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Detta är ett kandidatarbete i ämnet fysisk planering och omfattar 
15 högskolepoäng. Arbetet har genomförts under våren 2009 inom 
kursen Stadsanalys. Jag vill tacka min handledare Anders Törnquist 
för att han har lotsat mig genom processen samt Ingrid Persson och 
Abdellah Abarkan som båda har hjälpt mig framförallt med mina 

analyser. Jag vill också tacka Frida Fälth och Erika Folkesson som 
genomförde den realistiska stadsanalysen tillsammans med mig och 

Klara Ågren. Tack också till Kristina Larsson som har varit uppmärk-
sam på mitt arbete och bollat idéer med mig. Till slut ett extra tack 

till Klara Ågren som förutom att tillhöra den grupp som genomförde 
den realistiska stadsanalysen också har samarbetat med mig i jakt på 

information och dessutom bollat idéer med mig.



Pottholmen är ett område centralt i Karlskrona med närhet till havet och 
allmänna kommunikationer. Genom området passerar all landbunden 
trafik till Karlskronas centrumö Trossö, vilket bidrar till att området 
skärmas av från resterande Trossö och att bullernivån är hög längs 
vissa gator. I dagsläget används de byggnader som finns i området 
framförallt för olika typer av verksamheter och där bor endast ett fåtal 
hyresgäster.

Arbetes syfte är att resultera i ett planförslag för Pottholmen och svara 
på tre frågeställningar som behandlade översvämningsrisk, tillgången 
till offentliga och mer privata delar och möjligheten till ökad vatten-
kontakt. För att få en förståelse för Pottholmen genomförde jag en 
realistisk stadsanalys av området tillsammans med Erika Folkesson, 
Frida Fälth och Klara Ågren. Den realistiska stadsanalysen visade att 
området varit starkt präglat av utfyllnader och trafiklösningar ända 
sedan Karlskrona grundades 1681. Dess bebyggelse tydliggör också 
områdets åtskillnad från övriga Trossö genom att avvika i bebyggel-
semönster. Jag karterade också området med hjälp av Kevin Lynchs 
begrepp stråk, gränser, områden, knutpunkter och landmärken. Endast 
ett tydligt stråk i nord-sydlig riktning identifierades och de huvudsak-
liga knutpunkterna delades upp av gränser med barriäreffekt.

Resultatet av arbetet blev ett planförslag över ett nytt område som 
är intressant att röra sig igenom tack vare användningen av Gordon 
Cullens teori om serial vision och som är uppbyggt av både offentliga, 
halvoffentliga och halvprivata rum enligt Jan Gehls teorier. Möjlig-
heten att röra sig har förbättrats framförallt i öst-västlig riktning genom 
flera övergångställen längs Borgmästarekajen och en ny passage över 
järnvägsspåren.

Sammanfattning
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Vattenkontakten längs Borgmästarekajen främjas dels genom de nya 
övergångställena och dels genom att den brygga som idag utgår från 
Fisktorget förlängs upp till Södra Långöbron. Där ska finnas möjlighet 
att sitta eller bara förflytta sig. En översvämningsrisk vid förändringar 
i klimatet gör att marken bör höjas i delar av området. Detta leder till 
nivåskillnader med befintliga hus längs Järnvägstorget och en lösning 
med trottoar i två nivåer presenteras. För att samla de uppdelade knut-
punkterna anläggs nya busshållplatser för lokalbussar längs Blekinge-
gatan och en ny bussterminal öster om järnvägen.
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Detta arbete består av fyra delar, inledning, analys, resultat och utvär-
dering. Den inledande delen redogör för projektets syfte samt för vilka 
metoder och vilket material som ligger till grund för arbetet. Analys-
delen redogör för de analyser som ligger till grund för de riktlinjer 
och rekommendation som använts vid utarbetande av planförslaget. 
Resultatdelen redogör för ställningstaganden och planförslaget i både 
text och bild. Avslutningsvis utvärderas förslaget mot de förutsätt-
ningar, riktlinjer och rekommendationer som tagits upp i de föregående 
delarna.

1.1. Bakgrund
Pottholmen är ett område på norra delen av Karlskronas centrumö 
Trossö, se karta till höger.  All landbunden trafik till Trossö passerar 
genom området som på så sätt kan ses som Karlskronas entré. Pott-
holmen och är just nu aktuellt för en omdaning och under våren 2009 
har tre arkitektkontor arbetat fram förslag till hur området skulle kunna 
se ut i framtiden1.

Området ligger mycket centralt i direkt anslutning till järnvägsstation 
och busstation. Pendlingsmöjligheter med tåg finns mot både Malmö 
och Emmaboda/Alvesta. Pottholmen har idag framförallt olika typer 
av verksamheter så som kontor, handel och föreningsliv, men där bor 
bara ett litet antal hyresgäster.

Planer finns från Karlskrona kommun att flytta den nuvarande brand-
stationen som finns i området samt att låta de hus som tillhör Strand-
gården lämna plats för ny bebyggelse som ska innehålla både kontor 
och bostäder2. På grund av minskad tågtrafik finns också möjlighet att 
ta delar av spårområdet i anspråk. 

1 En ny stadsdel i Karlskrona. Program för parallella uppdrag.

2 En ny stadsdel i Karlskrona. Program för parallella uppdrag.

1. inledning

Karta 1: Översikt över Karlskrona, Pottholmen är inringat.
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1.2. Möjligheter och problem
Pottholmen har stora möjligheter att bli ett attraktivt bostadsområde på 
grund av sin närhet till vattnet, centrala Karlskrona och kommunika-
tioner både inom och utanför staden. Av samma anledningar har området 
stora möjligheter att bli ett attraktivt område för verksamheter.

Planområdet ligger på låglänt mark som fyllts ut i flera omgångar sedan 
1800-talet. Klimatförändringar utgör ett hot mot området då stigande 
vattennivåer kan medföra översvämning och detta måste tas under noga 
övervägande vid lokalisering av ny bebyggelse. Karlskrona kommun 
räknar med att vattennivån kan komma att stiga från medelnivån 105,5 
meter upp till 107,7 meter vid extrema väderförhållanden3. Denna stig-
ning med 2,2 meter ger en liten marginal till SMHI:s beräknade hösta 
vattenstånd med en återkomstintervall på vart 100:de år och inräknat 
klimatförändringar i ett worst case scenario4. SMHI:s beräkning är att 
vattennivån kan stiga maximalt 2,06 meter över rikets nollplan, vilket 
motsvarar 107,56 meter enligt Karlskronas beräkning. Vid båda dessa 
scenarion skulle delar av Pottholmen riskera översvämning. Till höger 
ses en karta över vilka områden som riskerar att översvämmas vid 
SMHI:s worst case scenario, upp till 2,06 meter över medelnivån, och 
vilka områden som riskerar översvämning enligt de siffror Karlskrona 
kommun räknar med, 2,2 meter över medelnivån. Karteringen är gjord 
efter höjdangivelser i primärkartan samt höjduppskattning på plats för 
de områden som saknar höjdangivelser och ska därför enbart ses som 
en grov skiss.

� Welser Kim, planarkitekt i Karlskrona kommun, e-post 2009-04-27

4 Nerheim (2007)
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Karta 2: Översvämningsrisk på Pottholmen



6

Österleden och dess fortsättning Järnvägstorget bildar en gräns mellan 
Pottholmen och resten av Trossö då vägen är bred, bilarnas hastighet 
är hög och väntetiderna vid trafikljusen är långa för oskyddade trafi-
kanter. Därtill är refugerna mellan de båda körriktningarna smala, 
vilket medför otrygghet för den som inte hinner över hela gatan vid 
grön gubbe.

Även längs Borgmästarekajen är möjligheten att passera gatan 
begränsad. Idag är det 600 meter mellan det obevakade övergångstället 
norr om Brohålan och det ljusreglerade övergångstället vid korningen 
Järnvägstorget /Borgmästarekajen. På dessa 600 meter finns enbart tre 
ordnade övergångar där fortgängare således inte har företräde. En karta 
över befintliga övergångställen och övergångar syns till höger.

