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Abstract 
Syftet med detta arbete är att studera ur olika synvinklar vad som 
gör en plats attraktiv och tillgänglig. Arbetet utgår från en fallstudie 
av det planerade kajstråket Borgmästarebryggan i Karlskrona. 
Genom analyser av resultaten från inventeringar, 
observationsstudier, intervjuer, dokumentsanalyser och beprövad 
praktik undersöks de bakomliggande faktorerna till 
Borgmästarebryggan, planens överensstämmelse med kommunens 
mål för att skapa en attraktiv och tillgänglig plats. Därefter kommer 
en kritisk läsning av planförslaget att utföras med grund i forskning 
och teorier om attraktivitet och tillgänglighet.  
 
Borgmästarebryggans tänkta utformning skapar många goda 
förutsättningar för att bli en attraktiv och tillgänglig plats för 
allmänheten. Dock visar arbetet även att den estetiska 
upprustningen och biltrafiken kring platsen kan skapa 
begränsningar samt att under vinterhalvåret riskerar 
Borgmästarebryggan att främst bli attraktiv för en viss samhällsklass 
på bekostnad av andras tillgänglighet. Detta går emot de 
grundläggande kraven för en offentlig plats: att vara en plats dit alla 
är välkomna. 
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1.1 Inledning 
För att möta framtidens krav på hållbara städer sker idag på många 
håll en utveckling mot förtätade städer genom att koncentrationen 
av bostäder, verksamheter och industri ökar inom de befintliga 
stadsgränserna. Kritiker menar dock att en förtätning inte behöver 
leda till hållbarhet utan kan till och med göra det motsatta då 
exempelvis föroreningar koncenteras på en mindre yta (Jenks, 
Burton och Williams 1996, 355). Fördelar med en förtätning är att 
stadens tillgänglighet förbättras då flöden som trafik och andra 
tekniska system kan göras effektivare samtidigt som fler människor 
bor och verkar på en mindre yta. Det kan även underlätta för såväl 
kontakt som möten då invånarna i staden kommer allt närmre 
varandra (Johansson 2004, 76-78). För att en förtätning av en stad 
ska kunna ske måste dock platser eller nya områden tas i anspråk 
vid upprättande av ny bebyggelse. Sedan en tid tillbaka har gamla 
industrihamnområden världen över varit under en sådan 
omvandlingsprocess. Ofta har de gamla industrihamnområdena 
förlorat sitt syfte samtidigt som deras havskontakt och någorlunda 
centrala läge varit exemplariskt för nybyggnation i form av bostäder 
och verksamheter (Breen och Rigby 1996, 13-14). Även i Sverige har 
denna process varit påtaglig där de två kända exemplen är Västra 
hamnen i Malmö och Hammarby Sjöstad i Stockholm (Grahn och 
Zimmer 2008, 6). 
 
I takt med en allt högre levnadsstandard och en mer mobil värld där 
turismen ökar börjar allmänhetens önskan och behov av öppna, 
offentliga platser att stiga (Breen och Rigby 1996, 16). Denna 
önskan skapar en konflikt då våra städer ofta förtätas på bekostnad 
av grönytor och förut öppna platser i staden (Savage, Warde och 

Ward 2003, 172). Utrymmet i staden är en viktig del i den sociala 
processen dvs. den sociala hållbarheten (Madanipour 1997, 16). 
Med det allt mindre utrymmet i den förtätade staden ökar kraven 
på de offentliga platserna av den enkla anledningen att vi inte har 
råd, ur ett socialt hållbart perspektiv, att låta dem stå oanvända. 
 
Den svenska örlogstaden Karlskrona har en vision att möta 
framtidens hållbarhetsproblem bl.a. genom en förtätning 
(Karlskrona kommun 2010, 24). Ett steg i den riktningen är en 
planerad omvandling av det havsnära, gamla industriområdet 
Pottholmen till en funktionsblandad stadsdel. För att kunna möta 
problematiken kring behovet av offentliga platser och den allt 
tätare staden har Pottholmen planerats med ett par offentliga 
platser och bl.a. ett kajstråk längs Borgmästarekajen, kallad 
Borgmästarebryggan (Karlskrona kommun 2012, 22 24). En offentlig 
plats i sig är emellertid ingen garanti för att den kommer att 
användas. Platsen måste såväl vara attraktiv som tillgänglig om den 
ska kunna locka besökare och användare (Karlskrona kommun 
2010, 36). Om en offentlig plats kommer att bli attraktiv och 
tillgänglig är något som är svårt att förutse innan platsen är uppförd 
men likväl är det en viktig utmaning för såväl planerare som 
beslutsfattare. Skulle ingen framtidsvärdering av platsen göras, 
riskerar den att bli felplanerad och stå oanvänd trots behovet och 
de ansträngningar som gjorts för att platsen skulle utvecklas. Därför 
är en kritisk granskning av en plats kvalitet av stor vikt för att kunna 
förebygga framtida problem innan de hunnit göra någon skada. 
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1.2 Problembeskrivning 
En förtätning av staden medför ett flertal konsekvenser. Då staden 
komprimeras rivs ofta gammal bebyggelse och ersätts med ny och 
mer effektiv, koncentrationen av utsläpp och buller ökar på en liten 
yta och blir allt svårare att hantera samtidigt som den allt tätare 
staden tvingar människor närmare varandra på gott och ont 
(Johansson 2004, 77). De största ekonomiska vinnarna vid en 
förtätning är ofta lokalförvaltning och exploatörer som gör vinster 
då markanvändningen intensifieras och de får högre avkastning per 
kvadratmeter ägd mark (Savage, Warde, Ward 2003, 171). Denna 
ekonomiska vinning görs tyvärr ofta på allmänhetens sociala 
bekostnad då utrymmen i staden minskar; exempelvis får ofta 
innehavare av bostäder som förut varit ljusa och haft god utsikt 
vänja sig vid att bo i skuggan av ett nytt flervåningshus. Även 
grönytor och offentliga platser som förut verkat som mötesplatser 
och rekreationsytor för medborgarna blir mål för exploatering 
(Savage, Warde, Ward 2003, 172).  För att de sociala värdena inte 
ska negligeras och staden fortfarande ska ha en samverkan mellan 
privat och offentligt, ställs det därför allt högre krav på de offentliga 
platsernas kvalitet.  
 
Karlskrona har i sin översiktsplan 2030 ett uttalat mål att vilja 
förtäta staden och förbättra vattenkontakten för allmänheten. 
Uppförandet av en ny stadsdel på det havsnära, gamla 
industriområdet Pottholmen anses vara ett steg i den riktningen 
(Karlskrona kommun 2010, 24 39). För att bemöta problematiken 
kring behovet av välfungerande offentliga platser har Gehl 
Architects ApS på uppdrag av Karlskrona kommun sammanställt en 
rapport kallad ”Strategi Karlskrona”, som är en del av Karlskrona 

kommuns översiktsplan 2030. Rapporten syftar till att skapa mål 
och rekommendationer samt agera beslutsunderlag till 
detaljplanering för hur de offentliga platserna på Trossö (centrala 
Karlskrona) ska utformas så att god kvalitet kan uppnås och de 
sociala värdena gynnas (Gehl Architects ApS 2007, 3). Ledord för 
hur detta ska uppnås är enligt rapporten att skapa attraktiva och 
tillgängliga offentliga platser (Gehl Architects ApS 2007, 10). 
 
