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SAMMANFATTNING

Stadsutvecklingen i Karlskrona kommer enligt Karlskrona kommun
i framtiden att koncentreras till stadens utkanter. Framtidsplanerna
för Rosenholm är i dagsläget ett idrottscentrum vilket ställer höga
krav på kommunikationer och kopplingen till övriga Karlskrona. I
och med att även det strategiskt viktiga Rosenholmsvarvsområdet,
med hög attraktivitet och förändringspotential, eventuellt kommer
att bli tillgängligt för omvandling blir härmed den naturliga entrén
till Karlskrona från väster både möjlig och realistisk att behandla i
sin helhet. Även sträckan längs Ronnebyvägens västra del mot havet
fram till Lindesnäs samt västra Backabo blir en del i det
helhetsperspektiv som krävs för att kunna skapa betydelse och
kontinuitet i stadens utveckling och inbördes relationer. Möjlighet
finns således att skapa goda förutsättningar för stadens framtida
tillväxt väster- och norr om E22 genom att ta ett helhetsgrepp om
området söder om E22 beskrivet ovan.

Analysen av planområdet enligt Thomas Thiis-Evenesens metod
visade på att ny bebyggelse visuellt bör underordnas landskapet,
som i sin tur underordnas Ronnebyvägen. Funktionen i planområdet
är således vägledande för den visuella utformningen. Planområdet
måste också överbrygga visuella barriärer och gränser genom till
exempel ny bebyggelse, ge kusten en mer framträdande roll samt
stärka kopplingarna till omkringliggande områden. Stadens entré
måste också tydliggöras.

Planförslaget innebär i stort att stora delar av planområdet föreslås
förbli oexploaterat. Huvudanvändningen i planområdet kommer
fortfarande att utgöras av Ronnebyvägen, men vissa funktioner
kommer att utvecklas respektive tillkomma för att sätta planområdet
och dess omgivning i ett nytt sammanhang. Ny bebyggelse i form
av verksamheter föreslås på Rosenholmsvarvet, västra delarna av
Västra Backabo samt norr om Motellet. Ny bostadsbebyggelse
föreslås i de östra delarna av Västra Backabo, samt väster och
nordväst om verksamhetsområdet i söder. Rosenholmsvarvet
utvecklas och utformas som planområdets fokus, och en ny gång-
och cykelväg längs kusten knyter dels ihop Rosenholm med
planområdet och dels utvecklar de kommunikativa och rekreativa
möjligheterna i området. Vägledande har varit att stärka de
funktionella kopplingarna i planområdet och till angränsande
områden.
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DEL I - BAKGRUND

Utvecklingen av ny bebyggelse i Karlskrona i framtiden kommer
enligt Karlskrona.se1 i huvudsak att vara koncentrerad runt E22.
Detta på grund av stadens geografiska förutsättningar som inte
lämnar mycket fysiskt utrymme för vidare exploatering söder om
Sunna kanal. Kommunens ambitioner att skapa tillväxt i form av en
kraftig befolkningsökning och nya företagsetableringar ställer också
krav på nya attraktiva och genomförbara exploateringslokaliseringar
för bostäder och företag. Detta kommer bland annat att ha som
konsekvens att stadens geografiska centrum samt visuella entréer
kommer att förskjutas och ges ny, ökad betydelse.

Rosenholms övningsområde har sedan
drygt ett år varit i det statliga
fastighetsbolaget KA2 Vasallens ägo, i
syfte att förädla och utveckla det gamla
garnisonsområdet KA2 till en ny
fungerande del av Karlskrona. Framtids-
planerna för Rosenholm är i dagsläget ett
Idrottscentrum vilket ställer höga krav på
kommunikationer och kopplingen till
övriga Karlskrona. På senare tid har
Försvarsmakten informellt låtit meddela
ovan nämnda fastighetsbolag att även
Rosenholmsvarvet söder om Rosenholm
och E22 eventuellt kommer att avyttras i en inte alltför avlägsen
framtid. Detta föranleder att KA2 Vasallen AB vill ha idéer och
uppslag till tänkbar användning och utformning av främst
Rosenholmsvarvet men även med kopplingen mellan Rosenholm,
Rosenholmsvarvet samt övriga Karlskrona.

I och med att även det strategiskt viktiga Rosenholmsvarvsområdet,
med hög attraktivitet och förändringspotential, eventuellt kommer
att bli tillgängligt för omvandling blir härmed den naturliga entrén
till Karlskrona från väster både möjlig och realistisk att behandla i
sin helhet. Även sträckan längs Ronnebyvägens västra del mot havet
fram till Lindesnäs samt västra Backabo blir en del i ett helhets-
perspektiv som krävs för att kunna skapa betydelse och kontinuitet
i stadens utveckling och inbördes relationer. Möjlighet finns således
att skapa goda förutsättningar för stadens framtida tillväxt väster-
och norr om E22 genom att ta ett helhetsgrepp om området söder
om E22 beskrivet ovan. Ett sådant helhetsgrepp kan gynna inte

Bild 1. Flygfoto över nordvästra
stadsbygden. Planområdet är
grönmarkerat.
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bara stadens invånare och besökare utan även Rosenholm och
Karlskrona kommun som helhet.

Avgränsningen av planområdet kommer att se ut enligt följande.
Från Rosenholmsvarvet till E22 (däri inkluderat trafikplats
Rosenholm), längs E22 och därefter sydväst längs Backabo, vidare
österut längs Ronnebyvägen, ner kring Lorentsberg och vidare längs
kusten norrut till Rosenholmsvarvet. (bild 2)

Planområdet innefattar idag ett antal olika verksamheter och även
en del bostäder och redovisas på kartan nedan som området inramat
av en blå linje. I området finns bland annat PRO:s lokal i Lorentsberg,
Sunnaviks Motell, en obemannad bensinstation, tvättomater,

Bild 2. Ortofoto. Planområdet
markerat med en gul linje.
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kakelhandlare, Skönstaviks Camping, militärens fritidsläger samt
försvarets verkstäder. Lokaliseringen av de största ovan nämnda
verksamheterna är för många mer eller mindre synonymt med
planområdet. Detta kan ha många orsaker, men en tänkbar sådan
är att det i planområdet saknas övriga estetiska kvaliteter. Det
primära användningsområdet är dock Ronnebyvägen som skär
igenom planområdet och som fungerar som in- och utpasseringslänk
till och från Karlskrona (Trossö) västerifrån.

Problemformulering

Entrén till Karlskrona västerifrån måste göras mer attraktiv och ge
en representativ bild av Karlskrona. För att uppnå detta krävs att
olika planeringsaspekter problematiseras och diskuteras för att
helheten skall utfalla med gott resultat. Nedan följer en rad
frågeställningar som på förhand bedöms som viktiga och som på
ett eller annat sätt kommer att behandlas inom ramarna för detta
examensarbete.

Området avskiljs från sin omgivning av mycket starka barriärer,
främst i öst-västlig riktning, såsom Östersjön, E22, kustbanan och
Ronnebyvägen. Strukturellt är olika ”delområdes” kontakt med
övriga områden och staden som helhet god ur ett
tillgänglighetsperspektiv men å andra sidan dålig ur ett mer lokalt
perspektiv. Att exempelvis ta sig till och från Backabo, Rosenholm,
Nättraby och Rosenholmsvarvet med annat transportmedel än
motorfordon är idag inte lätt och starka visuella barriärer skapar
problem. Ergo måste kopplingen i nord-sydlig riktning stärkas och
tydliggöras i framtiden, både genom trafiklösningar men också
genom den fysiska miljöns uttryck.

Kuststräckan mellan Rosenholmsvarvet och Lindesnäs präglas av
för allmänheten otillgänglig verksamhet i form av enstaka
bostadshus, fritidsläger, campingplats och motell. Även
terrängförhållandena samt vegetation gör att det på de flesta ställen
inte ens finns en visuell kontakt med havet, som ändå måste anses
starkt representativt för Karlskrona. Brist på kontinuitet och
sammanhang är således tydliga längs denna sträcka av kusten. Även
den fysiska miljöns uttryck i ovan nämnda område ger ett delvis
slitet och ovårdat intryck då många av de befintliga verksamheterna
inte är helt representativa för Karlskrona.
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När det gäller kustnära byggande aktualiseras frågan om
strandskydd. Är det nödvändigt att bygga så att det generella
strandskyddet överskrids? Vilken sorts verksamhet som skall vara
kring vattnet har dock stor betydelse, enligt Boverkets senaste
remissyttrande till Naturvårdsverkets strandskyddsutredning.
Frågan är således om, varför och för vilket syfte strandskyddet
längs områdets västra delar kommer att kompromissas.

Hur integreras området med övriga Karlskrona? Går det att skapa
ett fungerande stadsområde trots barriärerna och
trafikledskaraktären eller krävs det större förändringar för att klara
av en naturlig koppling mellan områdena? Två viktiga aspekter som
kommer att beröras angående ovanstående frågeställningar är
järnvägens dragning samt kraftledningsgatan som löper igenom
området.

Användningen av området är inte helt självklart. Vad skall bevaras,
byggas om, flyttas eller integreras i ett nytt sammanhang? Vilka
styrkor och svagheter finns generellt inom och kring området? Vilken
sorts verksamheter är lämpliga ur en funktionell synvinkel?
Exempelvis är området från motellet och vidare nordväst längs
Ronnebyvägen ett område som måste ses över och om möjligt
utforma ur ett större helhetsperspektiv för att dels skapa naturliga
användningar, kopplingar och lyfta fram kvaliteter specifika och
lämpliga för den smala kustremsan.

Lokalisering och utformning av ny bebyggelse inom området måste
ses över. Skall till exempel delområden identifieras och ges en egen
karaktär? Vad vinner man på det? Är området moget för tung
exploatering eller skall exploateringsgraden hållas nere och det
offentliga rummet ges mer plats?

Är avgränsningen av området optimal för problematiseringen i
examensarbetet eller finns viktiga aspekter i områden utanför
avgränsningen? Ett område där gränserna till examensarbetet skulle
kunna bli aktuellt att modifiera är där E22 skär över Silletorpsån.
Kärnfrågan i dagsläget för detta området är huruvida områdenas
potentiella kvaliteter är stora nog att motivera en förändring som
skulle kunna gynna skapandet av en tydlig entré med klara
kopplingar och samband genom att utöka avgränsningen av
området.
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Syfte

Syftet med examensarbetet är dels att beskriva områdets
förutsättningar genom en tematisk genomgång samt av tänkbara
funktioner i området samt användning av metoder för visuell analys
av landskap och bebyggelse. Syftet är även att ge ett förslag till
förbättrad framtida användning och utformning av Karlskronas
västra entré baserat på de ovan nämnda beskrivningarna av samma
område och således integrera form och funktion.

Metod

Examensarbetet kommer att struktureras utifrån sex huvuddelar. I
den inledande del I kommer bakgrunden till examensarbetet att
behandlas. Del II innefattar en tematisk beskrivning av planområdet.
En genomgång av temana nya perspektiv, tillgänglighet, bebyggelse
och rekreation utgör således den empiriska faktabasen i
examensarbetet. En genomgång och beskrivning av två
analysmetoder kommer att behandlas i del III. Vidare kommer
planområdet i del IV att analyseras utifrån en av analysmetoderna i
del III där den visuella och estetiska upplevelsen blir central. Del V
innehåller val och indelning av riktlinjer för planförslaget och i del
VI redovisas planförslaget som en sorts syntes mellan funktionella
och visuella kvaliteter. Där kan man förhoppningsvis se hur form
och funktion går att sammanföra till ett lyckat resultat.

Den kvalitativa delen innehåller Kevin Lynchs och Thiis-Evensens
idéer om stadens estetik, som delvis kommer att ligga till grund för
utformningen av förslag till förändring av området. Ansatsen är
således att se om och hur man med hjälp av någon av ovan nämnda
analysmetoder kan identifiera områdets kvaliteter och se dem i ett
sammanhang i syfte att skapa en god helhetsbild av området parallellt
med en tematisk beskrivning. Resultat och slutsatser redovisas bland
annat i ett planförslag.

Planförslaget som helhet kommer att utformas med en
detaljeringsgrad som främst visar användning av marken, kopplingar
och samband bland annat i form av olika trafiklösningar samt den
offentliga miljöns utformning. Det kommer eventuellt även att bli
aktuellt med en fördjupning av ett strategiskt viktigt delområde
där en högre detaljeringsgrad uppnås, till exempel Rosenholms-
varvet.



11

Huvudstrukturen kommer således att vara enkel att följa. Man skulle
kunna säga att man skall kunna härleda planförslaget och motiven
bakom från planeringsförutsättningarna och därifrån vidare till
programmet. Examensarbetet kommer i det avseendet därför att
vara deduktivt för att underlätta läsning och genomsiktighet.

Arbetet kommer dock att utföras med en relativt hög grad av
flexibilitet gällande detaljerad disposition på grund av att jag anser
att planering baseras på sådan kunskap som inte helt och hållet kan
förvärvas genom böcker och utredningar utan växer fram under
arbetets gång liknande en uppåtgående insiktsspiral.
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DEL II - FUNKTIONELLA FÖRUT-
SÄTTNINGAR

Avseende utvecklingen i kommunen ser man från kommunens sida
en stor potential för fortsatt tillväxt. Enligt en prognos kommer
kommunens invånarantal att öka från knappt 60 400 personer till
ca 63 000 personer, vilket ger en befolkningstillväxt på ungefär 2
600 personer. En tillväxt av näringslivet, med telekombranschen i
förgrunden, är en viktig förutsättning för en sådan
befolkningsökning. En vision finns också där kommunen kommer
att öka befolkningsmässigt med 10 000 personer på tio år vilket
ställer stora krav på bland annat god planberedskap. Nya
bebyggelseområden i översiktsplanen kräver således en relativt hög
exploateringsgrad, god hushållning med mark och resurser samt
bevarandet av viktiga grön- och friytor.

De fysiska förutsättningarna i planområdet sätter gränser för
framtida planering samtidigt som de ger möjligheter och vägledning
till vad som kan och bör utvecklas vidare. Genom att titta på
planområdets funktionella förutsättningar utifrån fyra huvudteman
(nya perspektiv, bebyggelse tillgänglighet, samt rekreation) kommer
dels styrkor och svagheter att utkristalliseras men även möjligheter
till förändring. Dessa möjligheter, i form av ett antal kriterier och
utgångspunkter, kommer sedan att tillsammans med analysresultaten
i del III, de visuella förutsättningarna, att ligga till grund för
planförslaget. De funktionella förutsättningarna kommer att vara
styrande medan de visuella förutsättningarna syftar till att tydliggöra
funktionen samt skapa ett attraktivt och tydligt stadsrum. De fyra
huvudteman som valts ut för att representera den huvudsakliga
empiriska faktabasen för planförslaget baseras på de
problemställningar som inledningsvis formulerats i programmet för
examensarbetet.
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NYA PERSPEKTIV

När Karlskrona grundlades i slutet av 1600-talet var det i avsikt att
anlägga både en örlogsbas och en stad. Stadens naturliga entré fanns
då söderifrån sjövägen på Trossö, till Örlogsbasen eller till
Kungsbron. Staden blev också en symbol för Sveriges storhet vilket
inte minst manifesterades i monumentala byggnader från slutet av
1700-talet såsom klockstapeln, Mönster- och modelsalsbyggnaden,
Inventariekammaren samt mastkranen. Stadens entré hade växt till
ett representativt vardagsrum, med stark anknytning till stadens
identitet och kärnverksamhet. Under hela tiden fram till 1800-talet
användes Landbron, stadens norra förbindelse med fastlandet, främst
för transporter av gods till stadens försörjning. Allt eftersom staden
växt norrut har således även entrén flyttats vilket har lett till att det
av tradition inte har funnits någon naturlig ”port” till staden
landvägen.2

Denna utveckling av stadens entré har hållit i sig fram till idag med
skillnaden att den förr så representativa södra entrén sjövägen idag
används i begränsade militära syften, för färjetrafiken mellan
Karlskrona och Gdynia samt enstaka större representationstillfällen.
Trossö har idag, tack vare sitt läge som en ö, en relativt väl markerad
entré norrifrån till stadskärnan, då Österleden löper i en flaskhals
vid Pottholmen, vilket ger en visuell idé av en entré. Trots det finns
det en hel del att önska av estetiken i miljöerna kring bland annat
oljehamnen. Vidare norrut finns dock ingen representativ entré, utan
staden norr om Wämöparken upp till E22 är idag lite av en
”mellanstad” utan klart definierade gränser, områden och
symbolvärden.

Idag finns en gräns, som tillkom 1986, då E22 anlades som mycket
väl skulle kunna användas som en ”officiell port” till staden, trots
att staden växt både fram till- och förbi E22 norrut. I korsningen
mellan E22 och österleden, som kallas för Angöringen, har en sådan
ansats genomförts, vilken idag ändå måste representera stadens
huvudentré. Nackdelar med denna lokalisering ur ett representativt
syfte är dock bristen på ett helhetsperspektiv över området, där
många vägar, verksamheter och områden möts i en relativt
odefinierad plats. Angöringen fungerar dock väl att orientera sig
med, men saknar ett symbolvärde som kan förknippas intimt med
Karlskrona, likt svunna tiders Örlogshamn eller Kungsbro.

Bild 3. Klockstapeln.

Bild 4. Mastkranen.

