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FÖRORD 

Detta examensarbete omfattar 15 poäng och utgör det avslutande 
momentet på kandidatprogrammet i Fysisk Planering vid Blekinge   
Tekniska Högskola. Jag vill tacka min handledare Anette Andersson som 
gett många goda råd under arbetets gång.  

SAMMANFATTNING

I planeringssammanhang är det vanligt att tala om en attraktiv stad, men 

individens egna värderingar, men också därför att begreppet består av 
många faktorer. Det är därför praktiskt omöjligt att utforma en attraktiv 

teoretiker som forskat inom området, genom olika tidsepoker och med 

Examensarbetet har lett fram till en undersökning av begreppet attraktiv 
stad, som sedermera lett fram till olika faktorer och beståndsdelar som 

omfattning har därefter faktorer som kan påverkas av fysisk planering 
valts ut. Därefter har tre teoretiker valts ut , som genom olika infalls-
vinklar hanterar dessa faktorer och ger exempel på hur dessa faktorer 
bör hanteras för att skapa en attraktiv stad. De tre teoretikerna som valts 
ut är Jan Gehl, Jane Jacobs och Kevin Lynch.

Dessa teorier har sedan applicerats på Saltös södra udde i Karlskrona 

av de faktorer som teoretikerna förespråkar för att skapa en attraktiv 
stad. Dessutom är det idag vanligt med stadsförnyelseprojekt i före detta 
hamnområden och Saltös södra udde utgör idag ett hamnområde med 
potential att lämna plats åt andra funktioner. Applicerandet av teorierna 
har lett till en strategiplan för hur området kan utvecklas till en attraktiv 
del i staden.      
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SYFTE

Syftet med arbetet är att undersöka vad en attraktiv stad är samt hur 
den är fysiskt utformad och applicera det på Saltös södra udde, för att ta 
fram en strategiplan som möjliggör för en ny attraktiv stadsdel. 

PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Saltös södra udde utgör idag ett fragmenterat och ostrukturerat område, 

som är belagda med riksintresse, blandat med diverse verksamheter 

Udden utgör ett attraktivt område med närhet till såväl Trossö centrum, 
som rekreationsområden på Saltö och Dragsö. Vid en avveckling av 
hamnverksamheterna frigörs en yta för ett stadsförnyelseprojekt i när-
kontakt med vatten. För att skapa en strategiplan för detta stads-
förnyelseprojekt skall hänsyn tas till hur en attraktiv stad är uppbyggd 
och därmed hur Saltös södra udde ska kunna förvandlas till en ny 
attraktiv stadsdel i Karlskrona kommun. En strategiplan utgör i det här 
arbetet en översiktlig plan med tre övergripande strukturer: infrastruktur, 
zonering av bebyggelse och placering av offentliga platser. Den huvud-
sakliga frågan som ska behandlas i arbetet är vad en attraktiv stad är, 
vad den består av och hur den kan fysiskt utformas.     

Frågeställningar: 
- Vad är en attraktiv stad?
- Hur kan en attraktiv stad fysiskt utformas?
- Vad utgör en strategiplan över Saltös södra udde, som möjliggör för en 
attraktiv ny stadsdel? 

INLEDNING

BAKGRUND

Begreppet attraktiv stad är komplext och är starkt kopplat till individens 

som utgör en attraktiv stad och vilka faktorer som avgör vad som är en 

vilka komponenter som utgör en attraktiv stad och hur en attraktiv stad 

fullständig teori som påvisar hur en attraktiv stad ska utformas. I detta 
arbete kommer därför tre olika teoretiker inom forskningsområdet, med 
inriktning på den fysiska utformningen, användas för att kunna planera 
för en attraktiv stad/stadsdel.  

områden nyttjas i olika stadsförnyelseprojekt, för att skapa just nya 
centrala attraktiva stadsdelar. I Karlskrona kommuns översiktsplan från 

udde på den södra delen av Saltö, ca 500 meter från Trossö centrum. 
Arbetet med en stadsförnyelse på Saltös södra udde är i ett undersökan-

hamnområde. För att kunna planera för en ny attraktiv stadsdel på Saltö 
kommer därför en omfattande forskning av begreppet attraktiv stad vara 
viktig i planarbetet. 
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INLEDNING

RUMSLIG AVGRÄNSNING

Saltös södra udde omfattar i detta arbete marina samt övriga verksam-
heter längs kajen och i direkt anslutning till kajen i sydvästra och nord-
västra delen av avgränsningen. Även det nybyggda bostadsområdet i 
nordöstra delen av avgränsningen samt infrastruktur som är direkt 
kopplade till området tas med i avgränsningen. Detta för att på bästa sätt 

på resterande delen av Saltö samt kopplingen in till Trossö centrum. 
Avgränsningen stämmer även väl överrens med den som tagits fram
i Karlskrona kommuns översiktsplan 2030 och är knappt 11 hektar stort. 

SAKLIG AVGRÄNSNING

Arbetet kommer att utgå från teorier om vad en attraktiv stad är och vilka 
komponenter den utgörs av. Då begreppet ”attraktiv stad” är komplext 
kommer endast vissa komponenter, som kan påverkas av den fysiska 
utformningen, plockas ut och resultera i tre teoretiker som berör dessa 
komponenter på olika sätt i sina teorier. Dessa tre teoretiker är Jan Gehl, 
Jane Jacobs och Kevin Lynch. Med hjälp av deras teorier kan sedan en 
plan för Saltös södra udde tas fram. 

FALLSTUDIE

Examensarbetet kommer att bestå av fallstudien teoristyrd illustrering, 
som kommer att studera fallet Saltös södra udde. En fallstudie 
kännetecknas av att den fokuserar på ett särskilt fenomen och inriktning 
mot en undersökningsenhet, med målsättningen att belysa det generella 
genom att titta på det enskilda. Fallstudien ger möjlighet för forskaren att 

av fallstudie där fallstudien används för att belysa hur en särskild teori 
kan tillämpas inom verkliga inramningar.(Denscombe 2009 s. 59, 61, 63) 
Nackdelarna med att använda en fallstudie är att det är svårt att skapa 
en övertygande trovärdighet i de generaliseringar som görs utifrån 

gränser samt att det är svårt för observatören att inte påverkas av den 
egna subjektiviteten. 

BILD 1
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INLEDNING

METODER 

I arbetet har litteraturstudier använts. En litteraturstudie medför 
subjektiva litteraturval och subjektiva tolkningar av det som studeras och 
kan vinklas olika beroende på observatörens egna preferenser. Det är 
också viktigt att poängtera att litteraturen har valts utefter författarens 
egen kunskap, vilket kan medföra att författaren missat relevant litteratur 
vid urvalet. Litteraturstudierna består av två delar. I den första delen har 

detta arbete. Litteraturen som använts har valts ut efter relevanta 
sökord, som ”attraktiv stad”, ”kvalitéer i staden” och ”stadstyper”. Den 
litteratur som valts utefter dessa begrepp har därmed skrivits av svenska 
författare och forskare. Därefter har litteraturen valts ut efter olika 
angreppssätt och synvinklar, för att få ett bredare perspektiv på 
begreppet. Fördelen med att endast använda svenska författare och 

begreppet missas, som egentligen hade varit applicerbara även i ett 
svenskt fall. Dock har en av de valda forskarna studerat amerikanska 
undersökningar, vilket förhoppningsvis kan ge ett bredare synsätt på 
begreppet. Den litteraturen som huvudsakligen används i den första 
delen av litteraturstudien är:

Andersson, R. (1998) Attraktiva städer – en samhällsekonomisk analys. 
Stockholm: Byggforskningsrådet. 

Berntsson, V. red. (1996) Den måttfulla staden. Karlskrona: Boverket

Rådberg, J. (2005), ‘En ny stadsbyggnadsmodell’, Formas Fokuserar – Spelet 
om staden. red. Frank, G. Stockholm: Formas cop.  