Trafikflödet i området är högt. Enligt en rapport från 200� kommer 
årsdygnstrafiken år 2020 ligga på �8000 på Österleden vid korsningen 
med Skeppsbrokajen5. Längs Järnvägstorget beräknas motsvarande 
siffra ligga runt 15000. Trafikmängden gör att området är utsatt för 
buller6. Vid Järnvägstorget upp till 6� dBA vid fasad. Buller från Öster-
leden beräknas komma upp i 60 dBA vid fasad öster om Blekingegatan 
medan buller från spårtrafiken endast ligger på ungefär 51 dBA vid 
fasad då tågens hastighet är mycket låg. Dock handlar det om blandat 
buller från både spårtrafik och biltrafik vilket kan förstärka störnings-
upplevelsen7. Det finns inga beräkningar för buller från Blekingegatan 
vid enbart busstrafik.

5 Hagring (200�)

6 Bengtsson & Linderholm (2002)

7 Buller i planeringen –Planera för bostäder i områden utsatta för buller från 

väg- och spårtrafik (2008)

Obevakat övergångställe

Ordnad övergång

Ljusreglerade övergångställen

Karta 3: Övergångställen i dagsläget



Karta 4: Planförslagets avgränsning. Avgränsning i öster är inte 
exakt definierad.

1.3. Syfte
Kandidatarbetet ska resultera i ett planförslag för området Pottholmen 
i Karlskrona.

1.4. Avgränsning
Området för planförslaget avgränsas av vattenlinjen i väster och 
Brohålan i norr, kvarteren Rügen och Holmdahl i söder och Öster-
leden i öster. Planförslaget behandlar inte Österleden och Kungsplan 
då arbetet har blivit allt för omfattande. För att planförslaget inte ska 
motarbeta förändringar av Österleden och Kungsplan är avgränsningen 
i öster och sydost inte exakt definierad. Avgränsningskarta syns till 
höger.

Av tidsskäl avgränsas planförslaget till att omfatta övergripande delar 
och kommer därför inte redogöra för detaljerad utformning och möble-
ring av stadsrummet. Planförslaget kommer inte heller att innehålla 
detaljerad utformning av de byggnader som föreslås i området.
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1.5. Frågeställningar
Pottholmen är ett lågt beläget område med närhet till Östersjön både i 
öster och väster. Delar av den befintliga bebyggelsen ligger lägre än de 
107,7 meter (2,2 meter över rikets nollplan) som Karlskrona kommun 
räknar med att vattennivån kan stiga till vid extrema förhållanden8. En 
relevant fråga är därför hur kan ny bebyggelse planeras på Pottholmen 
så att den inte riskerar översvämning?

Området fungerar som transportled för all landbunden trafik mellan 
Trossö och fastlandet. På ett förhållandevis litet område koncentreras 
både bilar, tåg, cyklar och gångtrafikanter. Hur planeras då ett område 
som uppskattas av både boende och människor som rör sig i staden och 
som därmed uppfyller krav på både privata delar och offentlighet?

Även om området ligger nära vattnet ger det idag begränsad möjlighet 
till vattenkontakt. Hur kan både boende i det nya området och 
boende i Karlskrona ges bättre kontakt med vattnet vid nuvarande 
Borgmästarekajen?

1.6. Metod och Material
För att upprätta riktlinjer för nya projekt på Pottholmen används 
metoden realistisk stadsanalys. Analysmetoden är en objektiv metod 
som utvecklades i Norge av Dag Tvilde och Karl Otto Ellefsen som 
ett svar på 80-talets projektorienterade byggande9. Inga värderingar 
ska läggas på den byggda miljön utan den som genomför analysen ska 
enbart beskriva den arkitektoniska formen i staden10. För att komma 

8 Welser Kim, planarkitekt i Karlskrona kommun, e-post 2009-04-27

9 Jiven (2003)

10 Ellefsen & Tvilde (1991)

fram till dessa riktlinjer genomgår analysen fyra faser11. De första två 
faserna inbegriper faktainsamling om stadens historiska utveckling 
och klassificering av homogena områden, den tredje fasen behandlar 
stadens omvandling över tiden och i den fjärde fasen tas riktlinjer 
för framtida projekt fram. Realistisk stadsanalys är en metod som 
kräver insamlande av omfattande fakta och därför har den realistiska 
stadsanalysen som ingår i detta arbete gjorts i samarbete med Erika 
Folkesson, Frida Fält och Klara Ågren. För att utföra den realistiska 
stadsanalysen användes litteraturstudier. Litteraturen som studerats 
är skriven både av skaparna till metoden Realistisk stadsanalys samt 
av andra arkitekter som analyserat metoden, jämfört den med andra 
metoder samt tillämpat den. Detta ger möjlighet att upptäcka om 
metoden uppfattas på liknande sätt av olika författare eller om den 
lämnar stort utrymme för egen tolkning. Vad som tydligt framkommer 
är att metoden varit under ständig utveckling sedan de första utkasten 
gjordes och hur metoden uppfattas beror på när det material som 
studerats har tillkommit. Generellt sett så har metoden blivit tydligare 
strukturerad ju längre utvecklingen har gått. För att genomföra den 
realistiska stadsanalysen krävdes även litteraturstudier av lokal nutida 
och historisk litteratur samt studerande av nutida och historiska kartor 
och fotografier. Även inventering på platsen har gjorts för att kartlägga 
hur området ser ut idag.

För ytterliggare bakgrund till planförslaget gjordes studier och 
tillämpning av teorier av Kevin Lynch, Gordon Cullen och Jan Gehl. 
Litteraturstudier har gjorts av författarnas egna verk. Kevin Lynch 
(1960) presenterar i sin bok The image of the city en metod för att 
kartera stadens olika egenskaper. Begreppen han använder är stråk, 
gränser, områden, knutpunkter och landmärken. Lynch grundtanke 

11 Jiven (2003)
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är att med hjälp av invånarna i staden ta fram en karta över staden, 
men i detta arbete har jag på grund av tidsbrist valt att istället använda 
hans begrepp för att själv göra en kartering av området. Jag har valt att 
använda Kevin Lynch begrepp då dessa bygger på visuell upplevelse 
och därmed kompletterar den realistiska stadsanalysen.

Gordon Cullen (1971) visar i sin bok The concise townscape vilka 
delar i staden som gör att vi upplever den som spännande och intres-
sant. Han introducerar begreppet serial vision för att förklara vad som 
gör en vandring genom ett område intressant eller monotont. Boken 
innehåller många exempel och visar också hur man kan planera för 
att få fram specifika känslor i stadsrummet som exempelvis tydliga 
gränser.

Jan Gehl (2006) har i sin bok Life between buildnings tagit upp behovet 
av platser som är olika mycket privata. Han tar framförallt upp över-
gången mellan offentligt till halv-privat och sedan privat. För att skapa 
en stadsdel där både boende och övriga som rör sig i området kan 
trivas behövs enligt Gehl en kombination av dessa olika rum.

Jag har även använt mig av böckerna Trafiken i samhället12, Stadsplanera 
–istället för trafikplanera och bebyggelseplanera13 och Brott, bebyg-
gelse och planering14 när jag sökt information om specifika detaljer. 
Jag har också använt information från Internet. Där har jag studerat en 
rapport från SMHI som behandlar framtida vattenstånd i Skåne och 
Blekinge samt funnit information om almsjuka på Jordbruksverkets 
hemsida och information om bullernivåer från Boverkets allmänna 
råd. Jag har även studerat en trafikrapport och en miljökonsekvens-

12 Holmberg  et al. (1996)

13 Berntsson (red.), (2002)

14 Birgersson (red.), (1998)

beskrivning som gjorts för området. De två sistnämnda dokumenten 
har tillhandahållits av Kim Welser på Karlskrona kommun och hon 
har även besvarat ytterligare frågor via e-post. Jag har samarbetat med 
Klara Ågren för att få fram planeringsförutsättningar och via henne 
fått information från Blekingetrafiken och Bergkvarabuss. 

1.7. Planeringsförutsättningar
Karlskrona kommun och Blekingetrafiken är överens om en omlägg-
ning av busstrafiken i centrala Karlskrona15. Lokalbussarna får ny 
centrumhållplats på Parkgatan och ska sedan passera ut från Trossö 
via Landbrogatan och Blekingegatan. En ny busstation ska placeras 
väster om järnvägsstationen. En siffra som nämns i Trafiken på Pott-
holmen 202016 är 4 hållplatser i norrgående riktning och 3 hållplatser 
i södergående riktning. Dessa räcker dock inte för alla de bussar som 
utgår från Kungsplan vid fyra på eftermiddagen17. Vid planering av 
nya busshållplatser används längden 15 meter som en schablonstorlek 
för bussarna då det är de längsta stadsbussarna i Karlskrona18.