Bild 5. Mönster- och modelsal.
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När det gäller tillfarten till Karlskrona västerifrån fungerar den idag
bra som infart till staden ur en strikt funktionell synvinkel, men ger
inget bestående positivt intryck. Detta beror till stor del på de få,
icke-representativa verksamheter som är lokaliserade kring
Ronnebyvägen, också detta en följd av bland annat
konjunktursvängningar och en avstannande bostadsutveckling
västerut. Om man tittar på de två övriga större städerna i Blekinge,
Ronneby och Karlshamn, kan man se ett återkommande mönster,
där den centrala tillfarten från E22 fungerar som en huvudentré,
men flankeras av på- och avfarter till och från E22 på väster
respektive öster sida som på ett vis kan liknas vid Karlskronas västra
tillfart med dess glesa bebyggelsestruktur och relativt stora avstånd.
Unikt för Karlskronas västra infart är dock dess idag grovt
överdimensionerade fyrfiliga väg i motorvägsstandard. Att
ambitioner fanns när Ronnebyvägen uppfördes på 1960-talet går
inte att ta miste på, och vägen utgör i sig ett trafikrum, och historiskt
dokument, utan motstycke i Karlskrona. Denna utveckling beror i
hög grad på bebyggelseutveckling och funktionsuppdelning mellan
verksamheter och bostäder som skapat ett sorts vakuum i städernas
mellan- och ytterområden främst representerade av varierande
verksamheter och industrier. En ytterligare faktor bakom denna
utveckling är bilismens framväxt och utveckling som skedde i en
närmast explosionsartad fart som ledde till en omvälvande
omstrukturering i samhällsbyggandet. Ökade transporter ställde
högre krav på tillgänglighet och flexibilitet, vilket tyvärr också
medförde att större avstånd accepterades och staden spreds ut över
större ytor.3 Skräckexempel finns i USA, såsom Salt Lake City och
Houston, där städer byggts kring bilismen vilket medfört
funktionsuppdelade städer med låg bebyggelse över enorma ytor
kring en till ytan jämförelsevis liten, högexploaterad stadskärna
innehållande uteslutande verksamheter.4

Karlskronas ställning som en viktig IT-profilerad region, med
Telecom City och Blekinge Tekniska Högskolas forskning och
utbildning i spetsen ger kommunen goda förutsättningar för tillväxt.
Den senare tidens konjunkturnedgång inom IT-branschen reflekteras
dock även negativt på kommunen, vilket kan innebära att ytterligare
en nisch behöver utvecklas och profileras i Karlskrona kommun
för att minska sårbarheten i näringsstrukturen. Vid sidan av IT och
världsarvsstatusen skulle således även utrymme finnas för en tredje
identitetsskapande näringsgren i kommunen, som förslagsvis skulle
vara en idrottsprofilering med Rosenholmsområdet som bas.
Karlskrona som sydöstra Sveriges idrottshuvudstad skulle innebära
positiv förstärkning av hela kommunen. Då sydöstra Sverige i

Bild 6. Houstons stadskärna.
Exempel på “urban sprawl”.

Bild 7. Planskiljda motorvägar i
USA.
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dagsläget i stort sett saknar idrottsutövare och föreningar på elitnivå
borde motiven till en sådan satsning vara goda.

Med dessa förutsättningar i åtanke finns inte bara problem utan
också en mängd olika möjligheter för framtida utveckling.
Kommunen har i översiktsplanen som stadsbyggnadsprincip att
optimera användning av mark och fastigheter samt minimera
transporter. Där utpekas också Rosenholmsområdet som en viktig
planeringsfaktor i framtiden, och i dagsläget håller ett program på
att utarbetas för den nordvästra stadsbygden, som skall ligga till
grund för framtida detaljplaner.5 Inte bara KA2 och Rosenholm har
frigjorts för förädling och nyexploatering utan också
Rosenholmsvarvet kan bli aktuellt att avyttras från militärens sida
inom en inte allt för avlägsen framtid. Planerna för Rosenholm är
alltså ett idrottscentrum liknande Bosön på norra Lidingö med
faciliteter för en mängd olika idrotter. Målsättningen är att KA2
Vasallen, Karlskrona kommun och näringslivet tillsammans skall
arbeta för att utveckla och integrera Rosenholm med övriga
Karlskrona. Detta innebär att fokus har riktats västerut och
motiverar således ett helhetsgrepp över Karlskronas hittills mest
försummade entré. Potentialen finns att åstadkomma en västlig entré
som både tillgodoser goda kommunikationer längs hela
planområdet, men som också fungerar som en representativ sträcka
där anknytning till stadens kvaliteter tillgodoses. Karlskronas
identitet skulle mycket väl kunna manifesteras i en monumental
markering av entrén vid till exempel Rosenholmsvarvet, som skulle
kunna knyta ihop stadens historia med dess framtid. Militär
verksamhet, närheten till havet, den nya idrottsstaden och satsningen
på IT skulle sammantaget kunna skapa ett starkt representativt
symbolvärde för Karlskrona. Planområdets funktion i framtiden
skulle således kunna bli sammanförande och fördelande med ett
representativt och identitetsanknutet ansikte utåt. Ytterligare en
fördel med detta vore att stadens geografiska centrum på ett
påtagligare sätt än idag skulle flyttas mentalt ut från Trossö, till
någonstans kring Sunna Kanal där det egentligen hör hemma och
på så sätt rama in Karlskrona till en överblickbar helhet. Detta utan
att för den delen stjäla något av Trossös strålglans som i sig självt
är oerhört stark med sina många, och historiskt förankrade
karaktäristiska element.

Kommunens framtida trehövdade
profilering?

Bild 8. (ovan vänster) IT.
Bild 9. (ovan höger) Världsarv.
Bild 10. (ovan mitten) Idrott.
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BEBYGGELSE

När det gäller bebyggelse är det främst användningen av densamma
som kommer att behandlas i detta avsnitt. Bebyggelsen i
planområdet kommer också att delas in i kategorierna verksamheter
och bostäder och behandlas var för sig, beskrivande av dagens
situation. Möjligheter till- och behov av framtida exploatering inom
planområdet kommer sedan att diskuteras. De visuella aspekterna
på planområdets bebyggelse kommer delvis att behandlas senare.

Andelen bebyggd mark i planområdet är som tidigare nämnts mycket
liten i förhållande till dess totala yta. Bebyggelsestrukturen kan
närmast beskrivas som gles med ett fåtal större element.
Byggnadshöjden inom planområdet består till största delen av en-
till tvåvåningsbyggnader. Bebyggelsens användning, stil och uttryck
är av varierande grad, främst från mitten av 1900-talet. Ur
kulturhistorisk synvinkel utgör planområdet ett intressant inslag i
stadsmiljön då ett flertal av de få byggnader som finns utgör
kulturhistoriska värden. Även helheten som sådan kan ses som ett
tydligt uttryck för olika kulturella influenser i samhället, och graden
av kulturell renodling blir tydligare genom den låga
exploateringsgraden.

Verksamheter

1. Verksamheten på Rosenholmsvarvet inrymmer idag
Garnisonsverkstaden samt markteleverkstaden som i sin tur
innefattar en fordonsverkstad, undervattensteknisk verkstad,
ledningsteknisk verkstad, båtunderhåll, båtuppställningsplatser samt
diverse lager. Ur ett historiskt perspektiv byggdes området i början
av 1940-talet i samband med kronans rekvirering av
Rosenholmsområdet, som inledningsvis endast nyttjades som
markövningsområde, varifrån de två största byggnaderna finns kvar
idag.6 I och med nedläggningen av KA2 år 2000 hotas även den
framtida verksamheten på Rosenholms-
varvet då sambanden dem emellan varit
starkt. Enligt inofficiella källor kommer
varvsområdet helt eller delvis att
avvecklas 2003, och flyttas till Flextronics
verksamhetsområden i Vedeby och på
Verkö, och stå klart för nyetablering av
verksamheter 2004. Rosenholmsvarvets attraktiva läge ger området

Bild 11. Karta över befintliga
verksamheter och bostäder.

Bild 12. Rosenholmsvarvet.

Bild 13. Kontor m.m. på Rosen-
holmsvarvet

Bild 14. Vy mot Rosenholms-
varvet.
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goda förutsättningar till att utvecklas till ett framtida verksamhets-
och/eller bostadsområde.

2. Västra Backabo har fram till år 2000 använts som militärområde,
och då främst som förrådsområde. I området finns ett antal förråds-
och ekonomibyggnader av varierande kvalitet, placerade längs en
grusvägslinga. Sedan området förvärvades av KA2 Vasallen AB år
2000, i och med nedläggningen av KA2, finns planer på att på sikt
omvandla området till ett framtida bostads- och verksamhetsområde.
Detta har föranlett att majoriteten av de befintliga byggnaderna
inom området kommer att rivas inom kort. Kopplingar till
omkringliggande mark finns idag genom en vägtunnel under E22
norrut mot Rosenholm samt en väg från Backabo i områdets
nordöstra del som fram till två år sedan hållits stängd för allmän
motorfordonstrafik.

3. Militärens fritidsläger, som gränsar i norr till Silleboda och i söder
till Skönstaviks Camping, togs i militärt bruk 1944. Innan dess fanns
ett antal gårdsbyggnader lokaliserade i området som gavs en annan
användning. Karlsgärde, som ligger innefattas i områdets norra delar,
utgörs av två byggnader som idag används för konferenser samt
hotell för områdets gäster. Tidigare verksamheter i Karlsgärde
innefattar bland annat rehabilitering i kommunal regi, men området
förvärvades av militären i samband med en markbytesaffär i samband
med att Stumholmen blev civilt. Idag finns ingen fysisk gräns mellan
de båda områdena som idag utgör militärens fritidsläger.

Anläggningen tillkom i rekreativt syfte för värnpliktiga och erbjuder
fina miljöer för avkoppling och rekreation. På området finns
fortfarande sovbaracker, små fritidshus samt verkstad för områdets
skötsel. Det finns även en lägerchefsbostad, en lägerchefsarbetsplats
från 1854, samt en byggnad som kallas Grindstugan. Denna
användes som lägerchefsbostad under tiden innan Ronnebyvägen
byggdes, och flyttades sedan till dess nuvarande lokalisering vid
vägbygget. I övrigt finns bastu, båt- och badbrygga, minigolfbana
samt en fotbollsplan inom lägrets gränser. Fritidslägret är inte
anslutet till kommunalt VA-nät utan är egenförsörjande med egen
brunn, pump och infiltreringsreningsverk. Områdets rekreativa
förutsättningar är och har varit mycket goda, och bör således
utvecklas och utnyttjas i samma syfte även i framtiden.

4. Skönstaviks Camping grundades runt 1950- 1960-talet. Området
dominerades innan dess av odlad mark i form av bland annat
kolonilotter varav många uppfördes provisoriskt i masonit, vars

Bild 15. Entré till Karlsgärde
från Ronnebyvägen.

Bild 20. Entrén till Skönstaviks
camping från Ronnebyvägen.

Bild 16. Lägerchefsbyggnad vid
militärens fritidsläger.

Bild 17. Lägerchefsbostad.

Bild 18. Bostadsbarracker vid
Karlsgärde.

Bild 19. Utsikt från brygga.
Militärens fritidsläger.



18

motsvarighet idag även kan hittas på Dragsö. Campingen ger
området stor betydelse ur en rekreativ synvinkel då det även
inrymmer kommunala badmöjligheter. Campingplatserna i
Karlskrona hade under 2002 170 000 gäster, vilket är en ökning
med knappt 28 000 personer. Kommunen är idag på 19 plats över
landets mest populära campingkommuner, vilket ytterligare stärker
Skönstaviks framtida ställning som rekreations- och
campingområde.7 Området utgör idag den rekreativa stommen i
planområdet och bör i framtiden utvecklas därefter, både inom
området såväl som omgivande verksamheter. Tillgängligheten till
området för fotgängare måste dock förbättras.

5. Motellet, Gästhuset Sunnavik, uppfördes 1964, och dagens
entrébyggnad uppfördes 1967. Motellet inrymmer idag motell- och
konferensfaciliteter. Stilen på Motellet är inspirerat av amerikanska
förebilder, och har faktiskt sin exakta motsvarighet i USA. Den
Karlskronitiska varianten består av sex friliggande byggnadslängor
med rum, och svagt sluttande tak. Motellet tillhörde från början
OK Motorhotellskedjan, med tillhörande bemannade bensinstation
(där Kakelforum är lokaliserat idag) och biltvätthallar. Öster om
biltvätthallarna finns idag ytterligare ett företag, SMAB, Sydost
Maskinservice AB, och längs Ronnebyvägen finns parkeringsplatser
samt en uppställningsplats för långtradare. Miljön kring Motellet
var således inriktat på bilanknuten verksamhet och användningen i
området har bibehållits till dags dato. Motellområdets funktion som
bilserviceområde hade dock otvetydigt större betydelse när det
grundlades än det har idag. De fysiska miljöerna med stora, spruckna
asfaltytor, obemannad bensinstation samt Motellets säsongsknutna
kundunderlag har gjort att området ger ett förfallet uttryck. Motellet
har dock bytt ägare under januari 2003 vilket skulle kunna innebära
positiva konsekvenser för området som helhet8.

6. I planområdets södra del ligger stadsfarmen Lorentsberg, som
en gång fungerat som ett stadsnära lantbruk, vars primära funktion
och näringsbetydelse har varit att bistå Karlskrona (Trossö) med
spannmål. Gamla spår av hävd kan idag antydas genom gamla
stengärdsgårdar i öst-västlig riktning som inhägnar Lorentsberg och
markerar äldre tomtgränser. Av många stadsfarmar kring Karlskrona
är Lorentsberg en av ett fåtal som idag finns kvar.9

7. Privatvillan Villa Vik inhägnas också av låga stengärdsgårdar.
Villa Vik används idag bland annat av en folkdansförening. Två
master finns uppförda söder om byggnaden tillhörande Karlskrona
radioamatörförening.

Bild 21. Natur i campingen.

Bild 22. Kusten i campingen.

Bild 23. Badplats campingen.

Bild 24. Motellet.

Bild 25. Verksamhetsområdet.

Bild 26. Bensinstation.

Bild 27. Lorentsberg.

Bild 28. Villa Vik.
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8. Omedelbart norr om Lindesnäs bostadsområde, ligger Sunna
Båtklubb, grundad 1962. Området används främst som
båtuppställningsplats, och ger ett sjaskigt intryck samt skymmer
utsikten över havsviken. Områdets flacka yta gör även
uppställningsplatsen extra uppseendeväckande och bryter den
naturliga fortsättningen av gång- och cykelvägen från Lindesnäs
längs strandlinjen. Båtklubbens framtida lokalisering bör därför
förflyttas.

9. Större verksamheter som angränsar till planområdet är Arla samt
servicehuset Ekliden (10.), båda lokaliserade i Mariedal.

Bostäder

A. I den norra delen av planområdet, omedelbart söder om
Rosenholmsvarvet, finns privatbostäderna Segeborg, Ekvika och
Silleboda lokaliserade. Dessa villor byggdes på 1950- 1960- talet
och har samtliga havstomt och egen brygga, och bryter således
allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen i detta parti. Ett önskvärt
scenario vore att marken frigjordes och att strandlinjen längs
privattomterna gjordes tillgänglig för allmänheten. Detta är dock
mindre troligt då de privata intressena i området bedöms som för
starka. Inriktningen i framtiden blir därför att bostäderna bibehålls
i dess befintliga läge.

B. Lindesnäs bostadsområde är ett av de fåtal detaljplanerade
områdena i planområdet. Planerna som sträcker sig från åren 1923
till 1962 medger användning för bostadsbebyggelse. Området har
en enhetlig karaktär vilket mycket beror på dess tydligt avgränsade
lokalisering. Kring området längs havet finns idag en gång- och
cykelväg. Lindesnäs användning som bostadsområde kommer även
fortsättningsvis att bibehållas, men kopplingen till omkringliggande
områden måste förbättras och tydliggöras.

Bebyggelse i form av bostadsområden som angränsar till
planområdet är från norr räknat, Backabo (C.), Mariedal (D.),
Björkhaga (E.) och Marieberg (F.).

Bild 29. Entré till Sunna
Båtklubb.

Bild 30. Sunna Båtklubb.

Bild 31. Silleboda.

Bild 32. Lindesnäs.
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Framtida behov av- och möjligheter till
bebyggelseutveckling

De strategier som finns idag för mark inom planområdet är idag
relativt flexibla och allmänt hållna från kommunens sida.
Översiktsplanen redovisar Rosenholmsområdet som markreserv och
utvecklingsområde, och området vid bensinstationen som framtida
verksamhetsområde och i programmet för Rosenholm och den
nordvästra stadsbygden utpekas Västra Backabo som ett aktuellt
utredningsområde både för bostäder och verksamheter. I övrigt
finns inga andra utpekade markreserver inom planområdet. Utöver
detta föreligger enligt översiktsplanen ett förväntat behov av både
bostäder och verksamhetsområden i Karlskrona, som mycket väl
till begränsad del skulle kunna förläggas inom planområdet beroende
på efterfrågan.

Översiktsplanen drar också upp riktlinjer för byggandet av ett
långsiktigt hållbart samhälle där det framgår att en samlad men
differentierad bebyggelsestruktur har flera fördelar. Kontakter
främjas och grannskapsnätverk kan skapas, vilket i sin tur kan skapa
hållbara sociala förhållanden på sikt. En samlad bebyggelsestruktur
främjar även transporteffektiviteten då kollektivtrafiken får ett bättre
upptagningsområde. En bebyggelse vars användning är varierad så
att både bostäder och verksamheter inryms inom en gemensam yta
ger också förutsättningar för variation, rörelse och upplevelse av
trygghet. Nya bostäder och verksamheter bör lokaliseras så att god
tillgänglighet tillgodoses samt att nya verksamheter ges möjligheter
till attraktiva (reklam)lägen.

De senaste åren har Karlskrona upplevt ett ökat tryck på ny
villabebyggelse, främst i kustnära lokaliseringar. Denna utveckling
har dock avstannat något det senaste halvåret, i takt med
konjunkturen. Det är dock troligt att behovet av enfamiljshus i ett
längre perspektiv kommer att öka. Närmare i tiden ligger dock
behovet av attraktiva bostäder, med närhet till service och
kommunikationer, för en växande äldre population i Karlskrona.
En nyligen utgiven rapport från Boverket stärker detta påstående,
där det påvisas att det under de kommande 20 åren kommer att ske
en ökning av antalet personer över 65 år med en halv miljon
människor. Detta innebär att det finns behov av attraktiva
boendealternativ för äldre som tillgodoser ökade krav på service,
livskvalitet och tillgänglighet. En positiv följd av detta vore en
omsättning på bostadsmarknaden, där en sådan rörlighet skulle ge
olika åldersgrupper tillgång till prisvärt, kvalitativt boende anpassat
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till livssituationen10. Även behovet av studentbostäder förväntas öka
markant i framtiden. Bostadsbehovet redovisas i översiktsplanen
där totalt 700 småhus samt 800 lägenheter behöver byggas över en
20-årsperiod.

De verksamhetsområden som idag finns är strategiskt lokaliserade
utifrån de aspekter som tidiagre nämnts, vilket delvis stärks av
översiktsplanens förslag till utvecklingsområden. Särskilt
Rosenholmsvarvet och verksamhetsområdet norr om Motellet har
med sina lägen och god utrymmestillgång mycket starka
förutsättningar att fungera som framtida verksamhetsområden.
Detta innebär att samtliga verksamhetsområden i planområdet
förutom Villa Vik/Lorentsberg och Sunna Båtklubb föreslås
vidareutvecklas i dess nuvarande lokalisering.
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TILLGÄNGLIGHET

Begreppet tillgänglighet kan betyda en mängd olika saker beroende
på sammanhang. Tillgänglighet kommer i detta avsnitt att behandla
tre större underkategorier av begreppet, som utgörs av kommunika-
tioner, målpunkter och samband.

