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1. Sammanfattning 
 
Denna uppsatts är ett kandidatarbete på programmet för Fysisk 
Planering på Blekinge Tekniska Högskola och omfattar 15 hp. 
Uppsatsen genomförs under utbildningens tredje år. 
 
Uppsatsen undersöker hur problem och konflikter med konflikter vid 
hantering av olika sorters trafiksystem på samma plats har skapat en 
problematisk trafiksituation i Bergåsa. Vilka aktörer som bidragit till 
att dessa konflikter uppstått undersöks, och hur dessa aktörer även 
begränsar platsens framtida utveckling. Detta genomförs genom en 
teknisk och historisk studie av platsen, kopplat till en analys av 
aktörernas påverkan på processen. 
 
Därefter undersöks hur Karlskrona kommun avser hantera platsens 
problem i framtiden, och hur kommunen planerar att hantera 
problem på liknande platser i staden. Den problematik som 
undersöks här liknar förutsättningarna i Bergåsa med olika 
trafiksystem i konflikt. Dessa två platser är något mindre komplexa 
och har färre element att hantera än Bergåsa, men bidrar ändå till 
ökad kunskap. 
 
Detta följs av ett förslag till ny utformning, ett förslag som tar 
hänsyn till den problematik på platsen som uppmärksammats och de 
restriktioner områdets aktörer skapar. Förslaget presenteras i skiss 
och plan. Avslutningsvis förs en diskussion om platsens restriktioner 
och utvecklingsmöjligheter. 
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2. Inledning 
 

2.1 Problembeskrivning 
 
Bergåsa centrum med omnejd, i detta arbete huvudsakligen benämnt 
som Bergåsa, är en plats i Karlskronas mellanstad med en i dagsläget 
mycket komplex trafiksituation. Här möts flera utav stads viktiga 
kommunikationsstråk för olika transporttyper i samma plan, och 
flera konflikter mellan dessa transporttyper uppstår. Platsen är även 
ett vikigt kommunikationscentrum för kollektivtrafiken och med 
närheten till sjukhus, högskola och större arbetsplatser en viktig 
målpunkt i staden. 
 
De transporttyper som tydligast förekommer i Bergåsa och hamnar i 
konflikt med varandra är de för bil-, gång-, cykel-, spår- och 
kollektivtrafik. Genom Bergåsa går ett järnvägsspår med befintlig 
station därvid samtliga tåg till och från Karlskrona Centralstation gör 
uppehåll. Detta innebär konflikter med korsande trafik. För det 
övriga trafiksystemet finns även en signalövervakad korsning, vilken 
också innebär vissa konflikter. Dessa två system i samverkan, 
järnvägskorsning i plan och signalövervakad korsning, är en av 
platsens största problem. Det har skapats en situation med bristfällig 
säkerhet, trafikcirkulation, tidsförluster och ökad miljöpåverkan. 
Märkbara barriäreffekter förekommer på platsen. 
 
Detta kandidatarbete avser undersöka hur denna situation uppstått 
och vilka aktörer och maktfaktorer som påverkat platsens utveckling 
för att finna en långsiktigt hållbar trafikteknisk lösning för platsen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta 1: Flygfoto över Bergåsa centrum med nyckelpunkter 
placerade 
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2.2 Syfte 
 
Att förstå det samspel mellan aktörer och maktfaktorer som påverkat 
platsens utforming ur ett historiskt perspektiv, och undersöka hur 
dessa påverkar och begränsar platsens nutida användning. Ett flertal 
olika trafiksystem möts i Bergåsa – utav vilka anledningar sker detta, 
och hur har hanteringen av denna problematik påverkat platsens 
utformning? Med kunskap om dessa processer och faktorer utarbetas 
ett förslag som på ett effektivt sätt hanterar problematiken med olika 
trafiksystem på samma plats med hänsyn till de faktorer som 
upptäckts under arbetets gång.  
 
Målet med detta tillvägagångssätt är att belysa platsens problematik 
ur flera olika synvinklar för att skapa en så tydlig helhetsbild av 
problematiken som möjligt. För att kunna omforma en plats på ett 
långsiktigt hållbart sätt och undvika misstag vid framtida vägval 
krävs förståelse för de processer som skapat den. Platsens framtida 
utvecklingsmöjligheter är också de beroende av de aktörer och 
maktfaktorer som är inblandade i processen, och utan att förstå dessa 
kan inte en långsiktigt hållbar lösning utarbetas. 

 

2.3 Frågeställning 
 

1. Vilka aktörer och maktfaktorer har styrt platsens historiska 
utveckling och lett fram till den nuvarande situationen? Hur 
begränsar denna historiska utveckling och de vägval som 
gjorts framtida utvecklingsalternativ? 

 

2. Vilka är de mest framträdande aktörerna som påverkar 
platsen i nuläget? Hur begränsar dessa framtida 
utvecklingsalternativ? 
 

3. Hur hanterar man samspelet mellan olika trafiksystem på 
platsen på ett effektivt, säkert och långsiktigt hållbart sätt? 
 

4. Hur avser lokalt ansvariga myndigheter hantera problem av 
liknande karaktär på andra platser? 

 

2.4 Metod och disposition 
 
Under arbetets gång skall individers och gruppers handlande 
undersökas och analyseras. Mängden hårddata är begränsad, och det 
är aktörernas handlande och de effekter deras handlingar givit som 
är av intresse för undersökningen. Arbetet strävar att förstå de 
förutsättningar som föreligger och med grund i detta nå fram till en 
långsiktigt hållbar lösning. Med grund i detta ligger tyngdpunkten i 
arbetet på användandet av den kvalitativa analysmetoden. 
 
Eftersom platsen som undersöks är ett resultat av en historisk 
process är det av intresse att belysa denna så extensivt som möjligt. 
Därav har aktörsprincipen valts som analysmodell för arbetet. 
Aktörsperspektivet placerar stor vikt vid samspel och utbyte av 
handlingar. Tyngdpunkten ligger på enskilda aktörer, och helheten 
förklaras ur delarnas egenskaper.  
 
Platsen som behandlas i arbetet kommer att inventeras med hjälp av 
en stadsbildsanalys enligt Kevin Lynch och en funktionsanalys. 
Stadsbildsanalysen har som syfte att sätta in platsen i ett vidare 
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sammanhang, och funktionsanalysen att klargöra befintliga 
problemområden. 
 
Vid urval av dokument och litteratur som studerats har stor vikt 
placerats på uttömmande kunskap, bred acceptans och närhet till 
ursprungskällan. Om praktiskt möjligt har information inhämtats 
direkt från aktuell upphovsman. Offentliga dokument från 
Karlskrona kommun, främst plandokument granskade genom 
samrådsprocessen, är en viktig källa för information. Serien 
Karlskrona 300 år, utgiven i tre band av Föreningen Gamla 
Carlskrona, är den mest extensiva historiebeskrivning av Karlskrona 
stad som finns tillgänglig och ligger som grund till den historiska 
efterforskningen. Av central betydelse för analys av trafiksystemen 
är Anders Hagsons studier av TRAST och dess efterföljare, material 
som är utgivet av Chalmers Tekniska Högskola. Denna litteratur har 
vid behov kompletterats med andra källor i begränsad utsträckning. 
 
Arbetet inleds med ett utredande av den vidare kontext problemet 
måste placeras in i, vilken samhällsförändring som styrt 
utvecklingen i denna riktning. Detta följs upp av en platsstudie och 
historisk bakgrund. Därefter genomförs en djupstudie av två 
avgränsade historiska skeenden som påverkat platsen för att 
upptäcka aktörer som utövat makt. Med grund i detta och tillgänglig 
information om platsen idag presenteras platsens centrala aktörer. 
Här sker även en analys av Karlskrona kommuns planer för hur 
platser med förutsättningar som liknar Bergåsas kommer att 
hanteras.  
 
Denna undersökande process leder fram till en analytisk ram där de 
restriktioner processens aktörer medför och de problem med platsen 
som kräver hantering presenteras. Denna ram ligger sedan till grund 
för ett förslag till förändring av den fysiska miljön i Bergåsa. Arbetet 

avlutas med en sammanfattande diskussion och återknytning till 
frågeställningen.  
 

2.5 Avgränsing av uppgiften 
 
Uppgiften avgränsas principiellt till att undersöka de centrala 
faktorer som påverkat och påverkar trafikplaneringsprocessen vid 
Bergåsa. Vidare avgränsas den fysiska miljön i tre nivåer; lokal, 
kommunal och regional. 
 

2.5.1 Lokal avgränsning 
Den lokala avgränsningen placerar trafikplatsen Bergåsa med 
tågstation i centrum. Inom en radie på 1,5 kilometer (på vilket 
avstånd gångtrafiken är det dominerande transportmedlet1) från 
platsen har följande målpunkter som bör inkluderas i den lokala 
avgränsningen identifierats: 
 
Blekingesjukhuset/Karlskrona, med omkring ett stort antal anställda 
och ett upptagningsområde på 90 000 personer2. Landstinget i 
Blekinge har 4096 personer anställda inom vården3, även om det bör 
noteras att man även har ett andra sjukhus i Karlshamn. 
 

                                                 
1 Christer Hydén, Trafiken i den hållbara staden, Studentlitteratur, 2008, s. 218 
2 Landstinget i Blekinge, Medicinkliniken i Karlskrona, hämtad 4 augusti 2011 < 
http://www.ltblekinge.se/halsaochvard/blekingesjukhuset/klinikerochmottagningar
/medicinkliniken/medicinklinikenikarlskrona.4.6585daf3110b5a7b1b180001794.h
tml> 
3 Landstinget i Blekinge, Fakta om landstinget, hämtad 3 augusti 2011 < 
http://www.ltblekinge.se/omlandstinget/faktaomlandstinget.4.1221c56e11097a14c
0a8000308.html> 



9 
 

Blekinge Tekniska Högskola, med 550 anställda och omkring 8000 
registrerade studenter4 
 
Telenor Sverige AB med omkring 800 - 900 anställda5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta 2: Avgränsning på lokal nivå 
                                                 
4 Blekinge Tekniska Högskola, Om BTH, hämtad 3 augusti 2011 
<http://www.bth.se/ombth> 
5 Telenor Sverige AB, intervju genomförd 10 augusti 2011 

Organisationer/företag med under 100 anställda/studenter och på ett 
avstånd mer än 1 kilometer från Bergåsa har ej inkluderats i den 
lokala avgränsningen. 
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2.5.2 Kommunal avgränsning 
I mellanstaden (se karta) finns omkring 5500 anställda med boende 
utanför denna del av staden6. Detta innebär en hög grad av 
arbetspendling och belyser tillsammans med högskolans stora antal 
studenter samt målpunkten Blekingesjukhuset vikten av att inkludera 
lokala kollektivtrafiksystem i en vidare avgränsning. Med endast ett 
tågstopp i kommunen utanför Karlskrona stad (Holmsjö, 347 
invånare7)8 är det Blekingetrafikens busstrafik som är av störst vikt i 
den kommunala avgränsningen. Med hänvisning till samma 
arbetspendling bör dessutom viktiga kommunikationsstråk till andra 
delar i och utanför staden tas med i den kommunala avgränsningen. 
 