15 En ny stadsdel i Karlskrona. Program för parallella uppdrag

16 Hagring (200�)

17 Hult Sven, planeringsansvarig Blekingetrafiken, telefonsamtal 2009-04-20

18 Bergkvarabuss, telefonsamtal 2009-04-20
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Karta 5: Byggnader som ska sparas

lidl

lokStallarna

JärnvägS-
Stationen med 
flyglar

Ett antal byggnader inom planområdet ska bevaras19, dessa är Lokstal-
larna, järnvägsstationen och dess flyglar samt affären Lidl. Till höger 
syns dessa byggnader markerade på kartan.

Inom området finns mycket lite vegetation20. Bland annat finns en 
trädallé och trädrad vid Borgmästarekajen där träden (almar) dock 
har drabbats av almsjuka. Almsjuka leder alltid till att trädet tillslut 
dör och det finns idag inga kemiska bekämpningsmedel som fungerar. 
Detta medför att sjuka träd måste avverkas så fort som möjligt för att 
hindra spridning av smittan21. Utöver dessa almar finns en rad med 
pilar utmed vattnet vid Borgmästarekajen samt tre äldre träd, varav en 
alm, på brandstationens område. I västra delen av Kungsplan och öster 
om järnvägsstationen finns också rester av den allé som tidigare gick 
längs med den gamla Landbron.

Minst två infarter till Trossö måste finnas i området22. Österleden är 
självklar huvudinfart och Borgmästarekajen föreslås som alternativ 
infart.

19 En ny stadsdel i Karlskrona. Program för parallella uppdrag

20 En ny stadsdel i Karlskrona. Program för parallella uppdrag

21 Holländsk almsjuka (2006)

22 En ny stadsdel i Karlskrona. Program för parallella uppdrag



Som grund för planförslaget presenteras en realistisk stadsanalys och 
en kartering av Kevin Lynchs begrepp. Den realistiska stadsanalysen 
syftar till att ta fram riktlinjer för ny bebyggelse genom en förståelse 
för områdets utveckling och historia23. Analysen ska vara objektiv och 
strukturell. Den förklarar stadens utveckling men lägger ingen värde-
ring i informationen som tas fram. För att komplettera detta väljer jag 
att kartera området enligt Kevins Lynchs begrepp då dessa bygger på 
den visuella upplevelsen av staden24. Lynch begrepp ger möjlighet att 
sätta namn på problem och möjligheter som upplevs i området.

2.1. Realistisk stadsanalys
Den realistiska stadsanalysen genomförde jag i samarbete med Erika 
Folkesson, Frida Fälth och Klara Ågren och den omfattade området 
Pottholmen precis som planförslaget ska göra. Däremot inkluderade 
den realistiska stadsanalysen även två angränsande kvarter, Rügen och 
Holmdahl. I flera delar av analysen tog vi även hänsyn till områden 
utanför avgränsningen för att förstå området i dess sammanhang. Den 
sammanfattning av analysen som presenteras här inriktar sig framfö-
rallt på planområdet.

2.1.1. Landskap

När Karlskrona grundades 1681 var Pottholmen en av flera små öar 
belägna mellan Pantarholmen och Trossö25, se karta till höger. Spåren 
av detta syns än idag. Pottholmen är lågt beläget i förhållande till 
Pantarholmen och Trossö, se bild till höger, vilka båda uppvisar tydlig 
karaktär av skärgårdsö genom sina nivåskillnader och berg i dagen 
som framträder på vissa ställen.

23 Jiven (2003)

24 Lynch (1960)

25 Andersson (1930)

2. analyS

Karta 6: Öar vid Karlskronas grundande 1681

Bild 1: Topografins variation förtydligad, Pantarholmen (t.v.) Pottholmen (mitten) 
och Trossö (t.h)
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2.1.2. Kommunikationer

Från det att Karlskrona grundades har förbindelsen mellan Trossö och 
fastlandet gått via det område som idag benämns Pottholmen. Den första 
bron gick från Pantarholmen via Ormeskär och Pottholmen till det som 
idag är korsningen mellan Landbrogatan och Wittusgatan26. I mitten av 
1800-talet byggdes sedan en ny bro från Pantarholmen via Ormeskär 
och Laves holme till det som idag är kvarteret Holmdahl. Bara några 
decennier senare fylldes området kring bron upp och bron blev istället 
en gata vid namn Landbron. I början av 1900-talet fylldes området 
väster om Pottholmen ut och Borgmästarekajen anlades27. Sedan dess 
har det funnits två alternativa vägar mellan Trossö och Pantarholmen. 
När bilismen exploderade under 60- och 70-talet uppkom behovet av 
en infart som kunde hantera fler bilar än de befintliga infaterna kunde 
och Österleden invigdes 197228 varvid Landbron omvandlades till spår-
område. Sedan Österleden invigdes har inte trafikföringen i området 
ändrats nämnvärt. Karta till höger samt på nästa sida.

I samband med den industriella revolutionen och järnvägens fram-
marsch anlades 1874 järnväg också till Karlskrona29. Då Trossö var 
fullbyggd föll det sig naturligt att Pottholmen fylldes ut mot öster och 
järnvägsstationen anlades på dessa utfyllnadsmassor i Trossös norra 
ände. Spårområdet gick ända ner till nuvarande Wittusgatan. Det var 
i samband med utfyllnaden för järnvägen som Pottholmen växte ihop 
med Trossö. Strax därefter anlades även Karlskrona Norra station30. I 
samband med att Österleden byggdes kortades spårområdet som sedan 
1972 slutar i höjd med Järnvägstorget. Karta på sida 13 och 14.

26 Fredriksson (2006)

27 Karlskrona då och nu (2005)

28 Fredriksson (2006)

29 Blekingeboken (1965)

30 Fredriksson (2006)

Karta 7: Infartvägar till Trossö 1681 och 1855
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Karta 8: Infartsvägar till Trossö 2009 Karta 9: Järnvägsspår 1969
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2.1.3. Utfyllnader

Som framgått av föregående avsnitt har Pottholmen varit föremål 
för flertalet utfyllningar sedan Karlskrona grundades. Den första 
utfyllnaden i närheten av området gjordes i slutet av 1700-talet när 
den havsvik som tidigare låg ungefär i Hoglands park fylldes igen 
och bildade Neptuni torg. Ungefär samtidigt genomfördes en mindre 
utfyllnad på Pottholmen för fattigvårdens räkning. Den största utfyll-
naden genom tiderna tillkom då järnvägen drogs in till Karlskrona. 
Stora delar öster om Pottholmen fylldes ut för att ge plats för två 
stationer (Karlskrona Central och Karlskrona Norra) och ett spårom-
råde med liknade utbredning som idag. Det var denna utfyllnad som 
kopplade samman Pottholmen och Trossö. Strax därpå fylldes även den 
havsvik som låg vid nuvarande Järnvägstorget ut och Järnvägstorget 
anlades. De resterande två utfyllnaderna som skett i området har båda 
varit kopplade till biltrafik. Under 19�0-talet fylldes det ut i områdets 
västra delar för att anlägga Borgmästarekajen och i början av 1970-
talet anlades Österleden i öster om järnvägen och då fylldes vissa delar 
ut medan andra delar av vägen anlades på betongfundament31. Kartor 
över utfyllnaderna visas på de två följande sidorna.

31 Swärd Ola, planchef i Karlskrona kommun, föreläsning 2009-02-06

Karta 10: Järnvägsspår 2009
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Karta 11: Strandlinjen vid Karlskronas grundande, 1681. Karta 12: Strandlinjen 1877, efter utfyllnader för järnvägens räkning.
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Karta 13: Strandlinje 1890, efter utfyllander för järnvägstorget och 
Karlskrona norra station.