Den andra delen av litteraturstudien har använts för att ta fram tre olika 
teoretiker som konkretiserar teorier på hur en attraktiv stad kan 
designas. Att använda tre teoretiker, d.v.s. en teoritriangulering, görs för

att få mer än en teoretisk position i förhållande till data. Genom att 
använda olika perspektiv kan data formas och därpå tolkas. Anledningen 
till att använda en triangulering är att ge forskaren bättre förståelse av 
det som undersökts och därmed undvika en snedvridning av resultatet 
(Denscombe 2009 s. 184, 187). De tre teoretikerna har valts ut efter de 

teoretiker berör alla dessa faktorer i sina teorier. Teoretikerna hänvisas 
även som fortsatt läsning i den litteratur som användes i den första delen 
av litteraturstudien. Förutom att teoretikerna berör faktorerna inom 
begreppet ”attraktiv stad”, har dessa valts ut för deras olika teoretiska 
angreppssätt. Att använda teoritriangulering ska ge en god teorigrund, 
genom att ge olika teorier och förslag på hur ett planförslag ser ut som 
besvarar frågeställningen. De teoretikerna som valts har en internationell 
grund i sina teorier och är framtagna under olika epoker, vilket ger en 
bredare syn av teorier om ”attraktiv stad”. Utefter de kriterier som 

vidarehänvisas i den första litteraturstudien, förbises och att därmed 
någon viktig aspekt förloras. Att alla de valda teoretikerna har en 
internationell grund i sina teorier kan göra det problematiskt att applicera 
vissa delar av teorierna på ett svenskt fall och det kan krävas att vissa 
delar av teorierna får tolkas om för att kunna appliceras i ett svenskt fall. 
Dock har en av teoretikerna ett mer europeiskt och skandinaviskt syn-
sätt, vilket förhoppningsvis är lättare att applicera på ett svenskt fall. Den 
litteraturen som används i den andra delen av litteraturstudien är:

Gehl, J. (2011) Life between buildings – using public space, København :The 
Danish Architectural Press

Jacobs, J. (2005) Den amerikanska storstadens liv och förfall. Göteborg: 
Daidalos 

Lynch, K. (1964) The image of the city. Cambr., Massachusetts: M.I.T. Press     
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INLEDNING

Inventeringar har gjorts av det aktuella området genom platsbesök, där 
författaren fotograferat och antecknat underlag till inventeringskartor. 
Dessa inventeringar ska sedermera utgöra underlag för att tillsammans 
med de valda teorierna mynna ut i ett planförslag. Inventeringarna är 
utförda av en observatör och yttre faktorer samt observatörens 
subjektivitet kan förvränga resultatet av inventeringarna. För att mini-
mera risken för ett felaktigt resultat till följd av yttre faktorer, har området 

Analysmetoden stadsbildsanalys som Kevin Lynch förespråkar i sin bok 
-

bilden. Lynch används även som en av tre teoretiker i teoriavsnittet, 
där analysmetoden presenteras utförligt. Stadsbildanalysen ska utgöra 
underlag till planförslaget, genom att påvisa brister och styrkor i 
området. Analysen är utförd av en observatör och yttre faktorer samt 
observatörens subjektivitet kan förvränga resultatet av analysen. För att 
undvika felaktigt resultat till följd av yttre faktorer, har området besökts 

DISPOSITION 

Arbetet är uppdelat i fyra delar. I den första delen utreds begreppet 
”attraktiv stad” utefter den valda litteraturen och därefter presenteras det 
teoretiska förhållningssätt som kommer att användas i detta arbete, för 
att resultera i ett förslag. I den andra delen presenteras planerings-

presenteras de tre analyser som genomförts på udden. I den fjärde 
delen presenteras en längre förslagsdiskussion innehållande fyra olika 
etapper som resulterar i ett slutligt förslag med tillhörande inspirations-
bilder.    
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Dessa faktorer är:

skog. 

byggnader och existensen av blomstrande företag. 

-
potential. 

-
stånd och hanteringen av sociala problem. 

våld ute i staden. 

medborgarna i staden.  

(Andersson, 1998)   

FORSKNINGSÖVERSIKT

ATTRAKTIV STAD

som utgör en attraktiv stad. Givetvis beror det på vem som får förfrågan, 
vilka preferenser denne har och vilka synvinklar som ingår i 

attraktiv stad. För att kunna producera nya attraktiva stadsdelar i staden 

vilket också gör det svårt att komprimera begreppet. Nedanför 

vilka olika komponenter begreppet tycks bestå av. Av dessa 
komponenter kommer vissa väljas ut som är applicerbara för att göra ett 
planförslag.

Sju generella faktorer

I Roland Anderssons ekonomiskt inriktade bok ”Attraktiva städer – en 
samhällsekonomisk analys” nämns undersökningar som gjorts i USA 
över städers attraktivitet, där resultaten indikerar på vilka komponenter 
som är viktiga för att staden ska anses vara attraktiv. Generellt är 
faktorer som miljön, ekonomin och sysselsättningsgraden viktiga för att 
bedöma stadens attraktivitet. Beroende på vem som frågas har dessa 

ingen optimal lösning på hur en attraktiv stad ska se ut som tillfredställer 
alla människor.  Andersson tar upp ett antal komparativa fördelar en stad 

attraktivitet i jämförelse med andra städer.    
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FORSKNINGSÖVERSIKT

Andersson (1998) tar upp en generell syn på vad en attraktiv stad består 
av och kan konkret nämna sju faktorer, men riktar mestadels in sig på 
hur dessa faktorer kan styras genom samhällsekonomiska medel. Stor 

-
tiva staden inte kan tillfredställas. Stadsstyret måste bestämma sig för 
vem eller vilka staden ska göras attraktiv för, då det är svårt eller kanske 
omöjligt att göra en attraktivare stad utan att någon annan ser det som 
mindre attraktivt.    

Värdefulla kvalitéer i den måttfulla staden

I Boverkets rapport ”Den måttfulla staden” talas det om den lilla eller 
medelstora staden när den är som bäst, en robust och levande stad 

gemensamma och värdefulla att lyfta fram. Några av dessa värdefulla 
kvalitéer för en bra, attraktiv stad som Boverket vill lyfta fram är bl.a. den 
unika identiteten, riklig grönska, närhet till grönska och vatten, närhet till 
service, funktionsblandning, vackra offentliga rum och välfungerande tra-

måttfulla svenska städer intervjuats angående deras städer. Det fram-
kom att människornas favoritplatser oftast är centrala delar med mycket 
folkliv, men att det i det egna bostadsområdet var uppskattat med lugn 
och ro. Det framkom också att människorna inte upp-
märksammar bebyggelsens form, det viktiga är vilka verksamheter, 
händelser och människor bebyggelsen inrymmer. Sammanfattningsvis 
gav intervjuerna resultatet att människorna främst lägger stor vikt vid 
övergripande och sammansatta förhållanden, som t.ex. stadens storlek, 
utbredning och utformning av offentliga platser.  

Boverkets rapport, som är viktiga i den attraktiva staden. Rapporten har 
dock en mer nationell syn, på den svenska medelstora staden och

-
fungerande medelstor svensk stad. Dessutom framgår det av de gjorda 
intervjuerna att det är stadens helhet samt händelserna och 
människorna i den som är det viktigaste komponenterna i en attraktiv 
stad. Detta kan tydligt kopplas ihop med faktorerna fysiskt kapital, 
kulturella kapital, trygghetskapital samt relationskapital som nämndes 
ovan

En alternativ, generell stadsbyggnadsmodell 

Johan Rådberg, arkitekt och professor i stadsbyggnad vid Lunds 
Tekniska Högskola, menar att det krävs en ny stadsbyggnadsmodell för 
att skapa en attraktiv och långsiktigt hållbar miljö. Rådberg (2005) ser 
brister i den idag utbredda modellen ”den kompakta staden”, där 
staden förtätas inåt för att minska transporter och bilanvändandet. 
Istället medför denna stadsbyggnadsmodell bl.a. hög exploatering med 
bristande grönska, ökad pendling från periferin in till staden till följd 
av högre bostadspriser i den kompakta staden och ökad bullernivå. 
Rådberg riktar även kritik mot den glesa och uppluckrade staden, ”den 
gröna staden”. Denna stadsbyggnadsmodell resulterar i ökad segrega-

tredje alternativ som kan uppnå kraven för en attraktiv och hållbar miljö, 
nämligen blandstaden. Ett visst mått av täthet skulle ge underlag för kol-

kan jämföras med den förindustriella staden och trädgårdsförstäder som 
tillkom i början på 1900-talet, där det viktigaste i modellerna inte var ut-
formningen av byggnaderna. Istället är det viktigaste i modellerna stads-
strukturen bestående av gator, kvarter och platser. Denna struktur är 

dessutom vara attraktiv genom olika epoker (Rådberg, 2005).    
   

9



FORSKNINGSÖVERSIKT

DISKUSSION

Problematiken är just att forma en attraktiv stad, där alla faktorer 
gemensamt bär upp attraktiviteten, utan att staden i sig blir mindre 
attraktiv för någon annan. I arbetet kommer endast teorier om stads-
byggande genom fysisk planering användas, hur faktorer för en attraktiv 
stad kan gynnas genom en fysisk planering. Därför kommer några av de 
ovan nämnda faktorerna få mer fokus än andra, beroende på vad som 
är möjligt att påverka genom den fysiska planeringen. Dock tycks det 

ovan nämnda teserna, som kan påverkas genom fysisk planering. För 
det första tycks det vara de övergripande fysiska strukturerna som till-
sammans bildar kvarter, gator och offentliga platser som är det viktigaste 
för hur staden ska upplevas, inte arkitektoniska detaljer och 
byggnadsutformning. Dessa strukturer måste tillåta variation av stads-

andra är det viktigt med trygghet i staden, vilket skapas genom bl.a. 

tredje är det viktigt med sociala möten i staden, vilket också tycks 
underlättas genom variation och välbesökta offentliga rum. För det fjärde 
tycks det vara viktigt att ta hänsyn till den aktuella stadens karaktär, att 

karaktäriserar just den platsen. För att uppnå en attraktiv stad tycks det 

faktorer. bl.a. monotona miljöer, segregation, hög exploatering och dåligt 
utplacerade offentliga rum. 