                                                 
6 Kommunledningsförvaltningen, Karlskrona kommun i siffror: Rapport 2007:1, 
Kommunledningsförvaltningen, Karlskrona, 2007 hämtad ur Anders Göransson, 
Bergåsa Centrum/Monsunen - Förslag till utveckling av ett stadsdelscentrum, 
Magisterarbete, Blekinge Tekniska Högskola, 2009, Bilaga II s. 5 
7 Statistiska Centralbyrån, MI38 Småorter och tätorter, Statistiska Centralbyrån, 
2010, s. 30 
8 Trafikverket, Järnväg sydost, hämtad 4 augusti 2011 < 
http://www.trafikverket.se/jarnvagsydost> 

 
Karta 3: Viktiga kommunikationsstråk i den kommunala 
avgränsningen med Bergåsa utmärkt på kartan 
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2.5.3 Regional avgränsning 
Blekinge Tekniska Högskola bidrar med sitt andra campus i 
Karlshamn till den regionala tågtrafiken i betydande omfattning9. 
Blekingesjukhuset/Karlskrona har vissa ansvar som innefattar hela 
länets befolkning10. Sedan Örestundstågtrafiken introducerades på 
järnvägen har antalet långväga resor mot Malmö/Köpenhamn ökat11. 
Därav är det av stort intresse att inkludera Blekinge Kustbana i den 
regionala avgränsningen, med särskild fokus på regional 
tågpendling. 
 

 
Karta 4: Regional avgränsning med tågstationer längs Blekine 
Kustbana markerade 
 
 
 
                                                 
9 Oskar Fröidh & Karl Kottenhoff, Resandet längs Blekinge kustbana före, under 
och efter elektrifieringen, KTH Arkitektur och samhällsbyggnad, Stockholm, 
2009, s. 21 
10 Landstinget i Blekinge, Medicinkliniken i Karlskrona 
11 Fröidh & Kottenhoff, s. 26 

2.5.4 Avgränsning i förändring av fysisk miljö 
Förändring av den fysiska miljön kommer enbart att föreslås inom 
den lokala avgränsningen, och kommer att ta hänsyn till den process 
som undersökts i arbetet. Kunskap om de aktörer och maktfaktorer 
som upptäcks i arbetet kommer att tillämpas, och den fysiska 
utformningen kommer att följa etablerade synsätt om god byggd 
miljö. 
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3. Samhällskontext 
 

3.1 Inledning 
 
De trafikproblem som uppstår i Bergåsa har en historisk process som 
beskrivs senare i arbetet, men denna process är del av en större 
kontext som även den bör undersökas. Med denna kontext avses den 
samhällsutveckling som ägde rum under 1900-talet och hur denna 
utveckling hanterades i tidens planering. Med grund i detta läggs en 
reflektion över hur samhällsutvecklingen påverkat trafiksystemen 
fram. 
 

3.2 Stadsutveckling 
 
De svenska städerna upplevde under 1900-talets början och mitt till 
följd av stor inflyttning en kraftig ökning i storlek12.  I början av 
1950-talet tog även massbilismen fart och 1960 var Sverige det land 
i Europa med flest bilar per invånare13. Som en konsekvens av 
massbilismens genomslag skapades förutsättningar för invånarna att 
bosätta sig i stadens utkanter, samtidigt som kommersiell och 
offentlig exploatering drev upp fastighetspriser i stadens centrum14. 
Resultatet blev en vittspridd stad med ett stort trafikflöde. 

                                                 
12 Christer Ahlberger, Den svenska staden – vinnare och förlorare, 
Riksantikvarieämbetets förlag, Stockholm, 2001, s. 54, s. 92 
13 Eva Lindgren, Samhällsförändring på väg: Perspektiv på den svenska bilismens 
utveckling mellan 1950 och 2007, Institutet för ekonomisk historia, Umeå 
universitet, Umeå, 2010, s. 3 
14 Ahlberger, s. 107 

 

3.3 Trafikplanering  
 
För att hantera detta ökade trafikflöde utarbetades olika rådande 
styrdokument och paradigmer för trafikplaneringen. Av central vikt 
här är SCAFT 1968: Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till 
trafiksäkerhet. SCAFT förkastar den funktionsintegrerade 
blandstaden till förmån för trafikseparering och zonering15. Räta 
vägdragningar med vältrafikerade vägar väl skilda från stadsmiljön 
premieras16. Styrdokumentet resulterar därmed i en vision där 
boende, arbete, rekreation och handel alla är uppdelade på olika 
områden och individen använder bilen för att förflytta sig mellan 
dessa punkter17. SCAFT:s starka fokus på privatbilismen 
konfronteras i dess efterföljare TRÅD 1982, där centrala syften är att 
skapa bättre förutsättningar för kollektiv-, gång- och cykeltrafik18. 
Efterföljande styrdokument och paradigmer har främst inriktat sig på 
dämpning av biltrafikens effekter i stadsmiljö till förmån för 
oskyddade trafikanter19. 
 

                                                 
15 Anders Hagson, Stads- och trafikplaneringens paradigm: En studie av SCAFT 
1968, dess förebilder och efterföljare, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, 
2004, s. 35 
16 Ibid, s. 36 
17 Ibid, s. 36 
18 Ibid, s. 41 
19 Ibid, s. 50, 53 
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3.4 Reflektion  
Under 1900-talet har människans resmönster kraftigt förändrats. Vi 
har gått från att vara starkt lokalt knutna till en plats och korta 
interna resor till stor rörlighet och längre personliga resor. Våra 
lokala resor sker ofta med bil eller lokal kollektivtrafik där den förr 
tog sig i uttryck främst som gångtrafik. Funktionsuppdelningen 
mellan arbete, bostad, handel och utbildning skapar nya 
trafikströmmar. Angreppssätten för att hantera dessa nya 
förutsättningar har varierat och har tillåtits bestämma städernas 
utformning, men grundförutsättningarna kvarstår. 
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4. Platsstudie och bakgrund 

 

4.1 Stadsbildsanalys 
 
Kevin Lynch har genom sina undersökningar definierat fem olika 
element som han menar utgör grunderna i en stad: stråk, gränser, 
knutpunkter, landmärken och enhetliga områden. Dessa element är 
viktiga för hur vi som människor uppfattar staden; vi skapar visuella 
bilder grundade i de nämnda kategorierna och kan med hjälp av 
dessa bättre orientera oss. Avsikten med att använda Lynchs teorier 
för att analysera platsen i Bergåsa är att skapa förståelse för hur 
platsen används och uppfattas av dess brukare. Denna kunskap är till 
vikt då den har en mer objektiv aspekt än en ogrundad fri platsanalys 
av en enskild individ. 
 

4.1.1. Stråk 
 
Stråk är rörelsekanaler där människor observerar staden kring sig. 
Stråket är det centrala elementet runt vilka de andra ofta är 
arrangerade. Transportleder, vägar, gångvägar och järnvägar 
definieras alla som stråk20. I Bergåsa med omnejd framkommer ett 
flertal av dessa typer vid närmare studier. Högtrafikerade 
Sunnavägen, Gamla Infartsvägen och Valhallavägen är alla tydliga 
stråk för biltrafiken. Järnvägen genom platsen framstår även den 
som ett vikigt stråk.  

                                                 
20 Kevin Lynch, The Image of the City, Sextonde upplagan, Massachusetts 
Institute of Technology, Cambridge, USA, 1960  

 
Karta 5a: Stråk för vägar i Bergåsa 
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Karta 5b: Stråk för järnvägen genom Bergåsa 
 
För gång- och cykeltrafiken är tillgången till data begränsad men 
med målpunkten Campus Gräsvik med högskola och IT-företag i 
nära anslutning framhålls Valhallavägen som ett sannolikt viktigt 
gångstråk, särskilt tack vare Bergåsas starka koppling till 
kollektivtrafiken.  
 
Genom Karlskrona går även en cykelbana i nord-sydlig led som 
förbinder centrumstaden och mellanstaden med fastlandsstaden. 
Denna cykelbanas mest gena dragning går genom Bergåsa och 
främst längs Sunnavägen samt Gamla Infartsvägen. Med hänvisning 
till de målpunkter som finns längs denna cykelled i form av centrum, 

stora bostadsområden och externhandel, dess gena dragning genom 
Bergåsa och med Blekingesjukhuset/Karlskrona som en av 
målpunkterna längs leden hålls denna dragning fram som ett viktigt 
stråk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta 5c: Stråk för gång (röd) och cykel (grön) i Bergåsa 
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4.1.2. Gränser 
 
Gränser, som kan beskrivas som linjära element som faller utanför 
stråkbegreppet21, framkommer inte lika tydligt inom avgränsningen. 
Järnvägen framstår som den tydligaste gränsen i området sett ur 
ickeresenärerns perspektiv. Även den lokala kyrkogårdens 
kantområde kan ses som en gräns, där brottet mellan en form av 
bebyggelse till en annan är mycket tydlig. 

 
Karta 6: Gränser i Bergåsa 

                                                 
21 Lynch, s. 47 

4.1.3. Knutpunkter 
 
En knutpunkt är en strategisk plats i staden som bland annat kan 
innebära byte av färdriktning och färdmedel. Knutpunkter finner 
man främst där stråk korsas22. Enligt denna definition är Bergåsa i 
allra högsta grad en knutpunkt. Alla de stråk för alla de 
transportmedel som beskrevs ovan – gång, cykel, vägtrafik, järnväg 
– möts här. På platsen finns dessutom en av stadens två tågstationer, 
och genom platsen går även den stora majoriteten av lokal- och 
långfärdsbussar, och detta med bytesmöjlighet. Bergåsa uppfyller 
definitionen för en knutpunkt mycket väl. 
 