Vad som upplevs som attraktivt och tillgängligt är dock subjektivt 
och varierar beroende på vilka instanser som tillfrågas. Detta 
medverkar till att det uppstår ett gap mellan vad som presenteras 
som attraktivt och tillgängligt i visioner och mål, där t.ex. en politisk 
agenda kan styra vad som framförs, och hur området gestaltas i 
praktiken där privata aktörer är inblandade och en ekonomisk 
faktor spelar roll. Både visioner och det praktiska utförandet kan 
dessutom skilja sig avsevärt mot vad forskning visat skapa 
attraktivitet och tillgänglighet. 
 
1.2.1 Syfte  
Syftet med detta arbete är att utvärdera, ur olika synvinklar, vad 
som gör att en offentlig plats anses vara attraktiv och tillgänglig. 
Vidare är syftet att se hur väl planförslaget för Borgmästarebryggan 
sammanfaller med Karlskrona kommuns målsättningar och 
rekommendationer för att uppnå attraktivitet och tillgänglighet. 
Detta ställs sedan mot en kritisk läsning av planförslaget med grund 
i forskning och teorier om attraktivitet och tillgänglighet.  
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1.2.2 Frågeställning 
Har planförslaget till Borgmästarebryggan förutsättningar att skapa 
en attraktiv och tillgänglig plats? 
 
 -Varför är Karlskrona kommun beredd att göra en 
 ekonomisk satsning för att uppföra ett kajstråk längs 
 Borgmästarekajen? 
  
 - Hur väl sammanfaller planförslaget till 
 Borgmästarebryggan med Karlskrona kommuns mål 
 och rekommendationer för att skapa en attraktiv och 
 tillgänglig offentlig plats?  
 
 - Hur väl sammanfaller planförslaget för 
 Borgmästarebryggan med arbetets teoriram angående 
 vad som gör en offentlig plats attraktiv och tillgänglig?  
 
 - Vad finns det för brister och hur kan planförslaget 
 utvecklas för att förbättra dessa? 
  

1.3 Avgränsning 
Arbetet kommer att utgöras av en fallstudie för att få en preciserad 
men samtidigt empiriskt bred analys av området. Den fysiska 
avgränsningen avser det planerade kajstråket Borgmästarebryggan 
på Pottholmen och dess relation till staden Karlskrona (se Figur 1 
och Figur 2). 
 
Arbetet avgränsas till att analysera vad som gör att en offentlig 
plats upplevs som attraktiv och tillgänglig ur olika synvinklar och hur 

detta bemöts i praktiken. Vad som gör en offentlig plats attraktiv 
och tillgänglig kommer, utifrån litteraturstudier av ett urval av 
urbanforskares teorier, att diskuteras i ”Kapitel 3 – Begrepp och 
Teori”. Karlskrona kommuns visioner för hur attraktivitet och 
tillgänglighet uppnås på offentliga platser avgränsas till de mål och 
rekommendationer som presenteras i deras Översiktsplan och i 
deras rapport ”Strategi Karlskrona”. Studier av den tänkta 
utformningen av Borgmästarebryggan utgörs av dokumentsanalyser 
och intervjuer.  

 
Figur 1. Pottholmen på Trossö i Karlskrona (Författaren 2013). 
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Figur 2. Avgränsning av undersökningsområde. Borgmästarekajen med omnejd (Karlskrona 
kommun 2012a, 3 -modiferad av författaren) 

1.4 Disposition 
I Kapitel 1 – Inledning behandlas arbetets problembeskrivning och 
arbetets syfte och frågeställning presenteras. Vidare behandlas 
arbetets avgränsning och även en inledning till arbetet. 
 
I Kapitel 2 – Metod görs en djupare redogörelse av det 
tillvägagångssätt som valts för att få fram de resultat och analyser 
som driver arbetet framåt. Metodvalets styrkor och svagheter 
presenteras och diskuteras samt hur metoderna kommer att 
användas och varför. 
 
Kapitel 3 – Begrepp och Teori inleds med en kortfattad definition 
av de mest centrala begreppen i arbetet. Därefter följer en studie 
och diskussion av forskning och teorier angående attraktivitet och 
tillgänglighet. 
 
I Kapitel 4 - Resultat och Analys presenteras och analyseras 
resultaten från metoden. Kapitlet börjar övergripande med att 
studera staden Karlskrona. Därefter arbetar sig kapitlet ner mot en 
mer detaljerad skala. Analysen av varje enskild del i kapitlet behövs 
för att få en förståelse för den specifika platsens relation till staden. 
 
I Kapitel 5 – Diskussion vävs de förgående kapitlena ihop då 
arbetets frågeställning besvaras med en diskussion. 
 
Kapitel 6 – Referenser presenterar de källor som har använts i 
arbetet. 
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Metoden som tillämpas i detta arbete bygger på en fallstudie av 
planförslaget Borgmästarebryggan som kommer att vara en 
offentlig plats längs Borgmästarekajen i Karlskrona. 
 
Inledningsvis kommer arbetet främst att bestå av litteraturstudier 
som utgör en del av arbetes teoretiska bakgrund och teoriram, 
exempelvis studeras urbanforskares teorier kring vad som gör en 
plats attraktiv och tillgänglig. Därefter kommer Pottholmens 
relation till Karlskrona att med både kvalitativa och kvantitativa 
metoder undersökas för att förstå sambandet mellan den specifika 
platsen, Borgmästarebryggan, och staden. Med denna förståelse 
som grund kan ett analysarbete påbörjas av Borgmästarekajen och 
den framtida Borgmästarebryggan. De metoder som kommer att 
användas är: 

- Inventeringar 
- Observationsstudier  
- Dokumentanalyser  
- Litteraturstudier 
- En jämförelse av beprövad praktik 

Den empiri som erhålles från de kvalitativa studierna kommer 
slutligen att ställas mot den empiri som erhållits från de kvantitativa 
studierna och en undersökning om det finns motsättningar kommer 
göras. Variationen av metoder ger flera olika typer av data som kan 
väga upp varandras trovärdighet och gör att frågeställningarna kan 
besvaras på en bredare informativ grund (Denscombe 2009, 188-
189). 
 

 

2.1 Fallstudie 
Det som kännetecknar en fallstudie är att den fokuserar och går in 
på djupet på en undersökningsenhet. En fallstudie är i sig inte en 
metod utan snare en kombination av flera metoder. Detta ger 
forskaren möjlighet att kunna variera olika typer av metoder och på 
så sätt införskaffa ett mer detaljerat material där olika empiri kan 
vägas mot varandra. Ett sådant detaljerat material ger forskaren ett 
flertal infallsvinklar och därmed en tillräckligt bred förståelse för att 
kunna förstå mångfasetterade problem som planeraren ofta står 
inför (Denscombe 2009, 59-61).  
 
Denna typ av metodkombination gör sig gällande i detta arbete när 
exempelvis dokumentsanalyser av plandokument vägs mot 
inventeringar och observationsstudier.  
 
Fallstudiens styrka, att med hjälp av ett flertal metoder kunna samla 
stora mängder data, kan också vara dess svaghet. En allt för stor 
mängd data kan bli svårhanterligt och allt för tidskrävande för att 
vara möjligt att hantera under den utsatta tidsperioden forskningen 
ska slutföras på (Denscombe 2009, 72). Därför måste forskaren vara 
tydlig i sin avgränsning och inte ta på sig ett större ansvar än denne 
klarar av. 
 
