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Analys
Karlskrona idag
Karlskrona kommun har idag strax över 60.000 innevånare, var av drygt hälften bor i tätorten.
Dagens Karlskrona har kvar mycket av det ursprungliga vägnätet och en del av den äldre
träbebyggelsen i sina centrala delar. Bränder och olika vågor av stadsförnyelse har påverkat
bebyggelsen. Husen är ofta i sten eller tegel med 4 till 7 våningar. Gatorna är i vissa av de
centrala delarna väldigt breda med partier av de gamla trädalléerna bevarade likt paradgator.

Ronnebygatan runt år 1900

Ronnebygatan idag år 2000

Alamedan med allen i mitten

Alamedan idag
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I de flesta bostadsområdena norr om Trossö har det skett en successiv förtätning av
bebyggelsen under den senare hälften av 1900-talet. De äldsta områdena Långö, Saltö,
Bergåsa och Hästö domineras av villakvarter med en och tvåfamiljshus, men inslag av radhus
och flerfamiljshus finns också. På Pantarholmen, Galgamarken, Annebo, Marieberg och
Kungsmarken är det nästan enbart flerfamiljshus. I Backabo, Mariedal, Hässlegården,
Spandelstorp och Gullberna är bebyggelsen i allmänhet yngre, blandad men med en dominans
av villor.

Flera militära områden som Stumholmen, Bataljon Sparre och KA2 Gräsvik har omvandlats
till civil verksamhet i form av bostäder, företagslokaler och Högskola.

Under slutet av 1900-talet skedde en stor kursändring för Karlskrona. Stora neddragningar
inom den militära verksamheten och en inriktning på verksamheter inom telekom samt
tillkomsten av en högskola förändrade företagsstrukturen. Detta ledde till en ökad tillväxt,
tilltro och nyföretagande. Efter den allmänna nedgång som sedan följde börjar marknaden nu
stabiliseras.

Gällande planer
I augusti år 2002 antogs den gällande översiktsplanen för Karlskrona kommun. Här uttalar
kommunen en vision om en ökad tillväxt för de närmaste 10 åren med en befolkningsökning
på runt 10.000 personer. För att möta de krav som detta medför krävs en expansion inom
näringslivet, planeringsberedskap för verksamheter, bostäder och service samt
infrastruktursförändringar och utbyggnad av skola, barn- och äldreomsorg.

För att bibehålla de kulturhistoriska kvaliteterna måste höga krav ställas i samband med ny-
och ombyggnation. Kommunen anser att utrymme för en förtätning av befintlig bebyggelse
finnes.

Sambandet mellan stadens fysiska struktur och infrastrukturen påverkar förbrukningen av
naturresurser och energi. Karlskrona Kommun har i sitt första Agenda 21-dokument antagit 2
mål: Fördubblad livskvalité och halverad resursförbrukning (Karlskrona översiktsplan
2002,s.14).

I fördjupningsdelen behandlas bl.a. Trossö och Stadsbygden som berör detta arbete. En
tredjedel eller drygt 10.000 personer av Karlskrona tätorts befolkning är bosatta på Trossö.
Hälften av dessa är förvärvsarbetande. Antalet arbetstillfällen på Trossö är strax under 10.000
samtidigt som nettoinpendlingen är 4.500 personer (Karlskrona kommun i siffror, 2001).
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Kommande utvecklingsområden
För den i översiktsplanen redovisade planperioden finns tre aktuella planprojekt redovisade
för Karlskrona tätort. Samtliga kan beroende på hur de utvecklas, få betydelse för
cykelvägnätet. Detta gäller även projektet Västerudd och framförallt Rosenholm med sin
tänkta konvertering till idrottscentrum. Här följer en kort redogörelse över samtliga projekt.

Karlskronas översiktsplaneförslag 2002
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Pottholmen- Stationsområdet
Detaljplanen sträcker sig från Brohålan i norr till Hoglands park i söder. Planområdet utgörs
idag huvudsakligen av trafikytor i form av järnvägsområde och gatumark. Planen utgör en
första etapp i att utveckla en ny stadsdel. Planen syftar till att förbättra förbindelserna med
kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. En ombyggnad av infartsleden och ny bebyggelse
på Kungsplan syftar till ett tydligare och mer attraktivt möte med staden. Den gamla
Landbron föreslås som allmän plats (gågata) och Blekingegatan avses förlängas och byggas
om. Liksom Österleden. Detaljplanen har hållits utställd för granskning f o m den 27 januari t
o m den 24 februari 2003.