 
                                                 
22 Ibid, s. 47-48 
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4.1.4. Landmärken 
 
Ett landmärke är en referenspunkt som skiljer sig i form och 
funktion från sin omgivning och som ofta syns på långt avstånd23. 
Söderifrån med en vy norrut mot Bergåsa uppfyller 
Blekingesjukhuset/Karlskrona dessa krav på ett landmärke, både vad 
gäller synlighet och funktion. Även från vissa delar av Bergåsa 
villaområde syns sjukhuset väl. I övrigt bidrar platsens topografi och 
en återhållsam arkitektur till en avsaknad av andra noterbara 
landmärken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blekingesjukhuset/Karlskrona från Sunnavägen i söder 

                                                 
23 Ibid, s. 48 

 
Blekingesjukhset/Karlskrona från Bergåsa villaområde 
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4.1.5. Distrikt 
 
Ett distrikt är en del av staden med en särskild och tydlig karaktär, 
exempelvis vad gäller byggnadsstil, markanvändning, 
exploateringsgrad eller funktion24. I Bergåsa med omnejd återfinns 
följande märkvärda enhetliga områden: 
 

 
 
Villabebyggelse Bergåsa/Västra Mark, egnahemsområde med äldre 
villor uppförda 1910-tal och framåt 
 

                                                 
24 Lynch, s. 47 

 
 
Wämö Center och Blekingesjukhuset Karlskrona, med viss 
arkitektonisk skillnad mellan nyare och äldre bebyggelse men med 
en mycket tydlig särskild funktion. Inom detta område återfinns 
enbart administrativa enheter och sjukvård. 
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Galgamarken, flerbostadsområde uppfört på 1940-talet 

 
 
Wämö kyrkogård, kyrkogård av strukturerad utformning med räta 
gångvägar och rikt förekommande noggrant hållen grönstruktur 
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Campus Gräsvik, med viss blandning av arkitektur men med 
bebyggelse i liknande form och funktion. Blekinge Tekniska 
Högskola, Telenor och mindre företag återfinns här. Boende är 
begränsat till ett fåtal studentbostäder.  
 
 
 

 
Karta 7: Enhetliga områden i Bergåsa 
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4.2 Funktionsanalys 
 
Funktionsanalysen av Bergåsa med omnejd är uppdelad i tre 
aspekter som undersöks: säkerhetsaspekten, effektivitetsaspekten 
och tillgänglighetsaspekten. Avsikten med detta är att förstå hur 
platsen fungerar, och vilka tydliga brister som finns. 
 

4.2.1. Säkerhetsaspekt 

4.2.1.1. Gående 
 
För gående är Bergåsa idag en plats med blandade kvalitéer. 
Signalreglerade övergångsställen finns för passage över väg i själva 
korsningen, och oövervakade övergångsställen över Krutviksvägen 
och Gamla Infartsvägen omkring 40 meter från korsningen.  
 
En signalreglerad korsning erbjuder ett fast system för trafikanter att 
följa, men blandning av gående och biltrafik i det traditionella 
blandfassystemet riskerar att öka antalet olyckor för gående25. Även 
placeringen av de oövervakade övergångsställerna är diskuterbar; ett 
övergångsställes effektivitet är som bäst i nära anslutning till en 
korsning26. Dock är hastigheterna för särskilt övergångsstället vid 
Gamla Infartsvägen låga nog att detta sannolikt inte är ett stort 
problem.  
 
Gående passerar även järnväg i plan, vilket även det kan innebära en 
ökad säkerhetsrisk. Övergången är försedd med bommar och 

                                                 
25 Hydén, s. 241 
26 Ibid, s. 225-226 

samtliga tåg stannar vid plattformen vilket innebär låga hastigheter, 
men viss fara – även i form av högspänningsledningar – kvarstår. 
 
GC-nätet i området är för gående väl utbyggt med separerade fält för 
gång- och cykeltrafik. Undantaget för detta är markerat avsnitt vid 
Gamla Infartsvägen, där separering saknas. Detta kombinerat med 
väntplats för buss riskerar att bidra till konflikter med cykeltrafiken. 
 

4.2.1.2. Cyklister 
 
För cyklister gäller samma korsningspunkter över vägar som för 
gående. Tvåfältiga GC-banor ger en hög grad av framkomlighet och 
låg risk för olyckor för cyklister27. För cyklister upplevs dock 
uppehåll i färden, exempelvis signalövervakade korsningar, som mer 
besvärande än de upplevs av gående28. Därav föreligger till viss grad 
höjd olycksrisk om cyklister ej följer angivna trafikregler. Risken för 
olyckor är särskilt hög om en trafikant bryter det etablerade mönstret 
på ett oregelbundet sätt, såsom passage mot röd signal29. 
 

4.2.1.3. Lätt och tung trafik 
 
Även för den lätta och tunga trafiken, främst bil- och busstrafik, är 
signalövervakad korsning inte en optimal lösning. Korsningen 
innebär en skarpare kollisionsvinkel mellan fordon, fler 
korsningspunkter för fordon, mer riskfyllda vänstersvängar och 
mindre sannolikhet att upptäcka andra trafikanter i tid än med 

                                                 
27 Ibid, s. 232 
28 Ibid, s. 214 
29 Ibid. s. 140 
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jämförbar cirkulationsplats30. En signalövervakad korsning har 
dessutom den redan uppmärksammade nackdelen att en trafikant 
som bryter mot systemets regler innebär en mycket stor olycksrisk. 
 
Bil- och busstrafikens andra stora konfliktområde på platsen är den 
risk som järnvägskorsningen innebär. Den begränsade risk som ett 
korsande i sig innebär har redan uppmärksammats, men för 
biltrafiken finns ytterligare risker. Signalkorsningens nuvarande 
utformning innebär risk för att vid fordon står över järnväg när 
bomfällning sker vid högtrafikerade tidpunkter. Denna konflikt är av 
stor vikt att lösa. 
 

4.2.1.4. Sammanfattning 
 
Studier av platsen visar på ett flertal konflikter på en mycket 
begränsad yta. Det är kombinationen av dessa som skapar en 
trafiksituation som är särskilt ohållbar och som kräver lösning. 
Utformningen med en vägkorsning kluven av järnvägsspår ger 
Bergåsa särskilda problem som inte återfinns i samma omfattning 
eller skala på någon annan plats i staden. 
 

                                                 
30 Hydén, s. 136 

 
Karta 8: Centrala säkerhetsrisker i Bergåsa 
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4.2.2. Effektivitetsaspekt 

4.2.2.1. Gående 
 
För gående bedöms platsen inneha en relativt hög effektivitet. Viss 
tidsförlust sker i form av signalövervakade övergångsställen men 
denna bedöms vara försumbar.  
 

4.2.2.2. Cyklister 
 
Platsen har brister vad gäller effektivitet för cyklister. Att tvingas 
stanna helt uppfattas av cyklister som besvärande då det både 
innebär mer märkbara brott i restiden och kräver extra energi för att 
återuppta resan31. I Bergåsa finns ett flertal korsningspunkter med 
stoppkrav, både signalövervakad korsning och järnvägskorsning. 
 

4.2.2.3. Lätt och tung trafik 
 
En signalövervakad korsning, särskilt i kombination med 
järnvägskorsning såsom i Bergåsa, innebär väsentliga tidsförluster 
för biltrafiken. Den har mindre kapacitet än en cirkulationsplats, och 
stoppkravet innebär dessutom viss ökad miljöpåverkan32. Antalet 
bomfällningar kommer i framtiden att öka, vilket ytterligare kommer 
att begränsa platsens effektivitet för denna transporttyp33. 

                                                 
31 Ibid, s. 214 
32 Ibid, s. 136 
33 Karlskrona kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Översiktsplan 2030 
Karlskrona kommun, Psilanders Grafiska, Karlskrona, 2010, s. 106 

 
Karta 9: Effektivitet i Bergåsa. Som synes är brotten i transport för 
både bil (röd) och cykel (blå) många på platsen. Linjer i ljusare 
färger visar möjligheter till kontinuerligt oavbrutet resande. 
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4.2.3. Tillgänglighetsaspekt 
 
Platsens tillgänglighet analyseras främst ur lokala användares 
perspektiv. Syftet här är att framhäva styrkor och brister i den 
fysiska närmiljön i form av bebyggelsekaraktär, markanvändning 
och barriäreffekter. 
 

4.2.3.1. Bebyggelsekaratär 
 
Bebyggelsen i Bergåsas närområde är av äldre och något återhållen 
karaktär. Bidragande orsaker till denna upplevelse är åldern och 
skalan på villabebyggelsen i områdets nordvästra del, den låga 
byggnadshöjden för byggnaderna av centrumkaraktär i sydväst, 
placeringen av högre flerbostadshus på lägre mark och väl täckt av 
grönstruktur i samma del samt Wämö Center och 
Blekingesjukhuset/Karlskronas front i form av något äldre 
bebyggelse från början av 1900-talet. Själva sjukhuset är av större 
skala och har en nyare karaktär men är nästan helt gömt bakom den 
äldre bebyggelsen. Wämö Center är även uppbrutit i flera mindre 
byggnader vilket även det bidrar till ökad oregelbundenhet och en 
mänskligare skala. 
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Överst t.v.: Wämö Center 
 
Nedest t.v.: Centrumbebyggelse 
 
Ovan: Villabebyggelse Bergåsa 
 
Till höger: Flerbostadshus i låg mark med grönstruktur 
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4.2.3.2. Markanvändning 
 
Markanvändningen på platsen är främst olika former av hårdgjorda 
ytor med vissa gröna inslag. Den största hårdgjorda ytan frånsett 
vägnätet är tågplattformen som sträcker sig genom området. 
Möjligheten att använda den grönyta som finns är begränsad då den 
är med vegetation avgränsad mot plattformen och öppen mot 
vägnätet.  
 

 
 
 
 

4.2.3.3. Barriäreffekter 
 
Vägnätet i sig innebär vissa barriäreffekter trots flertalet 
korsningspunkter, men den klart största barriäreffekten i området är 
järnvägsspåret. Denna bildar en mycket kraftig barriär både fysiskt 
med sin enda korsningspunkt och mentalt genom karaktären den ger 
platsen. 
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4.3 Trafikteknisk analys 
 
Dagens trafiklösning i Bergåsa visar upp få av de egenskaper som 
lyfts fram i många moderna trafikpolicydokument. SCAFT 1968:s 
planskilda korsningar34, vanligt förekommande i den senare 
Österleden, lyser med sin frånvaro. Istället delar motorfordon, 
oskyddade trafikanter samt spårbunden trafik samma miljö med flera 
korsningar i plan. Även TRÅD 1982 belyser fördelarna med ett 
bilfritt GC-nät35. Sett ur en större skala fungerar dock 
tillfartsvägarna till Bergåsa, specifik Gamla Infartsvägen och 
Sunnavägen, som matargator till Österleden på sådant sätt som 
beskrivs bland annat i Handboken BYGG 1962, en av SCAFT 
1968:s föregångare36. 
 
Vägnätets utformning vid Bergåsa framkommer vid en historisk 
studie av platsen ha uppförts steg för steg innan de moderna 
trafikplaneringsdoktrinernas framkomst. Platsens trafiknät har i 
grunden aldrig förändrats i nya utformningsförsök, utan har samma 
sträckning som när de olika vägarna först uppfördes. Dagens 
trafiktekniska utformning i Bergåsa är i stor utsträckning den samma 
som 1935. En närmare historisk studie av hur denna trafiklösning 
och närmiljö uppstod steg för steg följer nedan. 
 