En av de metoder som kommer att användas för att skapa en 
förståelse för de undersökta platserna är platsinventeringar. Utöver 
att Karlskronas kust inventeras kommer två platser att studeras. 
Den ena är undersökningsområdet Borgmästarekajen i Karlskrona, 
både hur det ser ut idag och det planerade kajstråket 
Borgmästarebryggan, och den andra är Sundspromenaden i Västra 
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Hamnen i Malmö. Sundspromenaden kommer att studeras för att 
möjliggöra en jämförelse av undersökningsområdet med redan 
beprövad praktik och på så sätt införskaffa en uppfattning om var 
det finns brister och möjligheter. Då Borgmästarebryggan inte är 
uppförd ännu kommer en inventeringsanalys att ske med hjälp av 
studier av plankartor, plandokument och intervjuer. 
 
Inventeringarna, och även observationsstudierna, har nackdelen att 
forskaren själv samlar in materialet och resultaten kan därför 
indirekt påverkas av dennes uppfattning, exempelvis inställning till 
platsen, uppväxt osv. Ett annat problem är att dessa studier 
beskriver vad som finns eller händer men inte varför (Denscombe 
2009, 274 280). För att minimera dessa risker kommer den 
insamlade empirin att ställas mot slutsatser från andra metoder för 
att se om det finns motsättningar.   
 
Inventeringar kan ge bättre förståelse för den fysiska utformningen 
men saknar möjlighet att beskriva hur platsen används. Därför 
kommer även ett antal att observationsstudier utföras på de 
berörda platserna (Denscombe 2009, 271). Observationsstudierna i 
detta arbete syftar till att öka förståelsen för hur den fysiska 
gestaltningen påverkar den sociala aktiviten.  
 
Förutom nackdelen att observationerna görs av forskaren själv finns 
det också en risk att det vid tiden för observationen sker aktiviteter 
som inte tillhör det normala. Även vädret och veckodagen kan ha 
en stor inverkan på vad som sker under observationstillfället 
(Denscombe 2009, 281). Därför kommer 16 observationstillfällen 
att utföras vid Borgmästarekajen. De första åtta observationerna 
sker under vinterhalvåret och är uppdelade i fyra tillfällen en vardag 
och fyra tillfällen en helgdag. De resterande åtta är uppdelade på 

samma vis men gjorda under våren. Detta för att få ett så brett 
spektrum som möjligt av dagens aktiviteter under skiftande 
årstider. Även Västra hamnen kommer att observeras på samma vis 
men, pga. tidsbrist, endast åtta gånger under våren. Observationer 
under endast två årstider anses fortfarande inte ge en tillräcklig 
empiri för att dra större slutsatser. Det är därför viktigt att 
observationsmaterialet kompletteras med empiri från de andra 
metoderna.  
 
Dokumentsanalyser och litteraturstudier av skriftliga källor är 
utgångspunkt för tolkning av arbetets kvantitativa data. Genom 
studier av ett urval av för ämnet relevanta texter kan en teoriram 
utvecklas om vad forskning pekar på gör en offentlig plats attraktiv 
och tillgänglig. Analyser av plandokument och litterära källor ger en 
ökad förståelse för den specifika platsen, dess relation till staden, 
den aktuella och tilltänkta användningen samt de uttalade 
visionerna för platsen. 
 
Även med dokumentsanalyser och litteraturstudier måste 
författaren kritiskt analysera källornas validitet och jämföra 
informationen med fakta från andra studier. På så sätt kan det 
undvikas att informationen blir styrd (Denscombe 2009, 295). 
 
Den sista metod som kommer att användas är en jämförelse av 
undersökningsområdet med ett exempel på beprövad praktik. Att 
jämföra en planerad plats med redan beprövad praktik ger 
forskaren en inblick i hur platsen faktiskt kan komma att användas. 
Möjligheter, begränsningar och exempel på gestaltning och 
utformning är resultat som kan uppkomma vid en sådan jämförelse.  
 



13 
 

Denna jämförelse kommer att gälla Borgmästarebryggan och 
Sundspromenaden. Västra hamnen har valts för studien då det är 
ett av Sveriges mer omtalade stadsförnyelseprojekt och 
Sundspromenaden är ett kajstråk med liknande förutsättningar som 
Borgmästarebryggan (Dalman 2001, 14-15 och Grahn och Zimmer 
2008, 6). Västra hamnen är dessutom lättillgängligt för mig, vilket 
underlättar analysarbetet, och är ett område som är kopplat till 
mycket forskningsmaterial.  
 
Dock har var plats och stad sina unika förutsättningar. Därför kan 
inte de goda och sämre exempel som upptäcks vid studier av 
Sundspromenaden appliceras direkt till Borgmästarebryggan utan 
måste först förstås i sitt sammanhang. 
 

2.3 Inventeringsmetod  
I Gehl Architects ApS (2007, 9) rapport ”Strategi Karlskrona” listades 
sju övergripande rekommendationer för hur en offentlig plats bör 
planeras för att bli attraktiv och tillgänglig. De sju punkterna är: 
 

 Ta till vara på skönhetsvärdena – Genom att identifiera och 
förstärka en plats skönhetsvärden blir platsen också mer 
estetiskt attraktiv. 

 Respektera och förstärka utsikterna – Om siktlinjer och 
utsikter tas till vara och förstärks skapas ett samanhang i 
stadsmiljön som gör platsen både mer attraktiv och 
tillgänglig. 

 Dämpa trafikens inverkan – En allt för dominerande biltrafik 
gör att platsen bara blir tillgänglig för biltrafikanter. Buller, 

avgaser och platsens brist på flexibilitet gör den mindre 
attraktiv. 

 Utveckla gång- och cykeltrafiken – En god cykel- och 
fotgängarmiljö medverkar till att platsen blir tillgänglig för 
alla och att stadens platser knyts samman. 

 Utveckla uppehållsplatser – Möjligheten att uppehålla sig på 
platsen oavsett årstid bör uppmuntras med plats för såväl 
fysisk aktivitet som vila. På så vis skapas en varierad 
användning av platsen och ett större folkliv. 

 Säkra en visuell kvalitet – En känsla för detaljer och 
arkitektonisk variation gör platsen intressant att besöka. 

 Trygg och levande – En trygg och levande plats är ett 
grundläggande krav för att en offentlig plats ska upplevas 
som attraktiv och tillgänglig. 

  
Denna lista kommer att utgöra bas för min inventeringsmall då den 
ger en inblick i vilka mål och rekommendationer som Karlskrona 
kommun har för utvecklingen av sina offentliga platser och vad de 
anser skapa attraktivitet och tillgänglighet (Karlskrona kommun 
2010, 36). Även om denna lista är utformad efter studier av 
Karlskronas stadsliv är punkterna så pass övergripande att jag anser 
att de även kan utgöra mall för inventeringen av Västra hamnen. På 
så viss går det att finna såväl goda som dåliga exempel på hur ett 
liknande område har tagit till vara dessa rekommendationer eller 
funnit andra sätt att göra platsen attraktiv och tillgänglig.  
 
Det är dock först i kombination med arbetets teoriram och i 
jämförelse med arbetets empiri som inventeringarna kan förädlas 
till en djupare analys av platsen. 
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2.4 Observationsmetod 
Som tidigare nämnts är det huvudsakliga syftet med mina 
observationer att få en överblick om vilken aktivitet som sker på 
platsen. 
 