Planförslag för Pottholmen och Stationsområdet

Gång- och cykeltrafiken
berörs genom att
Blekingegatan förses med en
separat gång- och cykelbana
som utgör ett huvudstråk.
Det kraftigaste cykelstråket
mot Trossö går på
Sunnavägen .En provisorisk
gång- och cykelväg byggs
väster om Österleden och
cirkulationsplatsen fram till
det nya torget. När kvarteren
väster om Österleden byggs
ut flyttas gång- och
cykelvägen till ett läge väster
om bebyggelsen.
Järnvägstorgsgatan förses
med separata gång- och
cykelbanor på båda sidor.
Korsningarna med
Landbrogatan och Norra
Kungsgatan förses med
signalreglerade
övergångsställen. De
separata gång- och
cykelbanorna fortsätter
söderut fram till Östra
Vittusgatan där cykeltrafiken
leds ut i körbanan.
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För att inte förhindra att det kan byggas en gångbro över spårområdet i framtiden reserveras
ett område inom kvarteret öster om Blekingegatan för allmän gångtrafik. Gångbron kommer
att sträcka sig från den planerade gång- och cykelvägen öster om spårområdet till
Blekingegatan och måste ha en fri höjd på minst sex meter. Utbyggnaden av gångvägen är
inte bunden av planens genomförande (www.karlskrona.se,2002-01-23).

Handelshamnen och Skeppsbrokajen
Handelshamnen används idag i huvudsak för andra ändamål än hamnverksamhet. Kajplanen
utnyttjas för parkering. Kajen används sporadiskt för tömning av fisk från de stora trålare som
inte får plats i Saltöhamnen. Hela området utnyttjas vid större arrangemang som till exempel
Baltic Sail.

Inom den södra delen av handelshamnen föreslås en storskalig bebyggelse i högst fyra till fem
våningar med bostäder och andra funktioner, eventuellt kulturhus. I övrigt föreslås området
även fortsättningsvis användas för parkering, rekreation och evenemang samt som tillfällig
tilläggsplats för större båtar.

Skeppsbrokajen har varit föremål för utredning angående ny användning i en internationell
arkitekttävling för unga arkitekter, Europan 6. Tävlingen har resulterat i 67 förslag för
handelshamnen. Hela Skeppsbrokajen föreslås tas i anspråk för en låg småskalig bebyggelse
med karaktär av hamnmagasin. Skeppsbrokajen och vattenområdet i norr föreslås att
utvecklas som stadsmarina med tillhörande verksamheter. Området kan eventuellt lämpa sig
för Kustbevakningens regionala ledning som idag har sin verksamhet söder om Aspöfärjan.
Då friställs Kustbevakningens nuvarande område som kan upplåtas för parkering. Den vackert
belägna kajen vid Stumholmkanalen kan användas som tillfällig tilläggsplats för båtar.
Planeringsförutsättningarna för Skeppsbrokajen och Handelshamnen finns angivna i
programhandlingarna för arkitekttävlingen (Karlskrona ÖP 2002, s 42-43).

Handelshamnen norr ut Skeppsbrokajen söder ut mot Aspöfärjan
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Oljehamnen sedd från Bryggarberget

Oljehamnen-Hattholmen
Oljehamnen håller på att avvecklas och verksamheten kommer att vara kvar som längst till
2010. Området är bullerstört och ligger isolerat från andra stadsdelar men har ett bra läge för
väg- och vattentransporter. Området har en fin utsikt över Hamnfjärden och Trossö och kan
lämpa sig för såväl bostäder som verksamheter, alltifrån kontor till idrotts- och
fritidsanläggningar. Genom det vattennära läget med kajer och bra vattendjup kan området
utgöra en resurs som hamn eller marina för fritidsbåtar (Karlskrona ÖP 2002,s.47).