4.4 Kollektivtrafik i Bergåsa 
 

                                                 
34 Hagson, s. 32 
35 Ibid, s. 43 
36 Ibid, s. 126 

Stationen vid Bergåsa bildar knutpunkten för Karlskronas 
kollektivtrafiknät. Samtliga av Blekingetrafikens långfärdsbussar 
och den vida majoriteten av stadsbussarna stannar vid hållplatsen 
Bergåsa, och den enda stadsbusslinje som utgör undantaget stannar 
vid en hållplats ca 150 meter söderut37. Bergåsas funktion som 
resecentrum i Karlskrona uppfyller många av de egenskaper som tas 
upp i Trafik för en attraktiv stads handbok, en tänkbar 
inspirationskälla till linjeutformningen. TRAST:s handbok beskriver 
ett attraktivt resecentrum i en större eller medelstor stad på följande 
sätt38: 
 

� En järnvägsstation som nav i resecentrumet 
� Lätt att komma vidare med tåg, buss och cykel 
� Närhet till välbesökta platser såsom högskola, hotell och 

sjukhus (I ett exempel på bra samordnade transporter kan 
resenären enkelt byta mellan tåg, regionalbuss, lokalbuss, 
cykel, spårvagn och bil, och enkelt promenera till centrum 
och högskola) 

 
Med dessa riktlinjer som bakgrund framstår kollektivtrafik och 
resecentrum i Bergåsa som planerad med dessa tagna i beaktning. 
Utav de önskvärda egenskaperna erbjuder ett resecentrum i Bergåsa 
närhet till högskola och sjukhus, och direkta byten till regional- och 
lokalbuss. Samtidigt har stadens utformning begränsat alternativen 
något, då Sunnavägen/Gamla Infartsvägen och Österleden är de enda 
infartsvägarna till Karlskrona, vilket hänvisat kollektivtrafik till ett 
av dessa två alternativ. I Karlskrona kommuns översiktsplan för 

                                                 
37 Blekingetrafiken, Linjekarta Karlskrona, hämtad 5 maj 2011, 
<http://www.blekingetrafiken.se/Global/planera-din-resa/Karlskrona.pdf> 
38 Trafik för en attraktiv stad, Handbok, Erlanders Berlings AB, Stockholm, 2004, 
s. 30 
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2030 beskrivs Bergåsa tack vare sina kollektivtrafiksförbindelser 
som en viktig knutpunkt i staden39. 

 

                                                 
39 Karlskrona kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, s. 4 

Karta 8: Kollektivtrafik i Bergåsa. Med de fyra busshållplatserna 
(blå) finns tillgång till stadens samtliga busslinjer och närhet till 
tågstation (orange) 

4.5 Historisk bakgrund 
 
Vägnätet i Bergåsa bär spår av den historiska utvecklingen som givit 
upphov till dagens trafiksituation. Den gamla infartsvägen till den 
ursprungliga stadskärnan finns i stora delar bevarad i vägnätet i form 
av fortfarande vältrafikerade vägar – den ursprungliga infartsvägen 
följde nära nog exakt vägarna Gamla Infartsvägen-Valhallavägen-
Polhemsgatan. I nära anslutning till infartsvägen uppfördes 1856 
kyrkogården för att avlasta stadens mer centrala 
begravningsplatser40. 1874 tillkom järnvägen som gick genom vad 
som nu är Bergåsa med Trossö som slutstation. Upphovsmän till 
järnvägens tillkomst var främst Karlskrona stad, med initialt 
motstånd från marinen41. De första tågstoppen i Bergåsa gjordes med 
kyrkogården som målpunkt42. 
 
Det var först omkring 1900-1910 bebyggelse i märkbar mängd 
tillkom i Bergåsas närområde. Vid den tidpunkten uppfördes 
grenadjärregementet i Gräsvik43 – för nuvarande Blekinge Tekniska 
Högskolas lokaler – och egnahemsområdet Bergåsa44. För att 
försörja bland annat dessa två områden tog staden beslut att bygga ut 

                                                 
40 Rune Hillbom, Karlskrona 300 år Del II: En återblick i ord och bild 1863-1930, 
Axel Abrahamssons Tryckeriaktiebolag, Karlskrona, 1982, s. 109 
41 Ibid, s. 41 
42 Ingmar Elofsson, Bergåsa hållplats och Banvaktsstuga nr 1, ComSouthEast 
Karlskrona AB, hämtad 5 maj 2011 
<http://www.emmabodabanan.se/bargasa.php> 
43 Hillbom, s. 164 
44 Ibid, s. 68 
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lokal spårtrafik med Bergåsa som ändhållplats45. Spårvägen kom att 
bli en faktor vid lokalisering av det nya lasarettet, nuvarande 
Blekingesjukhuset/Karlskrona, som placerades vid spårvägens 
slutpunkt bara ett årtionde senare46. Lasarettets etablering ses som en 
möjlig katalysator för tågstopp på en mer reguljär basis47. För att 
lösa problem med en växande trafikmängd drogs 1935 en ny 
infartsväg, Sunnavägen, längs med järnvägsbanken in till Karlskrona 
centrum, en vägsträckning som innebar att tre plankorsningar med 
järnvägen reducerades till noll48. Vid denna tidpunkt har Bergåsa i 
stora drag fått den fysiska utformning vi återfinner idag. 
 
Spårvagnstrafiken lades ned 194949 och tågstoppet 197450. Stationen 
vid Bergåsa skulle dock återkomma 1997, efter att högskolan och ett 
flertal IT-företag etablerats i närområdet51. 
 

                                                 
45 Ibid, s. 67-68 
46 Ibid, s. 100 
47 Elofsson, Bergåsa hållplats och Banvaktsstuga nr 1 
48 Åke Ulvesjö, Det gamla fotografiet, Föreningen Gamla Carlskrona, 1997, s. 81-
82 
49 Hillbom, s. 129 
50 Elofsson, Bergåsa hållplats och Banvaktsstuga nr 1 
51 Ingmar Elofsson, Blekinge kustbana – järnvägen som gick mot strömmen, 
Blekingetrafiken, 2007, s. 21 

 
Karta 9 a: Bergåsa 1856, gamla infartsvägen samt kyrkogården 
markerade 



30 
 

 
Karta 9 b: Bergåsa 1874, efter järnvägens tillkomst 
 

 
Karta 9 c: Bergåsa ca 1910, med villaområdet Bergåsa 
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Karta 9 d: Bergåsa ca 1920, med sjukhuset 

 
Karta 9 e: Bergåsa 1935, med Sunnavägen 
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Karta 9 b: Bergåsa 1997, med järnvägsstation 
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5. Centrala aktörer och maktfaktorer 

5.1 Bakgrund 
 
Vilka aktörer som har starkast ställning och största möjlighet att 
utöva makt i Bergåsa varierar naturligt beroende på var i tiden man 
befinner sig. Vad som är mest intressant för detta arbete är vilka 
aktörer som innehar störst roll i platsens utformning idag, men flera 
utav dessa framträder som tydligast i en undersökning av den 
historiska processen. Av särskilt intresse är då de perioder där 
platsens utformning varit uppe för diskussion, eller då stora beslut 
som påverkat platsens förutsättningar tagigts. Vilka aktörer har 
framträtt tydligast i dessa disussioner, och vilka vägval har de 
förespåkat? Och vilka värderingar och motiv finns bakom dessa 
debattinlägg? 
  
Mycket utav Bergåsas trafiksystem har tillkommit utan någon större 
debatt. Ny teknik och stadens växande storlek med nya krav på 
infrastrukturen resulterade i många av de fysiska förändringar som 
beskrevs i den historiska utredningen i 4.2. En del som måste belysas 
i samföringen av så många infrastruktursystem på samma plats är 
Karlskronas mycket linjära geografi, vilken delvis tvingar samman 
dessa system.  
 
Det finns dock tydliga undantag till detta något determernistiska 
synsätt. Under den historiska undersökningen av Bergåsa var det 
möjligt att identifiera två mycket tydliga konfliktpunkter där vägval 
gjordes som kraftigt avgränsade platsens framtid. Det första av dessa 
var en kort, intensiv period där olika alternativ för att lösa stadens 
trafikproblem diskuterades. Den andra konflikten gällde huruvida 
man skulle eftersträva en järnväg med slutstation i centrum eller mer 

perifiert i staden, och i förlängningen även om Bergåsa Stations vara 
eller icke vara. 
 
Dessa två vägskäl i den historiska processen studeras i följande 
stycke närmare med syftet identifiera aktörer och tolka möjliga 
motiv till deras hållning. Med hjälp av denna och tidigare kunskap 
kan således en djupare analys av dagens aktörer genomföras. 
 

5.2 Vägskäl 1 - En ny infartsväg 
 
Under årtionderna efter Sunnavägens byggnation ökade trafiken till 
Karlskronas centrum till en sådan mängd att en expansion av 
infrastrukturen var nödvändig52. Under utredninsprocessen framkom 
följande alternativ: 
 

Alternativ 1 innebar en förstärkning av Sunnavägen, 
vilket med kostnaden 13 miljoner kronor var det 
billigaste av de tre alternativen53. 

 
Alternativ 2 innebar uppförandet av en ny väg genom 
Wämöparken, den sträckning som i dagsläget är 
Österleden. Alternativet beräknades kosta 18 miljoner 
kronor54. 

 
En Trafikteknisk utredning undersökte också 
möjligheten med en ny infartsled över Dragsö mot 

                                                 
52 Agnes Wirén, Karlskrona 300 år Del III: En återblick i ord och bild 1931-1973, 
Axel Abrahamssons Tryckeriaktiebolag, Karlskrona, 1986, s. 135 
53 Ibid, s. 136 
54 Ibid, s. 136 
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Nättraby. Detta alternativ beräknades kosta 22 miljoner 
kronor55. 

 
Karlskrona kommun sade sig vara positivt inställd till en västlig led, 
men såg de östra alternativen som av mer omedelbar vikt56. 
Kommunens drätselkammare gjorde dessutom bedömningen att 
Alternativ 1 innebar en otillräcklig uppgradering, och att en västlig 
led enbart innebar en begränsad trafikavlastning57. Det skulle dock 
framkomma ytterligare ett alternativ längre in i processen: 
 

Alternativ 3 innbar att järnvägen genom Bergåsa skulle 
flyttas österut till en ny sträckning genom 
Wämöparken – delvis i tunnel – och att förstärkningen 
av Sunnavägen då skulle kunna utnyttja den tidigare 
järnvägsmarken vid expansionen58. 

 
Till synes hade resultatet blivit två mycket olika trafiksituationer i 
Bergåsa. Det två alternativen ställdes mot varandra i en teknisk och 
ekonomisk utredning. Med hänvisning till vad som var att föredra ur 
trafikteknisk och ekonomisk synpunkt valdes Alternativ 2, vilket 
resulterade i vad som idag är Österleden59. 
 