KOMMUNIKATIONER

Karlskronas läge och betydelse i förhållande till övriga
Östersjöregionen ställer ökade krav på väl fungerande
kommunikationer i framtiden, då både gods- och persontrafiken
beräknas öka på vägar, spårvägar och farleder.11

Kommunikationer i form av vägar, spår och farleder samt de fordon
som trafikerar dem, ger förutsättningar för transporter av personer
och gods. Beroende på läge, standard, nyttjanderad och utformning
skapar också kommunikationer negativa bieffekter såsom buller,
olyckor, begränsad framkomlighet och barriäreffekter.12 Det är
främst dessa aspekter på kommunikationer som kommer att
behandlas i följande avsnitt.

Motorfordonstrafik

Biltrafiken i planområdet idag domineras av Ronnebyvägen, som
övergår i Sunnavägen vid trevägskorsningen vid Motellet. Trafiken
på dessa vägar är idag de största bulleralstrande källorna i
planområdet. Anmänrkningsvärt är Ronnebyvägens utformning i
två motgående separerade tvåfilskörfält med korridorkaraktär.
Hastigheten är dock begränsad till 70 km/h, och kapacitetsmässigt
motsvaras Ronnebyvägen av en motorväg, men nyttjas långt mindre
än dess totala kapacitet med 11 800 fordon/årsmedeldygn13.
Motorfordonstrafik leds där in till- och ut från Karlskrona, via en
trafikljusreglerad korsning vid Rosenholmsvarvet, samt även med
koppling till Lyckebyvägen i områdets södra del samt Rosenholm i
norr. Lyckebyvägen trafikeras med 5 800 fordon/årsmedeldygn14

och Sunnavägen i höjd med Lindesnäs trafikeras med 13 500 fordon/
årsmedeldygn. Trevägskorsningen mellan Ronnebyvägen,
Lyckebyvägen och Sunnavägen har tidigare utgjorts av en rondell,
som då kallades ankaret, men ersattes dock med dagens
trafiklösning. I områdets norra del finns en anslutande väg i form

Bild 33. Ronnebyvägens norra
del.

Bild 34. Ronnebyvägen vid
Rosenholmsvarvet.
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av Silletorpsvägen mot Rosenholm och Allatorp. I övrigt finns ett
mindre lokalgatunät i Lindesnäs i planområdets södra del, som även
matar den begränsade trafiken till Lorentsberg och Villa Vik. Längs
Sunnavägen finns idag inga anslutande vägar inom planområdet.
Ronnebyvägen har dock ett flertal anslutande mindre vägar, främst
västerut till de få verksamheter lokaliserade längs planområdets
kuststräcka. Österut finns en tillfart till Mariedal från Ronnebyvägen.
Vidare norrut omöjliggörs tillträde österut, av berg i dagen samt
Blekinge kustbana.

Omedelbart norr om planområdet ligger E22 som är Karlskronas
viktigaste länk med omvärlden och är även av riksintresse för
kommunikation. Det finns en på- och avfart från E22 vid trafikplats
Rosenholm där trafik leds mellan Karlskrona och E22. E22 utgör
dock en stark barriär samt är en kraftig källa av buller, mest påtagligt
för boende i norra delen av bostadsområdet Backabo.

I Karlskrona kommuns översiktsplan bedöms att biltrafiken i
allmänhet förväntas öka, vilket kräver standardökningar på det
befintliga vägnätet. Kapaciteten hos huvudvägarna i planområdet
(Ronnebyvägen, Lyckebyvägen, Sunnavägen) är dock mycket god,
och förväntas klara av en framtida ökning av motorfordonstrafik
med dagens utformning.

Kollektivtrafiken är idag begränsad i planområdet. Busslinje 1 går
idag från centrum, via Sunnavägen, till Ronnebyvägen och in vid
Ekliden. Busslinje 15 trafikerar sträckan Karlskrona till Nättraby
och stannar på två hållplatser vid Sunnavägen samt tre hållplatser
längs Ronnebyvägen. Utöver dessa linjer trafikerar linje 152 samt
153 samma linjesträckning som linje 15 med undantaget att sista
biten till Nättraby går igenom Allatorp. Ronnebyvägen och
Sunnavägen trafikeras också dagligen av ett antal turer med
regionala bussturer till och från bland annat Kristianstad, som även
kan nyttjas för pendlare till och från planområdet och Karlskrona.

Spårburen trafik

Från Karlskrona utgår två järnvägsdragningar som båda utgör
riksintresse. Kust-till-kustbanan norrut mot Emmaboda och
Blekinge Kustbana löper från Karlskrona centrum norrut runt
Kungsmarken och därefter vidare västerut genom planområdet. Idag
trafikeras Blekinge Kustbana av tåg med persontrafik i SJ:s regi.
Lokaliseringen av järnvägen i anslutning till planområdet måste anses

Bild 35. Sunnavägen.

Bild 36. Järnvägen skär igenom
planområdet.
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som olämpligt ur både barriär- buller- och säkerhetssynpunkt då
den löper igenom bostadsområdet Mariedal för att därefter angöra
planområdet. Järnvägens läge i planområdet skapar också sämre
förutsättningar för en framtida exploatering av Västra Backabo då
liknande förhållanden som i dagens Mariedal kan förväntas. Blekinge
kustbana kommer i framtiden att behöva byggas ut med
mötesstationer samt genomgå en elektrifiering, då väl utbyggd och
fungerande infrastruktur enligt översiktsplanen bedöms som viktigt
för framtida tillväxt. En utredning om elektrifiering pågår idag.

Gång- och cykeltrafik

Som fotgängare eller cyklist i planområdet känner man sig mycket
förbisedd och utsatt, både av kommunala planerare, och de bilister
som passerar förbi. Den primära gång- och cykelbanan som löper
ända från Nättraby, och in i planområdet norrifrån, erbjuder god
tillgänglighet då den löper parallellt (och inledningsvis integrerad)
med Ronnebyvägen, men upplevs som mycket ogästvänlig och bitvis
osäker ur trafiksäkerhetssynpunkt. I höjd med infarten till campingen
separeras gång- och cykelbanan vidare söderut inom planområdet,
men löper dock fortfarande parallellt med Ronnebyvägen och
Sunnavägen. Inom planområdet är kommunen väghållare även för
gång- och cykelvägar, och det finns i dagsläget inga konkreta planer
på att förbättra situationen för fotgängare och cyklister i
planområdet.

MÅLPUNKTER

Målpunkter är platser dit människor färdas utav olika anledningar.
Målpunkter kan exempelvis vara bostäder, arbetsplatser,
restauranger, badplatser och bensinstationer. Inom planområdet
finns en mängd målpunkter av varierande dignitet och
besöksfrekvens som beskrivits ovan, under rubriken bebyggelse,
men innehåller jämfört med andra områden i staden ett relativt litet
antal. Anledningen till detta är, som tidigare nämnts, att
planområdets användning primärt är som genomfartsområde,
antingen in till- eller ut ifrån Trossö. Det huvudsakliga
rörelsemönstret är således sydostlig-nordvästlig.

I framtiden kan det tänkas finnas underlag för en ökad mängd
verksamheter och målpunkter inom planområdet, men dess primära
syfte måste ändå vara Ronnebyvägens funktion. Rosenholms-

Bild 37. Gång- och cykelvägen
löper längs Ronnebyvägen utan
separerande element.

Bild 38. Separerad gång- och
cykelväg söder om campingen.
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områdets framtida utveckling skapar dock förutsättningar för en
betydande målpunkt strax nordost om planområdet, vilket skulle
kunna innebära ett uppsving för hela planområdet.

FUNKTIONELLA SAMBAND

När förutsättningar ges med goda kommunikationer och viktiga
målpunkter kan kravet på samband redan synas uppfyllda. Det finns
dock vissa element i staden som försvagar sambanden mellan
stadsdelar och kommunikationer. I planområdet är Ronnebyvägens
funktion som trafikled även en fysisk och visuell barriär.
Ronnebyvägen ger således flera paradoxala effekter. Den knyter
samman E22 med Trossö men bryter samtidigt enkla förbindelser
och samband mellan Mariedal/Backabo och kustremsan.
Ronnebyvägens fysiska utformning med två stycken dubbelfiliga
motgående körfält ökar säkerheten och komforten för bilister men
skapar samtidigt problem ur säkerhetssynpunkt för gående och
cyklister som skall passera Ronnebyvägen i öst-västlig riktning.
Detta problem kan aktualiseras ytterligare i framtiden vid ökad
exploatering vilket ger flera målpunkter och således också fler
konfliktpunkter.

Även kraftledningsgatan och dess högströmsledningar mellan
Backabo och Rosenholm skapar en påtaglig barriär som försvårar
nyexploatering i området. I Karlskrona kommuns översiktsplan
poängteras att hälsorisker förknippade med strålningsalstrande
källor såsom kraftledningar inte är utredda till fullo. Detta gör att
kablar nedgrävda i mark är att föredra ur hälsosynpunkt. Detta
skull även stärka sambanden och minska barriäreffekten inom Västra
Backabo samt ge en trevligare landskapsbild. En flytt av Blekinge
Kustbana skulle ytterligare minska barriäreffekten i Västra Backabo.

En ytterligare aspekt på funktionella samband är trådlösa
förbindelser såsom radio- och telekommunikation. Regeringens IT-
politiska mål är att Sverige först av alla länder skall bli ett
informationssamhälle för alla15. Blekinge har av staten fått 51
miljoner kronor att bygga ut bredbandstillgängligheten i länet, vilket
även skall innefatta landsbygden. Karlskrona kommuns utbyggnad
av bredband sträcker sig i dagsläget till fiberoptisk uppkoppling i
vissa delar av Karlskrona tätort, bredband till Jämjö och ADSL till
delar av Rödeby och Nättraby, medan övriga invånare i kommunen
på sin höjd kan få tillgång till snabbare uppkoppling via ADSL, det
vill säga via telefonledningar16. Detta innebär till exempel att

Bild 39. Kraftledningsgatan skär
igenom Västra Backabo.
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bostadsområdena norr om Rosenholm i dagsläget inte har tillgång
till bredband, vilket skulle kunna avhjälpas genom uppförande av
en telestation inom planområdet för att stärka kopplingarna till de
mer perifera områdena i staden, och samtidigt stärka planområdets
potentiella framtida ställning som ett strukturfördelande och
sammanknytande område, representativt för hela Karlskrona.
Karlskrona kommun arbetar idag aktivt för att implementera
regeringens IT-politiska mål.

Framtida behov av- och möjligheter till förbättrad
tillgänglighet

Motorfordonstrafiken i planområdet tillgodoses idag rent
kapacitetsmässigt, vilket också bedöms vara fallet även i framtiden.
Vad gäller behov av framtida förändringar av vägnätet i planområdet
är det främst nya vägar samt nya anslutningar till det befintliga
vägnätet i och från nyexploaterade områden som är mest kritiska
ur en funktionell synvinkel. Sådana vägar och anslutningar bör
lokaliseras och utformas för att skapa god tillgänglighet samt minsta
möjliga störningar i trafikflödet längs huvudvägnätet som möjligt.
Framför allt bör Ronnebyvägens funktion som matarled inte
kompromissas i framtiden. Kollektivtrafiken bör också anpassas
till nya exploateringsområden för att säkerställa god tillgänglighet
till och från ny bebyggelse.

Spårtrafiken i planområdet skulle i framtiden mycket väl kunna ses
mer som en resurs än som ett fysiskt hinder. Om järnvägens
lokalisering ändras till att sammanfalla med en annan stark barriär
skulle den totala barriäreffekten bli hälften så stor som om båda
barriärerna lokaliserades frånskiljda. Möjliga befintliga barriärer att
lokalisera järnvägen vid i framtiden är E22 och Ronnebyvägen.
Genom att gräva ner kraftledningarna i Västra Backabo skulle
således hela Västra Backabo kunna utvecklas enligt föreliggande
framtida behov då området skulle sakna starka barriärer.

Potential att utforma den huvudsakliga gång- och cykelvägen i nord-
sydlig riktning finns med mycket utrymme väster om Ronnebyvägen
där sträckningen skulle kunna ge betydligt attraktivare och säkrare
miljöer för de gång- och cykelburna. Åtgärder för att förbättra miljön
i anslutning till gång- och cykelbanan, utan att för den delen förlänga
sträckan eller öka risken för hårda vindar, skulle således kunna
genomföras.
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Bild 40. Danmarksfjärden sedd
norrifrån.

REKREATION

Planområdet är lokaliserat i mitten av ett stort område i nordvästra
Karlskrona som domineras av lätt- och oexploaterad mark samt

hav där de norra delarna av Danmarksfjärden utgör ett geografiskt
centrum. Planområdet, som av tradition inrymmer flera attraktiva
rekreativa funktioner, gränsar dessutom västerut till
kulturlandskapet bestående av miljöerna kring storgårdarna Skärva,
Trantorp, Stora Boråkra och Västeråkra som växte fram mellan
17- 1800-talen. Flera av gårdarna är än idag hävdade och utgör
tillsammans riksintresse för natur- och kulturminnesvården17.
Potential finns även att nyttja bland annat Rosenholmsområdet och
Västra Mark som stadsnära rekreationsområde och en ökad kontakt
och tillgänglighet till havet skulle kunna ge planområdet ökade
kvaliteter. Rosenholmsområdets framtid som idrottsområde ger
också möjligheter till evenemang som konserter, utställningar och
mässor. Följande avsnitt kommer att behandla olika aspekter på
rekreativ användning av miljön i, och i anslutning till planområdet,
med hjälp av tre underkategorier; naturen, kusten och idrotten. De
förutsättningar naturen i planområdet ger kan utnyttjas på många
olika sätt, men genom att samlat belysa möjligheterna ur en rekreativ
synvinkel, till skillnad från att behandla dem var för sig, kan dessa
förutsättningar på ett enklare sätt bearbetas med övriga
förutsättningar för ett optimalt resultat.

Naturen

Naturen i planområdet karaktäriseras främst av sin kuperade terräng
och orörda, bitvis täta vegetation bestående av gamla ekar och
bokar, om ömse sidor av Ronnebyvägen. Den täta vegetationen
samt höjdskillnaderna gör att siktlinjerna mot havet idag är få.

Bild 41. Karaktäristisk natur-
mark inom planområdet.
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Framkomligheten i de södra delarna av området är dock relativt
god, då det finns ett antal mindre vägar samt stigar mellan
Båtklubben och Skönstaviks Campings norra delar. Norr därom
begränsas allmänt tillträde, även längs stränderna, genom privat
egendom. Den högsta punkten i planområdet ligger i Västra
Backabos mitt, som i snitt ligger cirka tio meter högre än topparna
väster om Ronnebyvägen. Västra Backabo utgör också ett av de
sista områdena i Karlskrona där naturmark norr- och söder om
E22 fortfarande hänger ihop och kilar sig ner i staden.

Stadsnära naturmark är en kvalitet som bör bibehållas och utvecklas
även i framtiden, och planområdets förutsättningar är goda. Knappt
nittio procent av planområdet är idag täckt av skog eller annan tät
vegetation som med fördel kan användas till närrekreation samt en
kontinuerlig koppling mellan Västra Mark och Rosenholm genom
planområdet.

I och med bristen av tätortsnära rekreationsområden (söder om
E22) i Karlskrona som helhet, utpekas Lorentsberg och Skärva i
översiktsplanen som bevarandeområden för rekreation och
friluftsliv. När det gäller Lorentsberg diskuteras i kommunen även
möjligheten att upphöja områdets status till kommunalt
naturreservat.

Kusten

Enligt Karlskrona kommuns
översiktsplan är allmänhetens tillgång
till kustnära friluftsliv mycket
betydelsefull. Närheten till kusten och
havet och den marina påtagligheten
är karaktäristiskt för Karlskrona och
är en stor kvalitet, om än idag relativt
outnyttjad i planområdet. De
rekreativa funktionerna i planområdet
är generellt intimt knutna till havet och kusten. Den juridiska
möjlighet att bevara och säkerställa tillgängligheten till kustnära
rekreation och friluftsliv som finns idag, utgörs av strandskyddet,
som regleras i miljöbalken18. I kust och skärgård samt kring sjöar
och vattendrag gäller ett generellt strandskydd om 100 meter som
kan utökas till 300 meter vid särskilt skyddsvärda områden19.

Bild 42. Gångstig i campingen.

Bild 43. Gångstig väster om
Motellet.

Bild 44. Kusten i planområdet-
vacker men bitvis svårtillgänglig.
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Vad gäller strandskyddet menar Boverket i ett remissyttrande till
Naturvårdsverkets kartläggning av strandskyddsbestämmelserna att
den fysiska planeringen kan erbjuda möjligheter när det gäller
skyddet av stränder. I korthet vill Naturvårds-verket skärpa och
precisera reglerna om strandskydd för att säkerställa ett gott skydd
och minimera risken för opportunistiska feltolkningar av lagen.
Boverket menar dock att risken finns att planprocessen krånglas
till i onödan utan att fördelarna ur strandskyddssynpunkt för den
delen garanterat ökas. Istället vill Boverket att syftet med
strandskyddet sätts i fokus och tillgodoses genom öppen dialog
mellan främst kommun och länsstyrelse under planerings-processen,
så att den allemansrättliga tillgängligheten kan säkerställas. Genom
att nyttja detaljplanens möjligheter till skydd kan dagens lagar
bibehållas med fördelen att strandskyddsbestämmelserna inte blir
statiska och därmed olämpliga i vissa situationer. Idag kan
länsstyrelsen både utöka samt ge dispens från strandskyddet, samt
även upphäva detsamma, i detaljplanerade områden med
motsvarande skydd. Boverkets slutsats är således att bibehålla
dagens lag om strandskydd i syfte att utnyttja dynamiken i
planeringsprocessen, och att till exempel ge möjlighet till upphävning
av strandskydd i områden som regleras av detaljplan och där
huvudsyftet med kustnära tillgänglighet ändå kan uppnås, och övriga
intressen samtidigt tillgodoses.20 Till saken hör att majoriteten av
bebyggelsen lokaliserad väster om Ronnebyvägen idag ligger inom
strandskyddat område. Kan exploateringsåtgärder vidtas som skapar
bättre förutsättningar för tillgänglighet till kusten inom planområdet
är det således av mindre betydelse om bebyggelsen lokaliseras inom
strandskyddat område såvida nyttan i rekreativt syfte är större än
innan förändringen.