Karta 14: Strandlinjen idag, efter utfyllnader för Borgmästarekajen och 
Österleden.
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2.1.4. Bebyggelsemönster

Pottholmen skiljer sig tydligt från omgivande bebyggelse på grund 
av att området inte omfattas av Trossös rutnätsplan. Detta beror på 
att Pottholmen från början var en holme i sundet mellan Trossö och 
Pantarholmen. Den första bebyggelsen på Pottholmen bestod främst 
av verksamheter som bryggeri, repslageri och kruttillverkning32 och 
antas ha legat längs vägen från Pantarholmen till Trossö. Äldre kartor 
har inte redovisat några ytterligare gator på Pottholmen och med tanke 
på holmens ringa storlek bör det inte funnits behov av ytterligare gator 
för att ta sig till den bebyggelse som fanns. Som nämnts tidigare revs 
träbron mellan Pantarholmen och Pottholmen efter att den nya Land-
bron tagits i bruk i mitten av 1800-talet33. Några decennier tidigare 
hade Fattigvården placerats på Pottholmen och i takt med att deras 
verksamhet utökades lades de nya byggnaderna i en gårdsstruktur med 
mycket luft mellan husen34. Detta skiljer sig tydligt från övriga Trossö 
där kvarteren framförallt är sammanbyggda, se karta till höger.

När området väster om Pottholmen fylldes ut för att ge plats för järn-
vägsstationen tillkom ett fåtal byggnader för järnvägens räkning35. 
Dessa byggnader placerades utan någon tydlig relation till varandra 
vilket resulterade i att järnvägsområdet fick ett bebyggelsemönster 
som skiljde sig från både övriga Pottholmen och från övriga Trossö, se 
karta till höger. På järnvägsområdet har inte mycket förändrats sedan 
järnvägen byggdes. Enstaka byggnader har tillkommit, alla placerade 
utan tydlig relation till befintliga byggnader men med tydlig relation 
till järnvägen eller Österleden. 

32 Minnen från Strandgården (1998)

33 Fredriksson (2006)

34 Minnen från Strandgården (1998)

35 Fredriksson (2006)

Karta 15: Svartkarta som visar skillnaden mellan bebyggelsemönstret 
på Pottholmen och i angränsande kvarter.

Spridd bebyggelSe

gårdSStuktur
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2.1.5. Kvartersstruktur

Medan Pottholmen fortfarande var en holme avgränsades kvarteret 
av vattenlinjen. Efter hand som området runt Pottholmen fylldes ut 
(se 2.1.�. Utfyllnader, sid. 14) ökade också kvarterets storlek. Idag är 
kvarteret Pottholmen bland de större kvarteren i området. Karta ses till 
höger.

2.1.6. Material

Under 1800-talet dominerade träbebyggelsen både på Pottholmen och 
i angränsande kvarteren Holmdahl och Rügen samt på Pantarholmen36. 
I samband med att flera av Fattigvårdens byggnader brann ner i slutet 
av 1800-talet uppfördes de nya byggnaderna i tegel. Funktionalismens 
genombrott bidrog sedan till att bebyggelsen i kvarteret Rügen och på 
Pantarholmen sanerades och den träbebyggelse som fanns där lämnade 
plats för tegelbyggnader i funktionalistisk stil. Pottholmen har sedan 
dess bestått till största delen av tegelbebyggelse. Brandstationen som 
uppfördes under 1960-talet uppfördes även den i tegel, se bild på nästa 
sida, och affären Lidl som tillkom 2007 har tegel i fasaden.

2.1.7. Arkitektur

Typiskt för Pottholmen och angränsande kvarter är att olika byggnader 
har tillkommit under flera olika tidsepoker. Alla byggnader är tids-
typiska och även om det har förekommit enstaka fall av att anpassa 
ny bebyggelse till den äldre har inte den rådande arkitekturstilen gått 
förlorad. Järnvägsstationen uppfördes efter ideal som är gemensamt för 
många järnvägsstationer som byggdes under slutet av 1800-talet. Två 
våningar med tydligt definierad bottenvåning och takfot. Detaljerna är 
enkla men tydliga, se foto på nästa sida.

36 Karlskrona då och nu (2005) samt Langemark & Månson (198�)

Karta 16: Kvarteret Pottholmen och närmaste kvarter på Trossö.

kvarteret 
pottholmen
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De två sydligast belägna byggnaderna på Strandgårdens område visar 
båda tecken på att vara byggda ungefär samtidigt som järnvägssta-
tionen. Detaljgraden är liknande med en tydligt definierad bottenvåning 
och takfot, övriga detaljer finns vid fönstren. Den tredje byggnaden 
på Strandgårdens område är från början av 1900-talet och skiljer sig 
något från de övriga två, se foto på nästa sida. Våningshöjden är den 
samma men här saknas bottenvåningens och takfotens tydliga defini-
tion. Byggnaden har inte heller lika många detaljer som de övriga två. 
Även taken skiljer sig åt. Den något yngre byggnaden har ett valmat 
mansardtak vilket var vanligt på villor enligt rådande ideal, de äldre 
byggnaderna och järnvägstationen har valmade tak.

Bebyggelsen i de angränsande kvarteren Rügen och Pantarholmen 
sanerades under mitten av 1900-talet. Den nya bebyggelsen byggdes 
i funktionalistisk stil. Våningshöjden är något lägre än hos de bygg-
nader som uppförts omkring sekelskiftet och det saknas utsmyckande 
detaljer i fasaden. Även brandstationen är uppförd i samma stil, se 
foto på nästa sida. För att avsluta det hela representerar Lidl en typ av 
byggnad som inte tidigare funnits i detta område nämligen de multina-
tionella företagens byggnader som kan finnas i vilken stad som helst i 
vilket västeuropeiskt land som helst. Just på Pottholmen har Lidl fått 
anpassa sig något till sin omgivning genom tegelfasaden, men bygg-
naden har fortfarande stora likheter med andra Lidl-affärer runt om i 
Sverige, se foto på nästa sida.

Överst, bild 2: Både brandstationen och strandgården är 
i tegel.
Underst, bild 3: Järnvägsstationen
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Överst, bild 4: En av de äldsta byggnaderna som är kvar 
på Strandgården
Underst, bild 5: Något yngre byggnad på Strandgården.

Överst, bild 6: Brandstationen i funktionalistisk stil
Underst, bild 7: Lidl i samma stil som andra Lidl-affärer
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2.1.8. Riktlinjer och rekommendationer

Bebyggelsemönstret i ny bebyggelse behöver inte följa det historiska 
mönstret med gårdsstruktur och byggnader vända från gatan. Ny 
bebyggelse bör inte heller läggas i en förlängning av Trossös rutnäts-
plan då detta lätt kan bidra till att området tycks höra till Trossö och 
inte från början var en egen ö. Den historiska utvecklingen har gjort 
det svårare att se Trossö som den ö i Blekinge skärgård som den från 
början var. Fortsätter denna utveckling kan det leda till att delar av 
stadens identitet går förlorad.

Även i de delar av Pottholmen som ligger närmast Pantarholmen bör 
ny bebyggelse placeras så att inte Pottholmen upplevs sammanvuxen 
med Pantarholmen och Wämö. 

Sedan mitten på 1900-talet har byggnadshöjden på Pantarholmen, 
Möllebacken och Pottholmen till stor del förstärkt topografin och den 
ska även fortsättningsvis göra det. Detta innebär att byggnader inom 
projektets område inte ska vara högre än de byggnader som finns där 
idag vilket är maximalt fyra våningar.

Sedan mitten av 1900-talet har bebyggelsen på Pottholmen och stora 
delar av angränsande bebyggelse varit byggd i tegel. Under de senaste 
decennierna har två nya byggnader med putsfasad tillkommit precis 
utanför områdets södra del medan den enda nya byggnad som uppförts 
i områdets norra del uppförts med tegel som fasadmaterial. Byggnader 
i området bör således uppföras med antingen tegel eller puts som 
fasadmaterial.

På Pottholmen har nya byggnader uppförts i den rådande arkitektur-
stilen vilket gör det möjligt att utläsa utvecklingen i området. Även 
fortsättningsvis bör nya byggnader präglas av den rådande arkitek-
turstilen så att även kommande generationer enkelt ska kunna utläsa 
under vilken tid bebyggelsen uppfördes.
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2.2. Kevin Lynchs begrepp
I boken The image of the city presenterar Kevin Lynch de fem huvud-
sakliga beståndsdelarna i staden. Dessa är stråk, gränser, områden, 
knutpunkter och landmärken. Lynch hävdar att det finns en kollektiv 
bild av staden, en bild som delas av de flesta invånarna. Beroende 
på stadens uppbyggnad kan denna bild vara mer eller mindre tydlig. 
Den gemensamma bild som invånarna i en stad har stämmer ofta väl 
överens med den bild som en turist har av staden. Enligt Lynch princip 
ska analysen göras genom intervjuer med de som bor i staden och den 
som ansvarar för analysen sammanställer svaren till en kollektiv bild 
av staden. På grund av tidsbrist väljer jag istället att använda Lynch 
begrepp för att förklara området ur visuell synvinkel. Jag vill därför 
poängtera att redogörelsen är min egen bild av området och inte Karls-
kronabornas kollektiva bild. Redogörelsen är gjord utifrån Pottholmens 
förhållande till övriga Karlskrona och jag går därför inte in på detaljer 
i området.