Johan Rådberg och Rolf Johansson konstaterar i ”Stadstyp och kvalitet” 

stad kan skapas, att det är ett komplext ämne. Dels därför att det 
består av så många komponenter, men också för att det är svårt att ringa 
in problemområdet med den allomfattande litteratur som medföljer. Det 

använts genom åren, men ingen teori kan svara heltäckande på hur en 
attraktiv stad med god kvalitet ska utformas (Johansson, R. & Rådberg, 
1997). Därför kommer teoridelen bestå av tre olika teoretiker med olika 
infallsvinklar, som dock alla inriktar sig på den fysiska planeringen i 
staden och de fyra faktorerna som jag kunnat urskilja i diskussionerna 
om en attraktiv stad. Det är främst de tre första faktorerna, de 
övergripande fysiska strukturerna, tryggheten och de offentliga platserna 
som konkretiseras i de valda teorierna. Men tillsammans bildar dessa 
underlag för att sätta en särprägel och bevara en viss karaktär inom 
området som teorierna ska appliceras på. Dessa teorier ska sedermera 
appliceras på fallet Saltös södra udde och resultera i ett stads-
förnyelseförslag som kan bedömas som attraktivt. De valda teoretikerna 
är Jan Gehl med boken ”Life between buildings”, Jane Jacobs med 
boken ”Den amerikanska storstadens liv och förfall” och Kevin Lynch 
med boken ”The image of the city”.   
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FORSKNINGSÖVERSIKT

TEORI 1 - JAN GEHL

Jan Gehl (2011)är arkitekt och professor i urban design som i boken 
”Life between buildings” har som huvudfokus att titta på stadens 
offentliga rum ur ett fotgängarperspektiv. Hans syfte är att undersöka hur 
staden ska utformas för att ge människorna möjligheten att se och höra 
varandra, att umgås på olika nivåer. Utgångspunkten är att människans 
aktivitet i det offentliga rummet kan ske av antingen nödvändiga eller 
frivilliga anledningar. I en dåligt uppbyggd offentlig miljö sker endast nöd-
vändiga aktiviteter, som t.ex. att gå till jobbet. Nödvändiga aktiviteter är 
inte beroende av hur den fysiska miljön är utformad, den sker ändå. Han 
menar dock att frivilliga aktiviteter utspelar sig i större utsträckning i goda 
utomhusmiljöer och ger möjlighet för spontana, sociala aktiviteter. Dessa 

Utan folkliv blir det inte heller några spontana aktiviteter. Dessa 
spontana möten medför sociala aktiviteter på såväl djupare som ytligare 
nivåer. Sociala aktiviteter kan innebära lekande barn, konversationer på 
en bänk eller iakttagandet av andra personer. Sådana goda utomhus-
miljöer är något som generellt saknas i suburbana funktionalistiska 
områden menar Gehl och han riktar skarp kritik mot denna form av 
planering.   

Gehl (2011) undersöker framförallt vad som är ett attraktivt stadsrum i 
staden och ger olika exempel på hur dessa kan se ut för att uppmuntra 
spontana aktiviteter mellan husen. Rumsformen är en viktig faktor för att 
skapa attraktiva stadsrum och Gehl talar om främst fyra olika fenomen 
inom rummet för att kunna avgöra rummets tillgänglighet. För det första 
kan rummet samla ihop eller sprida ut människorna. Om rummet samlar 
ihop folket skapas bättre förutsättningar för interaktioner mellan dem.
T.ex. ett mindre torg med tätt omkringliggande byggnader med 
entréerna vända mot torget, där korta avstånd och tillgängligheten från 
byggnaderna samlar ihop folklivet. Ett utspritt stadsrum skapas då

byggnaderna ligger långt ifrån varandra, med entréerna bortvända.

För det andra talar Gehl om integration och segregation i rummet. Ett 

samspelar bredvid varandra i rummet. Ett segregerat rum är funktions-
separerat och olika kategorier är separerade från varandra. Här riktar 

funktionalistiska områden.

Rummet salmar Rummet sprider

Rummet integreras Rummet segregeras
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FORSKNINGSÖVERSIKT

För det tredje kan rumsformen vara inbjudande eller uteslutande. Ett 
inbjudande stadsrum är tillgängligt såväl fysiskt som psykiskt och öppnar 
upp för besökaren. Entréerna är vända mot stadsrummet och det är god 

är att stadsrummet är otillgängligt såväl fysiskt som psykiskt och stänger 
ute människor. 

För det fjärde kan rummet öppnas upp eller stängas inne. Ett öppet rum 
innebär god kontakt med omkringliggande rum och byggnader, med 
korta avstånd och öppenhet både in och ut ur rummet. Detta ger möjlig-

kontakt med omkringliggande rum. 

Gehl tar även upp fysiska faktorer som antingen öppnar upp för kontakt i 
det offentliga rummet eller hämmar denna kontakt. Exempel på 
kontaktskapande element i staden är vägglösa rum, inga nivåskillnader, 
ansiktsmötande orientering, låga hastigheter och korta avstånd. Kontakt-
hämmande element är då det motsatta, som t.ex. väggar, nivåskillnader, 
ryggmötande orientering, höga hastigheter och långa avstånd 
(Gehl, 2011). 

Rummet är inbjudande Rummet är otillgängligt

Rummet är öppet Rummet är stängt

Inga väggar Väggar

Långa avståndKorta avstånd

Samma nivåer Olika nivåer

Låga 
hastigheter

Höga 
hastigheter

Ryggmötande
orientering

Ansiktsmötande
orientering

12



FORSKNINGSÖVERSIKT

TEORI 2 - JANE JACOBS

Urbanteoretikern Jane Jacobs (2005) har i boken ”Den amerikanska 
storstadens liv och förfall” undersökt livet i staden, då hon menar att det 
är viktigt att kunna förstå stad för att planera stad. Genom observation-
erna från amerikanska stortstäder försöker hon förklara livet i staden, 
vad som utgör stadslivet, och formulerar olika krav på en fungerande 
stad och förklarar även brister på stadsliv.  Problematiken med stads-
planerare anser Jacobs vara det faktum att de försöker planera fram ett 
visst intryck eller utseende i staden, men det leder oftast till problem. 
Istället måste planeringen bygga på att planera utefter de förutsättningar 

att bokens huvudfokus ligger på storstäder och stadslivet där, vilket inte 
alltid stämmer överrens med livet på mindre orter etc.
 
Jacobs tar upp fyra huvudvillkor för att stadens ska nå mångfald, vilka 
också är huvudtemat för innehållet i boken. Hon menar på att olika 
stadsdelar har olika potential, men att varje unik stadsdel kan uppnå sin 
fulla potential för mångfald om alla dessa fyra villkor uppfylls:

1. Stadsdelen, och så många som möjligt av dess beståndsdelar, 
måste fylla mer än en primär funktion; helst mer än två. Dessa 
funktioner måste medföra närvaron av människor som rör sig utomhus 
på olika tider och av olika skäl, men som kan använda många faciliteter 
gemensamt.

och gathörnen måste komma tätt.

3. Stadsdelen måste bestå av en blandning av hus som varierar i ålder 
och skick; en försvarlig del av dem ska vara gamla, så att den nöd-
vändiga avkastningen varierar. Denna blandning måste vara ganska 

primära funktioner. 

Stadsdelen består av  en 
kvartersstruktur med täta tvär-
gator och hörn. 

Stadsdelen består av en 
blandning av hus i varierande 
skick. 

13
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vistas där därför att de bor där (Jacobs, 2005).

I boken läggs stor vikt vid trottoaren och gatan som Jacobs (2005) 
anser är stadens vitala organ. Det är trottoaren som uppehåller säker-
heten i staden, genom samspelet med angränsande byggnader och 
funktioner. Denna säkerhet uppnås genom att byggnaderna vänder sig 
mot trottoaren och består av blandade funktioner, gärna med olika 
öppettider och med olikartade besökare. Detta genererar i liv och 
rörelser så att gatorna kan bevakas dygnet om och inge en trygghets-
känsla. 

Jacobs (2005) tittar även på parkers funktion i staden och vad som 
kännetecknar en fungerande park. Populära och välfungerande parker 
angränsar till funktionsblandade områden, t.ex. kontor, bostäder och 
service. Även tvärgatorna mot parken kännetecknas av funktions-
blandning med såväl gamla som nya byggnader. Detta genererar i olika 
besökskategorier med olika tidsscheman, vilket resulterar i att parken 
aldrig står helt tom. Parker som kan anses mindre populära står ofta 
tomma och besöks kanske endast vid lunchtid. Detta är resultatet av en 
ensidig besökskategori och en monoton omkringliggande miljö. Jacobs 
menar att en park som aldrig står helt tom och har en mångfald med 
besökare är ständigt övervakad och inger en trygghetskänsla.  

Villkoret, att bevara äldre byggnader, är viktigt menar Jacobs (2005). Det 
behöver nödvändigtvis inte vara byggnader med kulturhistoriskt värde, 
det kan likväl vara äldre vanliga byggnader. Problemet med stadsdelar 
som endast består av nya byggnationer är att det begränsar stadsdelens 
användning. Hyror och avgifter blir som regel betydligt högre i nybyggda 
områden och förhindrar därmed en mångfald av företag och boende, då 
inte alla har den ekonomin som krävs.    

Stadsdelen består av en 
kombination av människor. 

Blandade funktioner med entréerna 
vända mot trottoaren skapar en 
trygg trottoar.  