I Life Between Buildnings – Using Public Space presenterar Jan Gehl 
tre typer av utomhusaktiviteter: nödvändiga aktiviteter, valfria 
aktiviter och sociala aktiviteter. Nödvändiga aktiviteter är vardagliga 
aktiviteter som den fysiska gestaltningen inte kan påverka 
nämnvärt. Exempel på detta är att transportera sig till jobbet, vänta 
på en buss, leverera post (Gehl 2011, 11). Valfria aktiviteter är 
aktiviter som görs av fri vilja. Detta kräver att ett flertal variabler, 
som den fysiska miljön, vädret och tidpunkten, uppmuntrar till 
sådana aktiviter. Exempel på valfria aktiviter är att ta en promenad 
eller att sitta och sola (Gehl 2011, 12). Den tredje aktiviten är den 
sociala som är en aktivitet som beror på andras närvaro i rummet. 
Barns lek, spontana och planerade möten och passiv kontakt dvs. 
att bara se och höra andra människor, är exempel på sociala 
aktiviter (Gehl 2011, 14). Uppkomsten av valfria och sociala 
aktiviteter kan påverkas av hur den fysiska miljön är utformad med 
t.ex. strategiskt utsatta bänkar, en miljö som känns säker, 
planteringar, möjlighet att etablera verksamheter osv. (Gehl 2011, 
15). För att en offentlig plats ska vara attraktiv att vistas på anser 
Gehl att platsen måste vara tillgänglig för alla tre typer av aktiviter 
och därmed variationen det ger (Gehl 2011, 18).  
 
Observationsstudierna kommer därför att fokusera på vilka av 
dessa tre typer av aktiviter som utförs på platsen, på vilket sätt de 
utförs och vilka förutsättningar de har för att utföras. 

I Life between buildings: using public spaces undersöks sociala 
fenomen, antropologi och urbansociologi (Gehl 2011). Detta är 
komplexa studieområden som kräver speciell expertis som 
egentligen inte ryms inom Gehls kompetens som arkitekt. Detta 
minskar trovärdigheten för de teorier som presenteras i verket 
vilket gör att observationsmaterialet först blir aktuellt som 
analysmaterial då det jämförts med teoriramen och övrig empiri. 
 

2.5 Arbetets teoriram 
Genom litteraturstudier av ett urval vetenskapliga texter och 
teorier kommer en diskussion att föras om vad som utgör en 
attraktiv och tillgänglig offentlig plats enligt forskning. Diskussionen 
syftar även till att finna motsättningar och samverkan mellan 
begreppen. Genom en sådan diskussion kan en förståelse 
uppkomma för vad som kan öka kvaliteten, i förhållande till 
attraktivitet och tillgänglighet, på en offentlig plats. 
 
De vetenskapliga texterna är huvudsakligen skrivna av 
urbanforskarna Ali Madanipour, Sharon Zukin, Sören Olsson, Jan 
Gehl och Jane Jacobs men kompletteras även med andra forskares 
teorier. Ali Madanipour, Sharon Zukin, Sören Olsson, Jan Gehl och 
Jane Jacobs verk har gemensamt att de är studier i den fysiska 
planeringens inverkan på antropologiska frågor och urbansociologi 
utifrån västerländska ideal (Se Kapitel 3 ”Begrepp och Teori”). 
Studierna är dock gjorda under olika epoker på 1900-talet och 
utförda i olika länder. Exempelvis studerar Sharon Zukin den 
kulturella och sociala process som format New York (Zukin 2011, 
273-274) och Sören Olsson undersöker, genom studier av offentliga 
platser i Göteborg, det offentliga stadslivets förändringar (Olsson 
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1998). I en allt mer globaliserad värld blir denna blandning en fördel 
för att förstå framtidens planering av offentliga platser.  
 

2.6 Forskarrollen 
I kvalitativa analyser är forskarens roll ett centralt mätinstrument 
där ”jaget” dvs. forskarens bakgrund, identitet, övertygelser osv., 
har en stor betydelse för karaktären i de data som samlas in och hur 
de tolkas. (Denscombe 2009, 323). Därför är det viktigt att 
forskaren kritiskt granskar sig själv så att visa tankeled inte går om 
miste (Bjereld, Demker, Hinnfors 2009, 14). 
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Kapitel 3 
Begrepp och Teori 
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Detta kapitel innehåller först en begreppsdefinition av de mest 
centrala begreppen i arbetet. Därefter följer en teoretisk studie 
avseende attraktivitet och tillgänglighet. Utifrån litteraturstudier av 
ett urval vetenskapliga texter kommer en mer djupgående 
diskussion att föras avseende attraktivitet och tillgänglighet samt 
de två begreppens samverkan och motsättningar. Denna diskussion 
är, för ökade orienteringsmöjligheter, uppdelad i rubriker med ett 
antal villkor för vad som gör en plats attraktiv och tillgänglig. 
Uppdelningen betyder dock inte att villkoren kan stå för sig själva. 
Det är tillsammans som dessa villkor skapar möjligheter för att göra 
platser attraktiva och tillgängliga. 
 

3.1 Begrepp 
3.1.1 Attraktivitet: En plats kan vara attraktiv på flera olika sätt. En 
exploatör kan finna en plats attraktiv då det finns möjligheter för 
vinst samtidigt som någon annan finner platsen attraktiv pga. att 
naturen är orörd (Andersson 1998, 13). Men en attraktiv plats är 
alltid en plats som attraherar den som platsen är attraktiv för (Zukin 
2011, 187). Detta stämmer bra överrens med 
nationalencyklopedins definition av attraktiv nämligen: "som kan 
locka många" (NE skola, 2013). Därför kommer begreppet attraktiv 
att användas i denna studie i ett sammanhang som betyder att en 
attraktiv offentlig plats är en plats som attraherar människor och får 
dem att vilja verka och fördriva sin tid där. 
 
3.1.2 Offentligt och Privat: Ali Madanipour definierar offentligt som 
något där en enskild användare inte har kontroll över hur rummet 
ska användas (Madanipour 2003, 204). Nationalencyklopedin har en 
liknande, om än mer konkret, definition nämligen att offentligt är 

något som är allmänt, tillgängligt och öppet för allmänheten (NE 
skola, 2013). I detta arbete används offentligt därför i betydelse att 
vara något som ingen specifik person har kontroll över rätten till 
användandet av och därmed inte heller har rätt att utesluta någon. 
 
Motsatsen till offentligt presenteras ofta som det privata. Detta är 
enligt Madanipour det rum där människan har kontroll över platsen 
och vilka som tillåts använda den (Madanipour 2003, 202) dvs. en 
plats där individen kan uppnå avskildhet om den så önskar (Jacobs 
2005, 82). I detta arbete definieras därför det privata som en plats 
där en specifik människa eller grupp har kontroll över användningen 
av rummet och kan uppnå avskildhet.  
 
3.1.3 Offentlig plats: Madanipour definierar bl.a. det offentliga 
rummet som en mötesplats för stadens alla invånare (Madanipour 
2004, 268), vilket stämmer väl överrens med Sharon Zukins 
definiton att den offentliga platsen är öppen för alla och därmed 
demokratisk (Zukin 2011, 165). Urbanteoretikerna Sören Olsson och 
Jan Gehl poängterar även att den offentliga platsen inte bara utgörs 
av en fysiskt avgränsad plats. De menar att den offentliga platsen 
ska fylla funktionen att vara tillgänglig för alla och ge utrymme för 
människans fria vilja i form av rörelse, aktivitet och uttryck (Olsson 
1998, 5 och Gehl 2011, 51). 
 