Kustlinjen i planområdet är i dagsläget naturlig med undantag från
delar av Rosenholmsvarvet och båtklubben norr om Lindesnäs, som
till vissa delar är hårdgjorda eller utfyllda. Idag är allmän
tillgänglighet till kusten inom planområdet kraftigt begränsad
förutom i planområdets södra del där en kommunal gång- och
cykelbana löper längs kusten i bostadsområdet Lindesnäs.
Begränsningarna utgörs främst av enskild bebyggelse i form av
verksamheter och bostäder i kombination med avsaknaden av
allmänna vägar ner till havet från Ronnebyvägen. Dock är
verksamheterna nära kusten av rekreativ art och har så fungerat
även tillbaka i historien, såsom till exempel det militära fritidslägret
där värnpliktiga kunde vistas under ledigheten. På senare tid har
dock den funktionen minskats för att övergå mer till förhyrd
användning för officerare till speciella tillställningar. Området

Bild 45. Ortofoto med markerat
strandskyddsområde.
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närmast kusten i planområdets norra delar till och med båtklubben
är idag inte detaljplanelagt. Däremot finns detaljplaner för
motellområdet närmast Ronnebyvägen, för båtklubbens
verksamheter fram till vattnet samt för hela Lindesnäs.

För planområdets kuststräcka står således det allmänna intresset
och tillgängligheten till kusten och kustnära rekreation i konflikt
med intressen för attraktiv kustnära exploatering för olika ändamål,
vilket dock anses möjligt att kombinera till ett fungerande resultat,
då dagens tillgänglighetsnivå med säkerhet kommer att öka vid en
eventuell exploatering av (delar av) kuststräckan inom planområdet.

Idrotten

Idrottsfaciliteter i Karlskrona är idag spridda över några större
anlagda lokaliseringar, såsom Tennishallen på Björkholmen,
Wämöhallen norr om Bergåsa samt Västra Marks Idrottsplats i
Västra Mark. Idrottens betydelse för inte bara folkhälsan utan även
för samhällets skola, närings- samt föreningsliv i stort har på senare
tid aktualiserats i form av kommunala idrottspolitiska
handlingsprogram, som till exempel i Krokum och Töreboda
kommuner21. Vikten av idrott som både en förebyggande och
uppbyggande faktor i samhället aktualiseras även i Karlskrona
kommun, genom avsikten att satsa på Rosenholmsområdet som ett
idrottscentrum, för både motionärer och elitidrottare. En sådan
satsning ger kommunen en grogrund för en kompletterande
profilering inom näringslivet. Genom förverkligandet av
idrottsstaden Rosenholm skulle kommunens attraktivitetskraft
komma att utökas och samtidigt komma ett steg närmare
kommunens ambition att skapa en specialiserad region för en global
konkurrens. I översiktsplanen formuleras fyra hörnstenar för det
nya Karlskrona som innefattar den attraktiva livsmiljön, det växande
näringslivet, den bästa kunskapen och det öppna sinnet. Karlskrona
skulle således i framtiden kunna bli synonymt med en attraktiv region
där IT, Världsarv och idrott utgör stadens och kommunens image.

I planområdet saknas några större idrottsfaciliteter, men innefattar
begränsad tillgång till idrottslig rekreation med båtklubb norr om
Lindesnäs, ett mindre elljusspår väster om motellet, minigolf vid
Skönstaviks camping samt allmänna badmöjligheter.

En framtida utmaning blir således att knyta an och tydliggöra
kopplingen mellan idrottsstaden Rosenholm och planområdet, samt

Bild 47. Ortofoto med idag
detaljplanelagt område.

Bild 46. Trädgård vid strand-
linjen.
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med övriga staden, både på funktionell men också på visuell nivå.
Förutsättningar finns inom planområdet för att både konkret och
symboliskt kunna knyta ihop IT, världsarv och idrott på till exempel
Rosenholmsvarvet, och därigenom kunna skapa en identitetsstark
entré med högt symbolvärde. Även kusten och närheten till havet
borde kunna utnyttjas bättre ur idrottsrekreativ synvinkel i framtiden.

Framtida behov av- och möjligheter till förbättrad
rekreation

Naturmarken och kuststräckan i planområdet utgör en stor rekreativ
kvalitet som i framtiden bör utvecklas genom till exempel ökad
tillgänglighet eller reservatsbestämmelser. Militärens fritidsläger
samt Skönstaviks Camping är två rekreativa verksamheter som i
framtiden bör ges större betydelse. Även den rekreativa kopplingen
till Västra Backabo samt Rosenholmsområdet bör förbättras för
att knyta ihop planområdet norrut i ett rekreativt stråk.
Strandskyddsbestämmelserna inom planområdet bör i framtiden
beaktas men inte utgöra ett avgörande hinder för framtida
exploatering eller andra åtgärder som samtidigt syftar till att öka
tillgängligheten till kust och natur inom planområdet.

Bild 48. Tidig idéskiss över
idrottsstaden Rosenholm.
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REKOMMENDATIONER

! Stärk de funktionella sambanden och kopplingarna inom
planområdet samt kopplingen till Rosenholm. Rosenholmsvarvet
utgör härvid en strategiskt viktig punkt avseende många
betydelsefulla funktionella och symboliska kopplingar.

! Ny bebyggelse inom planområdet i form av verksamheter och
bostäder bör lokaliseras i en samlad bebyggelsestruktur med
god tillgänglighet i attraktiva lägen. De befintliga
verksamheterna och målpunkterna bör också utvecklas vidare.

! Nyexploatering av vägnät samt anslutningar till befintligt
huvudvägnät bör utformas utifrån god tillgänglighet och låg
störningsgrad.

! Samlokalisera barriäreffekter i form av Blekinge Kustbana med
en av de övriga starka barriärerna i planområdet, E22 eller
Ronnebyvägen.

! Skapa en säker och attraktiv gång- och cykelväg från Lindesnäs
och vidare norrut.

! Utveckla och gör de rekreativa kvaliteterna såsom kusten och
naturmarken mer tillgängliga och framträdande i de västra
delarna av planområdet.
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DEL III - ANALYSMETODER

Vid planläggning av nya områden inom stadsplaneringen krävs inte
bara renodlade funktionella lösningar. Ett skräckexempel där
funktionen visat sig dominera stadsbyggandet fullständigt är under
miljonprogramåren från 1965 till 1975. Resultatet trettio år senare
innefattar storskaliga, monotona,  opersonliga och i många fall
otrygga miljöer där huvudsyftet att skapa bostäder åt ett stort antal
människor totalt dominerar stadsbilden i dessa områden. I
stadsplaneringen krävs således även att visuella kvaliteter identifieras
och används för att långsiktigt kunna skapa ett långsiktingt, hållbart
samhället. Funktion och form borde alltså integreras på ett naturligt
sätt i all stadsplanering, särskilt då på den mer översiktliga nivån
för att på det sättet till exempel skapa och bevara viktiga visuella
samband i ett större område eller till och med en hel stad. Ett behov
finns således av en flexibel analysmetod där man utefter platsens
förutsättningar kan identifiera visuella kvaliteter och styrkor unika
för ett specifikt område.

Upplevelsen av visuella kvaliteter handlar om kontext och relationer.
Upplevelsen av staden som en visuell bild, är knutet till betraktarens
relation till det betraktade, och är således inte statisk, i bemärkelsen
allmängiltig. Detta innebär att i en situation kan ett fysiskt objekt i
staden upplevas som vackert, och att det passar in, och som om det
ger betydelse och mening till helhetsbilden. I en annan situation
kan samma objekt upplevas som malplacerat och kanske rent utav
anskrämligt. Upplevelsen i båda situationerna påverkas också av
vem som betraktar objektet. Upplevelsen är således till en viss grad
subjektiv.

För att vid nyexploatering av ett område kunna skapa de bästa
förutsättningarna för trivsamma och vackra miljöer vid sidan av
god funktion krävs således studier av det aktuella området och
dess omgivningars visuella egenskaper och inbördes relationer. Detta
för att kunna ta fasta på de bästa och mest tongivande egenskaperna
i området och utforma ny bebyggelse och den fysiska miljön så att
helheten blir både funktionell och visuellt tilltalande. Examens-
arbetets analysdel kommer att behandla två författares syn på
stadsanalys, varav en kommer att fördjupas och ligga till grund för
en tillämpad analys över planområdets förutsättningar.

De två författarna är amerikanen Kevin Lynch och norrmannen
Thomas Thiis-Evensen. Kevin Lynch metod, som redovisas i boken
”The Image of the City”, bedöms på förhand kunna användas till

Bild 49. Miljonprogramsområdet
Hammarkullen.
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att identifiera överordnande strukturer i planområdet. Detta på
grund av att metoden är inriktad på att analysera upplevda samband
och stadens organisering i större områden. Metoden antas kunna
identifiera och skapa struktur samt ge vägledande visuella råd till
utformning av planförslaget.

Thomas Thiis-Evensens metod, som redovisas i boken ”Byens
Uttrykksformer- en metode for estetisk byforming”, bygger på en
mycket noggrann och omfattande genomgång av flera
analysbegrepp. Begreppen kategoriserats och definieras, vilket ger
en stabil grund att utgå ifrån när det gäller definitioner och ordförråd.
Ett typredskap skapas för att kunna utföra analysen oberoende av
detaljeringsgrad. Detta i sin tur ger objektiva möjligheter att
analysera ett områdes visuella förutsättningar för att finna de
vägledande riktlinjer som bör beaktas och tas tillvara i kommande
planförslag. Däremot sker valet av riktlinjerna i analysmetoden på
mer subjektiva grunder. Analysredskapen och metoden bedöms på
förhand kunna bidra till en omfattande och precis genomgång av
planområdets visuella kvaliteter, särskilt med tanke på att
planområdet visuellt sett är relativt komplext och behöver
struktureras.

Nedan följer en mer djupgående beskrivning av Kevin Lynch samt
Thomas Thiis-Evensens respektive åsikter och metoder avseende
stadsanalys.
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KEVIN LYNCH

Kevin Lynch primära frågeställning är hur staden uppfattas av dess
användare, samt hur betraktare av staden uppfattar övergripande
stadsplanemönster och riktningar som ett hjälpmedel till att orientera
sig i staden. För att kunna få svar på dessa frågor genomfördes en
serie studier vars resultat presenteras i boken ”The image of the
city” från 1960. Lynch utarbetade sin metod för stadsanalys med
hjälp av en serie empiriska studier utifrån invånarnas perspektiv
och upplevelse av staden. I sin studie analyserades och utvärderades
resultatet från invånare i tre amerikanska städer; Los Angeles,
Boston och Jersey City. De tillfrågade fick beskriva sin stad utifrån

hur de upplevde den och vilka
tongivande inslag i staden som de
ansåg enklast att orientera sig efter.
De mentala kartor som Lynch
undersökning bland annat resulterade
i gav en uppfattning om stadens
invånares bild av och kännedom om
sina respektive städer (bild 50). Dessa
mentala kartor strukturerades sedan
av Lynch utifrån struktur, identitet
och betydelse, där han visade på att
de tre komponenterna i de mentala
kartorna samtliga innehöll god
föreställbarhet22. Begreppet föreställ-

barhet definieras av Lynch som ett fysiskt objekts förmåga att kunna
ge betraktaren en stark bild eller en föreställning som väcker
associationer. Det kan röra sig om stadsbildselement som form,
färg eller struktur som kan ge känslan av lättidentifierade och
strukturerade mentala bilder av omgivningen.

Denna grund som Lynch förvärvat genom sina empiriska studier
resulterade sedermera i utarbetandet av en analysmetod som syftar
till att analysera stadens visuella uppbyggnad. Detta genom att bland
annat karaktärisera de fem dominerande element i stadsbilden som
undersökningen gav, nämligen stråk, avgränsning, knutpunkt,
distrikt och landmärke23. Dessa fem element visade sig enligt Lynch
utgöra stommen i de mentala kartorna i undersökningen, och gav
även bäst förutsättningar för att analysera en stads avläsbarhet24 av
de visuella sambanden. Definitionen av begreppet avläsbarhet är

Bild 50. Mental map.
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enligt Lynch graden av enkelhet som en betraktare förstår den
grundläggande strukturen av en plats i staden.

”Lynch talar om staden, så som den upplevs av sina invånare.
Människan bygger upp en bild av den stad hon bor i, grundad på
erfarenheter och vad hon upplever omkring sig, när hon rör sig i
staden. Detta gör att man kan hitta i staden, föreställa sig en plats
man är på väg till och känna igen sig, när man kommer dit. En livlig
och sammansatt bild av omgivningen är en avgörande förutsättning
för att staden skall bli till glädje och nytta för sina invånare. Denna
bild är resultatet av en process i två riktningar mellan dem som
observerar och det observerade, där den yttre fysiska formen som
en formgivare kan påverka spelar en avgörande roll.25”

Nedan följer en genomgång av de komponenter i undersökningen
respektive de element i analysen som Lynch har beskrivit.

Struktur avser ett enskilt stadselements eller områdes rums- eller
mönsterrelation till betraktaren och till övriga stadselement. Detta
innebär hur väl den övergripande organiseringen av stadsbilden
framgår av dess upplevda beståndsdelar, som till exempel en väg,
en byggnad eller ett område.

Identitet innebär att ett enskilt stadselement eller ett område
definieras som en tydlig enhet som är skiljd från andra element i
staden. Identiteten kan således ses som en sorts syntes av områdets
upplevda visuella karaktär, dess avgränsning samt användning. Ett
fysiskt objekts eller ett områdes identitet är alltså dess ”skyltfönster”
mot omgivningen, den mentala bild som förmedlas.

Betydelse utgör också en relation till i det här fallet betraktaren.
Det som betraktas kan ha både känslomässig och praktisk betydelse,
vilket kan ge en varierande grad av föreställbarhet.

Stråk är leder utmed vilka människor färdas, till exempel gång- och
cykelvägar, vattendrag, spårvägar, gator och genomfartsleder.
Stråken är för många människor den serie av platser som upplevelsen
av staden utgår ifrån. Rörelsen längs ett stråk gör oftast även att
stråkets riktningsgivande egenskap uppfattas mer eller mindre starkt.
Upplevelsen av riktningen på ett stråk utgörs av sambandet mellan
fartens och perceptionens intensitet längs stråket. Motorfordons-
stråk upplevs till exempel i regel i hög fart och med starkt selektiv
perception vilket ger en starkare förnimmelse av mindre och
skarpare kurvor. Motsatt gäller i regel för framfart längs gång- och
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cykelstråk där låg fart tillsammans med en mer diversifierad
perception ger starkare förnimmelser av en lång, svag kurva. Raka
stråk upplevs dock lika riktningsgivande längs båda stråken. Om
riktningen på stråket upplevs som stark kan det ge god
orienterbarhet i förhållande till andra platser i staden med hjälp av
landmärken eller primära punkter längs vägen. Det är också enligt
Lynch viktigt att stråkets början och slut är kända vilket ger stråket
en starkare avgränsning och förankring i staden. Ju fler av
ovanstående komponenter som finns längs med ett stråk, desto bättre
möjlighet till föreställbarhet och orienterbarhet kan erbjudas till den
som använder stråket.

Gränser definieras enligt Lynch som linjära element som i första
hand inte betraktas som stråk, till exempel stränder, järnvägsspår,
gränser för bebyggelse, husfasader, hägnader och liknande. Om
stråken utgör själva stommen, grundstrukturen, i ett område skulle
man kunna säga att gränsernas betydelse i allmänhet mer är av
sidoreferenskaraktär. Gränsernas betydelse ligger mycket i att de
hjälper till att organisera stadsbilden, både för en mental minnesbild–
föreställbarhet– men också för den faktiska fysiska utformningen
av stadsrummen. Gränsernas attribut kan vara som ogenomträngliga
barriärer eller som sömmar eller blixtlås och förena två områden.

Distrikt definieras enligt Lynch som större, avgränsade områden i
staden som har en enhetlig, identifierbar karaktär. Ett distrikt skall
också kunna identifieras när man befinner sig i det men även kunna
användas som extern referens. De fysiska karaktärstyperna som
gör ett område till ett distrikt kan för sig eller tillsammans samverka
för att ge distriktet den enhetliga och identifierbara karaktären. Man
skulle kunna säga att det är de starkaste och mest utmärkande
uttrycken som förenar distriktet på en eller flera nivåer. Exempel
på egenskaper som kan forma ett distrikt är: rum, topografi,
hustyper, färg, form, skala, densitet, material, belysning, användning,
rörelsemönster, invånare, grad av underhåll, detaljer, symboler.
Distrikt kan ha en inåtvänd karaktär utan naturlig kontakt med
omvärlden eller vara vända utåt med en stark anknytning till sin
omgivning.

Knutpunkter är lättidentifierbara strategiska platser i en stad till
vilka man kan färdas och uppehålla sig, och som inte kan bli
förväxlade med någon annan. Platserna i sig behöver inte vara
tilltalande eller ens trivsamma, med en stark fysisk form för att
kvalificera sig som knutpunkter. Det är dess funktion och grad av
föreställbarhet som är centralt. Knutpunkternas funktion bör också
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fungera som sammanlänkande och förstärka relationerna och
sambanden mellan stadens olika element.

Landmärken av olika slag är punktreferenser som man kan använda
sig av för att orientera sig utefter, allteftersom stadens övriga element
börjar samverka till en övergripande bild av staden. Landmärken är
lättdefinierade fysiska element som till exempel byggnader, affärer
och torn med ett visst symbolvärde. Man skulle kunna dela in
landmärken i lokala och externa, där externa landmärken syns från
långt håll från olika vinklar. Externa landmärken kan användas för
att orientera sig på avstånd och hjälper till att förankra ett landmärke
med en plats, men även för lokal orientering, och på så vis skapa
föreställbarhet. Lokala landmärken syns mer utifrån en bestämd
plats och från ett visst håll. Lokala landmärken kompletterar bilden
av staden på det lokala planet, till exempel under en rörelse längs
ett visst stråk. Generellt för båda typerna av landmärken är att de
ger staden innehåll och betydelse. Landmärken som kontrasterar
mot sin omgivning uppfattas tydligare, liksom om de har en
utmärkande placering i stadsrummet. Historisk anknytning tenderar
också att ge ett landmärke en särställning gentemot sitt samman-
hang.