Vilka aktörer och maktfaktorer kan då utläsas i den process som 
ledde fram till beslutet att satsa på Alternativ 2, Österleden? 
Karlskrona kommun framstår här som den absolut tydligaste och 
starkaste aktören. Kommunen önskar naturligt i sin roll att förvalta 
staden att lösa trafikproblemen, men är samtidigt delfinansiär och 

                                                 
55 Ibid, s. 136. 
56 Ibid, s. 136 
57 Ibid, s. 136 
58 Ibid, s. 136-137 
59 Ibid, s. 137 

vill därför begränsa kostnaderna för projektet. Kommunens 
ekonomiska intresse var till synes starkt nog att välja att förespråka 
Alternativ 2, trots en mer intensiv påverkan på naturmiljön. 
Länsstyrelsen, som inte besitter samma starka ekonomiska och 
fysiska band till processen, ifrågasatte denna naturpåverkan – 
ingreppen i Wämöparken – i sitt yttrande, men motsatte sig inte 
alternativet60. Även länsstyrelsen representerar i förlängningen dock 
liknande ekonomiska intressen som regeringens företrädare, då 
Österleden huvudsakligen finansierades med statliga bidrag61. 
 
Kommunens position kan även härledas till dess relation med 
järnvägen. Man såg helst att järnvägen flyttades till utanför den 
centrala staden, vilket stötte på motstånd från flera olika parter62. 
Benägenheten till större investeringar i järnvägen, vilket var en av 
Alternativ 3:s innebörder, kan därmed ha varit begränsad hos 
kommunen. 
 
Trafiklösningen för Österleden utarbetades innan SCAFT 1968:s 
framkomst63, men bär spår från en av dess svenska föregångare 
Handboken BYGG 196264. I handboken beskrivs hur trafiknätet 
skall delas in i trafikleder för förbifart, infartstrafik, matargator, 
lokalgator och dylikt. Österleden planeras här som en infartsled för 
trafik till orten från förbifartsleden (E22). Från infartsleden används 
nya och befintliga vägar i grönstruktur som matargator till stadens 
lokalgator. Denna separeringsinriktade paradigm tycks ha styrt vad 
som uppfattades som var att föredra trafiktekniskt vid tidpunkten, 

                                                 
60 Ibid, s. 137 
61 Ibid, s. 139 
62 Ibid, 1986, s. 133 
63 Ibid, s. 138 
64 Hagson, s. 126 
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och Alternativ 2 – i mer jungfrulig mark – framstår som att enklare 
kunna anpassas efter denna paradigm än Alternativ 3. 
 

5.3 Vägskäl 2 – Järnvägens framtid 
Järnvägen till Karlskrona stod färdig 1874, trots visst motstånd från 
marinen65. Karlskrona centralstation lokaliserades liksom många 
andra tågstationer som uppfördes vid den tidperioden strax utanför 
den dåvarande stadskärnan66. Trots marinens initiala motstånd 
konstruerades på dess initiativ en förlängning till varvet endast ett 
tiotal år senare67. 
 
Som tidigare omnämnts önskade Karlskrona kommun under mitten 
av 1900-talet att flytta bangården ut från centrum till en plats utanför 
staden, såsom Gullberna eller Vedeby. I denna ambition stod 
kommunen förhållandevis ensam, då marinen, SJ samt stadens 
företagare ville behålla järnvägen i centrum68. Striden visade sig bli 
för svår för kommunen, och järnvägen blev kvar i centrum. 
Marinens spår lades sedemera ned 199069, och undantaget en kort 
period mellan 1995 och 1997 är godstrafiken på järnvägen numera 
helt nedlagd70. 
 

                                                 
65 Hillbom, s. 41 
66 O. Eriksson & R. Sandelius, Centralstation eller hållplats utanför staden? 
Metoder för järnvägsplanering: delrapport, Boverket, 1995s. 7 
67 Hillbom, s. 166-167 
68 Wirén, s. 133 
69 Emmaboda-Karlskrona kust till kust-banan, järnväg.net, hämtad 5 maj 2011, 
<http://www.jarnvag.net/index.php/banguide/banor-gotaland/emmaboda-
karlskrona> 
70 Elofsson, Blekinge kustbana – järnvägen som gick mot strömmen, s. 20 

Med grund i Boverkets rapport Centralstation eller hållplats utanför 
staden? går det att dra vissa slutsatser om prioriteringar som styrt vid 
hantering av järnvägens loaklisering i modern tid. 
Järnvägsdragningen till Karlskrona centrum har skapat 
genomgående barriäreffekter, och befintligt enkelspår begränsar 
kapaciteten. Den nuvarande sträckningen erbjuder dock närhet till 
vad som beskrivs som attraktiva målpunkter såsom service, högre 
utbildning, arbetsplatser och sjukvård71. 
 
Tågstationen vid Bergåsa får med Boverkets kriterier särskild vikt. 
Här finns närhet till sjukvård (Blekingesjukhuset/Karlskrona), högre 
utbildning (Blekinge Tekniska Högskola), arbetsplatser (främst 
Telenor och arbetsplatser i Wämö Center) och tillgång till den vida 
majoriteten av stadens kollektivtrafik, allt inom en 
femhundrametersradie från stationen.  
 
Blekingesjukhuset/Karlskrona har möjligen varit en bidragande 
orsak till Bergåsa stations återkomst, men har trots sin långa 
etablering vid platsen ej varit stark nog att på egen hand behålla 
tågstoppet. Detta kan jämföras med Blekinge Tekniska Högskola, 
som etablerades 198972 och fick sällskap av tågstoppet i Bergåsa åtta 
år senare (1997). Med sitt stora antal unga studenter ser sannolikt 
högskolan en tågstation i Bergåsa som allra högsta grad i deras 
intresse. 
 
Karlskrona kommun tycks ha förändrat sin uppfattning om en central 
järnväg. I översiktsplan för 2030 uttrrycker kommunen intresse för 
att etablera ett nytt resecentrum i Gullberna73, men önskar även 
                                                 
71 Eriksson & Sandelius, s. 9-10 
72 Blekinge Tekniska Högskola, Om BTH, hämtad 5 maj 2011 
<http://www.bth.se/ombth> 
73 Karlskrona kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, s. 31 
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förbättra järnvägsstationen i centrum74 och ökad spårkapacitet75. 
Dess tidigare ambitioner att flytta järnvägen ut ur centrum kan 
möjligen härledas till dåvarande trafikplaneringsparadigmer, strävan 
efter minskade barriäreffekter och en önskan att utnyttja central 
mark för annat ämne. 
 

5.4 Karlskrona kommun – en central aktör 
 
Som märks tydligt i utredningen av dessa två historiska processer är 
Karlskrona kommun en aktör som är ständigt närvarande i processen 
och som har stor möjlighet att påverka den. Kommunens åsikter och 
synsätt, märkbara både i form av dess politik och de tekniska 
lösningar som förespårkas av dess tjänstemän, är högst föränderliga i 
tiden.  
 
En noterbar begränsning i kommunens handlingsalternativ kommer 
inte från andra aktörer, utan inifrån, från dess egna tjänstemän. 
Dessa är bundna av rådande planeringsparadigmer, vare sig dessa är 
dagens, sextiotalets eller någon annan periods. Kommunen 
begränsas också i sina handlingsalternativ av ekonomiska faktorer 
och den allmänna opinionen, till vilken kommunens politiker måste 
förhålla sig. Detta förhållninssätt grundar sig i hur politikerna tolkar 
kommuninvånarnas önskningar, vilka kan vara outtryckta eller 
genom kraftig debatt mycket tydliga. Vad kommunen i slutändan 
genomför på platsen begränsas och bestäms också av de andra 
aktörerna; detta kan exempelvis märkas vid tidigare vägplanering 
och nyetablerande av tågstationen. 
 

                                                 
74 Karlskrona kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, s. 40 
75 Ibid, s. 31 

Kommunen har makten att driva en process för platsens utveckling, 
att förespråka en vision för dess utveckling begränsat av rådande 
planeringsideal. Kommunens begränsningar kan också överlappa till 
att vara del av dess ideal, som märks av i dess önskan om att behålla 
tågstationen i Bergåsa. Här utövar Blekinge Tekniska Högskola och 
Blekingesjukhuset/Karlskrona sin makt i önskan att behålla 
stationen, vilket kommunen tvingas acceptera, men då god 
kollektivtrafik av kommunen uppfattas som en positiv aspekt uppstår 
ingen direkt konflikt.  
 
Stadens invånare påverkar dock inte enbart kommunen genom 
opinion men också genom sina handlingar. Dess transportmönster 
ställer krav, först fysiska men i förlängningen även i opinionen, på 
att hanteras på vad som stadens invånare upplever vara ett 
tillfredsställande sätt. Mot denna grupp är kommunen starkt 
begränsad i sitt handlingsutrymme. 
 

5.5 Blekingesjukhuset/Karlskrona 
 
Med sitt mycket stora antal anställda och som en målpunkt för 
många utav stadens och kommunens människor har 
Blekingesjukhuset/Karlskrona, administrerat av Landstinget 
Blekinge, makt att påverka kommunens val av utveckling av platsen. 
Genom sin särställning i samhället som vårdinstitution och som det 
enda sjukhuset i östra Blekinge har Blekingesjukhuet/Karlskrona 
makt att påverka delar utav stadsutformningen på ett sätt som skiljer 
sig från mindre märkvärdiga organisationer och som enklare 
accepteras av samhället och övriga aktörer. 
Blekingesjukhuset/Karlskrona syns i relativt liten utsträckning i den 
historiska processen vad gäller direkt inblandning, men märks av 
som ett av motiven till anläggning eller förändring av 
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kollektivtrafiken i form av spårvagnsnät och införandet av tågstopp. 
Denna makt var dock ej tillräcklig för att behålla tågstoppet 
kontinuerligt, utan tycks delvis bero på rådande 
planeringsparadigmer och möjligen även i behov av 
komplementerande organisationer för att tillsammans kunna utöva 
tillräckligt med makt för att återfå tågstoppet i Bergåsa. 
 

5.6 Blekinge Tekniska Högskola  
 
Blekinge Tekniska Högskola har genom sin etablering bidragit till 
att förändra hur Bergåsa används som plats. Rent praktiskt 
manifesterar sig detta i det ökade underlaget för en tågstation, som 
återintroducerades först efter att högskolan grundats, men högskolan 
har genom sin existens makt i sig. Som belysts ett flertal gånger 
ovan upplevs högre utbildning genomgående i flera 
planeringsdoktriner som en positiv faktor, något som bör tas till vara 
på och som särskilt bör förses med goda kommunikationer. Denna 
särställning innebär att högskolan enbart genom sitt varande 
validierar tågstationens existens, och har därmed makt att bestämma 
platsens utveckling i riktning mot goda kollektivtrafikförbindelser. 
 