Funktionsblandning genererar i 
olika besökskatergorier som vakar 
över parken. 
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TEORI 3 - KEVIN LYNCH

Teoretiker Kevin Lynch (1964) har i sin bok ”The image of the city” tagit 
fram en analysmetod, en stadsbildsanalys, där stadens karaktär kan 
förstås genom att upplevelserna i staden beskrivs.  Analysen utgår 
från stadens existerande form och kan användas för att förstå stadens 
struktur. Lynch har i boken låtit intervjua ett antal medborgare om deras 
upplevelser i tre större städer i USA och låtit dem rita mentala kartor över 
städerna. Därefter har Lynch försökt förklara hur medborgare upplever 
och läser en stad eller ett område genom att ta fram fem begrepp eller 
element som bygger upp denna mentala kartbild. Lynch menar att dessa 
fem element måste förenas till ett mönster för att tillsammans bilda en 
överskådlig bild över stadens struktur. Samspelet mellan dessa element 
är viktiga för stadens läsbarhet och orienterbarhet, som kan inge en 
trygghetskänsla. D.v.s. en stad utan en god läsbarhet och orienterbarhet 
inger inte en tillfredställande trygghetskänsla. Lynch poängterar dock att 

möjlighet att få en överblick över strukturen, att det inte råder kaos.
 
De fem grundelementen som kommit fram genom Lynchs forskning är: 
Stråk, enhetliga områden, barriärer, knutpunkter och landmärken (Lynch, 
1964). 

Stråk

Stråk är det viktigaste och tydligaste 
elementet i den mentala kartan, som 
vanligtvis har en stark koppling till de 

av stråk, bl.a. järnvägsspår, stigar och 
vägar. Längs stråken sker någon form 
av rörelse.  

Enhetliga områden

Enhetliga områden är områden som 
hänger samman genom enhetliga 
funktioner eller karaktär. Karaktäristiska 
drag för ett enhetligt område är t.ex. 
samma exploateringsgrad eller 
byggnadsstil. Det ska vara tydligt för 
betraktaren att området är enhetligt och 

området. Detta element är ofta tydligt för betraktaren då det består av en 
större sammanhängande yta.    

Barriärer

Barriärer är linjära element i staden, 
såväl fysiska som psykiska, som inte 
kan betraktas som stråk. Detta element 
kan antingen förena olika områden eller 
skapa en gräns mellan områden och 
fungera som ett hinder för betraktaren.
Exempel på barriär är byggnader, 
grönska, strandlinjer och andra funktioner. 

15
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Knutpunkter

Knutpunkter utgörs av strategiska 
punkter i staden, ofta i brytpunkten där 
olika stråk eller element möts. Detta 
element är koncentrerat till en viss yta 
och karaktäriseras ofta av att vara 
någon form av mötesplats. Exempel 
på vanliga knutpunkter är torgbildningar 
och gatukorsningar. 

Landmärken

Landmärke är något som sticker ut ur 
staden genom karaktär och läge i 
förhållande till övriga element. Detta 
element kan oftast ses från långt 
avstånd och fungerar som en 
orienterande referenspunkt.
Landmärken är externa och det går inte 
att träda in i dem som i enhetliga 
områden eller knutpunkter. Exempel på landmärken är byggnader, inslag 
i naturen eller skyltar.    

16
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DISKUSSION

Alla de tre valda teoretikerna menar på att det är stadens fysiska ut-
formning som är viktig för att skapa mångfald, integration och trygghet. 
Dessa tre beståndsdelar tycks vara mycket viktiga i utformandet av en 
attraktiv stad och kan kopplas mer eller mindre givet till Roland 
Anderssons (1998) sju nämnda faktorer som avgör en stads attraktivitet. 
Teoretikerna är samstämmiga om att en stad eller stadsdel utan mång-
fald, integration och trygghet är oattraktiv. Ingen av teoretikerna ger en 
fulländad lösning på hur denna attraktiva stad ska utformas, men 
tillsammans kan de föra arbetet vidare mot ett planförslag som består 
av en fysisk utformning som ger goda möjligheter till att kunna bedömas 
som en attraktiv stadsdel. 

Gehl (2011) är en relativt samtida teoretiker som framförallt ger konkreta 
exempel på hur den fysiska utformningen kan tillåta och förhindra social 

skandinaviska exempel, men även europeiska exempel som kan 
appliceras på mindre stadsdelar.  Han lägger mycket vikt på rumsformen 
och hans teorier kommer att vara användbara vid rumsskapandet av 
offentliga rum i planförslaget.  

Till skillnad från Gehl tittar Jacobs (2005) på staden i en något större 
skala och poängterar att hennes observationer främst gäller för stor-

i en amerikansk storstad på 60-talet och vissa observationers argument 
inte ter sig lika starka nu som då. De konkreta exempel och lösningar 
som hon framhäver kanske inte heller alltid är applicerbara på ett mindre 
projekt som Saltös södra udde, men huvudbudskapet bör ändå kunna 
användas och transformeras till denna mindre skala. Några exempel 
som givits ovan kommer att användas som underlag för att arbeta fram 
strukturen för ett planförslag. 

De fyra villkoren som nämns för att staden ska uppnå mångfald kommer 
att genomsyra förslaget, för att den nya stadsdelen förhoppningsvis ska 
uppnå sin fulla potential.  
 
Likt Jacobs teori är Lynchs (1964) teorier hämtade från observationer i 
amerikanska storstäder under 60-talet. Men till skillnad från Jacobs 
zoomar Lynch ut och tittar på stadens övergripande strukturer och 
element som är viktiga för läsbarheten i en attraktiv stad. Hans teori 
mynnar ut i en konkret analysmetod som också kommer utgöra en stor 
del av analysavsnittet i detta arbete. Trots att metoden användes främst 
i större städer och stadsdelar ska den även kunna appliceras på min-
dre stadsdelar eller områden, då teorin bygger på en generalisering av 
vilka element som alla läsbara stadsstrukturer består av.  Metoden ska 
ge förståelse för stadsdelens läsbarhet och orienterbarhet i nuläget och 
möjliggöra för ett förslag som förbättrar och/eller förstärker nuläges-
situationen. Analysmetoden och teorin om läsbarheten kan användas 
som ett stöd och komplement till Gehl och Jacobs mera detaljerade 
teorier. Gehl och Jacobs teorier kommer därför att få ett något större 
utrymme i förslagsdiskussionen, medan Lynchs teori främst används för 
analys av området idag men också som ett stöd i förslagsdiskussionen.    
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personer jobbade. Mot slutet av 90-talet förlorade Saltöhamnen sin be-

sälja sillen (Holmberg, J-E. & Svanstein, 2007).

NULÄGESBESKRIVNING

Saltö är beläget i Karlskrona kommun och utgör en av de öar som 

som kopplar ihop Trossö centrum och Saltö via Borgmästarekajen och 
en gångbro som kopplar ihop Saltö med Ekholmen. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

HISTORIA 

Redan på 1700-talet fanns en bondgård samt ett värdshus på Saltö, 
beläget på östra delen av Saltö i höjd med Ekholmen. Till följd av att 
staden växte och trångboddheten ökade på Trossö köptes fastigheten 
med bondgården för att ge plats åt bostadshus med smålägenheter. 

med byggnationen uppfördes också den första bron till Saltö, vilket var 
revolutionerande då ön tidigare endast kunde angöras via båt. En bro 

gångbro i träkonstruktion placerades parallellt norr om denna. Denna bro 
-

broförbindelse år 1963. Den nya förbindelsen placerades mellan Björk-
holmskajen, över Lilla Holm, bort till en utfylld mad på Saltö. Bron 

rikehus på 40-talet och radhus på 70-talet.  

Fr.o.m. 1920-talet och fram till 1960-talet blomstrade affärslivet på Saltö, 
till följd av exploateringen och anläggandet av en broförbindelse. Det 
fanns under 

som var belagd på den södra delen av en granitklippa på den södra 
delen av Saltö (TBV, 1986).   
  

Saltös södra udde och kom att bli den största lossningshamnen på den 
svenska sidan av Östersjön. Hamnen byggdes sedermera ut mot söder 

Orienterings-
karta som visar 
hur Saltö angörs 
via Österleden 
(Riksväg 28). Det 
rödmarkerade 
området på Saltö 
illustrerar den 
rumsliga av-
gränsningen i 
arbetet. 

TROSSÖ

SALTÖ EK-
HOLMEN

ÖSTERLEDEN
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Svanstein, 2007). I dagsläget är det totalt 20 trålare som använder 
hamnen, varav 18 trålare använder den kontinuerligt. Ingen av trålarna 
är Karlskronaregistrerade, utan kommer från både ost- och västkusten. 
Marken i hamnen, d.v.s. kaj och hamnplan, ägs av Karlskrona kommun 
och respektive verksamhet äger sin mark (Karlskrona kommuns hem-
sida; Fiskhamnsutredning).

-
ningen i detta arbete är:
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MÖJLIGHETER OCH PROBLEM

Udden är beläget relativt centralt, ca 500 m från Trossö centrum, och det 

-
områden gör att udden har många attraktiva kvalitéer för olika verksam-

skapa en kajpromenad som kan kopplas ihop med ett stråk till övriga 
rekreationsområden på Saltö samt förbindelsen in till Trossö centrum. 