Sammanfattning

Kevin Lynch analysmetod baseras således i grunden på forskning
av människors verkliga sinnesintryck i miljön. Han har samlat en
mängd uppgifter om stadens visuella uppbyggnad och med hjälp av
dessa fakta, induktivt dragit ett antal generella slutsatser. Centralt
är perceptionspsykologiska aspekter på upplevelsen av staden.
Grunden i analysmetoden, de fem byggstenarna, är således ett
kategoriserande system för att skapa tydliga minnesbilder och visuell
struktur. Detta system bygger på struktureringen av stadsrummet
med hjälp av linjer (stråk, gränser), punkter (knutpunkter,
landmärken) och raster (distrikt). Analysmetoden har utarbetats
utifrån testpersoners observationer i stora amerikanska städer, och
ett större geografiskt område tycks lämpa sig bäst för en
strukturerande analys enligt Lynchs metod. Huruvida Kevin Lynchs
analysmetod skulle gå att applicera på planområdet är tveksamt,
men man kan konstatera att ett användbart och väsentligt resultat
bäst kan uppnås vid analys av hela stadsområden. Vidare använder
sig Lynch av analysmetodens redskap i form av elementen stråk,
gränser, landmärken, knutpunkter och distrikt även vid förslag till
förändringar. ingående anvisningar till konkret användning direkt
från analysens resultat till ett eventuellt relativt detaljerat planförslag
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saknas emellertid. Viss vägledning till konkret utformning går dock
att få på en övergripande nivå, men i ett område som examens-
arbetets planområde bedöms vägledningen till utformning bli relativt
begränsad. Detta innebär att metodens flexibilitet och framför allt
dess resultat kan skapa begränsade möjligheter till en väsentlig
användning av resultaten i ett konkret planförslag. Kevin Lynchs
metod bör dock lämpa sig väl i till exempel översiktsplane-
sammanhang, där större visuella samband och strukturer kan
beskrivas, och där resultatet även känns mer användbart.
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THOMAS THIIS-EVENSEN

Thomas Thiis-Evensen har utvecklat en stadsanalysmetod som berör
stadens visuella egenskaper. Följande kapitel baseras på Thomas
Thiis-Evensens bok ”Byens Uttrykksformer – En metode for estetisk
byforming” från 1992. Boken och metoden skall enligt författaren
ses som ett stöd till studenter, yrkesverksamma samt
stadsbyggnadskontorens fysiska planering och dess utveckling av
stadens visuella kvaliteter. Analysmetoden i boken bygger dels på
en genomgång av ett generellt typredskap som Thiis-Evensen har
konstruerat och kategoriserat och dels på tillämpningen av ovan
nämnda typredskap. Analysmetoden grundas på objektivitet och
neutralitet, vad gäller beskrivningen och analysen av
stadslandskapet. En oundviklig grad av subjektivitet krävs dock
för att utkristallisera riktlinjerna för stadens visuella utformning
och betoning av de visuella särdrag som tagits fram i analysen.

Thiis-Evensen anger tre skäl till att stadens visuella förutsättningar
bör analyseras. För det första gör en föreliggande funktions-
förändring att de visuella delarna av stadsmiljön behöver utredas
för att säkerställa att förändringen både tillgodoser en god funktion
såväl som god estetik. Det andra argumentet är förknippat med det
första och handlar om förhållandet mellan gammal eller befintlig
miljö och nya inslag i stadsbilden. Hur påverkas den gamla
bebyggelsen visuellt av ny bebyggelse och vice versa? Kan man
lokalisera och utforma ny bebyggelse så att helhetsintrycket blir
bättre? Det tredje skälet innebär att stadens existerande visuella
kvaliteter bör identifieras för att skapa ett vad han kallar för ”aktivt
förhållningssätt” till betoningen av dessa kvaliteter. Detta innebär
att dessa kvaliteter skall kunna tas till vara på ett konkret sätt i
planeringen.

Thiis-Evensen har systematiserat och klassificerat de olika sätt att
se på former i en vid första anblick hierarkisk modell. Thiis-Evensen
anser att funktionen i grunden skall styra hur den estetiska lösningen
skall se ut, och hans analysmetod fungerar som ett verktyg som
illustrerar de principiella möjligheterna till visuell utformning som
finns för en given situation med klara funktionella mål. Metoden
syftar alltså till att urskilja de särpräglade uttryck hos formerna i
staden som vid en given analyssituation anses viktigast. Dessa
visuella särdrag kan sedan användas som visuella utgångspunkter
vid planläggning av ett område. En analys enligt Thiis-Evensens
metod skulle alltså kunna resultera i att till exempel bebyggelsens
placering och höjd i kombination med gaturummets intima uttryck
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tillsammans skapade ett starkt visuellt uttryck, karaktäristiskt för
en viss del av den analyserade staden. I en sådan situation skulle
således en riktlinje vara att bevara, lyfta fram samt eventuellt
utveckla denna visuella kvalitet i ny bebyggelse. Områdets
karaktäristiska särdrag har då använts som en visuell utgångspunkt
och rekommendation för framtida planering av området.

Innan metodens typredskap behandlas kommer grunden i
analysmetoden att kortfattat redovisas. Analysmetodens typredskap
baseras på förhållandet mellan former och omgivningen samt hur
dessa upplevs. Dessa förhållanden inryms i någonting som Thiis-
Evensen benämner de visuella lagarna.

DE VISUELLA LAGARNA

Thiis-Evensen talar alltså om visuella lagar. Detta innebär i stort att
alla former i omgivningen framträder med samma sorts visuella
egenskaper och kan kategoriseras i tre övergripande karaktärs-
uttrycksslag; formernas egenstruktur, formernas relation och
formernas organisering. Exempel på egenskaper knutna till former
i omgivningen, som Thiis-Evensen benämner visuella, är kontur,
volym, yta, massa, stomme, hål, uppdelning, textur, färg ljus. De
visuella lagarna kan ses som en av grundförutsättningarna för Thiis-
Evensens stadsanalysmetod, och kan tillämpas på samtliga nivåer
av planering från landskap till enskilda objekt. En annan funktion
som de visuella lagarna har är att de fungerar som samlande
begreppsgrupper så att definitionskonflikter inte uppstår i onödan
då någonting skall beskrivas.

Formernas egenstruktur

Formernas egenstruktur bidrar till dess karaktärsuttryck och
grundläggs i dess konstruktion, och har och göra med om den är
geometrisk eller amorf, tung eller lätt, stigande eller sjunkande samt
öppen eller stängd (bild 52).

En geometrisk form finner sin utgångspunkt i geometriska figurer,
inom matematiken till exempel såsom formerna kvadrater, trianglar
och cirklar samt motsvarande volymerna kuber, pyramider och
cylindrar. Uppbyggnaden av geometriska former kan sägas bestå
av logiska förhållanden. En amorf form är till uppbyggnad och
utseende organisk. När det gäller om egenskaperna för en form är

Bild 51. Gaturum vars särdrag
karaktäriseras av stigande hus-
kroppar samt en smal och krökt
väg. Gamla stan, Stockholm.

Bild 52. Formernas egenstruktur.
Strukturen i en form kan vara:
a) geometrisk eller amorf
b) tung eller lätt
c) stigande eller sjunkande
d) stäng eller öppen.
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geometriska eller amorfa kan ytterligare aspekter läggas till såsom
textur, konturer, ljus och färg. I de senare nämnda fallen är det
kontraststyrka och intensitet som avgör om formens egenskaper är
övervägande geometriska eller amorfa; svag kontrast och intensitet
ger amorfa former och omvänt för geometriska former.

Höjd- och breddförhållandena hos en form påverkar dess
karaktärsuttryck så att den uppfattas som tung eller lätt samt
stigande eller sjunkande. Som exempel kan nämnas Gaudis Sagrada
Familia i Barcelona, som är uppförd i gotisk stil, och som uppfattas
både som tung och stigande. Dess tyngd ger de mörka färgerna i
kombination med texturen på håll, och dess stigande karaktär
upplevs väldigt starkt då de många smala tornen sträcker sig åt
himlen (bild 53).

Om formernas karaktär upplevs som sluten respektive öppen, beror
i hög grad enligt Thiis-Evensen på dess djup, men även ljus och
färg. En djup dal eller en massiv vägg uppfattas som stängd medans
en slätt eller en offentlig plats i regel uppfattas som öppen. Färg
och ljus i kombination undertrycker också dessa upplevelser; mörkt,
tonat glas ger till exempel en fullständig upplevelse av utestängdhet.

Formernas relationer

Eftersom former mer eller mindre aldrig uppträder enskilt utan annan
yttre påverkan, är det viktigt att även studera de olika formernas
samverkan med varandra. Former kan påverka varandra på flera
sätt. Thiis-Evensen klassificerar formernas relationer som
adderande, subtraherande eller överlappande, de kan också präglas
av dominans, kontrast eller kontinuitet, och relationen kan slutligen
även vara samlande eller splittrande (bild 54).

Förhållandena former emellan, när det gäller addition, subtraktion
och överlappning är fortsatt grundläggande principer som är
allmängiltiga oavsett formernas egenkaraktär eller på vilken nivå i
landskapet de uppträder. Addition, subtraktion och överlappning
behandlar förhållandet där former sammanförs med varandra.
Addition kan innebära att flera likartade former är placerade intill
varandra, oavsett avstånd så länge en visuell kontakt kan
upprätthållas. Detta förhållande gör att samspelet dem emellan ger
intrycket av en strävan till kontakt, till exempel som var fallet med
Twin Towers i New York (bild 55). Subtraktion kan innebära att en
form är placerad ifrån en annan form där det är uppenbart att de på

Bild 54. Formernas relationer.
a) addition
b)subtraktion
c,d) integration
e) dominans
f) kontrast
g) kontinuitet
h) samling
i) splittring

Bild 53. Sagrada Familia i
Barcelona.
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ett eller annat sätt hör ihop men ändå tvingas isär. Överlappning å
andra sidan innebär olika formers integrering i både höjd- och sidoled
där en förskjutning råder mellan olika kroppar som dock tillsammans
bildar en sorts enhet.

Dominans som ett attribut hos en form eller en grupp former på
bekostnad av andra stjäl uppmärksamhet och fungerar som ett
blickfång. Detta kan ha att göra med formernas egenstruktur men
också med placering i ett sammanhang. En bergstopp kan dominera
ett slättlandskap precis som en hög byggnad kan dominera ett
stadslandskap. Både dominans och kontrast beskriver
styrkeförhållandet mellan olika former. När det gäller kontrast som
ett visuellt fenomen är det just själva relationerna mellan former
som fångar uppmärksamheten istället för enskilda former. En hög
grad av olikhet i uttryck skapar således en hög grad av kontrast, till
exempel genom textur, färg och rytm som ger ett avvikande uttryck
från sitt sammanhang. Kontinuitet däremot beskriver formers
samhörighet till en helhet när det gäller volymer och konturer, och
där egenstrukturen tonas ner. Som exempel kan nämnas ett fasadliv
med likformiga, likställda och till färg- och textur likartade
huskroppar eller gatubesysning som skapar en eller flera linjer av
ljuskällor där helhetsuttrycket och riktninger överordnas den
enskilda formen. Kontinuitet skapar således ofta en harmonisk
visuell helhetsbild.

Den fjärde och sista relationsfaktorn är huruvida former är samlade
eller splittrade. Viktigt när det gäller dessa attribut är att formerna
är tillräckligt nära varandra men samtidigt är avskilda, elller strävar
mot respektive från varandra. Skillnaden ligger i dynamiken, där
former i en samling ger rofylldhet och stabilitet medans splittring
former emellan skapar spänningar i samlingen!

Formernas organisering

När Thiis-Evensen talar om formernas organisering beskriver han
det underliggande system för relationerna mellan enskilda former,
och som i sin tur styr karaktärsuttrycket i helheten. Stommen i
detta organiserande system är linje, punkt och raster (fält) som även
kan utläsas som räthet, förtätning och likvärdighet (bild 56). Denna
grundstruktur och dess element går även att finna i näst intill alla
digitaliserade rithjälpinstrument på marknaden idag, såsom Auto
Cad, Map Info och Arc View. (En jämförelse kan även göras med
Kevin Lynchs analysmetod som även den byggs upp utav dessa

Bild 55. f.d. Twin Towers i New
York.

Bild 56. Formernas organisering.
a) linje, punkt och raster
b) symmetriskt organiserade
c) asymmetriskt organiserade
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grundläggande organiserande element.) Medan linjen och punkten
kan ses som renodlade organiserande former fungerar rastret som
en kombination av de båda utan någon särpräglad egenkaraktär.
Med detta menas att former organiserade i ett raster inte skapar
någon markerad huvudriktning eller centrum, likt Manhattans
gatustruktur där organiseringen är likvärdig. Där är det istället
formernas egenstruktur och relationer som ger betydelse som till
exempel ett höghus egenskap som punktfokus. Karlskrona stads
bostadsområden skulle kunna beskrivas lokaliserade linjärt som ett
asymmetriskt pärlband från söder till norr, medan Trossö för sig på
ett tydligt sätt mer är uppbyggt kring ett asymmetriskt raster. Det
är alltså viktigt att skilja organiseringen av former från dess övriga
attribut, för att få fram en helhetsbild. Ju mer i detalj en stad eller
stadsdel studeras, desto fler organiserande subsystem och
kombinationer av räthet, förtätning och likvärdighet är sannolika
att finna.

När det gäller raster kan dessa också delas in i underkategorierna
symmetriska och asymmetriska. Symmetri i detta sammanhang
innebär balans i proportionsförhållanden, där lika former är
organiserade kring en punkt respektive en linje. Bryts mönstret kring
punkten respektive linjen, bryts rytmen i organiseringen eller betonas
en linje mer än andra skapas asymmetri. Symmetri och asymmetri i
sig uppfattas i regel som behagliga och på sitt sätt logiska system,
men generellt sätt upplevs en mycket liten avvikelse från symmetri
till asymmetri som mest negativt, exempelvis en trädallé där ett
träd i mitten till exempel är av en annan art, storlek eller färg.
Renodlad symmetri respektive asymmetri upplevs dock i regel som
positivt.

De visuella lagarna i praktiken

När man betraktar sin omgivning under normala förutsättningar
utan en checklista med visuella lagar kan det vara svårt att uppfatta
renodlade uttryck i formerna runt omkring sig. Helhetsintrycket
blir också ofta flertydigt. Formernas egenskaper är inte sällan ”både-
och”; både geometriska och amorfa eller både tunga och lätta. När
många uttryck förekommer i samma form blir det svårt att renodla
synintrycken. Det är dock så verkligheten oftast uppträder, vilket
gör att uppfattningen av det visuella på främst en övergripande
nivå måste underlättas så att de viktigaste visuella egenskaperna
framträder som dominanta. Perceptionspsykologin stärker detta
påstående, då människan tenderar till att skilja ut överordnande

Bild 57. Ett typiskt gaturum i en
storstad. Svårt att uppfatta de
särdrag och renodlade former
som är karaktäristiska!
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karaktäristika i en förenklad bild av verkligheten. När så är fallet,
när föreställbarheten om grundstrukturen och visuella prioriteringar
är fastställd, är det lättare att ta till sig, eller sålla bort övriga intryck
i sin omgivning, och bilden av staden får innehåll och ger betydelse
för betraktaren.

Thiis-Evensen samlar formernas starkaste visuella attribut i
begreppet rettningsdannelser. Rettningsdannelser, eller särdrag, är
formernas uttryck som ger information om formens essens, vilket
är intressant ur analyssynpunkt. Dessa uttryck skulle kunna ses som
summan av en forms egenstruktur, relation och organisering,
filtrerad genom en betraktares ögon där formens starkaste visuella
uttryck- särdragen- framgår som tydliga och karaktäristiska för just
den formen. I Thiis-Evensens analysmetod är det nämnligen
formernas starkaste särdrag som skall identifieras. Dessa särdrag
värderas sedan utifrån övriga planeringsförutsättningar, och
resulterar i ett antal riktlinjer för framtida utformning. Det är alltså
ett försök att beskriva en forms essens utifrån de visuella lagarna,
vad som händer i formen och vilka attribut knutna till formen som
dominerar det visuella uttrycket och betydelsen. Eiffeltornets särdrag
vid en analys skulle exempelvis tänkas vara stigande och
fokusbildande i staden. Vidare är det troligt att en sådan analys
skulle kunna medföra att framtida utformning i anslutning till
Eiffeltornet regleras och ny bebyggelse underordnas, i form av en
eller flera praktiska riktlinjer.

ANALYSMETODEN

Thiis-Evensens analysmetod bygger på tre huvudmoment, vilka
utgörs av registrering, karaktärisering samt val av riktlinjer för
framtida utformning. De två första momenten syftar till att skapa
en helhetlig och översiktlig bild av det analyserade området, och
det tredje momentet syftar till att lyfta fram och prioritera riktlinjer
för områdets framtida utformning.

1. Registrering

Analysmetodens första del utgörs av registrering, som är en sorts
faktainventering av det analyserade områdets grundförutsättningar.
Dessa beskrivs under rubrikerna lokalisering, historia och problem.
Lokalisering avser områdets läge och förhållande till sin omgivning,
vilket med fördel illustreras med kartor, fotografier och skisser,
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både ur ett inifrån- såväl som ur ett utifrånperspektiv. Områdets
utveckling, föregående användning och betydelse är exempel på
vad som skall ingå när områdets historia beskrivs. Gamla foton,
kartor och planer studeras tillsammans för att ge en bild av när, hur
och varför området ser ut som det gör. Under rubriken problem
redogörs för analysens betydelse och i vilket sammanhang analysen
utförs. Trots att analysmetoden ger förutsättningar för att ge en
helhetsbeskrivning av ett områdes visuella element är det emellertid
möjligt att andra mål för analysen finns. Metoden kan således
modifieras för att möta andra behov.

2. Karaktärisering

Den analyserade områdets särdrag beskrivs under rubriken
karaktärisering, med utgångspunkt i registreringen och med hjälp
av typredskapet. Eftersom Thiis-Evensens analysmetod i grunden
är en heltäckande metod, utformad för att kunna täcka en större
stad, krävs att stadens alla element som skall analyseras också
klassificeras och kategoriseras. Detta för att kunna hantera, förstå
och kunna dra nytta av analysresultaten. Som tidigare nämndes
under rubriken formernas organisering, är staden rumsligt sett
organiserad utifrån ett underliggande system, vars stomme utgörs
av linjer, punkter och raster. Det framhålls också att detta system
utifrån vilket staden är organiserad, kan identifieras oavsett på vilken
rumsnivå det uppträder. Denna organisering utgör också
utgångspunkten i Thiis-Evensens typredskap för analysen. Detta
innebär att det analyserade områdets särdrag kan identifieras med
ett gemensamt typredskap för analys oavsett rumsnivå då det som
skall analyseras redan är givet genom typredskapet; en naturlig
indelning och klassificering av staden i hanterbara delar skapas.
Detta möjliggör även att en jämförelse mellan stadens former och
rumsnivåer är genomförbar. Typredskapets användning kommer att
klargöras ytterligare i nedanstående text under rubriken stadens
rumsnivåer.