Västerudd
Efterfrågan på centralt belägna bostäder i Karlskrona är mycket stor. Inom Västerudd, på den
sydvästra delen av Trossö, finns en rivningstomt där Skanska AB har ansökt om att låta
upprätta en ny detaljplan. Inom området föreslås två mindre bostadskvarter med stadsradhus
och flerbostadshus. Totalt planeras ca 80 bostäder i området. Projektet syftar till att skapa en
attraktiv och varierande stads- och boendemiljö med ett centralt läge. Del av området föreslås
som parkeringsyta tillhörande Kockums AB. Detaljplanen är daterad december 2002(Planera
och bygga, www.karlskrona.se, 2002-01-31).
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Rosenholm NV
Riksdagsbeslutet 1999 om nedläggning av KA2 innebär att delar av Rosenholmsområdet kan
disponeras för andra ändamål. Omvandlingen berör också vissa angränsande områden. KA2
Vasallen AB, som är ett statligt fastighetsbolag har förvärvat delar av området från
Fortifikationsverket och skall nu förädla området för civil användning. Planeringen kommer
att ske som ett samarbetsprojekt mellan Karlskrona kommun och KA2 Vasallen AB. Syftet är
att få fram ett beslutsunderlag för områdets utveckling såväl med inriktning på relativt kort
sikt som med ett längre planeringsperspektiv. De översiktliga riktlinjerna i programmet skall
ligga till grund för fördjupad planering av nordvästra Stadsbygden och för successiv
detaljplaneläggning. Parallellt med programarbetet för nordvästra Stadsbygden har
detaljplanearbete påbörjats för kasernområdet som avses för Rosenholms idrottscentrum.

Dagens entré till Rosenholmsområdet

Utvecklingen kommer att få betydelse för cykelvägnätet. Nuvarande separerade gång- och
cykelförbindelser mot Rosenholm utgörs av ett huvudstråk för gång- och cykelvägnätet från
Trossö längs Sunnavägen till Lindesnäs och vidare längs Ronnebyvägen fram till Rosenholm.
Gång- och cykelbanan fortsätter vidare mot Nättraby. Ytterligare separerade gång- och
cykelvägar från viktiga målpunkter såsom bostadsområden ansluter till ovan nämnda
huvudstråk. I övrigt hänvisas till blandtrafik. På sträckan mellan Rosenholm trafikplats och
Angöringen finns en befintlig planskild korsning under E22-an. Förbindelserna österut och
mot sydost för gång- och cykeltrafikanter behöver utvecklas och utformas så att de upplevs
trygga och säkra. Förbättringar erfordras också i anslutning till Rosenholms trafikplats.
(Förslag till samrådshandling, www.karlskrona.se 2003-01-28)
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Lokala förutsättningar
I översiktsplanen indelas Karlskrona tätort i 4 delar, som ligger på rad med stadskärnan på
Trossö längst söder ut. Inom dessa områden bor runt hälften av kommunens befolkning
27.890 personer (2001-12-31)och med Lyckeby och Verkö inräknat 31.905.
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Koncentrationen är på Trossö men drygt 10.000 personer. Mellanstaden med sina 7.447
innevånare är uppdelad på fem ganska väl avgränsade bostadsområden med runt 1.500
personer i varje. Dessa är Långö, Pantarholmen, Galgamarken, Bergåsa/V. Mark (Annebo
ingår) som ligger väster om infartsleden samt Hästö på östra sidan. Fastlandsstaden har fyra
bostadsgrupper som avgränsas av järnvägen och större vägar. Sydväst om järnvägen och
infartsleden ligger Marieberg/Lindesnäs och Kungsmarken. Mariedal och Backabo norr om
som har järnvägen som en barriär mellan områdena även om den går att korsa på vissa ställen.
Gullberna som ligger öster om infartsleden är idag ett befolkningsmässigt litet område men
expanderar.

Hässlegården, Spandelstorp och Torskors är de bostadsområden som ligger längst ifrån
centrum men är befolkningstäta.

Hässlegården/Spandelstorp

 Mellanstaden

       Fastlandet

        Trossö/Saltö/Björkholmen
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Dagens cykelvägnät
Kartan nedan visar Karlskronas nuvarande cykelvägnät och cykelstråk. För att få en
uppfattning om vilka avstånd det handlar om har ett antal målpunkter markerats och försetts
med cirklar med radien fyra respektive en kilometer. Några uppgifter om antalet cyklister som
färdas längs respektive sträcka finns inte utan endast uppgifter om biltrafiken.