5.7 Stadens invånare i rörelse  
 
Stadens invånare påverkar genom sin opinion kommunens hantering 
av planeringen, men har än större makt att påverka stadens 
utformning genom sitt transportmönster. Detta kan ses som kopplat 
till opinionen, då kommunen tvingas hantera de problem 
kommuninvånarnas transportmönster tar sig i uttyck som innan 
bristerna skapar en övermäktig opinion. Invånarna ställer krav på 
snabba transporter och god tillgänlighet. Detta oavsett om 

förflyttningen tar sig i uttryck till fots, på cykel, i bil eller med 
kollektivtrafiken, då Bergåsa är en plats där alla dessa trafiktyper 
blandas i signifikativ mängd. Invånarnas transportmönster tvingar 
även kommunen till handling genom sitt krav på trafiksäkerhet, då 
brister på denna punkt uppfattas som starkt negativt både av 
systemets användare och kommunen. 
 
Sin stora makt till trots har stadens invånare inte makten att påverka 
systemet i detalj på grund av sin splittrade sammansättning. Gruppen 
sätter generella krav och utövar generell makt över kommunen, som 
genom sin expertkunskap och maktställning får friheten att hantera 
det. Detta kan jämföras med högskolan och sjukhuset, som är 
definierade grupper med väl specifierade krav. 
 

5.8 Vägen framåt – Karlskrona kommuns förslag 
 
Karlskrona kommun föreslår i sin översiktsplan för 2030 att Bergåsa 
station bör byggas om till dubbelspår och att en planskild lösning 
införs76. I översiktsplanen presenteras vad som beskrivs som en 
”möjlig utformning” där knutpunkten för trafiken flyttas söderut mot 
parken Monsunen, som mot Sunnavägen bebyggs med 
flerbostadshus. Den befintliga fyrvägskorsningen 
Valhallavägen/Sunnavägen upphör och omvandlas till T-korsning 
med torgbildning. Den motorbundna trafiken leds istället planskilt 
från Sunnavägen över till Ekorrvägen vid den nya knutpunkten som 
omnämns ovan. Detta innebär en liten förändring resesträcka för 
nord-sydlig trafik, och en något ökad (omrking 350 meter) 

                                                 
76 Karlskrona kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, s. 31 
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resesträcka för öst-västlig trafik. Stationsmiljön flyttas i förslaget 
även det något söderut77. 
 
Kommunens beslut att flytta knutpunkten för trafiken och att placera 
den i tunnel är främst tekniskt-ekonomiskt motiverade. Byggandet 
av tunnel för biltrafik under järnvägen är långt mer ekonomiskt 
attraktivt, men är även en mycket enklare teknisk process. Väg under 
järnväg kan konstrueras i större lutning, med lägre höjd och mindre 
stödmaterial. Att placera biltrafiken nedsänkt är dock högst 
problematiskt i Bergåsa till följd av de nivåskillnader till 
omrkingliggande bebyggelse som skapas, men fullt möjligt söderom 
där järnvägen ligger något högre än bilvägen78. 
 

5.8.1. Konsekvenser 
 
Omvandlingen av plankorsning med signalljus till cirkulationsplats 
med planskild korsning resulterar i förbättrat trafikflöde med 
minskad ekologisk påverkan. Förslaget tar ökad mark i anspråk. 
Samtliga nuvarande vägdragningar kvarstår, och till detta läggs nya 
dragningar söder om nuvarande trafikknutpunkt. Järnvägens 
barriäreffekt på Bergåsa kvarstår, och passage i plan kvarstår för 
oskyddade trafikanter. Vägnätet blir mindre gent för samtliga 
riktningar undantaget Sunnavägen-Gamla infartsvägen. Den 
högtrafikerade Sunnavägen korsas i förslaget av en torgbildning, 
vilket kan skapa konflikter. Konsekvenser för torgmiljön riskerar att 
bli bristande miljö för oskyddade trafikanter eller försämrat 
trafikflöde för Sunnavägen. 
 
                                                 
77 Karlskrona kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, s. 47 
78 Ola Swärdh, Karlskrona kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen,  intervju 5 
maj 2011 

5.8.2. Långsiktig hållbarhet 
 
Karlskrona kommuns förslag får bedömas ha vissa brister vad gäller 
långsiktig hållbarhet. Intrången på Sunnavägen i form av 
torgbildning kan innebära konflikter mellan biltrafik och oskyddade 
trafikanter, och kan dessutom innebära försämrat trafikflöde och en 
totalt sett försvårad trafiksituation för staden. Järnvägens 
barriäreffekter i Bergåsa kvarstår. Utformningen av stadsmiljön för 
delar av Bergåsa centrum lämnas outredd. 
 

5.9 Karlskrona kommuns hantering av liknande 
platser 
 
Berågsa är inte ensam i Karlskrona om att ha konflikter då olika 
trafiksystem och transportmedel tvingas dela utrymme. För att öka 
kunskapen om hur Bergåsas problem kan hanteras och varför 
Karlskrona kommun föreslagit den aktuella utformningen för 
Berågsa har tre andra konfliktomroden identifierats och undersökts. 
Vad som presenteras nedan är en kort överblick och Karlskrona 
kommuns planer på hur dessa problem skall lösas. 
 

5.9.1. Infartsleden Rosenholm/Silleboda 
 
Vid infartsleden i nordvästra Karlskrona via Ronnebyvägen finns en 
trafiksituation med vissa gemensamma drag med Bergåsa. Här finns 
en spårkorsning i plan i vad som i övrigt är en trafikplats helt enligt 
SCAFT 1968:s principer, och en ovanlig företelse vid en modern 
motorvägsavfart. En planskild korsning har konstruerats cirka 500 
meter längre bort för nästföljande avfart. Den aktuella korsningen i 



40 
 

plan tjänar också som den huvudsakliga förbindelsen till Rosenholm 
från Karlskrona stad, och utsätts därför av periodvis intensiv 
belastning från personbilstrafik och kontinuerlig 
kollektivtrafiksförsörjning.  
 
Plankorsningen tas ej upp som ett problemområde i kommunens 
översiktsplan, vare sig vid en allmän planering av närområdet79 eller 
som en faktor vid problem med plankorsningar i staden80. Däremot 
hanteras problemet i en ännu ej antagen fördjupad översiktsplan över 
Rosenholm, där planskild lösning med bilvägen placerad under 
järnvägen är föreslagen81. 
 

5.9.2. Gullberna station 
 
Karlskrona kommuns översiktsplan för 2030 föreslår ett nytt 
stationsläge och resecentrum i Gullberna82, vilket kommer att skapa 
en situation där ett flertal lager måste hanteras. Situationen som 
uppstår liknar den i Bergåsa. Bil- och kollektivtrafik korsar i 
dagsläget järnväg i plan, och det planerade tågstoppet är placerat i 
platsens omedelbara närhet. Platsen beskrivs i översiktsplanen som 
ett problemområde även i dess nuvarande utformning83. 
 

                                                 
79 Karlskrona kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, s. 85 
80 Ibid, s. 106 
81 Karlskrona kommun, Fördjupning av överiktsplan – Nordvästra stadsbyggden – 
Rosenholm med omgivningar, s. 20, hämtad 5 maj 2011, < 
http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Bostad%20o
ch%20miljo/Plandokument/Nordvastra%20stadsbygden/FOP_NV_stadsbygden_0
80520.pdf> 
82 Karlskrona kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, s. 31 
83 Ibid, s. 106 

Kommunens föreslagna lösning av dessa problem innebär en 
planskild lösning i form av vägtunnel under järnvägen. Detta är en 
förlängning av Hultvägen, vilket en befintlig väg som passerar 
planskilt under Österleden. Lösningen innebär en stark och direkt 
öst-västlig koppling i den norra delen av staden. Korsningen i plan 
elimineras helt i detta förslag84. Konstruerandet av planskildhet 
underlättas av planer att höja järnvägen för att skapa en ny koppling 
mot Verkö i form av järnvägsbro över Österleden85. 
 

5.9.3. Sammanfattande analys 
 
Övervägande framgår Karlskrona kommuns huvudlinje vid 
järnvägskorsning i plan att placera väg i nedsänkt planskild lösning. 
Denna linje grundar sig dels i ett ekonomiskt motiv men görs även 
av tekniska anledningar, då en vägtunnel kan göras lägre och tål 
mycket brantare och plötsligare förändringar i lutning86. Detta 
erbjuder kommunens planeringsavdelning större valmöjlighet i vart 
en planskild lösning skall placeras. Även om dessa tekniska 
begränsningar kan avhjälpas med större investering uppfattas 
sannolikt de tekniska vinsterna från detta som begränsade av 
kommunen. 
 

                                                 
84 Ibid, s. 50 
85 Swärdh 
86 Ola Swärdh, Karlskrona kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen,  intervju 5 
maj 2011 
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6. Platsens framtida utformning 
  

6.1 Analytisk ram 
 
För att på bästa sätt kunna tillämpa den kunskap som 
undersökningen givit upphov till bör en analytisk ram etableras. 
Denna återknyter till frågeställningen för att visa hur ny kunskap har 
giltighet för det problem som undersöks och för att tydligt visa hur 
denna information används för att lösa de uppställda problemen. I 
återknytningen till frågeställningarna etableras begrepp med en mer 
generell giltighet, och sättet dessa begrepp kommer att användas för 
att lösa de uppställda problemen klargörs. 
 
 

1. Vilka aktörer och maktfaktorer har styrt platsens historiska 
utveckling och lett fram till den nuvarande situationen? Hur 
begränsar denna historiska utveckling och de vägval som 
gjorts framtida utvecklingsalternativ? 

 
Den expanderande staden har som en konsekvens av samhällets 
förändringar och de krav samhällets invånare ställt i hög grad 
begränsat Bergåsas utveckling. De aktörer som deltagit i processen 
har ur ett historiskt perspektiv främst gjort ansatser att behandla 
denna expanderande stad med nya och förändrade transportbehov. 
Vägvalen dessa aktörer har gjort har alla begränsat de framtida 
valmöjligheter som finns till platsens utveckling. Den historiska 
processen sätter upp bestämda gränspunkter inom vilka framtida 
förändringar tillåts ske. Dessa gränspunkter formar staden till det 
smala band av kommunikationer som finns idag, och skapar ett 
system som är mycket svårt att bryta.  

 
För förslag till förändring gäller att ta hänsyn till dessa gränspunkter, 
att besitta vetskapen om att platsens framtid är en utveckling av den 
väg som lett till dess nuvarande utformning och inte sker 
förutsättningslöst. Det begrepp som främst eftersträvas här är främst 
en form av spår- eller vägvalsberoende. Platsen är formad av de 
vägval som gjorts och som ofta är allt för fastrotade för praktisk 
förändring, vilket resulterar i en linjär utveckling av platsen inom 
realistiska parametrar. 
 