Stadens Rumsnivåer
Thiis-Evensen ser stadsbilden som en samverkan mellan tre olika
rumsnivåer; landskap, topografi och bebyggelse samt möblering
(bild 58). De olika nivåerna studeras inledningsvis var för sig för
att därefter behandlas i ett sammanhang.

Landskapet är den yttersta rumsnivån som tillrättalägger
förutsättningarna i form av topografi, växtlighet, vatten, himmel

Bild 58. Stadens rumsnivåer.
a) den kompletta stadsbilden
som utgörs av;
b) möblerna, bebyggelsen och
landskapet.



47

och andra naturformationer. Analysen av landskapet skall beskriva
de stora dragen i det analyserade området. Typredskapet används i
analysen av landskapsnivån för att skilja ut landskapets tongivande
linjer, punkter och raster. Linjer kan exempelvis utgöras av silhuetter,
bäckar, kustlinjer och kanter. Punkter i landskapet kan vara toppar,
uddar och sänkor, och landskapets raster kan utgöras av skogar,
åkrar och vattensamlingar.

Bebyggelsen utgör den andra rumsnivån. Där skiljer Thiis-Evensen
ut tre huvudelement som motsvarar typredskapets system av linjer,
punkter och raster; gator, platser respektive områden.
Området består av en kombination av gator, platser, bebyggelse
och landskap med ett bestämt förhållande mellan inifrån- respektive
utifrånperspektiv. Området, vars visuella funktion i staden är
utskiljande, uppträder avskiljande och kontrasterande. Detta kräver
dock att området definieras antingen av gränser eller fokus.

Följande gäller för att definiera
området som gräns (bild 63);
• topografi
• gatusträckning
• fasader
• portmarkeringar
• hörnmarkeringar

området som fokus (bild 64);
• topografi
• byggnadsmassor
• gatumönster
• platsrum

Gatorna, vars  ledande visuella funktion sammanfaller med den rent
funktionella; leder blickar, människor och trafik genom staden och
skapar olika grader av kontinuitet. Olika gatutyper kan uppstå i
kombination mellan topografi och bebyggelse.

Följande gäller för definition av gatan som;
• målgata (bild 59)
• gränsgata (bild 60)
• sekvensgata (bild 61)
• genomskärningsgata (bild 62)

Platsen, vars visuella huvudattribut skulle kunna sägas vara
slutenhet, har även en rumsligt samlande funktion. Platsrummet

Bild 63. Området
definierat som gräns.

Bild 59.

Bild 60.

Bild 61.

Bild 62.

Bild 64. Området
definierat som fokus.
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varierar liksom gator, och definieras av kombinationer mellan
topografi och bebyggelse.

Följande gäller för definition av platsen som;
• likriktad
• riktad
• centraliserad
• kopplad

Den tredje rumsnivån, möbleringen, syftar till att skapa
förutsättningar för fungerande kommunikation och uppehälle i
staden, skyltar, bänkar, träd, konst och belysning. Möbleringsnivån
följer liksom landskapsnivån och bebyggelsenivån ett eget system
av linjer, punkter och raster. Linjer motsvaras till exempel av alléer,
gatubelysning eller pollare, punkter av statyer, fontäner eller solitära
träd. Raster i möbleringsnivån kan exempelvis utgöras av gräsytor,
trädgrupper och rabatter.

Förhållandet mellan rumsnivåerna
De olika rumsnivåernas egenskaper är självfallet integrerade med
varandra, med inbördes varierande styrkeförhållanden, inte bara på
det vis att de tillsammans bildar helheten i staden, utan också på
det viset att typverktyget linje, punkt och raster i analysen kan
uppträda även i landskaps- bebyggelse respektive möbelnivå. Likväl
som bebyggelsen är uppbyggd av ovanstående huvudelement kan
även landskapet innehålla motsvarande metaforiska innehåll;
områden av skog eller slättmark, solitära träd och bergsknallar,
floder som leder vatten och fartyg genom landskapet samt
rumsbildande platser som till exempel skogsgläntor. Detsamma
gäller för nivån möbleringen. Rumsnivåerna kan således vara föremål
för analys utifrån samma typredskap vilken fungerar som ett
metodiskt instrument för att på ett överskådligt sätt kunna illustrera
likheter och skillnader, hitta rätt fokus samt strukturera analysens
innehåll.

3. Val av riktlinjer

När analysen har genomförts med hjälp av ovanstående typredskap
skall ett antal särdrag ha identifierats hos formerna i de olika
rumsnivåerna. Det finns enligt Thiis-Evensen tre nivåer av riktlinjer,
där huvudriktlinjer skall ange överordnande principer för
styrkeförhållandet mellan olika områden, tille exempel att en gata
skall vara överordnad övriga gator i ett område. Generella riktlinjer
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skall ange vilka konsekvenserna blir för de viktigaste elementen i
det analyserade området utifrån huvudriktlinjernas styrke-
förhållande. De generella riktlinjerna syftar således till att förstärka
huvudriktlinjerna, exempelvis genom att fasader, möblering och
gatubeläggning ytterligare framhåller en gata som överordnad andra.
Slutligen skall de speciella riktlinjerna ange betydelsen av
huvudriktlinjer och generella riktlinjer i konkreta situationer i det
analyserade området. De speciella riktlinjerna avser alltså konkreta
utformningsriktlinjer för viktiga platser i främst bebyggelse- och
möbleringsnivån.

I tillämpningen av analysen i planområdet kommer samlings-
begreppet ”riktlinjer för framtida utformning” att användas
inledningsvis för att illustrera de viktigaste särdragen på en visuell
nivå, för att därefter kategoriseras enligt ovan i del V.

Sammanfattning

Thomas Thiis-Evensen har i sitt arbete utgått från ett antal givna
premisser, bland annat gestaltningspsykologiska faktorer genom de
visuella lagarna. Utifrån detta förs ett logiskt resonemang som syftar
till att bevisa specifika förhållanden som helst skall kunna tillämpas
i varje enskilt fall. Detta resonemang kallas för deduktion. Thiis-
Evensens analysmetod erbjuder en god dynamik i tillämpningen
samt även ett framtaget begreppsordförråd som minskar risken för
feltolkningar.

När det gäller tillämpningen av Thiis-Evensens analysmetod på
planområdet kan man även där diskutera om det behövs en analys
av området som del av planeringsunderlaget. Motiv till analysen
anser jag finns både när det gäller områdets framtida
förändringsbenägenhet som i dagsläget är mycket hög då delar av
planområdets geografiska avgränsning även sammanfaller med en
fördjupning av kommunens översiktsplan. Kraven på rätt sorts
verksamheter och utformning av till dem tillhörande byggnader och
offentliga miljöer är höga då de som helhet skall representera
Karlskrona som stad, och kombinationen av nya och befintlig
bebyggelse och verksamhet behöver ses över. Nya krav kommer
också att ställas på en fungerande koppling mellan i första hand
Rosenholmsområdet och övriga Karlskrona. Nya stadselement
måste alltså samordnas med befintliga så att både individuella och
övergripande estetiska kvaliteter skapas och tillvaratas. Planområdet
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är även komplext ur en visuell synvinkel med många olika element,
vilket gör det lämpligt för analys enligt Thiis-Evensens metod..

Detta innebär att följande tillämpning på planområdet kommer att
behandlas utifrån Thomas Thiis-Evensens analysmetod i boken
”Byens uttrykksformer”.
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DEL IV - VISUELLA FÖRUTSÄTT-
NINGAR

I Thiis-Evensens beskrivning av metoden är samtliga delar i analysen
likvärdiga, men i många fall är det önskvärt att betona en viss del
av analysen för ett specifikt fall. De prioriteringar man gör av
analysen som verktyg varierar med den konkreta uppgiften man
står inför. Följande tillämpning av Thiis-Evensens analysmetod
kommer att genomföras med vissa modifikationer för att på ett bra
sätt ge användbart planeringsunderlag till planförslaget. Detta
innebär inte att analysmetoden kommer att anpassas till ett redan
förutbestämt önskvärt resultat utan att analysmetoden anpassas till
de befintliga förutsättningarna i form av planområdet samt
examensarbetets inriktning. I detta fall kommer tonvikten att ligga
på att karaktärisera landskaps- respektive bebyggelsenivån, samt
att identifiera de viktigaste särdragen som bör utvecklas i form av
rekommendationer för framtida utformning. Registreringsdelen
kommer således i detta fallet inte inkluderas under analysdelen i
examensarbetet utan istället representeras mer utförligt under
kapitlet om de funktionella förutsättningarna. Vad gäller
möbleringsnivån motiverar analysens och examensarbetets
omfattning en begränsad detaljeringsgrad på planförslaget, som i
sin tur bygger på genomförd registrering och analys. Möbleringens
betydelse i planområdet bedöms också som relativt liten, på grund
av planområdets nuvarande användning och lokalisering i staden.
Detta innebär att möbleringsnivån inte kommer att behandlas för
sig, utan inkluderas vid behov under främst bebyggelsenivån.

Inledningsvis kommer landskapsnivån att analyseras, dels med stöd
av typredskapet och dels avseende organisering, egenstruktur och
relationer. I bebyggelsenivån kommer typredskapen område,
bebyggelse, gator, platser och även möblering att användas. Vid
behov kommer således alltså möbleringsnivån att behandlas
integrerad i bebyggelsenivån. Under respektive nivå kommer
rekommendationer för framtida utformning att sammanfattas. Dock
kommer tyngdpunkten i analysen av planområdet att ligga på
bebyggelsenivån då denna representerar det mest specifikt
intressanta ur denna stadsplaneringssynvinkeln.
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LANDSKAPSNIVÅN

Det perspektiv landskapet och dess former betraktas ur spelar stor
roll för hur dess karaktär upplevs. I planområdet är emellertid den
huvudsakliga betraktarpositionen den ur de resenärer som färdas
på Ronnebyvägen (och där i huvudsak in mot Karlskrona centrum).
Rumsnivån som utgörs av landskapet kan som tidigare nämnts
klassificeras i samma specifika indelning i elementen linjer, punkter
och raster som till exempel bebyggelsenivån. Typverktyget kommer
därför att användas i form av beskrivning av landskapets
organisering för att beskriva den övergripande strukturen i
landskapet, i kombination med att analysen av landskapet behandlas
utifrån de återstående visuella lagarna.

Landskapets organisering

Det organiseringen av i det här fallet landskapet talar om för
betraktaren är de villkor som samverkan och relationer mellan
former kan ske utifrån strukturell uppbyggnad av viktiga punkter,
linjer och raster (fält). På denna övergripande nivå är det främst
landskapets yttre former som sätter gränserna och anger
förutsättningarna för planområdet. Det centrala att påvisa när det
gäller planområdets organisering av landskapet är hur strukturen i
området är möjlig att utläsa, och på så vis även förstå hur men
framför allt varför formerna i landskapet uppträder i relation till
varandra som de gör. En klar bild över hur planområdet är
organiserat hjälper följaktligen till att illustrera de samband som
finns i området, till exempel Ronnebyvägens tydliga dominans över
landskapet. Landskapets organisering ger också begränsningar för
framtida utformning av planområdet genom att grundstrukturen
redan finns, såvida en totalförändring av hela planområdet inte är
önskvärd, vilket inte är fallet.

I planområdet är organiseringen av landskapet tydlig, vilket också
påpekats innan. Ronnebyvägen, men även kustlinjen, delar upp
planområdet i dels en smal kustremsa till väster och dels ett
otillgängligt skogsområde i nordost. Organiseringen av landskapets
huvudelement i en asymmetrisk linje som löper i nord-sydlig riktning,
reglerar såväl viss funktion som övergripande form i planområdet.
Som en följd av detta isoleras höjdformationerna i kustremsan som
förtätade öar i landskapet och bildar ur en topografisk synvinkel
fem elevationspunkter väster om Ronnebyvägen. Värt att notera är
att dessa höjder i fyra fall av fem har utnyttjats för någon sorts
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bebyggelse, vilket gett tillgång till havsutsikt och bibehållit de
naturliga topografiska formationerna i området. Att marken mellan
höjderna också i många fall är relativt öppna och glest beväxta,
förstärker upplevelsen av höjdernas egenkaraktär.

Landskapets egenstruktur

Mötet med Karlskrona västerifrån karaktäriseras av vyer av öppna
(havs)ytor för både gående, cyklister, bilister och tågresenärer.
Denna vy byts vid Rosenholmsvarvet ut mot en tätare vegetation
och avskurna siktlinjer mot havet och återkommer inte förrän allra
hastigast norr och söder om Lindesnäs. Känslan av att färdas från

Bild 65. Ortofoto. Landskapets
organisering.
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ett öppet till ett slutet landskap är påtaglig. Den plats med störst
karaktär av slutenhet, både ur ett inifrån- såväl som ur ett
utifrånperspektiv är sträckan där Ronnebyvägen är skiljd i plan,
och där känslan av ett tak i landskapet- vägen- också framträder. I
större delen av planområdet längs Ronnebyvägen upplevs kanske
inte att man färdas i landskapet lika starkt som att man färdas emellan
landskapets element! Den täta, och genomgående relativt höga
trädvegetation som dominerar landskapet i planområdet ger samlat
uttryck av en stängd, stigande massa, främst i Västra Backabo,
vilket också förstärks av avsaknaden av vägar som ger
framkomlighet in i landskapet på många håll. En ökad intensitet
och kontrast om våren, främst avseende färg, ljus och textur hos
trädmassorna, ger landskapet ett öppnare och lättare
karaktärsuttryck.

Bild 66. Ortofoto. Landskapets
egenstruktur.
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Den oregelbundna kustlinjen i planområdet skapar ett samspel
mellan dess vikar och uddar, vilket ger en spännande rumsdimension
till samverkan mellan hav och land. Denna naturliga växelverkan
mellan hav och land är karaktäristiskt för planområdet samtidigt
som den visuella betydelsen av detta spännande förhållande minskas
av den dåliga tillgängligheten till kusten. Längs de största delarna
av kustlinjen i planområdet sker också en markant nivåökning av
marken direkt från strandkanten vilket ytterligare försvårar
framkomligheten i området, Sunna Båtklubb, delar av Skönstaviks
Camping samt Rosenholmsvarvet undantaget. Mötet mellan hav
och land bör således ges ökad betydelse och framträda mer i
planområdet i framtiden.

Landskapets relationer

Relationerna mellan landskapet och dess omgivning, samt
landskapets inbördes element inom planområdet, präglas främst av
av olika grader av dominans och samling/splittring.

Landskapet i planområdet som helhet är underordnat Ronnebyvägen
både visuellt och funktionellt, samtidigt som bebyggelsen som helhet
visuellt är underordnad landskapet. Det går att se ett mönster i
planområdet där landskapets relativa likformighet kontrasterar starkt
mot avvikelser vilket å ena sidan skapar splittring i landskapet men
där landskapet i ett större perspektiv ändå är dominant över till
exempel bebyggelse som helhet. Bebyggelsen i planområdet
(Rosenholmsvarvet undantaget) har konsekvent inordnats på
landskapets villkor, till exempel vid motellet, Skönstaviks camping
samt Lindesnäs. Värt att notera är också att bebyggelsen inte bara
inordnats, utan även i många fall döljs eller inramas av vegetation
helt eller delvis. Genom att respektera denna hierarki mellan
Ronnebyvägen, landskapet och bebyggelsen kan planområdets
positiva kontinuitet bibehållas både strukturellt och visuellt. Ny
bebyggelse bör således generellt underordnas landskapet, om inte
särskilda skäl föreligger. Detta förhållande kan illustreras med
följande tabell.

Visuellt dominansförhållande i planområdet:

1. Ronnebyvägen
2. Landskapet
3. Bebyggelsen
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Kopplingen mellan Västra Backabo och de västra delarna av
planområdet försvagas dels av dominansförhållandet mellan
Ronnebyvägen och landskapet och dels av nivåskillnaderna i
Ronnebyvägen mellan fritidslägret och infarten till campingen.
Kontinuiteten i öst-västlig riktning norr om entrén till Skönstaviks
camping bryts både visuellt och funktionellt, främst av
nivåskillnaderna, men även av järnvägen samt inhägnader längs
Ronnebyvägen. Detta förhållande, som också beskrivs under kapitlet
“Landskapets egenstruktur”, illustrerar ett behov av förbättrade
kopplingar mellan Västra Backabo och de västra delarna av
planområdet.

Det är dock inte bara Västra Backabo som behöver integreras
funktionellt och visuellt med den västra delen av planområdet. I
princip är problemet att Ronnebyvägens starka linjära dragning
skapar splittring i hela landskapet i planområdet, samtidigt som
den faktiskt också samlar både funktionella och visuella kvaliteter.
En tydlig, och starkare koppling i öst-västlig riktning måste dock
uppnås i planområdet i framtiden.

Sammanfattande riktlinjer för framtida
utformning- landskap

! Den visuella kontinuiteten i landskapet i nord-sydlig riktning
bör bibehållas och utvecklas, exempelvis i rekreativt syfte. Även
kopplingen i öst-västlig riktning bör utvecklas, där Västra
Backabo fungerar som en buffert mellan planområdets västra
delar och Rosenholmsområdet.

! Mötet mellan hav och land bör ges ökad betydelse och framträda
mer i planområdet i framtiden.

! Ny bebyggelse bör underordnas landskapet, främst avseende
topografi. Ronnebyvägen (och Sunnavägen) överordnas i sin
tur landskapet.
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BEBYGGELSENIVÅN

Bebyggelsenivån kommer i denna analys att representeras av
områden, gator och platser vilka i sin tur alltså utgör typredskapet
i Thiis-Evensens analys.

Bild 67. Ortofoto. Översikt av
bebyggelsenivån.
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OMRÅDE

Planområdet kommer som helhet att behandlas som ett område
enligt Thiis-Evensens definition av område27. Planområdet definieras
dels av gränser och dels av fokus. Planområdets rumsliga och
visuella funktion är att ge en upplevelse av förhållandet mellan ute
och inne. Detta innebär att det är viktigt att dels utröna vad som
definierar området mot omgivningarna och dels vad som integrerar
området till omgivningarna. För planområdet är det särdeles
väsentligt att identifiera just mötet med området, för att på så sätt
kunna ge rekommendationer för framtida utformning baserat på
områdets särdrag vad gäller just själva mötet.