Alternativa placeringar tas upp i nästa kapiel. Det kan vara problematiskt 
att en udde har ett perifert läge, då det kan förhindra att centrala 
funktioner kan etablera sig, som t.ex. småbutiker och service. Klippan 
mitt på udden utgör ett fysiskt hinder vid ett planförslag, då detta hinder 
inte kan rubbas. Det faktum att det valda området är beläget på en udde 
utgör också ett expansionshinder.  

KOMMUNENS PLANER

Karlskrona kommun behandlar Saltös södra udde i översiktsplanen från 

dagsläget, våren 2012, inga mer utvecklade planer för udden än det som 
framkommit i översiktsplanen från 2010. 

Översiktsplanen från 2010

I Karlskrona kommuns Översiktsplan från 2010 framgår det långsiktiga 
planer på ny bebyggelse för Saltös södra udde, i form av blandade

funktioner med stark koppling till vattnet. Enligt översiktsplanen ska den 
nya stadsdelen ha potential att inrymma ca 400 lägenheter och allmän-
heten ska få tillgång till strandlinjen genom att skapa nya platser intill 

ska samexistera. Vid en full utbyggnad måste alternativa hamnar med 
samma service- och lagringsmöjligheter tas fram för att tillgodose riks-

2030).
   
Fiskhamnsutredningen

Kommunen har anlitat konsultföretaget WSP som har gjort en över-

verksamheten. Utredningen är baserad på statistik från SCB samt in-
-

krona kommun. Av rapporten framgår för det första att riksintresset på 

verksamhet och osäkerheter. För det tredje tog WSP fram tre potentiella 
ersättningshamnar, vilka är Handelshamnen, Ekenabben och Sand-
hamn. Handelshamnen kräver minst investeringar för att kunna ersätta 
Saltöhamnen, dock har Karlskrona kommun andra planer för Handels-

Sandhamn kräver större investeringar, där Sandhamn förmodas ha bäst 

investeringar som krävs beror givetvis på hur många trålare som är 
intresserade av en ersättningshamn och trålarnas storlek. WSP:s slutliga
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rekommendationer till Karlskrona kommun är att exploatera udden för 

föreslagna ersättningshamnarna, utan att skapa sämre förutsättningar 

Fiskhamnsutredning).
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STRUKTURANALYS

-

varandra. Analysen ska sedan kunna användas vid planförslaget för att 
förstå hur dessa strukturer ska kunna förstärkas och förbättras eller vilka 
strukturer som inte är viktiga att behålla. 

På udden kan huvudsakligen fyra olika strukturer urskiljas, dessa är 
bostäder, verksamheter utan anknytning till hamnverksamhet,
verksamheter med anknytning till hamnverksamheter och verksamheter 
som omfattas av riksintresset. I avgränsningens norra del är strukturerna 

verksamheter som inte har någon direkt koppling till en hamn. Längs 
hela kajen är det blandat med både verksamheter som är direkt 

-
verksamheter samt verksamheter som inte har ett behov av att placeras 

Bostäder

Andra verksamheter

Hamnverksamheter som 
omfattas av riksintresse
Hamnverksamheter som 
ej omfattas av riksintresse

Teknisk anläggning

BILD 2
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KOMMUNIKATIONSANALYS

kommunikationer inom området samt till och från området. Analysen ska 
sedan kunna användas vid planförslaget för att förstå hur kommunika-
tionerna kan förbättras och eventuellt omplaceras samt vilka 
kommunikationer som måste tillföras. 

Vägen till och från området leder i väster till övrig bebyggelse på Saltö. 
Till öster leder vägen över en bro in mot Trossö. Denna väg utgörs av en 
vanlig huvudled med markerade körfält samt en hastighetsbegränsning 

På denna väg passerar en stadsbuss.  

-
begränsning på 50 km/h, som servar alla verksamheter och bostäder i 

cyklister och fotgängare samsas om den omarkerade vägbredden, där 
cyklister och fotgängare är underprioriterade. Här kör i dagsläget inga 

Det går att urskilja en mindre grusväg i väster som är tillägnad åt 
cyklister och fotgängare och här är det bilfritt. Även om det är fysiskt 
möjligt att ta sig till fots längs hela kajen, saknas markerade tydliga stråk 
som uppmuntrar till detta.  

Huvudgata
Lokalgata
Grusväg

BILD 3
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LYNCHANALYS

För att visualisera områdets utformning har en analys gjorts baserad på 
Kevin Lynchs metod. Lynchs metod används främst i stadsmiljöer, men 
bör även kunna appliceras på en mindre stadsdel så som Saltös södra 

områden, stråk, barriärer, landmärken och knutpunkter. Dessa 
presenteras kort nedanför: 

Stråk

Områden utgör stora ytor med en gemensam karaktär som skiljer sig 
från andra områden. 

Barriär är gränser som inte kan betraktas som stråk och som skiljer 
eller håller samman områden. 

Landmärke är fysiska element som kontrasterar till omgivningen, som 

Knutpunkter är strategiska platser mellan t.ex. stråk, och som har en 
viss karaktär. 

En utförligare förklaring av Lynchs stadsanalys presenteras i teori-
kapitlet.  

Huvudstråket inom avgränsningen utgörs av en matargata där bilister, 
cyklister och fotgängare samsas om stråket. Då även tyngre transporter 
kör på matargatan, är cyklister och fotgängare tydligt underprioriterade. 

västra hörnet och längs kajen upp mot verksamheter i nordväst. Detta 
stråk fortsätter dock inte längs resterande delen av udden.

Område
Stråk

Barriär

Noder

Landmärke

BILD 4
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Det är möjligt att urskilja huvudsakligen fyra områden eller distrikt inom 
avgränsningen, dessa utgörs av verksamheter som är direkt eller indirekt 
kopplade till hamnverksamhet, företagsverksamhet samt det nybyggda 
bostadsområdet uppe på berget. Övriga verksamheter i hamnen utgörs 
av mindre områden som inte har en lika stark koppling till något distrikt. 

utgör de olika verksamheterna en psykisk barriär som förhindrar ett 
naturligt stråk längs kajen. Ytterligare en barriär omger bostads-
området på berget, som inte inbjuder till spontana besök i detta område 
och tydligt avskärmar detta enhetliga område från resterande verksam-
heter på udden.    

Inom avgränsningen fanns det ytterst få tydliga knutpunkter, vilka var 

som en knutpunkt då detta är den enda egentliga butiksverksamheten 

knutpunkt där människor som vill nyttja vattenaktiviteter samlas, som 

Vid platsbesöken var det svårt att urskilja något landmärke på udden. 
Dock framstår bostadsområdet uppe på klippan som ett landmärke från 
en viss distans och utmärker sig från resterande bebyggelse på udden 
genom sin enhetliga karaktär. 

LANDMÄRKE

BARRIÄR

OMRÅDE

STRÅK
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mötesplatser. Bostadsområdet uppe på berget utgör ett landmärke, 

SLUTSATS

Strukturanalysen förtydligar uddens fragmenterade karaktär och visar på 
hur svårläst strukturerna är. Strukturerna på den norra delen av udden, 
längs matargatan, har en mer lättläst placering och förhåller sig till 
matargatan. Övriga strukturer tycks sakna en planerad placering, det 
enda dem har gemensamt är att byggnaderna har placerats i samma 
vinkel. 

Kommunikationsanalysen förtydligar bristen på tydliga kommunikationer 
till alla verksamheter på udden. Det enda tydliga kommunikationsstråket 

kommunikationsstråk används även av cyklister och fotgängare. 

området, saknas promenadstråk längs udden. Det saknas även 
kommunikationer till den sydligaste delen av udden.

Lynchanalysen förtydligar, likt struktur- och kommunikationsanalysen, 
bristen på kommunikationer och sammanhållna områden. Flera enheter i 
området kunde inte ens markeras in i analysen, bl.a. den tomma grus-
planen i norra delen av udden och området direkt söder om bostads-
området på berget. Det saknas en koppling mellan bostadsområdet på 

barriärer som hittades i området. Knutpunkterna var även dessa brist-
fälliga och i området kunde endast två knutpunkter urskiljas. Viktigt att 
poängtera är att dessa knutpunkter inte var särskilt tydliga, det krävdes 
mer än ett besök på udden för att kunna urskilja dessa. 