I detta arbete kommer därför en offentlig plats att definieras som 
en plats som är tillgänglig för alla och där allmänheten har rätt att 
använda platsen, inom lagens ramar, på så sätt de önskar. 
 
3.1.4 Tillgänglighet: Att det är fysisk möjligt att ta sig till en plats 
behöver inte vara synonymt med att platsen är tillgänglig. När en 
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plats inte inkluderar alla typer av människor uppstår en exkludering 
och platsen blir då inte heller tillgänglig för alla (Johansson och 
Sernhede 2003, 150-151). Begreppet attraktivitet har en samverkan 
med tillgänglighet då planering av en plats för att bli attraktiv för en 
specifik grupp av människor ofta medverkar till att andra exkluderas 
från platsen (Madanipour 2004, 267). Exempelvis är en lekplats 
attraktiv för barnfamiljer men ungdomar saknar användning av 
platsen som då blir mindre tillgänglig för dem. 
 
I detta arbete definieras en tillgänglig plats som en öppen plats dit 
allmänheten kan ta sig, både fysiskt och mentalt, när helst det 
behagar dem. 
 

3.2 Teori 
År 2002 tillsatte Karlskrona kommun en grupp, ledd av Gehl 
architects ApS, för att utreda hur Karlskronas stadsmiljö kunde och 
borde förädlas (Gehl architects ApS 2007, 3). När utredningen 
färdigställdes 2007 visade rapporten att Karlskrona hade en brist på 
attraktiva stadsrum och inbjudningar till aktivitet i stadens rum, 
dvs. tillgänglighet (Gehl architects ApS 2007, 10).  Sju punkter 
presenterades i denna rapport för vad som, enligt Karlskrona 
kommun, gör att en plats blir attraktiv och tillgänglig (se Kapitel 2 
”Metod - Inventeringsmetod”). Men vad anser urbanforskning att 
ett attraktivt och tillgängligt stadsrum är och vad finns det för 
motsättningar och samverkan mellan de två begreppen?  
 
Vad som gör en plats attraktiv är beroende på vem som tillfrågas, 
då det inte finns någon bestämd definition. Ur en företagares 
perspektiv är en plats attraktiv då det finns goda möjligheter för 

etablering, exempelvis arbetskraft, en kundkrets och billiga 
lokalhyror, medan en miljöpolitiker skulle vilja framhäva att 
egenskaper som ren luft, grönska och goda möjligheter för gång- 
och cykelstråk skapar attraktivitet (Andersson 1998, 13). Därför 
menar många att för att kunna definiera attraktivt måste man 
bestämma sig för vem som begreppet är riktat till. Är platsen 
menad att upplevas som attraktiv för turister, stadens invånare, 
företag eller någon annan? (Andersson 1998, 16)  
 
Då en offentlig plats syfte är att vara öppen för alla (se 
begreppsdefiniton) anser jag att en inriktning på vem platsen ska 
vara attraktiv för inte kan fastställas helt och hållet. Vad som krävs 
är snarare att finna en kompromiss där inte en plats görs attraktiv 
för en grupp individer på någon annans bekostnad. Då attraktivitet 
är ett sådant mångfasetterat begrepp blir detta ett näst intill 
omöjligt uppdrag men likväl ett nödvändigt. Nyckeln till framgång är 
att försöka finna en balans och samverkan mellan begreppen 
attraktivitet och tillgänglighet dvs. då en plats attraherar samtidigt 
som den välkomnar alla. Men hur uppnås detta? Detta kapitel är 
inte ämnat att ge några konkreta svar på hur en offentlig plats bör 
gestaltas. Syftet är snarare att föra en diskussion, med grund i 
forskning och teorier, angående attraktivitet och tillgänglighet samt 
dessa begrepps samband och motsättningar och på så sätt försöka 
finna gemensamma nämnare. 
 
3.2.1 Inkludering och exkludering 
Även om urbanforskaren Sharon Zukins verk Naken stad – 
autentiska urbana platsers liv och död utgår från exempel och 
studier gjorda i New York, har hennes slutsatser haft en stor 
inverkan på den fysiska planeringsteorin då de är applicerbara 
världen över. Zukin poängterar bl.a. att en estetisk ”ansiktslyftning” 
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av ett område eller plats kan starta en gentrifieringsprocess (Zukin 
2011, 22) dvs. en exkludering av lägre samhällsklasser vid en 
inflyttning av högre klasser till ett område (Savage, Warde och 
Ward 2003, 89-90). Då platsen rustas upp för att bli attraktiv för en 
över- och medelklass sänder den därmed ut signaler om vad som är 
”tillåtet” och ger tydliga tecken till lägre samhällsklasser att de inte 
är välkomna, såvida de inte beter sig på ett visst sätt (Johansson och 
Sernhede 2003, 150-151). Gentrifieringsprocessen, menar Zukin, 
har gjort att stadens liv allt mer börjat kretsa kring konsumtion 
(Zukin 1998, 825). Även om butiker och restauranger skapar ett 
större folkliv blir också det offentliga livet allt mer styrt av privata 
aktörer som vill öka konsumtionen. Detta leder till att de som inte 
kan konsumera eller stör konsumtionen, exempelvis hemlösa, 
medvetet exkluderas för att inte störa de konsumtionsstarka 
klasserna (Zukin 2011, 165 och Olsson 1998, 43 105). Med andra 
ord görs en plats attraktiv för en viss grupp individer på bekostnad 
av en annan grupps tillgänglighet.  
 
En allt mer enformig användning av platsen är ett problem som 
Jane Jacobs belyser i sitt verk Den amerikanska storstadens liv och 
förfall. Enformighet leder till en minskad mångfald i form av såväl 
typer av användare, och tider då platsen används, som vilka 
verksamheter som etableras. (Jacobs 2005, 187) Vid en sådan 
exkludering, dvs. minskad mångfald, börjar fördomar, rykten och 
främlingsfientlighet mot de samhällsklasser som du inte längre 
träffar att frodas. En rädsla för ”de andra” bäddar för ytterligare 
exkludering och att platsen blir allt mer sluten (Jacobs 2005, 9-10). 
Även om Den amerikanska storstadens liv och förfall skrevs redan 
på 1960-talet och var en reaktion mot modernismens framfart i USA 
(Zukin 2011, 273-274) är det likväl påtagligt att Jacobs argument för 

vad som skapar goda offentliga miljöer fungerar väl med mer 
moderna, urbana forskares teorier, exempelvis Ali Madanipour. 
Därför är Jacobs argument fortfarande intressanta och aktuella i en 
sådan här diskussion. 
 