 

2. Vilka är de mest framträdande aktörerna som påverkar 
platsen i nuläget? Hur begränsar dessa framtida 
utvecklingsalternativ? 

 
Platsens framtida utveckling bestäms av den interna maktbalans som 
råder. Olika aktörer verkar och utövar makt mot eller med varandra 
beroende på de mål som önskas uppnås. Samhällets värderingar är 
vad som i grunden bestämmer vilken aktör som har mest makt vid en 
given tidpunkt, vilket i vår tid oftast tagigt sig i uttryck som en kamp 
mellan privata, offentliga och allmänna intressen. Tidsperioden och 
samhällskontexten bestämmer till vilken grad dessa olika intressen 
och subintressen värderas och tilldelas makt.  
 
Detta är den interna maktbalansen, där de önskemål de mäktigaste 
aktörerna har får störst genomslagskraft och tillåts påverka platsens 
utformning. Förändringar i den interna maktbalansen ger utslag i den 
fysiska miljön, och alternativen till förändring avgränsas av de olika 
aktörernas önskemål och det interna samspel som sker mellan dem. 
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3. Hur hanterar man samspelet mellan olika trafiksystem på 
platsen på ett effektivt, säkert och långsiktigt hållbart sätt? 

 
Möten mellan olika trafiksystem på en enskild definierad plats för 
med sig potentiella konflikter. Dessa tar sig i uttryck i aspekter som 
säkerhet, effektivitet och trygghet. Dessa möten mellan 
transportsystem innebär både möjligheter för positiv utveckling och 
ett positivt samspel, men också risker för konflikter, sammanfall och 
alienation. För att leda utvecklingen i en hållbar riktning krävs en 
djup och mångsidig bild av hur dessa transportsystem samverkar, 
och vart konflikter och möjligheter existerar. 
 
Det centrala begrepp för att uppnå ett hållbart system i 
tillämpningsskedet är här konflktreducering. Syftet med 
konfliktreduceringen är att skapa ett jämlikare system mellan de 
olika transportsystemen där ingen trafiktyp eller individ upplever 
eller utsätts för särskild exponering, risk eller obehag. 
 
 

4. Hur avser lokalt ansvariga myndigheter hantera problem av 
liknande karaktär på andra platser? 

 
För att en förändring skall genomföras måste den ses som 
samhällsekonomiskt motiverad. Denna samhällsekonomiska vinst är 
inte i sig en fastlagd gräns, utan varierar beroende på rådande 
samhällskontext och klimat. Vad som under en tidsperiod uppfattas 
som en samhällsekonomisk vinstkalkyl är inte nödvändigtsvis det 
under en annan period, då både värderingar och förutsättningar för 
att genomföra förändringen kan ha förändrats. 
 
Detta krav på samhällsekonomisk vinst innebär att de förändringar 
som föreslås måste av de aktörer med störst makt att påverka denna 

del av processen måste ses som att uppväga de kostnader ett 
genomförande medför. Om detta krav ej uppfylls sker ingen 
förändring. 
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6.2 Förslag till lösning 

 

6.2.1 Vägvalsberoende 
 
Den fysiska miljö som återfinns i Bergåsa har som etablerades i den 
historiska undersökningen haft en liknande struktur under lång tid. 
Denna struktur, med villabebyggelse i Berågsa/Västra Mark, 
Blekingesjukhuset/Karlskronas närvaro samt Wämö kyrkogård i 
sydväst bidrar alla till en mycket låst struktur där större fysiska 
förändringar i huvudsak endast kan ske mellan dessa strukturer.  
 
Två centrala vägval i modern tid har haft stor påverkan på de 
utvecklingsmöjligheter som finns i Bergåsa. Besultet att uppföra 
Österleden har resulterat i en stad med de centrala 
kommunikationslederna placerade nära varandra i ett långsmalt 
band. Detta har givit de föreliggande förutsättningar för 
kollektivtrafikens dragning med linjerna koncentrerade till Bergåsa 
och de stadsbildseffekter detta fört med sig till platsen. Jämför med 
en förstärkning av Sunnavägen, vilket exempelvis kunnat resultera i 
en trafikmiljö vilken inte lika väl tillåter sig blandas med en 
kollektivtrafikknutpunkt i stadsmiljö. Även alternativet att förlägga 
en infartsled över Dragsö bör uppmärksammats, då detta hade brutit 
upp det smala band av kommunikationsleder som finns i nuläget och 
minskat behovet av att förlägga all kollektivtrafik till samma plats. 
 
Det andra centrala vägvalet, beslutet att behålla järnvägen i centrum, 
har också kraftigt påverkat utvecklingsalternativen i Bergåsa. 
Järnvägens fortsatta lokalisering med central ändpunkt erbjöd 

möjligheten att införa lokal tågstation i Bergåsa då nya aktörer 
tillkom. 
 
Dessa två vägval har bidragit till att skapa Bergåsas nuvarande 
karaktär av knutpunkt och resecentrum. Dess påverkan på den 
fysiska miljön och de möjligheter som erbjuds därav har varit 
mycket stor. Med det smala band av kommunikationsleder och 
järnvägstation i centrum, och de mycket begränsad möjligheterna att 
förändra detta, kvarstår Bergåsa som en naturlig knutpunkt för 
resande i staden. 
 

6.2.2. Intern maktbalans 
 
Som diskuterats tidigare i arbetet har de centrala aktörerna på platsen 
alla någon form av intresse i att behålla tågstationen i Bergåsa. För 
Karlskrona kommun innebär närheten till sjukvård, kollektivtrafik 
och högre utbildning att platsen är väl lämpad som knutpunkt enligt 
rådande planeringsdoktriner. Denna positiva bild av tågstationens 
roll resulterar i ett positivt samspel med Blekinge Tekniska 
Högskola och Blekingesjukhuset/Karlskorna, som har god 
kollektivtrafikförbindelse som ett egenintresse. Dessa tre aktörers 
samlade styrka innebär i sig makt nog att säkerställa tågstationens 
fortsatta närvaro på platsen. 
 
Med ett stort antal människor i rörelse till dessa två aktörer 
(högskolan samt sjukhuset), samt stadens invånare i rörelse, ställs 
både outtalade och direkta krav på en effektiv och säker utformning 
av platsen. Även kommunen tycks dela denna uppfattning, men är i 
sin roll som stadsförvaltare långt mer direkt ekonomiskt ansvarig för 
sagda förändring än övriga aktörer. I nuläget kan en slags kamp om 
platsens framtid sägas äga rum: Karlskrona kommun har föreslagit 
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en lösning på problemet, och det kvarstår att se om denna lösning 
accepteras av övriga aktörer långsiktigt sett.  
 
 

6.2.3. Konfliktreducering 
 
Konfliktreduceringen i Bergåsa följer visionen att transportsystemen 
skall mötas på ett mjukare och mer jämställt sätt. Centrala delar i 
denna konfliktreducering är införandet av planskillnad mellan 
järnväg och övriga transportsystem, etablering av cirkulationsplats 
och utveckling i riktning mot en mer tillgänglig stadsmiljö. 
 

6.2.3.1. Planskild korsning 
 
Järnvägen placeras planskilt för att öka trafiksäkerheten och minska 
barriäreffekter. En nedsänkning av järnvägen föreslås som en central 
del i upplösningen av barriäreffekter i Bergåsa, och nedsänkningen 
tillåter stationsmiljön att behålla sitt nuvarande läge med förbättrad 
tillgänglighet. På grund av de höjdskillnader och kringliggande 
bebyggelse framstår en upphöjd plattform eller en nedsänkt 
cirkulationsplats som mindre attraktiva alternativ. En upphöjd 
plattform för även med sig långa ramper för järnvägen, som istället 
kan utnyttja närliggande höjdskillnader till sin fördel vid en 
nedsänkning.   
 
Att sänka ned järnvägen innebär en större ekonomisk investering än 
den kommunen avsett i sin översiktsplan, en investering som dock 
innebär stora vinster i funktion och stadsmiljö. Lutningen för spåren 
till stationen beräknas bli kraftig, men inom maxvärden för 
persontrafik. För godstrafik hamnar gränsvärderna för lutning över 

maxvärde, vilket kraftigt begränsar möjligheten att återuppta 
godstrafik på spåren till Karlskrona centrum. Detta är ett viktigt 
vägval att vara medveten om vid projektets genomförande. 
 

6.2.3.1.2. Tekniska förutsättningar 
 
De tekniska förutsättningarna för en nedsänkning av Bergåsa station 
har räknats fram med data från Trafikverket som grund. Dessa 
föreskriver höjden för bro över järnväg, vilken tillämpas för 
korsande vägar samt överdäckning i detta projekt, som 8 meter87. 
För den väg och överdäckning som byggs över järnvägen varierar 
måtten beroende på tekniska förutsättningar, men har här antagits till 
två meter. Exempel på projekt med liknande mått finns i 
Trafikverkets utredning om alternativa utformningar för tågstation i 
Sundbyberg88. Dessa två mått innebär en total nedsänkning av 
stationen på 10 meter under nuvarande marknivå. Stationens längd 
effektiviseras och kortas ned från 235 meter till 200, då den nedre 
delen av stationen upphör och dubbelspår införs för de ankommande 
tåg som i nuläget stannar där.  
 
För persontågstrafik gäller en högsta lutning för järnvägen av 25 
‰89. Bergåsas nuvarande marknivå är på 111 meter, vilket ger en ny 
                                                 
87 Trafikverket, Kiruna, Järnvägsutredning, Utställningshandling, s. 35, hämtad 
2011-08-09, 
<http://www.trafikverket.se/PageFiles/20235/Utstallelsehandling%20Kap5.pdf >  
88 Trafikverket, Järnvägsutredning Mälarbanan Tomteboda – Kallhäll, 
Gestaltningsprogram, s. 84, hämtad 2011-08-09, 
<http://www.trafikverket.se/PageFiles/17984/MB%20Gestaltningsprogram_sid%2
077-86_081010.pdf> 
89 Trafikverket, Järnvägsutredning Mälarbanan – Huvudrapport, s. 42, hämtad 
2011-08-09, < http://www.trafikverket.se/PageFiles/17984/MB_JU_kap_3.5-
5.1_sid_58-64.pdf> 
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nivå av 101 meter vid en nedsänkning. Vid punkter omkring 340 
meter norr och 280 meter söder om respektive ny plattformsände 
finns höjder på 108 meter, vilket ger en mellanskillnad på 7 meter. 
Detta ger en lutning på järnvägen av 20,5 ‰ i norr och 25 ‰ i söder. 
För den norra delen ligger marknivån vidare på 108 meter eller nära 
detta ytterligare ca 600 meter, vilket ger goda förutsättningar för att 
anpassa lutningen till den mest eftersträvnadsvärda. I söder fortsätter 
marken att stiga till nivåer av omkring 112 meter, men tillräckligt 
avstånd finns konsekvent för att hålla lutningen vid 25 ‰.  
 