åtanke vid förslagsdiskussionen. Dessa innefattar få och otydliga 
kommunikationsstråk, fragmenterade och ostrukturerade enheter i 
området, bristfälligt samspel mellan norra och södra udden, anonyma 
och ostrukturerade tomma ytor samt få och otydliga offentliga 
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Det skulle vara enkelt att sanera hamnområdet och plocka bort alla 
byggnader som inte tillhör det nybyggda bostadsområdet. Då skulle 

strukturer att ta hänsyn till. Detta skulle dock direkt strida mot de valda 
teorierna i arbetet. Ett villkor som Jacobs (2005) sätter upp för mångfald 
och attraktivitet i stadsdelen är just att inte sanera ett område, utan välja 
att bevara byggnader för att möjliggöra för olika boende- och företags-
kategorier. Risken med att sanera hamnområdet och bebygga det enligt 
moderna planeringsideal är att stadsdelen blir monoton utan mångfald, 
integration, identitet och trygghetskänsla.  Dock bevaras bostads-
området uppe på berget och kan fungera som utgångspunkt för fortsatt 
arbete. Det nybyggda bostadsområdet karaktäriseras av att vara ett 

-
områden på Saltö. Därför behövs det kompletterande byggnader som 
inte karaktäriseras av lika höga hyror och möjliggör för en annan 

upp på berget. Jacobs (2005) menar då på att det är viktigt att bevara 
vissa byggnader, oavsett om de har något kulturhistoriskt värde eller 
inte, för att möjliggöra för en annan bebyggelsekategori. Detta skulle del-
vis kunna lösas genom att vid en nybyggnation på udden vara sparsam 
med onödigt dyr bebyggelse.

ett kulturhistoriskt värde och därmed bör bevaras. Dock karaktäriseras 

identitets- och karaktärsstärkande faktor i ett senare skede i plan-
processen, även om dessa byggnader plockas bort. Det krävs ett 

FÖRSLAG

FÖRSLAGSDISKUSSION

Förslagsdiskussionen är uppdelad i fyra etapper, där den första delen 
resulterar i en schematisk karta över vilka byggnader inom området 
som bör bevaras och vilka som bör rivas. I den andra delen diskuteras 
potentiella stråk, som resulterar i en schematisk karta över en möjlig 
gatustruktur. I den tredje delen diskuteras en potentiell zonering av verk-
samheter i området, som resulterar i en schematisk karta över en möjlig 
zonering i området. I den sista delen diskuteras potentiella placeringar 
av offentliga platser och deras karaktär, som resulterar i en schematisk 
karta över deras lokaliseringar. Dessa fyra schematiska kartor appliceras 
sedan på varandra för att få fram en strategiplan för hela området. Detta 
utgör det slutliga förslaget som presenteras närmre så sida 35. 
Förslagsdiskussionen bygger främst på de tre teoretikerna Jan Gehl, 
Jane Jacobs och Kevin Lynch som presenterades i teoriavsnittet. 

Bebyggelse

I nuläget är bebyggelsen inom området fragmenterad och det saknas 
en tydlig struktur. Det relativt nybyggda bostadsområdet uppe på berget 
har en struktur som kan urskiljas och det skapar ett homogent område, 
även om det upplevs som isolerat från resterande bebyggelse. Därför 
bör detta bostadsområde bevaras, då dess karaktär och utformning kan 
fungera som ett referensområde och förenkla ett förhållningssätt när ny 
bebyggelse ska utformas. Detta stämmer överrens med Jacobs (2005) 
teori om att bevara viss bebyggelse, för att skapa en variation och mång-
fald i området. Dessutom framkom det i Lynchanalysen att bostads-
området fungerar som ett landmärke för den södra udden, vilket styrker 
argumentet för att behålla bostadsområdet.
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förslag som utgår från det egna idealet och applicera detta på ett tomt 
område. Även byggnaden direkt söder om det nybyggda bostads-
området, som förut inrymde ett rökeri, bör bevaras p.g.a. dess unika 

-
varas och renoveras om det är möjligt, alternativt byggas om helt. Även 
detta stämmer överrens med Jacobs (2005) teori om att bevara vissa 
byggnader. Den tekniska anläggningen i den södra delen av klippan be-
varas då detta arbete inte omfattar samhällstekniska försörjningssystem 
och därför inte kan försvara en förändring av anläggningen.

värde, som inte förhindrar en stadsutveckling på udden. Till att börja med 
bör all bebyggelse på den södra delen av udden tas bort, som främst 

byggnader utgörs av storskaliga ”klossar” som förhindrar en 
småskaligare och lättorienterbar struktur, vilket Jacobs, Gehl och Lynch 
förespråkar för att skapa en attraktiv stad. Bebyggelsen längs den östra 
infarten till områden, som avskärmar vägen från vattnet och pressar in 
vägen mot berget, kan förslagsvis också tas bort. Denna bebyggelse 
utgör en barriär eller en vägg, vilket framkom i Lynchanalysen och utgör 
enligt Gehl (2011) ett kontakthämmande negativt element som förhindrar 
kontakt med det offentliga rummet som gränsar ut mot vattnet. 
Bebyggelsen utgör ytterligare ett kontakthämmande element genom att 
skapa ett långt avstånd från infarten till närmsta fria siktlinje. Genom att 
ta bort dessa huskroppar kan en alternativ placering av huskroppar intill 
klippväggen genomföras, vilket är en mer fördelaktig byggnadsplacering 
då klippväggen redan utgör en fysiskt orubblig barriär. 

Den västra infarten till området är svårare att omplacera, då den redan 
är lokaliserad så nära det nybyggda bostadsområdet som det är möjligt. 

Men här är terrängen kuperad och det tycks vara omotiverat att över-
väga en omplacering av matargatan i förhållande till den västra infarten. 
Bebyggelsen väster om vägen kan därför bevaras, eventuellt renoveras 

bort dessa byggnader. Detsamma gäller för den enstaka huskroppen i 
väster, som har direkt vattenkontakt och är kopplad till de andra 
byggnaderna längs den västra infarten . Att bevara dessa byggnaders 
positioner och karaktär, stämmer väl överrens med Jacobs (2005) teorier 

De rödmarkerade 
byggnaderna illustrerar de 
byggnader som ska tas 
bort för att gynna 
utvecklingen av en 
attraktiv stadsdel. De gula 
byggnaderna illustrerar 
byggnader vars placering 
ska bevaras och 
byggnaderna ska, 
beroende på skick, 

eller renoveras. De grön-
markerade byggnaderna 
ska bevaras, då det inte 

 Bild 5. 
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En stor brist som framkom vid analysen var avsaknaden av ett erkänt 
promenadstråk längs hela kajen. Längs kajen bör därför en långsmal 
offentlig plats skapas i form av en kajpromenad. Denna kajpromenad 
tas upp närmre i kapitlet om offentliga platser. Kajpromenadens behöver 
dock bestå av ett tydligt stråk, som slingrar sig längs kajen och kopplar 

på den västra delen av udden, som leder mot andra rekreationsområden 
på Saltö. Enligt Gehl (2011) bör det vara enkelt att ta sig till offentliga 
rum, d.v.s. i det här fallet kajpromenaden, från andra stråk. Detta måste 

och den planerade kajpromenaden. Dessa nya stråk bör bygga upp 
mindre kvarter med korta avstånd och täta tvärgator för att möjliggöra 
integrerade stadsrum och mångfald i stadsdelen, som framförallt Jacobs 
pekar på i sin teori. En ny kvartersstruktur bör bestå av täta tvärgator 
mot det ovan nämnda promenadstråket, för att skapa en öppenhet 
mellan det offentliga promenadstråket och stadsrummen i det bebyggda 

för hur den ultimata kvartersstrukturen ser ut, men utgångspunkterna för 
att placera ut stråken har varit att bygga mindre kvarter med täta tvär-
gator och även möjliggöra för siktlinjer med en visuell havskontakt, vilket 
Lynch (1964) förespråkar. Eftersom Lynch menar på att stråk är det 
iktigaste elementet i staden som kopplar ihop övriga element, måste det 

området.     

Infrastruktur

Lynch (1964) poängterar särskilt vikten av stråk i en stadsdel, att det är 
viktigt för stadens läsbarhet och orienterbarhet samt att det kopplar 
samman övriga element i staden. Jacobs (2005) tittar framförallt på 
trottoarens och gatans viktiga roll i stadsrummet och ser korta kvarters-
strukturer med täta tvärgator och gatuhörn som en given struktur för att 
skapa en god miljö i staden. Även Gehl (2011) talar om vikten av korta 
avstånd och strukturer som ger människor möjlighet att enkelt samman-

stråk som omfamnar berget och det nybyggda bostadsområdet. Detta 

bör inte förändras lokaliseringsmässigt från den västra infarten, p.g.a. 
förhinder både öster och väster om gatan, vilket nämndes i föregående 
kapitel. Däremot möjliggör en rivning av byggnaderna längs gatan från 
den östra infarten en omplacering av matargatan i öster.  Detta skulle 

och leds parallellt med en kajpromenad för att längre fram, i höjd med 
den tekniska anläggningen, kopplas ihop med matargatan från väster. 
Denna åtgärd skulle medföra att det kontakthämmande elementet mot 
vattnet försvinner. Ett problem kan bli att en för snäv kurva bildas vid 

till följd av att Saltöbron utgör ett hinder. Denna snäva kurva skulle dock 
kunna fungera väl som en hastighetsdämpande åtgärd, för att sänka 
hastigheten i området och fungera som ett kontaktskapande element 
(Gehl, 2011). Faktum är att om matargatan från den västra infarten be-

till att prioritera fotgängare samt cyklister och deras kontakt med en kaj-
promenad. Dock är det viktigt att matargatan från den östra infarten görs 
tillräckligt bred för att tillåta eventuell lokalbuss och tyngre transporter till 
verksamheter på udden.   
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Zonering

Ett område bör inte enbart bestå av en funktion, t.ex. renodlat 
bostadsområdet, menar både Gehl (2011) och Jacobs (2005). Riskerna 
med funktionsseparering är många, det kan bl.a. leda till segregation, 
avsaknad av ett offentligt stadsliv och otrygghet. Detta strävar emot de 
kvalitéer som en attraktiv stad tycks bestå av och därför bör området 
byggas upp av olika funktioner, som drar till sig olika kategorier för att 

udden i dagsläget innehåller olika verksamheter, men inga bostäder. De 

korning blandning av bostäder, kontorslokaler, verksamheter och 
butiker. Att planera in exakta positioner för olika bebyggelsekategorier 
är inte syftet med en översiktlig strategiplan. Istället ska zoneringen av 
funktionerna göras väldigt övergripande, mestadels för att påvisa hur 
en funktionsblandad stadsdel skulle kunna delas in i zoner utefter de 

bostadsbyggnader med butiksverksamheter i botten, som Jacobs (2005) 
föreslår som funktionsintegrering.   

