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Förord

Planering får spontant många människor att tänka på kontroll. Trafikplanering i allmänhet och
planering för cyklister i synnerhet handlar om att med hjälp av denna kontroll förebygga och i
vissa fall förekomma utvecklingen och förändringar i trafiksystemet.

I mitt arbete ”På två hjul i Karlskrona” har jag utifrån dagens förutsättningar och framtida
planerade förändringar analyserat cykelvägnätet för att se vilka åtgärder och förändringar som
kan öka människor motivation att välja cykeln som transportmedel vid kortare resor. Arbetet
är inte en slutlig lösning utan en knuff i rätt riktning, då trafiknätet och trafikströmmarna
ständig förändras och med dem förutsättningarna.

Detta examensarbete på 20 poäng är slutuppgiften för min Teknologie Magisterexamen vid
Institutionen för Fysisk Planering vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Min
handledare vid institutionen har varit arkitekt Gunnar Nyström.

Karlskrona augusti 2003

Annika Säw
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Sammanfattning

Bakgrunden till mitt val av Karlskrona som arbetsområde är ett intresse för hur förbättringar
av cykelvägnätet kan öka förutsättningarna för användningen av cykeln som transportmedel i
min hemstad.

Karlskrona har en god potential att bli en mer aktiv cykelstad. Trots att staden har en speciellt
form med sin placering på ett antal öar är den ändå väl samlad på en begränsad yta. Klimatet
är bättre än för många andra cykelorter i Sverige, även om vinden är ett påtagligt inslag stora
delar av året.

I den teoretiska delen redogör jag för de vilkor och förutsättningar som gäller för planering av
cykelvägar. Här beskrivs också kvalitetsmålen, trafiksäkerhet, standard, upplevd trygghet,
framkomlighet och tillgänglighet, trevnad samt mer och fler cyklister. Jag har också studerat
hur några andra kommuner arbetat med cykelvägar för ett antal orter av olika storlek både i
Sverige och Danmark.

Analysen av Karlskronas cykelvägnät omfattar de i teorin beskrivna kvalitetsmålen. I mitt
arbete har jag genom att själv cykla runt i stadens cykelnät försökt att känna av vilka kvalitéer
och brister som finns.

Utifrån analysmaterialet har jag sedan tagit fram ett antal allmänna åtgärdsförslag för
respektive kvalitetsmål, som redovisas i bild och text för platser eller sträckor i cykelvägnätet
där åtgärdsbehov föreligger.
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Inledning

Bakgrund
Många kommuner har idag som målsättning att förbättra förutsättningarna för en ökad
cykelanvändning i tätorterna. Detta gäller även för Karlskrona kommun. Individens val av
cykeln i stället för bilen har positiva effekter för både den personliga hälsan, ekonomin och
miljön.. Redan små förändringar med övergång från bilbruk till cykelbruk bidrar till en
minskning av de lokala och globala miljöutsläppen. För den enskilde individen innebär valet
av cykeln en förbättrad kondition och hälsa med minskad risk att drabbas av bland annat hjärt-
kärlsjukdomar, samt minskade utgifter för bil och bensin. Den totala samhällsvinsten är svår
att mäta men kan bli stor, på områden som vägunderhåll, vägutbyggnad och sjukvård
(Vägverket 2000:8).

I samband med framtagandet av den nya översiktsplanen för Karlskrona aktualiseras frågan
om vad som bör göras med gång- och cykelvägnätet. Här säger kommunen att ”ett väl utbyggt
gång och cykelnät och ett bra kollektivtrafiknät inom kommunen innebär bättre
förutsättningar för att minska bilberoendet”. ”Planeringen för cykeltrafiken bör inriktas på
nyttocykling och cykelpendling dvs. cykelvägar som är gena, vindskyddade och säkra”.
”Gång- och cykeltrafiknät mellan viktiga målpunkter såsom grannskapscentra, större
arbetsplatser, skolor, bostadsområden, hållplatser etc. utvecklas ytterligare samt görs säkrare
och bekvämare”(Karlskronas ÖP, augusti 2002 s 69, 45 och56).

Karlskrona är mest känt som en sjöstad. Staden anlades på 1600-talet för att infria behovet av
en örlogsstad som gav skydd åt flottan och utgjorde bas för proviant och materiell. Det var
också en manifestering av rikets storhet. Stadens svårintagliga placering på ett tiotal öar, idag
sammanlänkade med broar innebär ur planeringssynpunkt speciella förutsättningar.

