln. För att sedan kunna erbjuda kollektivtrafik, som inte 
släpper ut några avgaser, föreslås två svårvagnslinjer runt 
Trossö. (Se karta för linjesträckning) Vid torget föreslås en 
hållplats för linje 1. De båda linjerna utgår från tågstationen, 
där även en större busstation bör placeras, för att kunna max-
imera kombinationen av olika trafikslag.

6.3.3 Trafiklösning
Ingen biltrafik kommer att framföras på torget utan är hän-
visad till gatorna runtom. Tingsrätten kommer att ha kvar sin 
parkering framför konserthuset, men till ett mindre antal för 
att skapa en bilfri yta framför konserthuset.

Södra Kungsgatan kommer gå upp till Stortorget och sluta i 
en vändplats och parkering sker som det gör idag.

Bakom Fredrikskyrkan, där Norra och Södra Smedjegatan möter 
Kyrkogatan, smalnas biltrafikens gaturum ner, till fördel för den 
nya spårvagnslinjen och bredare trottoarer.
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Karta över föreslagna spårvagnslinjer

En spårvagn passerar torget
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6.3.4 Grönska
Tanken med att plantera träd är att mjuka upp och ge plat-
sen en mera mänsklig skala genom att föra in ett organiskt 
element i den annars stela och tunga staden. Grönska har 
dessutom positiva effekter på oss människor och erbjuder 
skugga samt renar luften från föroreningar och bildar syre. 
(Uddenberg, www)

Träden ska också fungera som rumsavdelar och hjälpa till 
att förtydliga olika rum och gångstråk.

6.3.5 Markbeläggning
Med olika typer av markbeläggning är meningen att förstär-
ka skillnaden mellan de olika rummen men även leda män-
niskor med var de ska gå och cykla etc.

Där det är meningen att man i huvudsak ska gå och cykla 
har en slät slipad stenbeläggning valts. (Se bild 1) Detta för 
att man på ett bekvämt och enkelt sätt ska kunna framföra 
exempelvis  en rullstol eller barnvagn.

På den större öppna ytan för torghandel ska markbeläg-
gningen bestå av större rektangulära stenar, förslagsvis i en 
storlek på minst 1x2,5 meter.

Piazzan är tänkt att få en mera speciell markbeläggning 
bestående av ett myller av streck som löper kors och tvärs, 
från sida till sida och bildar ett nät. I botten skulle det kunna 
vara en betongplatta och på denna illustreras strecken antin-
gen med färg eller med mosaik. Färgen eller mosaiken skyddas 
sedan av en polerad yta som släpper igenom mönstret.

Upphöjningen runt kyrkan får en markbeläggning som består 
av sten med naturlig kantform men som slipats ner för att bli 
jämn att gå på. (Se bild 2)

Övrig yta beläggs med en klassisk lite grövre kvadratisk gat-
sten. (Se bild 3)
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Bild 3
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6.3.6 Rumskänsla
För att förhindra att torget känns stort och omänskligt har en 
målsättning varit att dela upp torget i flera mindre rum, om 
inte fysiskt i alla fall visuellt. De olika rumsbildningarna som 
eftersträvats är detsamma som de fem partierna planförslaget 
är indelat i.

Den centrala platsen med torghandel och piazza kan ses som 
ett stort rum eller som två mindre. Tillsammans skiljer de sig 
från omgivningen i norr och väster med en meter hög mur och 
i söder med träd och skillnad i markbeläggning. Internt skiljs 
de åt genom att ha olika markbeläggning.

För att tydligare skilja torget från Klaipedaplatsen och samtidigt 
skapa en mera spännande övergång mellan de båda platserna 
föreslås en utbyggnad, likt den på Nivå, fast på byggnaden på 
motsatt sida.  På detta sätt begränsas sikten ut mot torget 
och vise versa vilket likt medeltida stadskärnor skapar mera 
varierade och effektfulla rumsbildningar. 

I övrigt är det med just träd och skillnad i markbeläggning 
som skillnader mellan de olika rummen försökt åstadkommas. 
Förutom runt Fredrikskyrkan och i backen vid biblioteket där 
skillnaden i rum förstärkts genom att använda sig av höjdskill-
nader.
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Nivåskillnad runt Fredrikskyrkan

Torgets västra del med plats för torghandel
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7 DISKUSSION
Det var mitt förslag på ny gestaltning av Stortorget i Karl-
skrona och jag tror att förutsättningarna för att torget ska 
få en starkare roll i Karlskronas centrum är goda med detta 
förslaget. Med det är det inte sagt att andra förslag skulle 
kunna uppnå samma sak, utan snarare tvärtom. Jag tror 
inte att det bara finns en väg att gå i olika frågor men det 
gäller att våga förändra för att en förändring ska ske.