Udden utgör ett attraktivt läge för både bostäder och kontorslokaler, 
med dess relativt centrumnära och vattennära läge. Dock kan det vara 
svårt för mindre butiker att överleva i utkanten av ett centrum. Ofta är det 
större verksamheter som lockar till sig kundkretsar som livnär även de 
mindre butikerna menar Jacobs (2005). Udden skulle förslagsvis kunna 
karaktärisera sig som en stadsdel med inriktning mot vattenaktiviteter 

-
varas trots en omfattande stadsförnyelse. Genom att udden kan etablera 
sig som en stadsdel med inriktning mot vattenaktiviteter längs 

Det gröna stråket längs 
kajen illustrerar strand-
promenaden som 
fortsätter upp i skogen 
samt viker av i mindre 
grusväg i öster. Det röda 
mest markrade stråket 
illustrerar matargatan runt 
området och inom 
kvartersstrukturen. Det 
röda stråket som är mindre 
markerat illustrerar en 
möjlig kvarterstruktur, 
framtagen utefter de 
teorier som använts. Det 
röda streckade stråket 
illustrerar en potentiell 
vägdragning vid en ut-
byggnad i väster. Bild 6.
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illustrerar inte funktionernas exakta positioner.    
-

krets, boende samt kontorsarbetarna livnära mindre butiker som 
etablerar sig i området. Detta är ett tänkbart fenomen menar Jacobs 
(2005). 

Att placera ut exakta zoner är som tidigare nämnts inte syftet med en 

faktorer som styr en del av zonernas placeringar. Området vid den östra 
infarten, intill bergväggen lämpar sig förmodligen inte för bostadszoner 
med tanke på att det angränsar till en infart i ett utsatt läge samt att 
byggnaderna här förlorar ljusinsläpp från väster. Här kan istället kontor 
och lokaler inplaneras och fungera som vaktande ögon på matargatan 
och kajpromenaden framför, detta för att inge en trygghetskänsla menar 
Jacobs (2005). Detta skulle förslagsvis gälla även för den västra infarten 
till området, vilket medför att matargatan i väster omringas av 
bostäder på ena sidan och kontor/verksamheter på andra sidan. Runtom 
de bevarade kontorsbyggnaderna väster om den västra matargatan 

den kuperade terrängen och möta fortsättningen av kajpromenaden.  
Även här föreslås det zoner med kontor och andra verksamheter, som 
kan fungera som en trygghetsförhöjande faktor för fortsättningen av den 
offentliga kajpromenaden. Detta diskuteras närmre i följande avsnitt om 
offentliga platser. 

För området norr om det nybyggda bostadsområdet och hela området 

verksamheter som är direkt kopplade till vatten bör givetvis placeras 
längs kajpromenaden, medan kontor och andra verksamheter/butiker 
inte har samma behov av en direkt kontakt med vatten. Vad gäller 

och ett mer skyddat läge omringat av annan bebyggelse. Därför har 
 

De rosa zonerna 
illustrerar möjliga 
placeringar av 
bostäder, kontor och 
andra verksamheter i 
kvartersstruktur. Den blå 
zonen illustrerar möjliga 
platser för kontor och 
andra verksamheter. Den 
gula zonen illustrerar 
möjliga platser för 
bostäder, kontor och 
andra verksamheter 
vända mot kaj-
promenaden. Den gröna 
zonen illustrerar kontor 
och andra verksamheter i 
kuperad terräng. Bild 7. 
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den planerade kajpromenaden utgör. Förvisso är en kajpromenad mer 
utbredd och svårare att övervaka, till skillnad från en stadspark som är 
koncentrerad. Men å andra sidan har en stadspark oftare ett djup och 
en bredd vilket också kan vara svårövervakat i de mest centrala delarna. 
För att kunna applicera Jacobs (2005) resonemang på kajpromenaden 
bör omkringliggande byggnader vara helt eller delvis vända mot vattnet 
för att övervaka stråket och de offentliga platserna för att inge en trygg-
hetskänsla i rummet. Funktionerna i byggnaderna som sträcker sig längs 
kajen bör variera för att generera i olika besökskategorier. Den 

denna variation. Inom de offentliga rummen som bildas längs kaj-

aktiviteter, t.ex. badplats, viloplats och lekplats. Detta genererar också 
i olika besökskategorier och ger möjlighet för en välanvänd, attraktiv 

till sig ytterligare besökskategorier inom övriga vattenverksamheter som 

(2011) teori att offentliga rum måste vara väl utformade för att möjliggöra 
för olika typer av spontana aktiviteter inom rummet. 

Förutom offentliga platser i anslutning till promenadstråket, är det tänk-
bart med offentliga platser även i området norr respektive söder om 
bostadsområdet på berget. Området norr om bostadsområdet hade 
behövt en offentlig mötesplats, då platsen helt saknar besökare och 
utgör en anonym plats idag med en betongvägg i fonden. Området 

en unik offentlig plats i området, med utblick över området.  

Offentliga platser 

Området är för litet för att anlägga någon större park eller ett torg. 
Dessutom är det inte optimalt att anlägga en större offentlig plats i ett 
sådant perifert och vattennära läge. I anslutning till de mest centrala 

uppfylla de optimala rumsformerna som Gehl (2011) talar om, d.v.s. ett 
samlat rum med en intimitet från angränsande byggnader, integration 

som bevakas samt är lättillgängligt. Detta rum bör placeras strategiskt 

stadsrum placeras i någon form av siktlinje dit människor kan tänkas 
söka sig. Eftersom människor som spontant besöker området 
kommer att röra sig längs kajen om de kommer från den östra infarten, 

brytningspunkterna i kvartersstrukturen. I anslutning till dessa stadsrum 
kan sedan ytterligare stadsrum placeras för att locka människor in i 

Alternativet är att människor besöker verksamheterna i kvarters-
strukturen för att sedan upptäcka offentliga rum i strukturerna. Dessa 
offentliga stadsrum bör alltså ledas in genom tvärgator från kaj-
promenaden och måste vara tydliga och inbjudande för att locka 
besökaren rakt in i rummet. 

Jacobs (2005) tittar på parkers funktion i staden och förklarar sambandet 
mellan en välfungerande populär park och funktionsblandning med olika 
besökskategorier. Olika besökskategorier genererar i olika tidsscheman 
och parken bevakas under större delen av dygnet. Som tidigare nämnts 

vattennära stadsdel som Saltös södra udde utgör. Istället kommer 
Jacobs resonemang appliceras på den långsmala offentliga platsen som
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En avsaknad av goda offentliga miljöer, eller noder, ger endast utrymme 
för nödvändiga aktiviteter i staden. I Lynchs stadsanalys som gjordes 
i analyskapitlet framkom en avsaknad av just offentliga stadsrum eller 
mötesplatser, s.k. noder. Dessa nytillkomna offentliga rum ska kunna 
fungera som noder och förtydliga läsbarheten i stadsdelen.

Det gröna samman-
hängande stråket 
illustrerar kaj-
promenadens ut-
bredning. De gröna 
ovala kropparna 
illustrerar potentiella 
placeringar av offentliga 
rum i kvartersstrukturen, 
vid strategiska platser 
och längs kaj-
promenaden. Bild 8.  
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I förslagsdelen presenteras det slutliga resultatet av förslagsdiskussion 
med en del illustrationer på delar av området som är karaktäristiska för 
just denna strategiplanen. Strategiplanen ger en övergripande bild av 
hur stadsdelen skulle kunna utvecklas utefter de faktorer och teorier som 
använts för att skapa attraktiv stad.
 

större förändringar av uddens strukturer. Dessa strukturförändringar 
berör infrastrukturen, zoneringen av användningsområden och ut-
placeringen av offentliga platser. Matargatan från den västra infarten be-
håller sin placering, medan matargatan från den östra infarten förändrar 

den västra infarten. Det ges utrymme för ny bebyggelse att placeras 
längs klippväggen i öster och framför denna omplaceras matargatan, 

västra infarten. Parallellt med kajkanten och matargatan från den östra 
infarten placeras ett promenadstråk som sträcker sig längs hela udden i 

på den nordvästra delen av udden. Detta promenadstråk fortsätter 
sedan norrut mot andra rekreationsområden på Saltö. 

och ersätts med en traditionell kvartersstruktur, med korta kvarter och 
täta gatuhörn. Här ges det möjlighet för funktionsblandning genom en 

för offentliga platser som kan fungera som magneter och locka 
människor in i strukturen, genom att göra dessa offentliga platser 
inbjudande. Byggnaderna runt omkring lämpar sig särskilt för butiks-
verksamheter och det är önskvärt att dessa vänder sig mot det offentliga 
rummet. Det är också önskvärt att byggnaderna närmst kajen vänder sig 
mot strandpromenaden. 