En viss upprustning och utbyggnad av gc-nätet har skett under de senaste åren både till
mindre orter utanför staden men framför allt i anslutning till Blekinge Tekniska Högskola.
Trots detta brister Karlskronas cykelvägnät på flera punkter. Järnvägen och den senare
tillkomna infartsleden skapar barriärer mellan olika stadsdelar och målpunkter.
Framkomligheten inom staden är god i nord – sydlig riktning men sämre för den som vill
förflytta sig tvärs i öst – västligt riktning. Detta medför att cyklister tvingas till omvägar och
ibland måste korsa bilarnas körfält på mindre lämpliga platser, med fartminskning och
tidsförluster som följd för cyklisten men också riskmoment. Vissa sträckor upplevs som
otrygga att färdas på kvällstid, då de saknar belysning och där nätet är bristfälligt uppstår
ibland oönskade ”smitvägar”.
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Problembeskrivning
Vilka åtgärder och förändringar i cykelvägnätet skulle kunna motivera Karlskronas invånare
att använda transportmedlet cykeln som alternativ till bilen vid kortare resor mellan olika
målpunkter?

En åtgärd eller förändring av cykelvägnätet aktualiseras oftast i samband med att en konflikt
eller ett trafikproblem uppstår. Det kan t.ex. vara en underdimensionerad korsning som får
köbildning som följd eller en oönskad smitväg skapad av fotgängare eller cyklister. Om
arbetet i planeringsprocessen begränsar åtgärderna till det aktuella problemet som oftast
handlar om trafiksäkerhet utan att väga in det i helheten uppstår inte sällan följdproblem.
Därför är det viktigt att kontinuerligt studera trafiksystemet i sin helhet och fråga sig vilket
som är det bästa sättet att tillgodose alla berörda parters önskemål och behov. När det gäller
upplevd trygghet, framkomlighet, trivsel och standard är det svårt att bedöma och upplevelsen
kan vara väldigt individuellt.

Syfte
Syftet med arbetet är att ta fram en cykelplan för Karlskrona tätort. Här studeras cyklistens
anspråk i trafiknätet och belyses de problem och konflikter som uppstår. På en översiktlig
nivå behandlas trafiksäkerhet, standard, upplevd trygghet, framkomlighet, och trivsel. För ett
antal platser där speciella eller ofta återkommande problem aktualiseras kommer förslag till
förändring eller åtgärder att redovisas.

Val av metod
I upplägget av arbetet har jag valt att utgå ifrån ”Lugna gatan – en planeringsprocess för
säkrare, miljövänligare, trivsammare och vackrare tätortsgator” som är utgiven av Svenska
kommunförbundet,1998. Här understryks vikten av att ta hänsyn till alla trafikantgruppers
anspråk i planeringsprocessen. I boken behandlas förutsättningarna för biltrafiken,
kollektivtrafiken, utryckningstrafiken samt cykel- och gångtrafikanters förhållanden och
anspråk. I mitt arbete har jag koncentrerat mig på cykeltrafikanterna varvid en viss
modifiering och förenkling av sättet att utföra analyser har skett. Jag vill också som Pär
Envall vid Trevector AB uttrycker det försöka ”se till hela resan” vilket har betydelse för den
enskilde cyklisten. De flesta cykelturer börjar och slutar vid hemmet. En stor del av
cyklisterna är barn och ungdomar som saknar körkort. Genom att identifiera viktiga
målpunkter, strömmar och förflyttningar för olika trafikslag visualiseras en bild av var olika
problem och konfliktsituationer uppstår. Kartläggning av standard, upplevd trygghet,
tillgänglighet och trivsel görs genom att jag cyklat igenom det befintliga cykelnätet och
dokumenterat statusen i ord bild och med hjälp av värdetabeller.
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Geografisk avgränsning
Studien avser Karlskrona tätort och avgränsas enligt kartan nedan. Hänsyn tas till angränsande
områden i de fall det är av avgörande betydelse för en eventuell bedömning. Studien görs
först på en övergripande och heltäckande nivå för att sedan gå ner på detaljnivå för ett antal
platser där en konflikt eller ett problem föreligger som är representativt för något av de olika
kvalitetsanspråken. Det kan också vara ett på flera platser återkommande problem av
avgörande betydelse.

Det område som berörs i arbetet är Karlskrona tätort inklusive Hässlegården i norr men
avgränsas av Rosenholm i väster och Lyckeby öster ut.
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Staden Karlskronas historia
För Sverige blev 1600-talet något av stadsbyggandets århundrade. Flera nya städer anlades
och då främst av strategiska skäl. För flera svenska städer utarbetades stadsplaner med
utgångspunkt från behoven av befästningsanläggningar.

Karlskrona stad tillkom för att tillgodose nationens behov av en isfri och strategiskt belägen
hamn för krigsflottan. Stadsplanen som upprättades av Erik Dahlberg år 1694 fick delvis
anpassas till den kuperade terrängen. Den klassiska rutnätsplanen med sin stora
renässansinspirerade torgbildning med breda axelgator och strålgator finns fortfarande kvar.
Många av gatorna är kantade av alléer eller planteringar. Många gator har idag också kvar sin
beläggning av huggen gatsten eller kullersten. Ett sådant exempel är det stora torget mitt på
Trossö. (www.navalcity.org)

Staden som från början endast bestod av Trossö har med tiden vuxit och brett ut sig norr ut på
fastlandet. Denna expansion har främst skett under 1900-talet. Tillväxten syns som årsringar
norr ut i landskapet.