Ali Madanipour diskuterar också exkluderingens inverkan på 
offentliga platser i sitt verk Marginal public Spaces in European 
Cities. Han poängterar att den sociala exkluderingen är ett 
mångfasetterat problem som inte bara har en lösning, men att 
offentliga platser som välkomnar alla, är ett steg i rätt riktning. För 
att undvika att inkluderingen av en samhällsklass till en offentlig 
plats görs på bekostnad av en annan samhällsklass (Madanipour 
2004, 267) menar Madanipour att platsen bör vara flexibel i sin 
användning, med ett flertal olika aktiviter och målpunkter som kan 
användas på olika sätt och därmed av alla (Madanipour 2004, 284-
285). Detta är något som kan uppnås, anser Jürgen Habermas och 
Jan Gehl, bl.a. genom att skapa förutsättningar för människans 
behov av fri rörelse. När invånaren medges att ta plats i det 
offentliga rummet kan aktiviter och vardagliga bestyr ske på dennes 
villkor (Gehl 2011, 51 och Habermas 1965, 143). Omvandlingen av 
den tidigare trafikerade gatan Strøget i Köpenhamn till gågata är ett 
exempel på ett lyckat fall där människan beviljats att ta plats i det 
offentliga rummet. Sedan bilen förbjudits från området har 
människan kunnat röra sig fritt på platsen. Detta har medfört att ett 
stort folkliv och ett brett användande av platsen har uppkommit 
och bidragit till en positiv attitydförändring i staden (Gehl 2011, 37). 
Vid avlägsnandet av biltrafiken kan också bullernivån sänkas till en 
nivå mer lämpad för konversation och upplevelse av platsens 
naturliga ljud samtidigt som de giftiga avgaserna avlägsnas. Detta 
leder till en mer trivsam miljö att vistas i (Olsson 1998, 75). 
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3.2.2 Aktiviteter och målpunkter 
Målpunkter, som en bostad, affär eller idrottsplan, tjänar ett 
konkret syfte. Men de är även utgångspunkter för att få människan 
att röra sig i den offentliga sfären och därmed skapa kontakt, då 
personen blir medveten om sin omgivning och människorna runt 
omkring (Gehl 2011, 115-117). Denna kombination av rörelse och 
plats för att uppehålla sig, som målpunkter skapar, är enligt Sören 
Olsson en väsentlig del i vad som gör en offentlig plats attraktiv 
(Olsson 1998, 76). Tilliten på gatan, dvs. den offentliga platsen, ökar 
då gradvis genom många små offentliga kontakter. Personerna runt 
omkring blir inte anonyma, skräckinjagande främlingar utan 
bekanta ansikten. Den offentliga platsen blir, genom sin 
tillgänglighet, en attraktiv plats dit invånaren vill bege sig och 
spendera tid (Madanipour 2004, 284 och Jacobs 2005, 80-81). 
 
För att skapa en mångfald av målpunkter, bostäder, kontor, 
verksamheter osv, riktade mot olika människor med olika intressen, 
och därmed framkalla en blandad aktivitet och rörelse i området 
över hela dagen, presenterar Jacobs (2005, 176) fyra 
förutsättningar: 
 

1. Platsen/distriktet måste tjäna mer än en grundläggande 
funktion. Detta gör att det ständigt finns folk på platsen som 
upplevs som trygg. 

2. Kvarteren ska vara små då det ökar möjligheten för 
spontana möten och upplevelse av främmande människor. 

3. Byggnaderna i området ska ha en blandad ålder eller 
framförallt en varierande tid sedan det senast gjordes en 
investering i byggnaden. Om inte allt är nybyggt kan även 
nystartade verksamheter eller sådana med mindre 
ekonomiska möjligheter etablera sig och mångfalden ökar.  

4. Distriktet måste vara tätt nog för att det ska finnas 
tillräckligt med människor som kan röra sig på platsen. 

Zukin anser dock att en blandad ålder och tid då en investering 
gjordes på byggnader runt omkring inte är tillräckligt för att hålla 
hyrorna nere och därmed kunna skapa förutsättningar för en 
mångfald av målpunkter. Zukin menar att den blandade 
bebyggelsen kan göra området åtråvärt, vilket leder till att en 
gentrifieringsprocess tar vid. Zukin förespråkar därför en variation 
av både låga och högre bostads- och lokalhyror (Zukin 2011, 302). 
Här möter dock planeraren en paradox då en väl fungerande 
offentlig plats ofta gör området attraktivt och bostads- och 
lokalhyrorna ökar. De ökade inkomsterna kan visserligen betala 
underhållet av platsen men samtidigt leder det till att mångfalden 
minskar och den offentliga platsen blir allt mer privatiserad (Zukin 
2011, 187). Detta är bra exempel på att den fysiska planeringen i sig 
inte kan lösa alla problem utan bara är ett kugghjul i 
samhällsmaskineriet.  
 
3.2.3 Social kontakt ger trygghet 
Kriminalitet och sociala problem beror på flera faktorer och är inget 
som den fysiska planeringen själv kan råda bot på. Likväl kan väl 
genomtänkt fysisk planering bidra med bättre förutsättningar. Först 
bör planeraren inse att ordningen i det offentliga livet inte främst 
upprätthålls genom direkta åtgärder som god belysning, fler poliser 
och få gömställen, även om detta också är av betydelse, utan av en 
moral och tillit bland invånarna samt en kontinuerlig ström av 
människor på platsen (Jacobs 2005, 53-54). Den mänskliga närvaron 
blir en avgörande faktor för trygghetskänslan då den öde platsen 
upplevs som otrygg. Detta då ingen ser vad som händer eller kan 
ingripa om brott begås (Johansson och Sernhede 2003, 150-151). 
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Den här typen av social övervakning och kontroll av den offentliga 
platsen från de boende blir betydelsefull för allmänheten då det 
skapar en känsla av trygghet och liv (Madanipour 2004, 277-279). 
Zukin belyser dock problemet med att en allt för stark social 
övervakning bidrar till ett utanförskap och en minskad tillgänglighet 
för vissa som känner sig utpekade och att de inte hör hemma där 
(Zukin 2011, 200).  
 
Att en plats faktiskt är trygg och att den upplevs som trygg är inget 
som alltid går hand i hand. Säkerhetsförebyggande åtgärder som 
fler poliser, kameror eller fönstergaller kan i stället skapa en känsla 
av att platsen måste skyddas för att den är otrygg (Listerborn 2002, 
128-129). På samma vis, menar Madanipour, sänder en folktom 
gata ut signaler att platsen är otrygg (Madanipour 2004, 279). Detta 
medför att tillgängligheten till sådana platser minskar inte minst för 
kvinnor och äldre som oftare känner sig mer otrygga än män 
(Listerborn 2002, 8-9). 
 