Bildserie till höger: Nuvarande och beräknade höjdförutsättningar 
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6.2.3.2. Cirkulationsplats 
 
För att dämpa den intensiva trafikmiljön och skapa ett mer jämlikt 
och blandat system ersätts befintlig signalövervakad korsning med 
en cirkulationsplats. Detta bidrar till markant ökad trafiksäkerhet, 
förbättrat trafikflöde90 och ökade miljövinster91. I Bergåsa 
sammanstrålar dessutom fem olika vägar vid samma plats, vilket är 
problematiskt att hantera med traditionell fyrvägskorsning som bas. 
Ett mer dämpat och mjukt trafikflöde erbjuder möjligheter att öka 
kvalitéerna i närmiljön för platsens besökare. Cirkulationsplatsen 
innebär markant förbättrad säkerhet och resekvalitét för cyklister, 
vilket i sig medför vinster inom folkhälsan och miljön. Förändringen 
innebär en förstärkning av cykelns ställning och gör den till ett mer 
attraktivt transportalternativ. 
 
För att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanter förses vägarna 
med upphöjd gångpassage och mittrefug92. Cirkulationsplatsen 
utformas som enfältig, vilket är att föredra så länge kapaciteten ej 
överskrids eftersom den innebär högre trafiksäkerhet än en tvåfältig 
cirkulationsplats. 
 

6.2.3.3. Tillgänglig stadsmiljö 
 
Med hjälp av eliminerandet av järnväg i markplan och införandet av 
cirkulationsplats skapas förutsättningar för en långt mer tillgänglig 
stadsmiljö. Den fria markyta som skapas i områdets mitt utformas 

                                                 
90 Hydén, s. 136 
91 Ibid, s. 202 
92 Ibid, s. 241 

som ett mindre torg inrett med möjligheter att vistas på ett jämlikt 
sätt. Sittplatser, naturinslag, trygghet och överblickbarhet är alla 
viktiga inslag här. Torget får en rygg mot Sunnavägen med 
växtlighet av begränsad skala, då denna väg är den där högre 
hastigheter fortfarande riskerar att förekomma. Denna rygg öppnar 
också upp torget mot Wämö Center, den naturliga fokuspunkten i 
området. Hastigheten i omedelbar närhet till torget hålls så pass låg 
att den ej inkräktar på torgets funktion. Torgets öppenhet förväntas 
även samverka med biltrafiken för att även på så sätt dämpa 
trafikrytmen i Bergåsa. 
 
Torgets huvudfunktion är avkoppling och väntplats vid byte av 
transportmedel. Det finns gott om viloplatser, möjlighet till 
cykelparkering, hämtning/lämning med handikappfordon, 
busshållplats och direkt tillgång till tågstationen via rulltrappor och 
hiss. Torget är en social mötesplats och än viktigare knutpunkt än i 
dagsläget, och en möjlig viloplats innan fortsatt resa till Wämö 
Center, Blekingesjukhuset/Karlskrona, Campus Gräsvik med mera.  
 
I form av tågstation under mark är utformningen av stationsmiljön 
av största vikt. Trygghet är en mycket viktig aspekt. Ljus, synlighet 
och öppenhet är viktiga element här. Trygghet bör i så stor 
utsträckning komma av den fysiska miljön och snarare kompletteras 
av övervakande system såsom larm och kameror. Med grund i detta 
lämnas den sista biten av plattformen utan överdäckning för att 
knyta stationen närmare stadsmiljön. Passage över spår kommer att 
vara möjlig, och nedgångar till stationen kommer att placeras så att 
planskild korsning med väg är möjlig till Wämö Center och GC-väg 
mot Campus Gräsvik. Tillgängligheten för rörelsehindrade måste på 
grund av de nivåskillnader stationsmiljön innebär vara mycket god. 
Med anledning av detta är varje nedgång försedd med rulltrappor 
och handikapphissar. 
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6.2.4. Samhällsekonomisk vinst 
 
Förslaget innebär en stor investering i infrastrukturen men med 
tydliga vinster i säkerhet, effektivitet och stadsmiljö. Den långsiktiga 
hållbarheten bedöms vara mycket god. Trafiksäkerheten och 
trafikflödet ökas markant, och vägnätet behåller sin gena dragning. 
Miljön och säkerheten för oskyddade trafikanter förbättras. 
Barriäreffekterna i Bergåsa reduceradas kraftigt och stadsmiljön 
förbättras markant. Förslaget innebär en direkt mer miljövänlig 
trafikmiljö, och ger med en mer attraktiv stadsmiljö och ökad 
kapacitet bättre förutsättningar för kollektivtrafiken.  
 
Förslaget bör erbjuda signifikant möjlighet till en 
samhällsekonomisk vinst. Det finns dock en möjlighet att detta inte 
är fallet, vilket därmed skulle kräva en förändring i den interna 
maktbalansen eller samhällets värderingar för att på så sätt förändra 
värderingarna i den samhällsekonomiska kalkylen.  
 

6.2.5 Sammanfattning 
 
Syftet med detta förslag har varit att hantera problematiken med 
olika trafiksysten i konflikt i Bergåsa på ett långsiktigt hållbart sätt, 
och hanterar de brister som belysts i Karlskrona kommuns förslag. 
Minskade barriäreffekter, ökad trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet, 
ökad ekologisk hållbarhet och en mer attraktiv stadsmiljö har alla 
varit delmål i förslaget. 
 
Förslaget innebär en planskild korsning för spårtrafiken och att 
nuvarande signalkorsning ersätts med cirkulationsplats. Järnvägen 
sänks i nivå, placeras i tunnel vid punkten där den korsar vägen och 
täcks över med hårdgjord yta för torgbildning över stationens 

perronger. Ytan för perrongerna sänks ned till spårets nivå och förses 
med trappor och ramper för fotgängare. Den södra perrongen 
upphör. I enlighet med kommunens översiktsplan93 ges i förslaget 
plats för dubbelspår genom Bergåsa, och en andra perrong i nedsänkt 
miljö placeras på motstående sida om spåren. 
 
Knutpunkten för trafiken behålls vid sin nuvarande plats för att 
skapa ett så gent system som möjligt. Nedsänkningen av järnvägen 
medför en tillgänglig stadsmiljö som innebär reducerade 
barriäreffekter, då plankorsning försvinner och inga nya 
nivåskillnader för korsning skapas. Det bör uppmärksammas att 
förslaget ej innebär placerandet av järnvägen i en tunnel, då den 
enbart kommer att täckas av hårdgjord yta vilken dubblerar som tak. 
Detta görs av tekniska och ekonomiska skäl, men också med hänsyn 
till utformningen. Ett öppet schakt riskerar att med sina höga väggar 
skapa nya barriäreffekter, och järnväg placerad i tunnel kan innebära 
försämrad tillgänglighet, försämrad koppling till stadsmiljön och en 
mer problematisk teknisk lösning. 
 
I utarbetning av förslaget har särskild hänsyn tagigts till de historiska 
vägval som inneburit restriktioner för platsens utveckling, och de 
begränsningar platsens aktörer sätter vid utformning av den nya 
stadsmiljön. Detta arbete har genomgående använt sig av många 
olika angreppssätt och synvinklar för att nå fram till en så optimal 
och hållbar lösning som möjligt. 
 
Följande sida, till vänster: Illustrationsplan över området 
 
Följande sida, till höger: Effektivisering av transporter i området 

                                                 
93 Karlskrona kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, s. 49 
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7. Återkoppling 
 
För att undersöka om arbetet har resulterat i svar på de 
frågeställningar som ställdes upp i inledningen sker nedan en 
återkoppling till dessa. Till frågeställningarna knyts information och 
lärdomar dragna från arbetet och en kort diskussion hålls. 
 
 

1. Vilka aktörer och maktfaktorer har styrt platsens historiska 
utveckling och lett fram till den nuvarande situationen? Hur 
begränsar denna historiska utveckling och de vägval som 
gjorts framtida utvecklingsalternativ? 

 
Centrala aktörer i den historiska utvecklingen av platsen har 
huvudsakligen varit Karlskrona kommun/stad, även om denna roll 
ofta varit i reaktion på en växande stad till följd av rådande 
samhällsförändringar. Den växande stadens befolkning uppträder 
historiskt som en påverkande aktör då det i huvudsak är deras 
rörelsemönster som tvingar staden/kommunen till förändring. 
 
Den historiska utvecklingen begränsar Bergåsas framtid och de 
vägval som gjorts märks tydligt av i den fysiska miljön. Valen att 
förlägga Österleden till dess nuvarande sträckning och att behålla 
tågstationen i centrum bidrar båda till att begränsa platsens 
utveckling till en som liknar dagens. Jämför med detta om 
järnvägsspåret inte längre existerat eller om en bro mot Dragsö 
byggts. Dessa alternativa vägval hade båda brutit upp den roll som 
knutpunkt Bergåsa fått.  
 
 

2. Vilka är de mest framträdande aktörerna som påverkar 
platsen i nuläget? Hur begränsar dessa framtida 
utvecklingsalternativ? 

 
De mest framträdande aktörerna har identifierats som Karlskrona 
kommun, Blekingesjukhuset/Karlskrona, Blekinge Tekniska 
Högskola och stadens invånare i rörelse. Dessa begränsar framtida 
utvecklingsalternativ genom krav på att behålla tågstationen i 
Bergåsa, krav på en tillgänglig, effektiv och trafiksäker miljö, krav 
på väl fungerande kollektivtrafik och begränsade ekonomiska 
parametrar för förändring.  
 

 
3. Hur hanterar man samspelet mellan olika trafiksystem på 

platsen på ett effektivt, säkert och långsiktigt hållbart sätt? 
 
Långsiktig hållbarhet uppnås främst genom etablering av 
planskillnad för det mest barriärskapande, säkerhets- och 
effektivitetsstörande elementet, järnvägen. Kombinationen av bil-, 
gång- och cykeltrafik i samma plan på ett tillfredsställande sätt är 
fullt möjligt, men inte i kombination med järnvägen. Järnvägen bör 
med hänsyn till stadsbilden, ökad tillgänglighet och reducerade 
barriäreffekter om möjligt placeras i tunnel. 
 

 
4. Hur avser lokalt ansvariga myndigheter hantera problem av 

liknande karaktär på andra platser? 
 
Karlskrona kommun avser på de två liknande platserna att införa 
planskilda lösningar. För båda alternativen har lösningen väg under 
järnväg valts av tekniska och ekonomiska motiv.  
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