Kontor och andra 
verksamheter
Bostäder, verksamheter 
och kontor mot kvarteret
Kontor och verksamheter i 
kuperad terräng
Bostäder, verksamheter 
och kontor mot vattnet

Primära stråk
Sekundära stråk
Eventuellt stråk

Strandpromenad

Grusväg

Offentliga platser och 
stadsrum

BILD 9
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INSPIRATIONSBILDER TILL KAJPROMENADENInga förändringar görs uppe i bostadsområdet på klippan och 
infrastrukturen här bibehålls. Byggnaden som tidigare inrymt ett rökeri 
bevarar sin placering och kan antingen renoveras eller helt byggas om. 
Här planeras det för ett kontor eller annan verksamhet. Den tekniska 
anläggningen som angränsar till denna byggnad bevaras och ska därför 
ha tillgång till den nya dragningen av matargatan. 

Byggnaderna med kontor och annan verksamhet i väster, längs den 
västra matargatan och ner mot vattnet, behåller sin struktur och 
placering. Vid behov föreslås renovering av byggnaderna. Det möjliggörs 
också för en fortsättning av bebyggelse som kan klättra ner i den 
kuperade terrängen och möta promenadstråket. 

Det tomma området norr om bostadsområdet uppe på klippan planeras 

längs kajen kommer att fungera som en långsmal offentlig plats med 

enhetligt markunderlag, belysning o.s.v. 

Förutom de offentliga rummen som placerats in i anslutning till 
promenadstråket, har även offentliga rum placerats norr samt söder om 
bostadsområdet uppe på klippan. Dessa karaktäriseras av potentiella 
knutpunkter i strategiska lägen. Rummet i norr är beläget i anslutning till 
entréerna till området och rummet i söder är beläget i anslutning till 
klippans avslut och kan fungera som en unik utsiktsplats.  

De två översta bilderna är tagna vid Kungsbron i Karlskrona och visar 
på möjliga sittplatslösningar i närkontakt med vattnet, i form av trappor 
ner mot vattnet. De två nedersta bilderna är tagna längs Borgmästare-
kajen, vid Fisktorget, i Karlskrona. Bilderna visar på möjliga lösningar för 
promenadstråk längs kajen. 

36



FÖRSLAG

Illustrationsplanen överst till vänster illustrerar att huskroppar längs 
kajpromenaden bör vara vända mot kajen, medan byggnader i 

Detta enligt Jacobs teori om bevakande av rummen. 

Sektionen nederst till vänster illustrerar en potentiell struktur vid den 
östra infarten, med huskroppar intill klippväggen samt bostadsområdet 
på klippan och deras förhållande till en matargata och kajpromenaden.

Illustrationen överst till höger illustrerar ett möjligt offentligt rum i 
anslutning till kajpromenaden. Ett integrerat rum, som ger möjlighet 
för olika spontana aktiviteter som t.ex. bad, segling, avkoppling och 
möten, enligt Gehls teori om integrerade rum.   

50 METER

50 METER
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FÖRSLAG

Sittplatser är viktiga element i det offentliga rummet, här ges 
det utrymme för olika sociala aktiviteter menar Gehl (2011). 
Likt inspirationsbilderna ovan kan den nya kajpromenaden 
längs Saltö udde förses med sittvänliga trappor ner mot vattnet. 

Det är viktigt med en god rytm inne i kvarteren, det är lagom 
med ca 15-25 enheter inom en 100 meter lång sträcka. (Gehl, 
2011) Inne i kvarteren på Saltö föreslås därför en variation av 
byggnader och offentliga mötesplatser, för att skapa en god 
rytm. 
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om varför ett visst alternativ valts. I vissa avseende kunde det lämpat 

gjordes. Det innebär inte nödvändigtvis att den mest optimala lösningen 
har tagits fram för alla strukturer, utan det har skett en sammanvägning 
mellan de fyra beståndsdelarna som utgör strukturkartan.

Dock ska det poängteras att i arbetet har endast hänsyn tagits till den 
fysiska utformningen av en strategiplan, vilket också var syftet med att 

som påverkar planförslagets realiserbarhet har förbisetts. T.ex. har 
ekonomiska och geotekniska faktorer inte tagits med i beräkningarna. 
Det har inte heller diskuterats huruvida en eventuellt framtida klimat-
förändring kan påverka områdets utnyttjandegrad. Det är möjligt att 
området i framtiden påverkas av vattennivåhöjningar och ett hårdare 
klimat. 

Eftersom planen är av en mer övergripande karaktär har även faktorer 
som ljussättning, placeringar av växtligheter, redovisandet av 

tekniska försörjningssystem, karaktäristiska drag o.s.v. inte redovisats. 
Illustrationerna som gjorts utefter strategiplanen kan ge en antydan om 
hur strategiplanen skulle kunna förverkligas, men lösningarna i sig har 
ingen direkt koppling till relevant litteratur. Anledningen till att detta 
moment uteslutits från arbete är för att syftet med arbetet är att titta på 
den fysiska övergripande strukturen som teoretikerna förespråkar för att 
bygga en attraktiv stad.    

SLUTDISKUSSION

Målet med att använda fallstudien teoristyrd illustrering har varit att ta 

teorier kopplade till ett begrepp. Den första delen i arbetet har varit att ta 

faktorer som bygger upp en attraktiv stad. Utefter den litteratur som valts 
framstår begreppet som komplext och beståndsdelarna är många som 
tillsammans är kopplade till varandra. För att kunna hantera 
begreppet i det fortsatta arbetet har en avgränsning gjorts, där endast 
faktorer som direkt kan påverkas av den fysiska planeringen och 
tillämpas i en översiktlig strategiplan valts ut. De faktorer som kunde 
urskiljas var: den övergripande fysiska utformningen som bildar stadens 
struktur, att skapa trygghet, ge möjlighet för sociala möten och bevara 
stadens karaktär. Utefter dessa fyra faktorer valdes tre olika teoretiker, 
som genom olika angreppssätt berör dessa faktorer i sina teorier. 
  
Utefter de tre valda teoretikerna har en strategiplan vuxit fram med 
tillhörande illustrationer på hur strategiplanen kan användas. Valen som 
gjorts i planen är knutna till vad teoretikerna menar på bygger en 

funktionsblandning för ökad trygghet och mångfald, många nya offentliga 
mötesplatser som möjliggör för sociala möten samt ett promenadstråk 
som sträcker sig längs hela kajen och skapar mötesplatser längs vattnet.    

Eftersom förslaget huvudsakligen utgått från de valda teoretikerna och 

gjorts i förslagsdiskussionen ifrågasättas, beroende på hur andra 
observatörer tolkar dessa teoretiker. Trots att strategiplanen är en 

lösningar och låst planen till en viss struktur. I respektive förslags-
diskussion har författaren övervägt andra alternativ och fört resonemang 
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SLUTDISKUSSION

Förutom de faktorer som valts bort i den sakliga avgränsning som kunde 

för att skapa en attraktiv stad är korta avstånd och då skulle tillgången till 
en lokalbuss in i området kunna förbättra närheten till Trossö och andra 

och tvinga in en lokalbuss i området, men det skulle vara önskvärt för 
stadsdelens attraktivitet.  

Ett planförslag medför alltid positiva och negativa konsekvenser, oavsett 
planens omfattning. Fördelen, men också nackdelen, med en strategi-
plan är dess låga detaljeringsgrad som gör det svårt att titta på konkreta 
negativa och positiva konsekvenser av förslaget. Dessa beror på hur 
arbetet med strategiplanen fortskrider. Generellt kan det poängteras att 
planförslaget kan medföra negativa konsekvenser som är förknippade 
med borttagande av gamla byggnader, gator och nybyggnationerna. 

strategiplanen är att det möjliggjorts för en helt ny attraktiv stadsdel, 
som baserats på metoder och principer som förespråkas av tre erkända 
teoretiker.  

Sammanfattningsvis hade förslaget fått en annan karaktär och 
utformning om det funnits andra preferensramar. Valet av metoder, 
teoretiker och detaljeringsgrad är faktorer som påverkar resultatet 
markant. Men generellt har förslaget visat att mycket kan påverkas av 

-
formningen ger goda förutsättningar för de faktorer som en attraktiv stad 

därefter ta fram teoretiker som ger konkreta förslag på hur en strategi-
plan kan arbetas fram, är generaliserbar och kan användas på andra 
områden. Även om valet av metod ger goda förutsättningar för en

attraktiv stad, kan det inte ensamt garantera att en attraktiv stad verk-

beräkningarna, som t.ex. den sociala sammansättningen och andra yttre 
faktorer. Men generellt har förslaget visat på hur en strategiplan ser ut 
som möjliggör för en attraktiv stad.  
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