Bild 68. Ortofoto. Område.
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Planområdet definierat av gränser

Planområdets västra gräns utgörs utav kustlinjen medan dess östra
och norra gräns utgörs av bebyggelse av olika slag, vilken också
accentueras utav Sunnavägen och Ronnebyvägen. Väggar och linjer
som gränsbildande element (i detta fall motsvarande bebyggelse
och vägar) skiljer ut området från dess omgivning, på grund av
dess egenformer; väster om vägarna dominerar amorf vegetation
medan geometrisk bebyggelse dominerar öster om desamma.
Visserligen innehåller planområdet viss bebyggelse, men den
inordnas i landskapet och bryter inte silhuettlinjen, vilken bibehålls
amorf. Således inryms Västra Backabo naturligt i planområdet på
grund av att området inte innehåller någon samlad bebyggelse, trots
att Ronnebyvägen skiljer det från övriga planområdet. Undantaget
från bebyggelse som gränsbildande faktor är E22 som inte inrymmer
bebyggelse norr om sin lokalisering men som i sig utgör ett mycket
påtagligt gränsbildande element.

För att integrera planområdet med angränsande områden kan ny
bebyggelse lokaliseras i planområdet, huvudsakligen i anslutning
till Ronnebyvägen/Sunnavägen och Västra Backabo, för att på så
sätt visuellt överbrygga barriärer. Även nya lokalgator med in- och
utfart från Ronnebyvägen och Sunnavägen, gärna där vägar även
ansluter andra områden, kan skapa visuella bryggor mellan
områdena. Bebyggelsen måste dock utformas och lokaliseras så att
respektive områdes karaktär bibehålls eller lätt kan identifieras.

Planområdet definierat av fokus

Det finns dock en del av planområdet som inte definieras av gränser,
utan av fokus. Detta område är Rosenholmsvarvet, vilket definieras
dels av landskapets relativa öppenhet trots bebyggelsen, men också
av områdets visuella fokus som trafikfördelningsplats. Vägkors-
ningen, där även järnvägen idag löper igenom, ger intryck av att
vara hjärtat eller det fördelande navet i området samtidigt som
platsens öppenhet i sig också utgör fokus för betraktare. Störst
visuell betydelse av fokus i området är dock själva Rosenholms-
varvet som med sina geometriska huvudformer i bebyggelsen och
hårdgjorda ytor kontrasterar sig från omgivningen.

Integrering av planområdet som definieras av fokus kan uppnås
med visuella medel. Området kan således genom att förstärka dess
befintliga karaktäristika av bebyggelse och öppna plats skapa
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förutsättningar även för ett starkt integrerande område. Den öppna
platsen kan utvecklas och definieras ytterligare tillsammans med
ny karaktäristisk bebyggelse för att stärka fokus i området. När det
gäller bebyggelse i fokus och dess integrerande funktion gäller att
samma typ av byggnadsmassor även måste fortsätta utanför det
aktuella området för att uppnå visuell kontinuitet och integration.

Sammanfattande riktlinjer för framtida
utformning- område

Planområdet bör inte medvetet definieras tydligare mot sin
omgivning i framtiden i form av gränser då ett av de funktionella
syftena med examensarbetet är att skapa kopplingar mellan
planområdet och övriga staden. Ronnebyvägen och Sunnavägen
skapar i sig även tydliga definitioner av gränser mellan planområdet
och dess omgivning. Den norra delen av planområdet som definieras
av fokus bör däremot utvecklas i framtiden, för att stärka
planområdets och Karlskronas identitet.

! Planområdets gränser bör i framtiden varken försvagas eller
förstärkas utan överbryggas.

! Planområdets fokus vid Rosenholmsvarvet bör däremot
utvecklas för att markera den visuella bilden av en samlande
och fördelande entré till området.

! Visuella barriärer inom planområdet kan överbryggas med ny
bebyggelse och nya gator.



61

GATOR

Gatornas huvudsakliga visuella funktion är att leda. Graden av
ledande avgörs i sin tur av gaturummets uppbyggnad. I planområdet
är det Ronnebyvägen och Sunnavägen som kan diskuteras i dessa
sammanhang, dels på grund av dess visuella betydelse och centrala
funktion och dels för att det inte finns några andra större gator som
upplevs i samma utsträckning som dessa. Den visuella upplevelsen
av vägarna och dess rumsbildande element kommer huvudsakligen
att behandlas utifrån inresandes perspektiv, det vill säga resande
från E22/Rosenholm in mot Karlskrona. Genomgående för
gaturummet i planområdet är att det är brett och har ett djup, vilket
är den viktigaste egenskapen för att skapa kontinuitet och känsla

Bild 69. Ortofoto. Gator.
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av att ledas framåt. Gaturummet i planområdet skulle kunna delas
in i tre olika sekvenser som tillsammans representerar tre olika typer
av gaturum; genomskärningsgatan, gränsgatan och sekvensgatan.

Gatusekvens 1

Den första sekvensen, Ronnebyvägens norra del, utgörs av
typrummet genomskärningsgata. Detta gaturum karaktäriseras av
att den skär igenom ett relativt enhetligt område med likartade
“gatufasader”, i det här fallet utav samlad, hög vegetation. Början
på sekvens ett har dock ett något annorlunda uttryck där
gaturummet flyter ut i omgivningen på grund av den öppna
karaktären i det omkringliggande landskapet. Detta faktum gör att
ett konkurrerande styrkeförhållande råder mellan Ronnebyvägens
ledkaraktär framåt och korsningens öppna platskaraktär. Man skulle
kunna illustrera förhållandet likt en framåtsträvande linje och en
stillasittande punkt. En renodlad genomskärningsgata enligt Thiis-
Evensen får dess kontinuitet genom djup (gatans längd) och att
golvet i gaturummet är rakt och platt. Detta är dock inte fallet för
sekvens ett, där gaturummet har ett böljande golv och en lätt krökt
dragning genom landskapet. Vidare är gaturummet även delat av
en markerad mittremsa i slutet av Ronnebyvägens norra del.
Gaturummets bredd, som gör att gatan i hela planområdet uppfattas
som huvudgata, kantas här utav väl definierade vegetationsväggar
och visst berg i dagen vilket förstärker ledkaraktären framåt. Dock
gör avsaknaden av träd mellan vägbanorna att bredden i gaturummet
kan uppfattas som överväldigande och ge ett kalt och naket intryck.
Nattetid upplevs ledkaraktären mycket starkt då belysningen på
ömse sidor om sekvens ett skapar visuell kontinuitet framåt.

Styrkan hos gaturummet i
Ronnebyvägens norra del
ligger dock i dess dynam-
iska föring i landskapet
vilket i framtiden bör
bibehållas. Dess karaktär
och kontinuitet får vid
framtida förändringar inte
brytas av alltför starkt kontrasterande element, utan eventuella
tillfarter och kompletterande bebyggelse i gatufasad bör underordnas
gaturummets egenkaraktär. När det gäller början på sekvens bör
förhållandet mellan linjen och punkten, det vill säga Ronnebyvägen
och korsningen, renodlas. En renodling, eller en definiering av denna
plats, kan ta sig i uttryck på flera olika sätt. Det faktum att platsen

Bild 70. Ronnebyvägens breda
gaturum.

Bild 71. Starkt kontinuitet och
framåtrörelse.

Bild 72. Dynamisk föring av
vägen i landskapet.

Bild 73. Korsningen vid Rosen-
holmsvarvet.
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vid trafikljusen utgör en paus, både visuellt och funktionellt, oavsett
om man exempelvis bibehåller trafikljusen eller skapar en
cirkulationsplats. Utgångspunkten bör således vara att platsen och
gatusekvens ett måste harmoniera både funktionellt och visuellt,
för att skapa ett förhållande mellan fart och stillhet som inte är
motsägelsefullt. Ett sätt att genomföra detta på skulle kunna vara
genom ny bebyggelse, som på ett mycket påtagligt sätt definierar
platsens betydelse, och då inte bara som en trafikmatningsplats. Ny
bebyggelse med verksamheter skulle också skapa ett naturligt
“motiv” till en paus i gatusträckningen och motivera en
fartminskning föregående ett kommande vägval.

Gatusekvens 2

Den andra sekvensen, Ronnebyvägens södra del, är en gränsgata
vilket innebär att väggarna i gaturummet har olika rytm och
linjeföring. Konkret innebär detta att gaturummets östra fasad mot
Mariedal har en öppen och låg struktur medan den västra fasaden i

början av gatuavsnittet präglas av
motsatsen. Vid motellet och bensin-
stationen råder däremot det omvända
förhållandet. Detta gör att gaturum-
met också skulle kunna beskrivas som
en sekvensgata där gatan delas upp
av öppningar i gatufasaderna. Den
visuella funktionen av sekvensgatan
som skapar kontinuitet genom

rytmiska sekvenser i gaturummet är i detta fallet av mindre betydelse
än att markera funktionen i sekvensen som här främst utgörs av
motellområdet, det vill säga platsen norr om motellet. Vägens form
är i sig rät och har ett platt golv utan någon större nivåskillnad.

Denna raka form och riktning
förstärks av det breda gaturummet
och accentueras av träd planterade i
rad öster om vägen vilket
kompenserar de obalanserade gatu-
rumsväggarna. Tillsammans med den
inramande gatubelysningen i mitten

av vägen ger det vägen och gaturummet en smått monumental
känsla. Vägens form och gaturummets utformning höjer samtidigt
förväntningarna av betydelse dels längs vägen och dels för
målpunkter längre fram. Dessa målpunkter är närmast fonden av
Ronnebyvägen där densamma möter Sunnavägen, och vidare in
mot Trossö som mental slutmålpunkt. Kombinationen av en rak,

Bild 74. Gränsgata.

Bild 76. Svagt definierad trafik-
plats i slutet av gatusekvens 2.

Bild 75. Sekvensgata.
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bred, djup och platt väg med ett tydligt mål i fonden skapar den
absolut starkaste känslan av kontinuitet och framåtrörelse. Dock
saknar Ronnebyvägens södra del en tydlig målpunkt i gatufonden
utan mynnar ut i en stor, bred och svagt definierad trafikplats.

Framtida förändringar bör syfta till att bibehålla den visuella
storslagenhet som inryms i det stringenta gaturummet. Sekvenserna
i gaturummet bör framhävas där det tydligt framgår att gaturummet
utvidgas och sluts i ett S-format mönster ovanifrån. Detta kan
åstadkommas genom att förstärka känslan av växelvis öppenhet
och slutenhet i gatufasaderna genom till exempel definierade
platsbildningar genom vegetation eller ny bebyggelse. Visuellt tål
sekvens två konkurrerande element i form av verksamheter i
sekvenserna på grund av gaturummets stringenta huvudkaraktär.
Fonden i gaturummet där Ronnebyvägen övergår i Sunnavägen bör
utvecklas så att en visuell målpunkt skapas och att inramningen av
platsen blir tydligare.

Gatusekvens 3

Sunnavägen, sekvens tre inom planområdet är även den
huvudsakligen en genomskärningsgata. Gaturummet utgörs främst
av ett relativt platt golv och en svagt böjd sträckning vilket i
kombination med dess bredd och avsaknaden av några betydande
väggar skapar ett stort, öppet rum. Till skillnad från sekvens ett har
Sunnavägen som sagt inga enhetliga fasader eller väggar utan dess
styrka visuellt sett ligger i dess huvudform samt avsaknaden av
kontinuitetsbrytande in- eller utfartsvägar från- eller till Sunnavägen.
Detta faktum samt trädplanteringen i rad längs den mittre västra
delen av vägen kompenserar bristen på fasader i gaturummet.
Gatusekvens tre markerar både visuellt och funktionellt ett
övergångsområde mellan ytterstaden och innerstaden. Detta upplevs
närmast som en välbehövlig paus i gatu- och stadsrummet, och
framtida rekommendationer för gatusekvens tre bör syfta till att
bibehålla den befintliga karaktären.

Bild 77. Detalj av gatusekvens 2.

Bild 78. Genomskärningsgata.

Bild 79. Gaturummet saknar
starka, enhetliga fasader.
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Sammanfattande riktlinjer för framtida
utformning- gator

! Nya gator från Ronnebyvägen och Sunnavägen underordnas
de förra i visuell bemärkelse utan att konkurrera om de ledande
framåtkaraktären.

! Renodla och tydliggör förhållandet mellan korsningen vid
Rosenholmsvarvet och början av sekvens ett.

! Ny trädplantering längs mittremsan i sekvens ett bör genomföras
för att stärka ledkaraktären i gaturummet dagtid.

! Bibehåll och utveckla gaturummets sekvensindelning i sekvens
två med fokus på funktionen i sekvensen vid motellet.

! En visuell målpunkt i fonden av sträckningen i sekvens två bör
skapas.
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PLATSER

Platsens rumsliga funktion är, som tidigare nämnts enligt Thiis-
Evensen, samlande med det visuella huvudattributet slutenhet. Inom
planområdet  kommer motorverksamhetsområdet norr om Motellet
att analyseras.

Motorverksamhetsområdet

Platsen, som även tidigare berörts, är lokaliserad längs
Ronnebyvägens västra det vid motellet och öppnar sig i ett
rektangulärt U mot vägen. Eftersom platsen öppnar sig mot nordost
och att dess långsida utgörs av en höjd bidrar detta till att platsen
ofta befinner sig i slagskugga. De verksamheter och övriga objekt
i rummet som finns idag bidrar till att bilden av platsen generellt
blir rörig. Platsens tre väggsidor, som i huvudsak utgörs av
vegetation, är i sin huvudform amorfa, dock med ett relativt
sammanhängande och slutet uttryck. Den fjärde väggsidan i platsen
är öppen och utgörs av Ronnebyvägens gaturum. Platsen delas dock
upp i två större enheter av stängsen och en byggnad, vilket i
kombination med dess brokiga innehåll gör att platsen inte uppfattas
som en rumslig enhet. Avvikande är också platsens södra vägg som
idag utgörs av glesa buskage som slutar ett tiotal meter innan
Ronnebyvägen och således inte klarar av att sluta rummet. Väggens
linjeföring är dessutom inte vinkelrät gentemot de övriga sidorna
av rektangeln som utgör platsen. Den norra väggen innehåller även
den avvikande element, vilket i det här fallet utgörs av att väggens
lokalisering och uttryck i rummet förvanskas av den byggnad samt
det inhägnade området framför densamma. Detta tas i uttryck att
väggens stringens minskas på grund av svårigheterna att se var,
och utifrån vilka element platsen definieras. Spänningar i relationerna
skapas av asymmetrin, vilket i detta fallet inte skapar några positiva
visuella effekter då dessa spänningar och dess avvikande riktning
inte leder till någonting iögonfallande utan endast uppfattas som
ett störningsmoment.

Platsen saknar alltså en stark visuell tyngdpunkt, vilket ytterligare
skulle förstärka och definiera platsens karaktär. Platsens
huvudkaraktär ligger dock i dess parallella lokalisering längs
Ronnebyvägen. Bebyggelsel som finns i platsen är koncentrerad
till den västra fasaden vilket ger densamma en ökad visuell betydelse.
Enligt Thiis-Evensen har en rektangulär plats goda förutsättningar
att hierarkiskt ordna de visuella upplevelserna där en av platsens

Bild 80. Motorverksamhets-
området.

Bild 81. Skräpigt och ostädat
intryck. Platsen saknar ett visuellt
fokus.

Bild 82. Skuggigt område.
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väggar ges ökad betydelse genom till exempel fasadernas uttryck. I
detta fallet är platsens västra långsida bäst lämpad, då den redan
idag är mest dominant. Den dominanta fasaden tillsammans med
platsens huvudriktning skulle således kunna skapa både en naturlig
fortsättning på gaturummet såväl som en accentuering av platsens
egenbetydelse.

Framtida förändringar bör förutom de rent funktionella aspekterna
även syfta till att framhäva platsens nord-sydgående huvudriktning.
Utöver platsens huvudriktning bör en visuell tyngdpunkt läggas in
i platsrummets västra del för att förstärka platsens egenkaraktär.
Platsens avgränsning bör också tydliggöras i ett rum och graden av
slutenhet gentemot Ronnebyvägen bör fortsättningsvis vara låg,
och snarare inbjudande. Exempel på åtgärder som kan hjälpa till att
skapa ovanstående förändringar är att markera hörnen till platsen
samt utveckla fasaderna vilket gör att inramningen av platsrummet
förstärks. Ett starkt visuellt element bör förstärka platsens västra
vägg i ett centraliserat läge.

Sammanfattande riktlinjer för framtida
utformning- platser

! Framhäv platsens huvudriktning, skapa en visuell tyngdpunkt
längs platsens västra vägg samt tydliggör platsens avgränsning.

! Bibehåll en låg slutenhet av platsrummet gentemot Ronneby-
vägen.

Bild 83. Detalj av platsen.
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DEL V - VAL & INDELNING AV
RIKTLINJER

De visuella riktlinjerna skall enligt Thiis-Evensen väljas utifrån
specifika funktionella mål, och de skall syfta till att tydliggöra
funktionen. Därför har valet och indelningen av följande visuella
riktlinjer baserats på de funktionella behov och möjligheter som
redovisats i del II. Dessa behov och möjligheter utgörs av följande
funktionella huvudpunkter.

! Stärk de funktionella sambanden och kopplingarna inom
planområdet samt kopplingen till Rosenholm. Rosenholmsvarvet
utgör härvid en strategiskt viktig punkt avseende många
betydelsefulla funktionella och symboliska kopplingar.

! Nya bebyggelse inom planområdet i form av verksamheter och
bostäder bör lokaliseras i en samlad bebyggelsestruktur med
god tillgänglighet i attraktiva lägen. De befintliga
verksamheterna och målpunkterna bör också utvecklas vidare.

! Nyexploatering av vägnät samt anslutningar till befintligt
huvudvägnät bör utformas utifrån god tillgänglighet och låg
störningsgrad.

! Samlokalisera barriäreffekter i form av Blekinge Kustbana med
en av de övriga starka barriärerna i planområdet, E22 eller
Ronnebyvägen.

! Skapa en säker och attraktiv gång- och cykelväg från Lindesnäs
och vidare norrut.

! Utveckla och gör de rekreativa kvaliteterna såsom kusten och
naturmarken mer tillgängliga och framträdande i de västra
delarna av planområdet.