Jacobs anser att den offentliga platsen är i behov av tre 
huvudegenskaper för att kunna dra till sig invånare och göra deras 
närvaro till en säkerhetsfaktor. Först och främst måste det privata 
och offentliga ha en tydlig gräns och samtidigt kunna mötas på ett 
bra sätt. För det andra måste platsens invånares intresse och 
uppsikt vara riktat mot platsen, vilket leder till den tredje 
huvudegenskapen som är att platsen används kontinuerligt under 
olika tider på dagen (Jacobs 2005, 57). Studierna gjorda i Life 
Between Buildnings – Using Public Space visar att människan finner 
annan mänsklig närvaro attraktiv. Detta då spontana och 
oförutsägbara möten uppstår men även eftersom människan 
uppskattar att titta på andra och uppleva ett liv på platsen som är i 

ständig förnyelse (Gehl 2011, 19-25). När en mångfald av invånare 
aktivt börjar använda den offentliga platsen uppmärksammar också 
olika samhällsklasser varandra och en tillit och förståelse dem 
emellan uppstår (Olsson 1998, 106-107). Vid ökad mänsklig närvaro 
blir det också allt mer intressant för näringsidkare att investera i 
platsen. Verksamheter skapar trygghet både genom att attrahera 
folk till den offentliga platsen och genom att näringsidkare alltid 
värnar om trygghet i anslutning till sin verksamhet, då motsatsen 
kan ha förödande effekter för deras levebröd (Jacobs 2005, 59). 
Säkerheten upprätthålls allt mer av verksamhetsutövarna snarare 
än av poliser, dvs. den offentliga platsen får en allt mer privat 
kontroll. Även om den privata kontrollen ofta gör platser mer 
attraktiva för den breda allmänheten leder det likväl till den 
tillgänglighetsproblematik som diskuterades under ”Inkludering och 
exkludering” (Olsson 1998, 105 och Zukin 2011, 200). Med andra 
ord gäller det att finna en balans mellan den privata kontrollen och 
rätten till att få vara anonym för att en offentlig plats attraktivitet 
inte ska skapas på bekostnad av dess tillgänglighet. Några generella 
lösningar för att finna denna balans finns inte. En sådan balans 
varierar från plats till plats och är upp till bl.a. planerarens 
kompetens att försöka finna och assistera.  
 
3.2.4 Samspel mellan privat och offentligt 
Madanipour menar att stadsmänniskor har en lika stor önskan att få 
kontakt med stadslivet och stadens invånare som de har en önskan 
att kunna uppnå avskildhet (Madanipour 2003, 201-209). Med 
andra ord menar Madanipour att en bra stadsdel behöver en god 
balans mellan den offentliga platsen och den privata sfären dvs. 
hemmet (Madanipour 2003, 209). Om invånaren tvingas att välja 
mellan att dela mycket eller ingenting tenderar de att välja att inte 
dela något och därmed stänga in sig i den privata zonen. Den 
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offentliga platsen blir då ödslig (Jacobs 2005, 89). För att invånaren 
inte ska ställas inför ett sådant val är det därför nödvändigt att den 
offentliga platsen kopplas samman med den privata. Den semi-
privata och semi-offentliga platsen kan skapa en sådan smidig 
övergång. På den semi-privata innergården eller via balkongen kan 
invånaren få kontakt och uppsyn över individer i sin närhet och över 
den offentliga platsen (Madanipour 2003, 209 och Gehl 2011, 59). 
När klivet ut ur hemmet in i den semi-privata zonen är gjort, 
upplevs inte nästa steg ut i den offentliga platsen som lika stort 
(Olsson 1998, 7). 
 
3.2.5 Vattnets attraktionskraft 
Än så länge har arbetets teoretiska diskussion behandlat den 
offentliga platsens vikt av att både vara attraktiv och tillgänglig 
samt vikten av att båda begreppen samverkar för att kunna uppnå 
bästa resultat. Ett kajstråk har dock ytterligare en variabel som har 
en stor inverkan på platsens attraktionskraft, nämligen 
vattenkontakten. För att kunna göra en rättvis bedömning av 
Borgmästarebryggans, och även Karlskronas, kvaliteter behövs en 
diskussion angående vattnets attraktionskraft. På så sätt kan en 
ökad förståelse för Borgmästarebryggans förutsättningar och 
relation till Karlskrona uppkomma. 
 
Att bo och verka vid vattnet har genom alla tider ansetts attraktivt. 
Vattnet har haft praktiska fördelar som livsmedel, transportled, 
energikälla, skydd osv. men på senare tid har även vattnets 
rekreationsmöjligheter uppmärksammats allt mer. Över hela 
världen har gamla hamn- och industriområden omvandlats till 
bostads- och kontorsområden med fokus på kulturell och 
kommersiell service samt friluftsmöjligheter (Breen och Rigby 1996, 
12-13). Dessa områden har inte bara blivit populära för de boende 

utan också blivit besöksplatser för hela stadens invånare och 
turister (Andersson 1998, 32). 
 
Havet har en sådan attraktionskraft att bostads- och 
kontorslokalpriserna ökar markant då det finns havsutsikt. På 
samma sätt kan verksamheter, exempelvis caféer eller 
restauranger, locka till sig en större kundkrets om de kan erbjuda 
havsutsikt (Andersson 1996, 164). En bostad vid vattnet är ofta så 
eftertraktad att exploatörer skapar konstgjorda vattensamlingar vid 
nya bostadsområden, och invånare är till och med beredda att 
bosätta sig i riskzoner för naturkatastrofer bara för att få uppleva 
vattenkontakt (Breen och Rigby 1996, 153). 
 
Författarna Breen och Rigby belyser dock bl.a. problemet att 
uppförande av bostäder längs vattnet kan minska tillgängligheten 
för allmänheten. Allemansrätten ger allmänheten rätt till vattnet 
och strandkanten (SFS 1974:152) vilket kan leda till frustration hos 
de boende som önskar en privat sfär. Även om allmänheten har 
rätten på sin sida att bruka strandkanten, kan bostäderna runt 
omkring sända icke välkomnande signaler och platsen kan lätt 
upplevas som privat. Detta ställer krav på planeringen att skapa 
semi-privata zoner och samtidigt göra de offentliga platserna 
tydliga, attraktiva och tillgängliga för såväl allmänheten som de 
boende (Breen och Rigby 1996, 153).  
 
Ökad vattenkontakt är med andra ord något som kan utnyttjas till 
en stads fördel. Dels i form av direkta inkomster som ökad 
turistnäring och försäljning av dyra bostäder men också genom ett 
ökat inflyttningsintresse och att verksamheter kan öka sin 
försäljning.  
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Allmänhetens betalningsvilja för att få ta del av vattenkontakt ger 
staten och privata investerare goda möjligheter att inkassera höga 
belopp för lokalhyror, tomtförsäljning, osv.  Här uppstår en konflikt. 
De som inte har råd nekas därmed indirekt tillträde till vattnet både 
genom att de inte kan köpa eller hyra bostad och genom de signaler 
som ett privatkontrollerat område sänder ut (se ”Inkludering och 
exkludering”). 
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Kapitel 4 
Resultat och Analys 
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I detta kapitel presenteras de resultat fallstudien har gett. 
Resultaten av såväl dokumentanalyserna som 
observationsstudierna och intervjuerna analyseras och tolkas. 
Kapitlet börjar med att presentera Karlskronas historia och arbetar 
sig sedan neråt med hjälp av analyserna till den specifika platsen 
Borgmästarebryggan. Därefter belyses kontrollområdet 
Sundspromenaden i Västra hamnen, Malmö.   
 

4.1 Karlskronas historia  
Efter freden i Roskilde 1658 blev Blekinge svenskt. Sverige hade 
etablerat sig som stormakt och såg nu sin chans att befästa sin 
maktposition genom att placera sin örlogsflotta i Blekinge. Trossö 
visade sig ligga strategiskt för att kunna kontrollera förbindelserna 
mellan fastland och hav samtidigt som det låg i en lättskyddad och 
isfri hamn. 1679 påbörjades uppförandet av staden och året 
därefter fick Karlskrona stadsprivilegier (Nilsson 1999, 252-253).  
 