2.2.1. Stråk

Stråk är de element som människor rör sig längs med, det kan vara 
både gående eller med fordon37. Stråken ska vara tydliga, samman-
hängande och lätta att orientera sig efter. Stråken är beroende av vilka 
målpunkter som finns och för de som passerar genom Pottholmen ifrån 
norr är den huvudsakliga målpunkten centrum. För de som kommer 
från centrum är målpunkterna mer utspridda. En karta över målpunkter 
ses på nästa sida.

37 Lynch (1960)

Jag har identifierat ett tydligt huvudstråk för gående genom området. 
Det är gång- och cykelvägen utefter Borgmästarekajen. Detta är ett 
stråk till stor del på grund av sin kontinuitet. Det bildar en gen och 
sammanhängande gång- och cykelväg från Kungsmarken till Fisk-
torget. Jag har även identifierat två stråk där människor ofta rör sig 
men som jag uppfattar som otydliga och fragmenterade. Dessa är 
stråket från lokstallarna upp till centrum samt gång- och cykelvägarna 
på var sida om österleden för vidare transport till centrum. Stråket från 
lokstallarna till centrum har ingen tydlig startpunkt och är odefinierat 
fram tills det korsar järnvägstorget. På andra sidan vägen blir det sedan 
tydligt definierat men kräver att man tar av från gång- och cykelvägen 
och passerar över Wittusgatan för att ta sig till centrum. Stråket utefter 
österleden har även det en otydlig startpunkt, egentligen börjar det vid 
Blå Port men det finns möjlighet att ta sig på gång- och cykelväg från 
Kungsmarken och Hästö. Det är dock ett antal riktningsförändringar 
på vägen som tillsammans med de skilda utformningarna av gång- och 
cykelvägarna bidrar till att stråket känns otydligt. Stråket har inte heller 
någon tydlig slutpunkt då det förlorar bredd i höjd med järnvägsta-
tionen från västra sidan av Österleden och löper in på Kungsplan från 
östra sidan av Österleden.

Samtliga stråk jag redovisat här går i norr-sydlig riktning och jag anser 
att det dels beror på att de flesta rörelserna sker i den riktningen då 
Pottholmen är den enda landlänken mellan Trossö och fastlandet och 
dels på att järnvägsområdet förhindrar mycket av rörelsen i öst-västlig 
riktning. Karta över identifierade stråk på nästa sida.
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Karta 18: Kartering av stråkKarta 17: Översikt över Karlskrona med målpunkter

Tydligt stråk

Otydligt stråk
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2.2.2. Gränser

Gränser är de element i staden som fungerar som fogar eller barriärer 
mellan olika områden38. Borgmästarefjärden och Östersjön utgör två 
tydliga gränser på områdets västra respektive östra sida. Ytterligare 
gränser är trafikleden Österleden/Järnvägstorget, järnvägsområdet 
och i viss mån Borgmästarekajen. De fungerar alla tre som barriärer 
för gående. Järnvägsområdet fungerar som barriär både för gående, 
cyklister och biltrafik på grund av de staket som omgärdar området 
och avsaknaden av övergångar medan de två vägarna fungerar som 
barriärer på grund av sin brist på övergångar för fotgängare. På Borg-
mästarekajen är bristen på övergångställen påtaglig. Det är ungefär 
600 meter mellan de två övergångställen som finns i området kring 
Pottholmen. På denna sträcka finns tre ordnade övergångar som 
är utformade för att ge gående möjlighet att ta sig över gatan, men 
bilarna har ingen väjningsplikt. Längs med Österleden finns ett antal 
övergångställen med ungefär 150 meter mellan dem. Där är istället 
den stora faktorn till barriäreffekten de långa väntetiderna för gående 
som ska passera gatan. Karta över gränser till höger.

2.2.3. Områden

Områden är medelstora till stora delar av staden som är så tydliga 
genom avgränsning, gemensam karaktär eller andra egenskaper att 
man upplever att man är inne i området eller utanför det39. Pottholmen 
kan i två områden. Dels kvarteret Pottholmen som är tydligt avgränsat 
från resterande Trossö och dels järnvägsområdet som också är tydligt 
avgränsat från resterande Trossö. De två områdena skiljer sig åt fram-
förallt genom sitt bebyggelsemönster och genom att järnvägsområdet 
är avgränsat av barriärer. Karta över områden finns på nästa sida.

38 Lynch (1960)

39 Lynch (1960)

Karta 19: Kartering av gränser

Naturlig gräns

Stor barriärverkan

Mindre barriärverkan
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2.2.4. Knutpunkter

Knutpunkter är korsningar och platser där det sker byte mellan 
trafikslag eller platser där man upplever en högre koncentration av 
människor40. Pottholmen har idag en knutpunkt som upplevs som 
uppdelad i tre delar eftersom de barriärer som nämndes under rubriken 
kanter ligger mellan knutpunktens olika funktioner. Den knutpunkt jag 
talar om är järnvägsstationen tillsammans med busstorget och järn-
vägens långtidsparkering. Detta är tre delar som är tänkta att fungera 
tillsammans men på grund av att parkeringsplatserna för tågresenärer 
ligger på andra sidan järnvägsspåren upplevs de två funktionerna inte 
hänga ihop. Även järnvägsstationen och busstationen är separerade 
från varandra genom den barriär som Österleden utgör. Karta över 
knutpunkter ses på nästa sida.

2.2.5. Landmärken

Landmärken är element som används som referenspunkter41. De kan 
vara både nära och långt borta och är ofta ett fysiskt objekt som är 
enkelt att skilja ut från omgivande landskap eller bebyggelse. I området 
finns ett antal byggnader som urskiljer sig från mängden, bland annat 
Lokstallarna och järnvägsstationen. Vattentornet på brandstationen 
syns på långt håll både dag och natt, men jag är tveksam över dessa 
byggnaders egenskaper som referenspunkter då området inte ger 
särskilt stora valmöjligheter när det gäller orientering.

40 Lynch (1960)

41 Lynch (1960)
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Karta 20: Kartering av områden
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2.2.6. Slutsatser och rekommendationer

Stråket mellan Lidl/Lokstallarna och centrum behöver förtydligas. Ny 
bebyggelse eller nya funktioner i området kan flytta stråket något från 
sitt nuvarande läge men det är viktigt att det nya stråket blir tydligt för 
både gång och cykeltrafikanter. Stråket behöver bli tydligt både för de 
som kommer från norr och de som kommer från söder då det är den 
genaste vägen från Landbrogatan till Pantarholmen.

Den barriäreffekt som järnvägsområdet ger behöver minskas och 
därmed möjliggöra för åtminstone gång- och cykeltrafik i öst-
västlig riktning. Även Österledens och Borgmästarekajens barri-
äreffekt behöver minskas. En minskad barriäreffekt av Österleden 
ger området en naturligare koppling till centrum och en minskad 
barriärverkan av Borgmästarekajen ger större tillgång till vattnet vid 
Borgmästarefjärden.

Den tredelade knutpunkten järnvägsstationen, busstationen och lång-
tidsparkeringen behöver samlas till en stor knutpunkt där funktionerna 
har en tydlig relation till varandra. Detta ger också en tydlig målpunkt 
i området och även möjlighet till ett nytt landmärke.
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Karta 21: Kartering av knutpunkter

Större knutpunkt

Mindre knutpunkt
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3.1. Ställningstaganden
Utifrån de möjligheter, problem och planförutsättningar som togs upp 
i inledningen (sid. 4-10) har ett antal ställningstaganden gjorts för 
området. Dessa ställningstaganden har tillsammans med rekommen-
dationerna från analysdelen legat till grund för det planförslag som 
sedan arbetats fram.