Enligt mätningar gjorda av Karlskrona kommun varierar antalet fordon per dygn kraftigt i
vägnätet. När det gäller huvudvägnätet som till exempel infartsleden där hastigheten till
största delen är 90 km/h rör det sig om 10.000 till 35.000 fordon/dygn beroende på var
mätningen har skett på sträckan. För länkarna till huvudnätet där hastigheten varierar mellan
50 och 70 km/h rör det sig om mellan 5.000 och 15.000 fordon/dygn. För Trossös del är
hastigheten 50 km/h och trafikmängden 5.000 till 15.000 fordon/dygn. I bostadsområdena
som nämnts tidigare gäller hastigheten 30 km/h.   
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Målpunkter

Med målpunkter avses
platser som människor
skulle kunna nå med
hjälp av cykel från
bostaden. Exempel på
viktiga målpunkter är
stora arbetsplatser,
skolor, centrum, olika
typer av handel och
fritidsanläggningar.
Skolor och
fritidsanläggningar är
att prioritera då
merparten av
besökarna till många
av dessa är barn och
ungdomar som är
under arton år och
saknar eget körkort. De
olika målpunkterna är
väl fördelade i staden.
Handeln är dock
koncentrerad till
Trossö respektive
Fastlandet.
Idrottscentrum som
planeras till
Rosenholm finns också
med på kartan under
rubriken nyplanerad
fritid.
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Kvalitetsmålen
Utifrån de uppställda kvalitetsmålen och förutsättningar för Karlskrona har jag valt att
inventera det befintliga cykelvägnätet för att upptäcka eventuella fel och brister samt
identifiera de sträckor som behöver kompletteras för att uppnå en bättre täckningsgrad. Jag
har utgått ifrån Lugna Gatans metodik med inspiration från Umeås Cykeltrafikprogram.

Trafiksäkerhet
När det gäller
trafiksäkerheten i
cykelvägnätet har jag valt
att studera den utifrån två
synvinklar. Den första
kartan till höger visar
dagens cykelvägnät och
cykelstråk enligt
kommunens cykelplan. I
punktform redovisas här
kvalitetsnivån då biltrafik
korsar cykelvägnätet.
Punkterna markerar de
platser där cyklister
tvingas korsa väg med
biltrafik. Värderingen är
baserad på bilarnas
tillåtna eller uppskattade
hastighet vid
korsningstillfället.
Bedömningen påverkas
inte av eventuell
ljusreglering eller
övergångställe. Grön
punkt avser in/utfart
exempel till parkering
eller fastighet. Gul,
korsning av lokalgata
inom 30-zon och röd
korsning av väg med
angiven hastighet av 50
km/h eller mer.
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Länktyp Oseparerad
cykeltrafik

cykelfält Separerad
cykelbana

Cykelnät på huvudgata (50 km/h) röd gul grön
Cykelnät på lokalgata gul gul grön
Friliggande cykelnät - - grön

I den andra kartan
redovisas trafiksäkerhet
för sträcka i
cykelvägnätet. Utifrån
indelningen i tabellen
ovan har jag bedömt de
olika sträckorna i
cykelnätet. Tabellens
uppställningen är hämtad
från Umeå cykelprogram
med bedömning utifrån
Lugna gatans riktlinjer.
Resultatet redovisas i
form av olika
färgangivelser för
respektive sträcka i kartan
enlig tabellen. och avser
kvalitetsnivån på
säkerheten i
cykelvägnätet. Resultatet
inkluderar även de i
kommunens cykelplan
betecknade cykelstråken.
Bedömningen utgår ifrån
vuxna cyklisters
trafikförmåga.
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Standard
Inventeringen av vägstandarden har jag utfört genom att cykla mig igenom nätet. Bedömning
och värdering har skett utifrån nedanstående punkter som är hämtade ur Umeås cykelprogram
och redovisas i kartan på nästa sida. Val av värde kan i flera fall vara en subtil fråga, varför
jag när tveksamheter uppstått valt en lägre nivå. I de fall där pågående vägarbete föreligger
har jag bortsett från detta. Cykelstråken har inte bedömts utan endast markerats med en
streckad gul linje, då man här färdas tillsammans med bilar på deras körfält.