Under arbetets gång har några frågor dykt upp som jag 
anser intressanta och som bör diskuteras vidare. Bland an-
nat den visuella perceptionens betydelse i arkitektur och 
gestaltning. Både Sitte och Cullen behandlar den visuella 
perceptionen i sina studier av staden då de talar om up-
plevelsen av rum, platser storlek etc. vilket ju inte är så 
konstigt då det är med synen vi skapar oss en uppfattning 
om omgivningen. Frågan är om vi lagt perceptionen åt sidan 
när vi började bygga allt större byggnader, trafikleder etc.? 
För perceptionen relaterar till människan och denne har bli-
vit allt mindre i förhållande till det som byggs.

Om man ska uppnå en behaglig levnadsmiljö, vare sig det 
är i bostadsområdet eller stadens centrum, tror jag man 
mera måste gå tillbaka till den mänskliga skalan och ge 
människan möjligheten att kunna greppa sin omgivning.

Lägger vi då ibland kanske kraft på fel saker? Läs igenom föl-
jande frågeställningar och ta en tankeställare.
- När senast, vid ett stadsbyggnadsprojekt, kom diskussionen att 
handla om hur den rumsliga karaktären förändras och inte om 
hur många parkeringsplatser som försvinner?
- Vari sitter en byggnads kvalitéer? I hur dess form integrerar 
med sin omgivning eller vilken stil den är uppförd?  

Det är de grövre strukturerna som lever kvar längst, byggnaders 
och platsers storlek, form etc. Medans den stil och utsmyckning 
som de uppförs i är lättare att förändra.

En förståelse för kärnan om hur vi tar in och upplever vår 
omgivning genom perceptionen torde således vara viktigare än 
att debattera vilken stil något uppförs. För stilar kommer och 
går, men perceptionen består. Därmed borde man lägga krutet 
på att skapa miljöer som är trivsamma och för det mänskliga 
ögat behagliga.



8 KÄLLFÖRTECKNING
8.1 TEXTKÄLLOR
Cullen, Gordon. 1961 & 1971. The Concise Townscape. Oxford 

Gehl, Jan. 2006. Life between buildings. Köpenhamn

Hellquist Thomas. 1980. Leon Krier – Offentligheten materi-
aliserar sig (2). Magasin Tessin, nr.2 1980.

Hellquist.T och Heymowska.B. 1980. Rum för röster. Magasin 
Tessin, nr.2 1980.

Mårterlius, Johan. 1991. Idealstaden. Arkitektur, nr.3 1991.

Sitte, Camillo. 1889. Stadsbyggnad. Översättning Göran 
Sidenbladh. 1982. Stockholm

Svedberg, Olle. 1988a. Arkitekternas århundrade, Europas 
arkitektur 1800-talet. Stockholm

Svedberg, Olle. 1988b. Planerarnas århundrade, Europas arki-
tektur 1900-talet. Stockholm

Uddenberg, Eva Den goda staden - Den gröna staden http://
www.nordeg.se/dgs/uddenberg_1.htm 2009-05-27

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_scale, 2009-05-05

http://sv.wikipedia.org/wiki/Perception, 2009-05-04 - Robert 
Sekuler: Perception

8.2 BILDKÄLLOR
s. 7 Stadsplan över Karlskrona från, Erik Dahlberg, 1694. 
http://62.20.57.210/KRA/bilder/0424/063/036a.pdf 
s. 9 Vitruvianske mannen. Leonardo Da Vinci, 1487. http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/2/22/Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg
s. 10 Samtliga bilder. Sitte, Camillo. 1889. Stadsbyggnad. Översättning 
Göran Sidenbladh. 1982. Stockholm
s. 15 Tydliga stadsrum http://www.idealdestinations.com/community_pic-
tures/378_patrick-square-Aerial-Final.jpg
s. 15 Saluhall http://www.jerde.com/media/images/experiential/
market%20hall_fullexp_nightview.jpg
s. 15 Aktiviteter kvällstid http://www.cphx.dk/files/upload_2/20080915_
221843_REDIGERET-080706--Effekt_fi.jpg
s. 15 Gågata kvällstid http://www.olamacauguide.com/image-files/senado-
square-night1.jpg 
s. 15 Lummigt stadsrum http://roselli.org/tour/photos/Brug_ftp/square-
01.jpg
s. 15 Spännande arkitektur http://www.dezeen.com/wp-content/up-
loads/2008/12/versailles-pavilion-by-explorations-architecture-squea_ver-
sailles_0708_02.jpg
s. 15 Spanska trappan http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/
1f/Rzym_Schody_Hiszpanskie.jpg
s. 24 Bild 1 Strategi Karlskrona, gehl Architects 2007 s. 26
s. 24 Bild 2 http://mayang.com/textures/Stone/images/Paving%20Stones/
crazy_stone_9101045.JPG
s. 24 Bild 3 http://image18.webshots.com/18/3/39/26/222033926lFCiOP_
fs.jpg
Övrgia bilder är framtagna eller fotograferade av författaren

ATT GESTALTA OFFENTLIGA RUM, STORTORGET KARLSKRONA  KANDIDATARBETE 15 HP  BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA  VIKTOR ZETTERGREN FP06
27