Karta  från 1855 är en litografi utförd
av ingenjören Erik Gustaf Ljunggren
vid Lantmäteriet. Den ingår i ”Atlas
öfver Sveriges städer med deras
ägor” i skala 1:20 000

Karta från 1813 är i form av ett kopparstick och upprättad av
ingenjören Samuel Gustaf Werming vid Lantmäteriet och är en
i en serie av 51 kartblad över Sveriges städer.



På två hjul i Karlskrona
13

Stortorget år 1909  Stortorget år 2000

Bergåsa, Lindesnäs, Långö
och Hästö exploateras under
1900-talets början. Nästa våg
sker mellan 1940 och 1950
när Marieberg, Mariedal och
Gullaberg tillkommer. Under
1960-talet växer Backabo
fram liksom Gullberna
industriområde. Den stora
exploateringen av
Kungsmarken inleddes med
A-huset 1967 följt av B-
huset 1969 och slutligen C-
huset 1974. Under 1970-talet
tillkom också dagens
nordligaste stadsdelar
Spandelstorp och
Hässlegården. Köpcentrat
Amiralen som är en extern
handelsetablering kom till
under 1980-talet och ligger i
höjd med Kungsmarken öster
om dagens infartsled.
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För att skapa goda förbindelser mellan staden och omlandet byggdes tidigt flera broar mellan
Trossö och öar som Pottholmen, Britasberg, Stora Pantarholmen, Lilla Pantarholmen, och
Wämmön mot fastlandet. Järnvägen som togs i bruk år 1902 har idag ändstation på Trossö
och en hållplats vid Bergåsa. Strax norr därom förgrenas den sedan i 3 spår. Ett västligt mot
Malmö, ett norr ut mot Emmaboda och ett mot Verkö och Färjeterminalen. Det finns
ytterliggare ett spår söder ut från stationen under torget till Örlogshamnen men detta är inte i
bruk.

Infartsvägen för 100 år sedan Dagens infart Österleden

Att angöra Karlskrona landvägen har alltid varit besvärligt med tanke på stadens form och
placering på ett stort antal öar. Fram till slutet på 1960-talet fanns bara en infart via nuvarande
Sunnavägen men mellan 1969 till 1976 byggdes Österleden. Från början var det tänkt att den
skulle angöra Trossö via en tunnel men det slutliga resultatet är dagens infartsled som skär
igenom staden och Wämöparken i nord-sydlig riktning. Den är idag kommunens mest
trafikerade väg. (Karlskrona kommuns trafikmätning, 2000)

En aktiv och medveten separering av trafikslagen med gång och cykelvägar började ske i
mitten av 1960-talet. I Generalplanen från 1965 används uttrycket gångväg för många
sträckor som idag är gång och cykelvägar. Liknande exempel på detta är planen för
Österledens södra del som kom till 1969 och har beteckningen ”område tillgängligt för
gågata” för den del som idag är cykelväg. Troligtvis är det planen för Spandelstorp från 1972
som har den första beteckningen där cykel ingår. Den säger att ”cykel och gångväg i
parkmark, ej avsedd att fastställas”. I praktiken har planering för gång- och cykelvägar skett
tidigare men formuleringen har varit gågata, gångväg eller område tillgängligt för allmän
gångtrafik.
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När det gäller ansvar och administrativa frågor har det för Karlskrona under många år varit
kommunstyrelsen som fungerat som trafiknämnd och beslutande organ i olika trafikfrågor
som bland annat berör cykelvägnätet. Under en kort period från 1987 till 1990 inrättades dock
en separat trafiknämnd under ledning av Birger Pettersson. År 1994 skedde en
sammanslagning av gatuavdelningen och trafikavdelningen och ett trafikutskott bildades, där
olika trafikfrågor som berör cykelvägnätet behandlas. Detta innebär att det är tekniska
nämnden som idag har trafiknämndens uppgifter. Dagens cykelplan även kallad Karlskrona
cykelkarta härrör från tiden innan sammanslagningen av gatuavdelningen och
trafikavdelningen, troligtvis 1994, enligt tjänstemän på kommunen.

De säger också att rent rutinmässigt försöker de att på bästa sätt koppla cykelvägarna till
skolor och större målpunkter men tendensen har varit att utbyggnad sker utifrån
förutsättningarna i omgivningen och inte utifrån cyklisternas behov. Ofta är det annan
exploatering som får bekosta cykelvägarna i brist på avsatta medel för utbyggnad av
cykelvägar. I praktiken betyder det att när till exempel utbyggnad av fjärrvärmenätet sker och
gator och vägar grävs av upp förses dessa vid återställandet med gång och cykelbana.

Flera önskemål och förslag om utbyggnad ligger sedan lång tid tillbaka hos kommunen och
väntar på medel då finansiering saknas.

I Karlskrona är båten ett alternativt till cykeln sommartid



På två hjul i Karlskrona
16