På det hela taget tycker jag att cykelvägnätet håller en god standard. Det känns som att några
sträckor har glömts bort eller kanske inte riktigt är ämnade som cykelvägar längre även om de
är markerade som sådana i kartan och i terrängen.

Röd - låg vägstandard

§ Större skador eller fel som kan innebära direkt trafikfara

§ Vattensamlingar eller risk för översvämning eller isbildning vintertid

§ Hål med diameter > 10 cm

§ Trasig asfalt eller sprickbildning

§ Nivåskillnader > 3 cm, kant eller liknande

§ Ej fullt återställda kabelarbeten

§ Ojämnheter eller svackor i anslutning till brunnslock eller ventiler

§ Vedertagen cykelväg som saknar asfaltbeläggning

Gul - mindre god vägstandard

§ Mindre skador som i framtiden kan utvecklas till röd

§ Sträcka som saknar asfalt men med acceptabel alternativ beläggning

Grön – god vägstandard

§ Felfri sträcka
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Upplevd trygghet
Upplevd trygghet är en viktig men svår faktor att värdera då den upplevs olika från person till
person och kön. Kvinnor upplever oftast en större otrygghet och oro för överfall än män.
Detta stämmer in på begreppet ”hela resan” då fastän bara en liten del av den totala resvägen
upplevs otrygg, kan det räcka för att valet blir att ta bilen i stället. Det kan också var stor
skillnad i upplevelsen av en plats vid olika tider på dygnet. När det gäller upplevd trygghet
har cykelvägnätet bedömts utifrån de begrepp som ingår i tabellen som följer.
Bedömningsgrunderna är hämtade från Umeå cykelprogram och Tryggare stad.

I bedömningen av upplevd trygghet ingår även cykelstråken. Det finns flera sträckor i
cykelvägnätet som har hamnat lite bakom eller vid sidan om de platser eller stråk där
människor finns och rör sig. Kanske ett resultat av att cykelvägar ibland ”hamnar” där det
finns plats och inte lokaliseras utifrån cyklisternas behov.

Röd – oro för överfall

§ Mörka skogspartier eller ensliga sträckor

§ Sträckor med ingen eller dålig belysning

§ Tunnlar med skymd sikt eller dålig belysning

§ Långa broar

Gul – otrygg sträcka

§ Liten oro för överfall

§ Sträckor med delvis skymd sikt

§ Ojämn belysning

Grön – trygg sträcka

§ God belysning

§ Närhet till bostadsbebyggelse

§ God sikt och överblick
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Tillgänglighet
Cykelvägnätets täckningsgrad eller den tillgänglighet som det bidrar till motsvarar dagens
cykelnät. Detta redovisas i analysens inledande del under rubriken ”dagens cykelvägnät”. Ett
förslag till utbyggnad av dagens nät för att skapa en bättre tillgänglighet presenteras med bild
och text i slutet under ”förslag till åtgärder”.

Trevnad
En viktig del i cykelfärden är upplevelsen av sträckan, hur omgivningen ser ut. Detta har i
vissa fall betydelse för om vi väljer cykeln eller något annat transportmedel. Det är viktigt att
inte glömma bort värdet i en positiv naturupplevelse om så det bara är för några minuter på
morgonen på väg till jobbet. Genom att cykla runt i nätet och samtala med andra cyklister har
jag utifrån punkterna nedan gjort en värdering som redovisas i kartan. Bedömningsgrunderna
är hämtade från Umeå cykelplan. Cykelstråken ingår i bedömningen och överlag tycker jag att
Karlskrona cykelnät är trevligt med stor variation som erbjuder många vackra utblickar.

Röd – låg trevnad

§ Ful och trist sträcka

§ Nära starkt trafikerad väg eller järnväg

§ Bullerstörning

§ Dålig lukt

Gul – medelgod trevnad

§ Måttlig biltrafik

§ Normal stadsmiljö

Grön – god trevnad

§ Störningsfritt

§ Vacker stadsmiljö

§ Vacker natur eller utsikt
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