3.1.1. Översvämningsrisk

För att minimera risken för framtida översvämningar i området bör 
marken höjas till minst 107,7 meter. Detta innebär inga stora skillnader 
mot järnvägsstationen och lokstallarna. De stora skillnaderna kommer 
istället mot Kungsplan och kvarteren Rügen och Holmdahl. Vid befint-
liga byggnader föreslås en lösning med en extra bred trottoar som är 
uppdelad i två nivåer, en som är i nivå med de befintliga byggnaderna 
och en som är i nivå med den nya gatan. Nivåskillnaden blir ungefär 
en meter, se sektion till höger.

3.1.2. Ljusreglerade korsningar

Ljusregleringen i korsningen mellan Landbrogatan, Blekingegatan och 
Järnvägstorget samt korsningen mellan Borgmästarekajen och Järn-
vägstorget behålls. I korsningen mellan Landbrogatan, Blekingegatan 
och Järnvägstorget kan då busstrafiken prioriteras. Dessutom skulle 
en lösning utan ljusreglering betyda antingen obevakade övergång-
ställen där fotgängarna lämnas företräde eller ordnade övergångar där 
bilisterna har företräde. Obevakade övergångställen skulle skapa stora 
framkomlighetsproblem i området och ordnade övergångar kan skapa 
otrygghet och lång väntetid för gående42. Väntetiden för gående som 
ska passera övergångstället bör vara kortare än dagens väntetid på upp 
till en minut.

42 Hagring (200�)

3. reSultat

Sektion A-A (se planen på sid. 29): Lösning med nivåskillnad mellan befint-
lig bebyggelse och ny bebyggelse genom trottoar i två nivåer. 

0 10                 25                               50 m

Bild 8: Ljusreglerad korsning mellan Landbrogatan, Blekinge-
gatan och Järnvägstorget idag.
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3.1.3. Vegetation

På grund av att almarna längs Borgmästarekajen drabbats av almsjuka 
tas samtliga träd ner och nya träd planteras när Borgmästarekajen 
byggs om. Almen på brandstationens område sparas under förut-
sättning att inte även den smittas och samma gäller för almarna vid 
järnvägsstationen. Längs med Borgmästarekajen behålls de pilar som 
inte är i vägen vid byggandet av bryggan längs med vattnet. Till höger 
redovisas vilka träd i området som planförslaget bör behålla.

3.1.4. Buller

På grund av bullerstörningarna i området föreslås kontor och handel 
öster om Blekingegatan och längs Järnvägstorget. Bullernivån där 
beräknas uppgå till 60 dBA från Österleden respektive 6� dBA från 
Järnvägstorget, vilket tidigare nämnts i kap. 1.2. Möjligheter och 
problem (sid. 5). Riktvärden för trafikbuller utomhus vid fasad är 55 
dBA för bostäder och 65 dBA för arbetsplatser43. Eftersom dessa två 
platser uppfyller riktlinjerna för arbetsplatser men inte för bostäder bör 
byggnadernas användning anpassas istället för att göra undantag från 
riktlinjerna.

43 Buller i planeringen –Planera för bostäder i områden utsatta för buller från 

väg- och spårtrafik (2008)
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Karta 22: Träd i området som ska sparas.
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3.2. Planförslaget

0           50         100            200            300                     400          500 m

Brygga vid Borgmästarefjärden.

Avsmalning av Borgmästarekajen ger mer 
utrymme för rekreation närmast vattnet.

Järnvägsövergång för att möjliggöra 
förflyttning i öst-västlig riktning.

Ny bussterminal ersätter Kungs-
plan. Parkering, järnvägsstation och 
bussterminal samlas på samma sida 
om järnvägsspåren och Österledens 
förlängning.

Gamla Landbrons tidigare sträckning tas fram 
i markbeäggningen framför järnvägsstationen.

Ett nytt bostadsområde med bostadsgård till varje hus 
ooch tre gemensamma platsbildningar. Gårdsgator inne i 
området som är möblerade för att hålla nere hastigheten.

Ny park på delar av det gamla spår-
området blir en del i en nord-sydlig 
linje med parker genom Karlskrona.

Järnvägsspåren kortas av så att en torgyta 
bildas på baksidan av järnvägsstationen.
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3.2.1. Bebyggelse

Då både bebyggelsen på Trossö och bebyggelsen på Pantarholmen är 
av stadsmässig karaktär med byggnaderna placerade i gatulinjen följer 
den nya bebyggelsen på Pottholmen samma princip. Byggnaderna 
placeras i gatulinjen längs med Borgmästarekajen, Järnvägstorget och 
Blekingegatan. För att tydliggöra områdets åtskillnad från Trossö före-
slås inte ett helt sammanbyggt kvarter. Kvarteret delas upp i mindre 
områden som kan uppfattas som kvarter inom kvarteret.

Planområdet ligger fördelaktigt placerat med tanke på allmänna 
kommunikationer. Boende i området bör därför inte behöva bil för att 
handla mat eller ta sig till jobbet. En parkeringskvot på 0,5 bilar per 
lägenhet bör därför räcka. Att räkna med en bil per lägenhet i ett så 
centralt läge ger fel signaler i en tid då man önskar minska bilberoendet. 
Parkeringen placeras i parkeringshus på markplan under bostäder och 
bostadsgård inne i området. Detta gör att de boende har god överblick 
över parkeringshuset och de lockas inte att ta bilen för korta ärenden då 
det inte bara är att köra rakt ut på gatan. Infart till och från området och 
parkeringshuset sker från Blekingegatan. Inne i området sker biltra-
fiken på de gåendes villkor. Gaturummet ska inbjuda till gånghastighet 
genom markbeläggning, plantering och möblering.

För att anpassa bebyggelsen till omgivningen föreslås våningsantalet 
ligga mellan tre och fyra våningar. Bebyggelsen närmast Lokstallarna 
bör i första hand vara tre våningar medan bebyggelsen närmast Järn-
vägstorget i första hand bör vara fyra våningar. Variation inom området 
är också att föredra för att minska risken för monotoni. Volymskisser 
ses på sidan 32.

0        50      100             200     300                400    500 m

Parkeringshus i mark-
plan under bostäder och 
bostadsgård

Kontor och 
handel

Karta 24: Lokalisering av parkeringshus och kontor och handel i Plan-
förslaget
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Karta 26 : Ny bebyggelse i kvarteret Pottholmen.
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I enlighet med den realistiska stadsanalysens rekommendationer ska 
byggnaderna ha fasad i puts eller tegel. Olika byggnader kan med 
fördel ha olika fasadmaterial. Exempel på nutida tegelfasader finns 
bland annat i Eriksberg i Göteborg, se foto nedan.

Bild 10: Volymskiss över området från sydväst.

Bild 11: Volymskiss över området från norr.Bild 9: Nutida tegelfasader i Eriksberg, Göteborg
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3.2.2. Bostadsgårdar

I planförslaget ingår bostadsgårdar till varje hus av flera orsaker. Den 
första är att tydliga ansvarsförhållanden gör det lättare för de som bor 
i huset att övervaka området och därmed förebyggs brott44. Det är 
också viktigt med en mjuk men tydlig övergång mellan det offentliga 
och det privata45. Genom att bostadsgårdarna är vända in mot området 
passerar man först från den offentliga gatan in i det halvoffentliga 
bostadsområdet och sedan in i den halvprivata bostadsgården för att 
tillslut ta sig upp i trapphuset och in i sin privata lägenhet. Illustra-
tion över offentliga, halvoffentliga och privata rum i området ses till 
höger. Bostadsgårdarnas placering medför att inga bostadsgårdar är 
vända mot vattnet och att inga bostadsgårdar är vända mot söder. Att 
bostadsgårdarna vänds in mot området beror också på att gaturummet 
vid Järnvägstorget, Borgmästarekajen och Blekingegatan då får en 
mer stadsmässig karaktär. Genom att höja upp bostadsgårdarna några 
decimeter från gatorna i området skapas en tydlig gräns för de som inte 
bor i huset46. Även vegetation av olika slag fungerar som gräns mellan 
den halvoffentliga gatan och den halvprivata gården.

44 Birgersson (red.) (1998)

45 Gehl (2006)

46 Cullen (1971)

offentligt

halvoffentligt

halvprivat

Karta 27: Offentliga, halvoffentliga och halvprivata delar i planförslaget

33



3.2.3. Serial vision

Planen har lagts för att möjliggöra serial vision47 i området och därmed 
bidra till att det känns intressant att röra sig igenom det. Tre platsbild-
ningar i området bildar tillsammans med de tätare gårdsgatorna olika 
rum som ger den som rör sig i området en upplevelse av att de rum han 
eller hon befinner sig i skiljer sig från det rum han eller hon är på väg 
mot. De små riktningsförändringar som finns längs med gårdsgatorna 
förstärker denna känsla. Nedan ses karta över två vägar genom området 
där serial vision kan upplevas. På följande sidor presenteras volymstu-
dier av hur de två promenaderna kan te sig i det nya området.