Under analysen i del IV har redan val av de mest utmärkande och
viktiga särdragen genomförts och sammanfattats. Dessa särdrag
har dock ännu inte kategoriserats enligt Thiis-Evensens modell.
Nedan följer en sammanfattning av de riktlinjer som har tagits fram
under analysen av de visuella förutsättningarna, och som skall vara
vägledande för planförslaget. Valet av riktlinjer kategoriseras enligt
Thiis-Evensen i huvudriktlinjer, generella riktlinjer och speciella
riktlinjer.
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HUVUDRIKTLINJER

! Ny bebyggelse bör underordnas landskapet, främst avseende
topografi. Ronnebyvägen och Sunnavägen överordnas i sin tur
landskapet.

! Planområdets gränser bör i framtiden inte förstärkas utan
överbryggas. Planområdets fokus vid Rosenholmsvarvet bör
däremot utvecklas för att markera den visuella entrén till
området och staden.

GENERELLA RIKTLINJER

! Den visuella kontinuiteten i landskapet i nord-sydlig riktning
bör bibehållas och utvecklas i rekreativt syfte. Även kopplingen
i öst-västlig riktning bör utvecklas, där Västra Backabo fungerar
som en buffert mellan planområdets västra delar och
Rosenholmsområdet.

! Mötet mellan hav och land bör ges ökad betydelse och framträda
mer i planområdet i framtiden.

! Visuella barriärer inom planområdet kan överbryggas med ny
bebyggelse och nya gator. Nya gator från Ronnebyvägen och
Sunnavägen underordnas de förra i visuell bemärkelse utan att
konkurrera om den ledande framåtkaraktären.

SPECIELLA RIKTLINJER

! Renodla och tydliggör förhållandet mellan korsningen vid
Rosenholmsvarvet och början av sekvens ett.

! Ny trädplantering längs mittremsan i sekvens ett bör genomföras
för att stärka ledkaraktären i gaturummet dagtid.

! Bibehåll och utveckla gaturummets sekvensindelning i sekvens
två med fokus på funktionen i sekvensen vid motellet.

! En visuell målpunkt i fonden av sträckningen i sekvens två bör
skapas.
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! Framhäv platsens huvudriktning, tydliggör platsens avgränsning
samt utveckla platsrummet vid motellet.

! Bibehåll en låg slutenhet av platsrummet gentemot
Ronnebyvägen.
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DEL VI - PLANFÖRSLAG

Tillämpningen av analysmetoden och dess verktyg har så här långt
skapat en god struktur av planeringsunderlaget. Metoden har även
bidragit till att avvägningar mellan till synes likvärdiga visuella
styrkeförhållanden har kunnat göras och också skapat en hierarki
av riktlinjer att ta fasta på i det kommande planförslaget.

Funktionen enligt Thiis-Evensen skall vara överordnad formen, men
formen skall hjälpa till att illustrera och ge betydelse till funktionen.
Därför kommer planförslaget att presenteras utifrån de tre konkreta
funktionella förustättningarna; bebyggelse, tillgänglighet och
rekreation. Under respektive huvudrubrik kommer de föreslagna
funktionella förändringarna att beskrivas tillsammans med en
beskrivning och motiv till de visuella förändringarna och
prioriteringarna i planen. I vissa fall sammanfaller till och med de
funktionella förändringarna med de visuella, till exempel
markeringen av entrén till Karlskrona vid Rosenholmsvarvet.

Planförslaget innebär i stort att stora delar av planområdet föreslås
förbli oexploaterat. Huvudanvändningen i planområdet kommer
fortfarande att utgöras av Ronnebyvägen, men vissa funktioner
kommer att utvecklas respektive tillkomma för att sätta planområdet
och dess omgivning i ett nytt sammanhang. Ny bebyggelse i form
av verksamheter föreslås på Rosenholmsvarvet, västra delarna av
Västra Backabo samt norr om Motellet. Ny bostadsbebyggelse
föreslås i de östra delarna av Västra Backabo, samt väster och
nordväst om verksamhetsområdet i söder. Vägledande har varit att
stärka de funktionella kopplingarna i planområdet och till
angränsande områden.
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Bild 84. Illustration av planförslag- ortofotomontage.
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BEBYGGELSE

Bostadsområdet i Västra Backabo föreslås främst utgöras av
flerbostadshus lokaliserade i de sydvästra, västra och norra delarna
av utbyggnadsområdet för bostäder. I övrigt föreslås friliggande,
men sammansatt villabebyggelse. Övergripande föreslås
bostadsbebyggelsen inte överskrida fyra våningar samt lokaliseras
en bit från befintliga vägar omkring området för att inte dominera
totalt över naturen i området, utan mer anas i landskapet. Strukturen
på bostadsbebyggelsen bör följa landskapets förutsättningar.
Ankomst till bostadsområdet i Västra backabo föreslås möjliggöras
från Ronnebyvägen, Rosenholm, Backabo samt en ny rondell.

Bild 85. Planförslag- nya
bebyggelseområden.
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Verksamhetsområdet på Rosenholmsvarvet föreslås i huvudsak
innehålla faciliteter för kontor och forskning samt viss service.
Inriktningen på företag på Rosenholmsvarvet skall förslagsvis vara
relaterat till idrott, IT och marin verksamhet. Viss bostadsbebyggelse
bör också finnas för att säkerställa liv och rörelse under dygnens
alla timmar. Detta är särskilt viktigt då området är geografiskt
isolerat från sin omgivning, främst genom Ronnebyvägen.
Bostadsbebyggelsen i planförslaget är lokaliserad i områdets
sydöstra delar, i form av fyra stycken fyravånings flerfamiljshus.
Till områdets norra del föreslås också Sunna Båtklubb flyttas med
plats för en mindre småbåtsmarina, för att på så vis bibehålla delar
av den kulturhistoriska kontinuiteten och identiteten i området.

Uppställning av båtar till Sunna båtklubb föreslås lokaliseras på
Rosenholmsvarvet i anslutning till marinan. Området föreslås
exploateras relativt hårt, och den totala byggnadshöjden föreslås
ligga mellan tre till elva våningar, där elvavåningshuset även skall
utgöra en symbolisk markering av stadens början. Utformningen
av byggnaden bör ha anknytning till planområdets och Karlskronas
identitet, förslagsvis relaterat till IT, världsarv eller idrott.
Bebyggelsen på Rosenholmsvarvet skall även utformas och placeras
så att den spelar mot bebyggelsen i verksamhetsområdet i Västra
Backabo. Den totala upplevelsen av entrén längs Ronnebyvägen
kommer på så sätt att flankeras av bebyggelse som till utformning
eller placering eller båda delar relaterar till varandra och skapar en
visuell port in mot Karlskrona.

Verksamhetsområdet i Västra Backabo har liksom de på
Rosenholmsvarvet ett mycket attraktivt läge, med god exponering
och god tillgänglighet. En pendeltågstation samt light rail station
skulle ytterligare öka attraktiviteten i dessa verksamhetsområden
liksom i Rosenholm. Användningen i området bör vara inriktat mot
kontor, lättare tillverkning samt viss handel och service. Bebyggelsen
bör i verksamhetsområdets västra delar utgöra en mer eller mindre

Bild 86. Detalj av Rosenholms-
varvet och Västra Backabos
verksamhetsområden.

Bild 87. Vy mot Rosenholms-
varvet och trafikljusen.
Bildmontage.
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sluten fasad mot Ronnebyvägen och en ankommande betraktare.
Viss förskjutning i nord-sydlig riktning kan dock förekomma.
Bebyggelsen föreslås här ligga mellan tre till sex våningar i
byggnadshöjd, och bebyggelsen bör som tidigare nämnts fortsätta
från Rosenholmsvarvet vidare norrut och föra fokus långsamt mot
Rosenholmsområdet. Området angörs främst från den nya rondellen
längs Silletorpsvägen, mellan Rosenholmsvägen och E22.

Det föreslagna verksamhetsområdet norr om Motellet inrymmer
bilanknuten verksamhet såsom en bemannad bensinstation och
verkstäder för att på så sätt bibehålla den kulturella makrostruktur
som utgörs av bilanvändning i hela planområdet. Även restaurang,
matbutik samt en centralt lokaliserad turistinformation föreslås
inrymmas i verksamhetsområdet. Bebyggelsen föreslås främst
lokaliseras längs områdets västra del, och flankeras av två nya vägar
till bostadsområdet omedelbart väster därom. Bebyggelsens uttryck
och det offentliga till halvoffentliga rummet som skapas öster om
bebyggelsen bör inbjuda till bland annat parkeringsanvändning samt
ge ett allmänt städat och trevligt uttryck.

De föreslagna bostadsområdena väster och norr om Motellet ger
möjlighet till ett attraktivt boende, med kontakt till både goda
förbindelser samt till goda rekreationsmöjligheter i närmiljön.
Boendet föreslås delvis vara inriktat mot boende för studenter och
pensionärer. Närhet till service, i form av det nya verksamhets-
området samt även till servicehuset Ekliden öster om Ronnebyvägen,
är också en styrka i bostadsområdet. Bebyggelsen föreslås delvis
sträva mot kusten, så att bostadsområdets ”rygg” bildar en näst
intill sluten fasad mot verksamhetsområdet och Ronnebyvägen öster
därom. Detta bidrar till att ytterligare strama upp och renodla
gaturummet samt att knyta planområdet till i det här fallet Mariedal.
Huvuddelen av bebyggelsen lokaliseras även på två av de befintliga
höjder som finns inom planområdet, vilket skapar naturliga
förutsättningar för gång- och cykelvägar i ”dalgångarna”, och knyter
även an till den befintliga bebyggelsestrukturen i planområdet.
Bebyggelsen bör dock underordnas landskapet så till vida att
byggnadskropparna inte framträder helt och skapar en konstgjord
silhuettlinje, vilket innebär att bebyggelsen inte bör överstiga fyra
våningar. Fokus- och samlingspunkterna i bostadsområdena blir
naturligt på udden i den västra delen samt där de båda områdena
tangerar varandra, mellan vägen och gång- och cykelvägen.
Bebyggelsen angörs av lokalgator från ömse sidor och bör ha en
enkel struktur för att underlätta för en eventuell busslinje i området.

Bild 88. Detalj av verksamhets-
området norr om Motellet samt
ny bostadsbebyggelse.
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TILLGÄNGLIGHET

Bostadsområdet samt verksamhetsområdet i Västra Backabo
förutsätter att kraftledningarna i området grävs ner vilket också
föreslås. En ytterligare förutsättning för exploatering av Västra
Backabo är att barriären som utgörs av Blekinge Kustbana flyttas,
vilken föreslås lokaliseras omedelbart söder om E22 och fortsätta
österut mot angöringen för att där kopplas på befintliga spår. En
pendeltågstation skulle också kunna vara aktuell i ett nordvästligt
läge i Västra Backabo. Vinster med en sådan åtgärd vore att minska
buller alstrat från tågtrafiken samt flytta barriäreffekten till samma
läge som E22, som idag upplevs som en oöverkomlig barriär. Mellan
E22 och Backabo bostadsområde finns idag en hög vall, som bitvis

Bild 89. Planförslag- tillgänglighet.
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fortsätter in i planområdet, och som
avsevärt minskar barriäreffekten, dels
visuellt, men också ur en
bullersynpunkt. Även trafikplats
Rosenholm ges ökad betydelse, och
stärker planområdets funktion som
sammanbindande då tillgängligheten
ökar till främst Rosenholmsområdet,
i form av en ny pendeltågstation. Den
befintliga spårdragningen föreslås
behållas, för att i ett senare skede
användas för spårtrafik med light rail
mellan Nättraby och Karlskrona cen-
trum. Ett möjligt stationsläge är söder
om dagens järnvägsövergång längs

Ronnebyvägen i de västra delarna av Västra Backabo. Light rail,
som är en modernare version av spårvagn har flera positiva
egenskaper. Det nyttjar samma spårvidd som vanlig tågräls vilket
gör den användbar längs befintliga järnvägsspår. Spårburen trafik
är miljövänligare än busstrafik, och ger ett kontinuerligt
identitetsskapande inslag i stadsbilden. Dessutom upplevs buller
från spårväg betydligt mindre störande än till exempel bussar och
vanliga tåg.28

Gaturummet längs Ronnebyvägen kommer, som en följd av den
nya bebyggelsens placering, att ytterligare tydliggöras. Led-
karaktären förstärks och visuella kopplingar mellan planområdet
och dess omgivning uppstår. Detta innebär att planområdet
integreras även visuellt med hjälp av ny bebyggelse. Detta illustreras
genom ett bildmontage (bild 91).

Bild 91. Vy söderut längs
Ronnebyvägen i höjd med entrén
till campingen. Bildmontage.

Bild 90. Ny Light-railstation.
Bildmontage.
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Tillfart till Västra Backabo föreslås ske ifrån nuvarande vägtunnel
under E22 från Rosenholmsområdet, med nya tillfartsvägar från
Ronnebyvägen samt Silletorpsvägen i en ny cirkulationsplats.
Rondellen skall även mata trafiken till och från Rosenholm mot
Karlskrona samt mot E22 österut. Den fjärde anslutningen till Västra
Backabo föreslås vara den befintliga vägen i områdets nordöstra
del som idag angör Backabo bostadsområde. Utformningen av
rondellen, samt skyltning och eventuella installationer i rondellens
mittpunkt blir viktiga faktorer för att klara av en integrering med
Rosenholmsområdet. I och med att Västra Backabo ges fyra möjliga
tillfartsvägar skapas goda möjligheter till effektiva vägval, samtidigt
som trafiken i området skulle kunna bli en störningskälla i framtiden,
om oönskad trafik passerar genom området i genomfartssyfte på
en regelbunden basis. Detta problem förväntas dock kunna lösas
genom anpassad vägutformning och andra hastighetsminskande
åtgärder. Den funktionella kopplingen mellan Rosenholmsområdet
och planområdet kommer dock med ovanstående förändringar att
förstärkas markant genom bebyggelsen och
vägarna i Västra Bavckabo, även om
huvudkopplingen även fortsättnings-vis kommer
att vara Silletorpsvägen.

Potential att utforma gång- och cykelvägen finns
med mycket utrymme västerut där sträckningen
skulle kunna ge betydligt attraktivare och säkrare
miljöer för de gång- och cykelburna. Åtgärder
för att förbättra miljön i anslutning till gång- och
cykelbanan, utan att för den delen förlänga
sträckan eller öka risken för hårda vindar, skulle
således kunna genomföras. Gång- och cykel-
vägnätet i området föreslås därför kompletteras
från det befintliga längs Ronnebyvägen och Sunnavägen med
alternativa sträckningar. Gång- och cykelvägnätet i området föreslås
därför byggas ut längs kusten, för att skapa en säkrare och
attraktivare valmöjlighet. Gång- och cykelväg föreslås dras i flera
lägen väster om Ronnebyvägen, för att skapa goda förutsättningar
till allmänt nyttjande av kuststräckan i planområdet. Utöver dagens
befintliga dragning, föreslås gång- och cykelvägen löpa från
Lindesnäs, vidare norrut mot och igenom det nya
bebyggelseområdet. Därefter genom campingen och mot
Karlsgärde, där man antingen kan ta sig mot Västra Backabo och
Rosenholm genom en tunnel under Ronnebyvägen alternativt
fortsätta norrut längs Ronnebyvägen mot Nättraby i dagens
befintliga dragning. Den föreslagna gång- och cykelvägen är till
största delen lokaliserad mellan och bredvid de befintliga höjderna

Bild 92. Gång- och cykelväg i
planområdets västra delar.
Enhetlig markbeläggning samt
belysning längs hela kusten.
Bildmontage.
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i planområdet, och tangerar vid ett antal tillfällen verksamheter eller
bostäder för att skapa en naturlig kontakt med övriga området.
Den förbättrade tillgängligheten till kusten kompenserar
strandskyddsöverträdelsen som föreslagen bebyggelse till viss del
utgör. För att skapa en enhetlig och sammanhållen upplevelse längs
de nya gång- och cykelvägarna i planområdet föreslås utformning
med en gemensam markbeläggning och belysningsarmatur (bild 92).

REKREATION

Den gemensamma nämnaren för huvuddelen av de rekreativa
kvaliteterna i planområdet i framtiden föreslås utgöras av den
föreslagna gång- och cykelvägen. Utformningen av gång- och
cykelvägen är därför mycket viktig, och minimikravet är att
underlagets beläggning samt lyktor längs gång- och cykelvägen är
likartad längs hela sträckningen för att på så sätt skapa kontinuitet
i landskapet, samtidigt som den utgör en funktionell koppling. I ett
större perspektiv kommer Rosenholmsområdet, Västra Backabo,
militärens fritidsläger, Skönstaviks camping, naturmarken väster
om motellet, Lindesnäs samt Västra Mark på så sätt att knytas ihop
till ett sammanhängande rekreativt stråk där de naturliga
förutsättningarna i kombination med de rekreativa verksamheterna
ger goda möjligheter till en trivsam och varierad upplevelse.
Militärens fritidsläger och Skönstaviks camping föreslås även knytas
ihop med kompletterande verksamheter såsom kanotuthyrning och
marin äventyrsturism, så att de bildar ett enhetligt fritidsområde
både för besökare utifrån såväl som för boende i närområden. Villa
Vik och Lorentsberg sätts in i ett sammanhang där hela den västra
delen av planområdet inryms och utgör ett samlat naturområde för
rekreation. De två byggnaderna kan också ge upplevelser till det
nya rekreationsstråket och Villa Vik kan ge historisk förankring
och betydelse till ett framtida delvis exploaterat bostadsområde. I
och med att Sunna Båtklubb omlokaliseras till Rosenholmsvarvet

Bild 93. Den öppna platsen nord-
ost om Lindesnäs föreslås
användas till offentliga
sammankomster. Bildmontage.
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skapar detta bra förutsättningar för att förstärka den rekreativa
kontinuiteten längs kusten i planområdet. Platsen nordost om
Lindesnäs föreslås behållas öppen, men stramas upp med nya
gångvägar och trädplanteringar. Platsens öppenhet i kombination
med marken tidigare använd av Sunna Båtklubb föreslås utnyttjas
offentliga sammankomster och begivenheter. Delar av Sunna
båtklubbs verksamhet föreslås omlokaliseras till Rosenholmsvarvet,
som en del i en ny marina i områdets nordvästra del. På så sätt
skapas en funktionell koppling till områdets huvudanvädning
historiskt sätt, samtidigt som bättre förutsättningar för större båtar
ges i form av en djupare farled. Marinan hamnar dock utanför det
rekreativa huvudstråket i planområdet, men kompenseras utav dess
centrala och attraktiva läge i det nya verksamhetsområdet.

Bild 94. Planförslag- rekreativa
kopplingar och utvecklings-
områden.
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