47 Cullen (1971)

Karta 28: Serial vision i området

Bild 12: Röd väg från väster till öster bild 1 av 5

Bild 13: Röd väg från väster till öster bild 2 av 5
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Bild 14: Röd väg från väster till öster bild 3 av 5

Bild 15: Röd väg från väster till öster bild 4 av 5

Bild 16: Röd väg från väster till öster bild 5 av 5
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Bild 17: Blå väg ( se sid. 34) från söder till norr, bild 1 av 8 Bild 19: Blå väg (se sid. 34) från söder till norr, bild 3 av 8

Bild 18: Blå väg (se sid. 34) från söder till norr, bild 2 av 8 Bild 20: Blå väg (se sid. 34) från söder till norr, bild 4 av 8
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Bild 21: Blå väg (se sid. 34) från söder till norr, bild 5 av 8

Bild 22: Blå väg (se sid. 34) från söder till norr, bild 6 av 8

Bild 23: Blå väg (se sid. 34) från söder till norr, bild 7 av 8

Bild 24: Blå väg (se sid. 34) från söder till norr, bild 8 av 8
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0 10                 25                               50 m
Sektion A-A (se plan på sid. 29): Järnvägstorget

Bild 25: Fyrfilig gata Eriksberg, Göteborg

3.2.4. Järnvägstorget

Järnvägstorget smalnas av och får en utformning med två filer á �,5 
meter i vardera riktningen och en mittremsa med träd för att inbjuda 
till låg hastighet48, se sektion till höger. Gatans bredd är dimensionerad 
för att två lastbilar ska kunna köra bredvid varandra49 då tung trafik 
till södra Trossö måste passera på gatan i dagsläget. Utformningen har 
hämtat inspiration från Eriksberg i Göteborg och ger mindre känsla av 
trafikled och mer känsla av stadsgata, se foto från Eriksberg till höger 
längst ner.

3.2.5. Borgmästarekajen

Fordonstrafik ska även fortsättningsvis gå längs Borgmästarekajen. 
Pottholmen är Trossös enda landförbindelse och av strategiska skäl bör 
det vid händelsen av en olycka finnas två alternativa vägar till och från 
Trossö50. Jag anser att dessa alternativa vägar ska vara placerade så 
långt från varandra som möjligt. Vid en större olycka som exempelvis 
den brand som utbröt i en lastbilscentral bredvid Österleden den 20 
februari 2009 och resulterade i att räddningstjänsten tvingades spärra 
av Österleden och Blekingegatan medan Borgmästarekajen var öppen. 
Om en liknande situation inträffar igen skulle ny gata med placering 
närmare Österleden kunna utgöra ett problem då räddningstjänsten kan 
tvingas spärra av även den gatan av säkerhetsskäl. Borgmästarekajen 
ska däremot smalnas av och få ett flertal nya övergångställen. Gatan 
ska framförallt fungera som reservgata till Österleden. Sektion och 
volymskiss av Borgmästarekajen syns på nästa sida.

48 Berntsson (red.) (2002)

49 Holmberg et al. (1996)

50 Hagring (200�)
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0 10                 25                               50 m

Sektion B-B (se plan sid 29): Borgmästarekajen

Bild 26: Volymskiss Borgmästarekajen från korsningen med Blekingegatan 
sett söderut.

3.2.6. Vattenkontakt

I och med att Borgmästarekajen smalnas av skapas bredare utrymme 
för gående och cyklister längs med vattnet. Längre hastigheter och fler 
övergångställen ger ökade möjligheter att röra sig i öst-västlig riktning 
och det blir lättare att nå vattnet från Järnvägsstationen. För att ge 
människor möjlighet att komma närmare vattnet kommer den brygga 
som börjar vid Fisktorget att fortsätta norrut till Södra Långöbron. Den 
nya bryggan kommer vara 3 meter bred för att möjliggöra enkla möten 
mellan gående. Även den nya bryggan ska förses med sittmöjligheter 
liknande den befintliga bryggan. Den befintliga bryggan används idag 
för umgänge när vädret är bra, se foto nedan.

Bild 27: Användning av den befintliga bryggan i bra väder.
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3.2.7. Blekingegatan

Blekingegatan ska bli bussgata och den södra delen ska användas för 
åtkomst med bil för boende i det nya området och för av- och påsti-
gande tågresenärer. Gatan ska inte användas för genomfartstrafik av 
andra fordon än linjebuss. Gatan dras om något för att inte bussarna ska 
passera utanför lokstallarna där det rör sig mycket människor mellan 
byggnaderna och parkeringsplatsen. I Spandelstorp och Hässlegården 
i norra Karlskrona finns idén med gator där genomfartstrafik endast 
är tillåtet för linjebuss. Jag har dock vid upprepade tillfällen märkt att 
detta inte följs där. Eventuellt efterlevs ett förbud bättre i de centrala 
delarna av staden och närheten till polisstationen kan möjligtvis verka 
avskräckande för vissa. Det finns dock möjlighet att förhindra att 
bilister genar genom hinder som personbilar inte kan ta sig igenom.

3.2.8. Resecentrum vid järnvägsstationen

Järnvägsspåren kortas och slutar i höjd med stationsbyggnadens norra 
ände. Detta minskar spårens barriärverkan för gående som kommer från 
väst eller nordväst. Härmed skapas också en torgbildning på stations-
byggnadens baksida. Vid denna torgbildning ska finnas möjlighet för 
parkering för rörelsehindrade med särskilt tillstånd samt för av- och 
påstigning för tågresenärer.

Ökade möjligheter att röra sig genom området i öst-västlig riktning ges 
också genom möjlighet att passera järnvägsspåren i den norra änden 
av perrongerna. Detta ger stora fördelar för gående från östra delar 
av Trossö till Lokstallarna och för resenärer med tåg eller buss som 
kommer från eller ska till Pantarholmen och Långö.

Längs med Blekingegatan anordnas tre hållplatser för lokalbussar i 
vardera riktningen. Möjlighet finns för den som väntar att antingen vänta 
inne på järnvägsstationen eller i busskurer precis vid hållplatserna.

På framsidan av järnvägsstationen kommer ingen busstrafik att ske i 
fortsättningen. Istället blir ytan en torgbildning som förtydligar järn-
vägsstationens representativa uttryck. Landbrons gamla sträckning tas 
fram i markbeläggningen för att tydliggöra vad resterna av allén hade 
för syfte och även för att leda tågresenärer till perrongerna.

Fjärrbussar och lokalbussar som i dagsläget utgår från eller avslutar 
sin tur vid Kungsplan får ny bussterminal öster on järnvägsspåren. 
Denna terminal kopplas samman med perrongerna genom ett tak så 
att resenärer kan gå torrskodda från bussen till tåget. Plats finns för 
ungefär tio busshållplatser med påstigning inifrån byggnaden, likt Nils 
Eriksson terminalen i Göteborg och fjärrbussterminalen i Jönköping. 

Långtidsparkering anläggs norr om den nya bussterminalen och både 
bussterminalen och parkeringen når Österleden i korsningen mellan 
Österleden och Skeppsbrokajen.
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Busshållplats för stadsbussar mot centrum .

Busshållplats för stadsbussar från centrum.

Av- och påstigningszon

Gamla Landsbrons sträckning  förtydligas i 
markbeläggningen och tydliggör de sparade 
trädens  placering och leder tågresenärerna 
till perrongen.

Bussterminal för fjärrbussar och plats för lokal-
bussar som utgår från eller avslutas i Karlskrona.

Långtidsparkering

Ny passage över järnvägen för 
att möjliggöra förflyttning i öst-
västlig riktning.

Karta 29: Det inzoomade områdets placering
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3.2.9. Övergångställen och ljusreglerade 
korsningar

För att uppmuntra gång- och cykeltrafik ska så många övergångställen 
som möjlig i området vara obevakade. Detta ger gående samt cyklister, 
som hoppar av och leder sin cykel över gatan, företräde framför 
bilarna. På grund av det stora trafikflödet och önskemålet att prioritera 
bussarnas passage över Järnvägstorget51 kommer, som tidigare nämnt 
under rubriken �.1.2. Ljusreglerade korsningar (sid. 27) , fortfarande 
korsningen Järnvägstorget/ Landbrogatan/ Blekingegatan och kors-
ningen Järnvägstorget/ Borgmästarekajen att vara ljusreglerade. I 
dessa korsningar är det viktigt att väntetiden för gående inte blir för 
lång. Karta med övergångställen till höger.

3.2.10. Park

På det gamla spårområdet öster om järnvägsspåren anläggs en park. 
Avsaknaden av byggnader i detta område ger ett avbrott i bebyggelsen 
mellan Pantarholmen och Trossö. En park i detta område ligger också 
längs samma linje som Amiralitetsparken och Hoglands park, se karta 
på nästa sida.

Utvärderingen ska redogöra dels för brister och problem med arbete 
och dels för hur väl arbetet svarat på de inledande frågeställningarna 
och i vilken utsträckning analysernas rekommendationer har följts i 
utarbetandet av planförslaget. 

51 Hagring (200�)

Befintliga över-
gångställen

Nytt övergång-
ställe
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Karta 31: övergångställen enligt planförslaget
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Karta 32: Den föreslagna parken bildar en linje tillsammans med Ami-
ralitetsparken och Hoglands park
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liggande kvarter framförallt skulle ske genom breda trottoarer i två 
nivåer. Jag har inte gått in på detaljerade lösningar och jag kan således 
konstatera att frågan har fått svar på en övergripande nivå, men att jag 
i mitt kandidatarbete inte har bidragit med mer detaljerade svar.

Den andra frågan rörde hur man planerade ett område som uppfyller 
kraven på både privata delar och offentlighet då området präglas i stor 
utsträckning av trafik av olika slag. Med hjälp av Jan Gehls bok Life 
between buildings (2006) kom jag fram till ett planförslag som bygger 
på en mjuk övergång mellan det offentliga och det privata. De som rör 
sig i staden utestängs inte från området men de boende i området får 
ändå lite privatliv även utomhus genom de bostadsgårdar som tillhör 
varje husenhet. För att området ska uppskattas av de som rör sig i 
det har stor vikt lagts på utformning för att sänka hastigheten längs 
Järnvägstorget och Borgmästarekajen. Även här är förslagen av över-
gripande karaktär. Arbetets omfattning satte stopp för mer detaljerade 
förslag angående trafiken då det hade krävt betydligt mer litteraturstu-
dier och handledning.

Den sista frågan jag ställde i inledningen var hur man kunde ge både 
de boende i det nya området och de boende i Karlskrona bättre kontakt 
med vattnet vid Borgmästarekajen. Detta var enligt mig den svåraste av 
de tre frågorna. För när frågan om översvämningsrisken var besvarad 
ändrades frågan om vattenkontakt till hur kan man öka vattenkontakten 
vid Borgmästarekajen om det behövs mer än två meters marginal från 
medelvattennivån? Olika lösningar skulle tendera att antingen befinna 
sig långt ovanför vattennivån eller riskera att översvämmas. Förslaget 
jag har lagt fram att fortsätta bryggan som utgår från Fisktorget upp 
till Södra Långöbron är tänkt att fungera som alternativ till gång- och 

4.1. Avgränsningen
Ett stort problem med planförslaget har varit avgränsningen. Som 
nämndes i kap. 1.4. Avgränsning (sid. 7) är områden i anslutning till 
Pottholmen också i behov av förändring. Då jag känt att tiden i detta 
arbete inte varit tillräcklig för att behandla de omkringliggande områ-
dena valde jag att inte avgränsa planförslaget tydligt i öst och sydost. 
Att inte avgränsa planförslaget exakt ger handlingsfrihet för kommande 
förändringar i anslutning till området. Dock kan avgränsningen också 
leda till problem med de förslag jag har presenterat. Det blir svårare 
att motivera besluten och svårare att bedöma planförslagets kvalitéer. 
Den del av förslaget som påverkas mest av detta är parken öster om 
järnvägsspåren. Jag har därför presenterat förslaget på ett mer över-
gripande plan genom att sätta in den tänka parken i en översiktskarta 
och redogöra för dess koppling till övriga grönområden och parker i 
staden.

4.2. Frågeställningar
I kap. 1.5 Frågeställningar (sid. 8) ställde jag tre frågor som arbetet 
skulle besvara. Den första frågan rörde översvämningsrisk i området. 
Genom en rapport från SMHI och höjdangivelserna i den primärkarta 
Karlskrona kommun tillhandahåller BTH med har jag kunnat bilda 
mig en uppfattning om i vilka delar av området det råder störst risk 
för översvämning. På grund av att det saknas höjdangivelser på vissa 
ställen och att området är mycket flackt kan dock den kartering jag 
gjorde inte ses som mer än en grov skiss. I kap. 3.1.1. Ställningsta-
ganden (sid. 27) lämnade jag förslag på att området skulle höjas något 
för att minimera översvämningsrisken och att kopplingen till intil-
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cykelvägen och en plats att sitta och beundra utsikten eller njuta av 
solen. Det är en möjlighet till vattenkontakt utan att aktivt behöva 
söka upp vattnet då man kan ta bryggan på vägen hem från jobbet 
eller affären. För att bryggan inte ska vara allt för högt ovanför vattnet 
riskerar den dock översvämning vid SMHI:s worst case scenario. Då 
det finns alternativa gång- och cykelvägar skulle en översvämning bara 
påverka själva bryggan och inte människors mjölighet att förflytta sig 
i området.

4.3. Analyser
Analyserna har varit en tydlig grund för planförslaget och de flesta rikt-
linjer och rekommendationer har följs. De båda analyserna har också 
bidragit till en förståelse för området som genomsyrar hela arbetet utan 
att vara tydligt uttalat.

Arbetet har följt den realistiska stadsanalysens rekommendation att inte 
låta bebyggelsen på Pottholmen vara en fortsättning på Trossös rutnät. 
I stor utsträckning har de befintliga gatorna använts och kvarteret har 
fortfarande en delvis rundad form. Genom att placera den nya bebyg-
gelsen på det område som är bebyggt idag bidrar inte heller planen 
till att bebyggelsen på Pottholmen drar sig närmare Pantarholmen. 
Våningsantal och fasadmaterial i förslaget följer också den realistiska 
stadsanalysens rekommendationer.

Planförslaget har enbart delvis bidragit till att stråket från Lokstallarna 
till centrum förtydligas. Planförslaget redovisar att ett gång- och cykel-
stråk ska ta sin början vid Lokstallarna och fortsätta längs Blekinge-
gatan, den väg gående och cyklister använder idag. Vid Järnvägstorget 
försvinner dock stråket ut ur planområdet och därför förblir de delarna 

oförändrade. Av tidsskäl valde jag att inte utvidga området.

Barriärverkan från Österleden har planförslaget inte behandlat. 
Däremot har Barriärverkan från järnvägen minskat betydligt för gående 
i området genom att spåren kortats och en ny övergång har anlagts 
i norra änden av perrongerna. Genom lägre hastighet och kortare 
väntetider vid övergångsställena har barriärverkan minskat något från 
Järnvägstorget. Minskad framkomlighet för bilister längs gatan hade 
säkert kunnat minska dess barriärverkan ytterligare. Borgmästarekajen 
föreslås sådan förändring att barriärverkan bör vara försumbar. Över-
gångställen vid varje passage ut från det nya området där fotgängare 
har företräde ger full tillgång till det sedan tidigare tydliga stråket längs 
Borgmästarekajen.

Det nya resecentret har samlat de tre knutpunkterna till en knutpunkt. 
Det kommer dock troligtvis att uppfattas mer som ett område än ett 
landmärke.

4.4. Arbetet som helhet
Arbetet har uppfyllt sitt syfte att resultera i ett planförslag för Pott-
holmen och det har även svarat på de inledande frågeställningarna. 
De analyser som har använts har varit till god hjälp vid framtagandet 
av planförslaget och de riktlinjer och rekommendationer analyserna 
resulterat i har till stor del följts. De ställningstaganden som blev resul-
tatet av planeringsförutsättningarna har också följts utom på en punkt. 
Två av de träd som jag i ställningstagandena valde att spara fick lämna 
plats för mer bebyggelse då jag kände att området hade blivit glest 
annars. Det hade varit möjligt att bygga runt träden men då hade andra 
kvalitéer i området gått förlorade.
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