Det var länge tänkt att Karlskrona skulle ta över ansvaret från 
Stockholm som Sveriges nya huvudstad och staden planerades 
därför efter 1700-talets Europeiska stormaktsideal med ett barockt 
planmönster, kvartersmönster och tydliga axlar. Staden profilerades 
med hjälp av sin flottbas och sitt varv som ”Rikets södra port” mot 
Europa och växte under Stormaktstiden till Sveriges tredje största 
stad (Bromé 1930, 96 268-269). Men i takt med att Sverige började 
tappa sin makt förlorade också Karlskrona sin forna glans och 
betydelse. Under 1700- och 1800-talet drabbades Karlskrona ett 
flertal farsoter och eldsvådor och staden började till slut stagnera 
(Bromé 1930, 170-171 551 och Bromé 1934, 113 266 273). 

Först i slutet av 1800-talet, då industrialismen fick fotsfäste i Sverige 
och järnvägen kom till staden, började Karlskorna expandera igen. 
Karlskorna var fortfarande en militärstad där flottan och varvet, dvs. 
det marina, var de största arbetsgivarna och hade ett stort 
inflytande, men allt fler stora tunga industrier började etableras i 
Blekinge under 1900-talets första hälft (Nilsson 1999, 7 278 och 
Bromé 1930, 358-359). Detta ledde dock till en kris i slutet av 1900-
talet när den stora traditionella industrin började flytta utomlands 
till billigare arbetskraft och intresset för det militära minskade i 
svensk politik. Marinen kunde därmed inte erbjuda lika mycket 
arbetstillfällen (Nilsson 1999, 227). 
 
För att kunna ta sig ur krisen var Karlskrona tvunget att tänka om. 
Lösningen blev den nya tekniken, telekom och data, samt 
turistnäring (Walters 2013, 131-135). Omställningen blev en 
ekonomisk succé. Bara under 1990-talet hade telekomsektorn i 
Karlskrona en tillväxt på 400%. I samband med denna utveckling 
började nya liknande företag etableras och en satsning på 
framtiden i form av utbildning gjordes då både Blekinge Tekniska 
Högskola (Nilsson 1999, 282) och Hyper Island uppkom. 
 
Ända sedan 1930-talet har Karlskrona gjort ett flertal satsningar på 
utvecklandet av sin turistnäring med allt från mindre projekt som 
bättre skyltning till historiska platser till uppförandet av nya hotell 
(Wirén och Langemark 1986, 90-91), exempelvis Scandic Hotel vid 
Fisketorget. Det bästa exemplet på Karlskronas utveckling från 
militärstad till turistmål är dock kanske Stumholmen. Stumholmen 
var fram till 1970-talet ett militärt område men har sedan dess 
utvecklats till bl.a. ett bostads- och rekreationsområde med 
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badplats, caféer och framförallt Karlskronas mest besökta turistmål 
Marinmuset (Nilsson 1999, 275).  
 
I en undersökning över vilka nyckelord turister förknippar med 
Blekinge var det framförallt ord som hav, fiske, skärgård, båtar, 
natur och Sveriges Trädgård som kom upp (Nilsson 1999, 10). Det 
marina arvet och den marina miljön har med andra ord stor 
betydelse för Karlskronas turistnäring. Även Karlskronas historia och 
kultur spelar en viktig roll för turistnäringen, bl.a. blev Trossö 
upptaget på Unesco:s världsarvslista 1998 (Walters 2013, 131-133). 
Turistnäringen och intresset för Karlskrona fick sig även en skjuts 
järnridåns fall. På 1990-talet etablerades färjetrafik mellan 
Karlskrona och Gdynia, Polen, (Walters 2013, 119) och ”Rikets södra 
Port” har än en gång öppnats upp mot Europa. 
 
Tolkning 

Havet har alltid spelat en central roll i Karlskronas historia.  Från det 
att Karlskrona grundades fram till slutet av 1900-talet har flottan 
och varvet varit de största arbetsgivarna och givit Karlskrona dess 
identitet som militär sjöstad. Då både flottan och varvet fått 
genomgå nedskärningar på senare tid har Karlskrona varit tvunget 
att hitta en ny profil. Denna har blivit it och turistnäring. Speciellt 
intressant är hur havet och kusten då fått en ny central roll i 
Karlskronas utveckling. Förr såg Karlskrona på havet ur en praktisk 
synvinkel men nu är det dess rekreationsmöjligheter som blivit 
centrala. Bostäder längs vattnet är eftertraktade och en fördel 
Karlskrona kan utnyttja för att locka till sig arbetskraft. Den marina 
miljön är även något som eftertraktats av turismen som besöker 
Karlskrona. 
 

4.2 Inventering av Trossös kust 
En studie av Karlskronas historia förtydligar havets, och därmed 
också kustens, inverkan på stadens utveckling. Även i framtidens 
Karlskrona är havet och kusten tänkt att spela en viktig roll för såväl 
turistnäring som rekreation och ny bebyggelse. Därför är det av 
intresse att undersöka hur kusten används idag. Är den planerad för 
att möta framtiden eller finns det brister? Då det aktuella arbetets 
huvudsakliga studieområde är Borgmästarekajens omvandling så 
kommer denna inventering att avgränsas till Trossö med omnejd. 

 
Figur 3. Inventering av Trossös kust (Författaren 2013) 
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Längs stora delar av de västra och östra kusterna går breda vägar 
där bl.a. tung trafik från fastlandet går in till hamnen och industrin 
(WSP Brand & risk 2012, 3). Dessa vägar underlättar för den 
motorburna trafiken och tillgängligheten för militärområdet och 
varvet som är placerade längs hela Trossös södra kust, dvs. på den 
mest eftertraktade marken med söderläge och havsutsikt. De 
naturnära områdena och de officiella badplatserna har förpassats 
till öarna runt omkring som rent tekniskt inte är en del av Trossö 
(Figur 3). Visserligen går det en gång- och cykelväg längs 
Borgmästarekajen, med ett par träd planterade längs med kusten, 
men denna sträcka är så pass dominerad av motorleden intill att 
sträckan klassas som kommunikationsled (Karlskrona kommun 
2012b, 30). Endast två offentliga platser på Trossö bjuder in boende 
och besökare till vattnet, Fisketorget i väst och Kungsbrogatan i öst 
(Figur 3). 
 
Tolkning 

Inventeringen visar att fram till idag har Karlskrona främst använt 
havet ur en yrkesinriktad och praktisk synvinkel. Prioriteringen av 
kommunikationer, militär och industri har dock medverkat till att 
rekreationsmöjligheterna och kontakten med vattnet för Trossös 
invånare och turister har lågprioriterats. Trots att Trossö är omgivet 
av vatten är vattenkontakten begränsad för boende och besökare 
eftersom motorlederna, det militära området och varvet skapat 
barriärer mellan staden och vattnet. Upplevelsen av havet har 
förpassats till främst en betraktelse på avstånd och därmed kan 
sinnen som hörsel och känsel inte stimuleras, vilket tar ifrån 
invånarna flera dimensioner som vattenkontakt kan erbjuda. 
 
De verksamheter med en mer offentlig karaktär som har 
vattenkontakt på Trossö med omnejd är främst avsedda för 

Karlskronas turism i form av hotell, gästhamn och museum. 
Restaurangen är bara öppen under säsong och badplatsen kan, av 
naturliga skäl endast nyttjas under en viss tid på året. De enda 
verksamheterna med vattenkontakt som kan nyttjas av Karlskronas 
invånare året runt är två idrottshallar: en multihall i väst och en 
skateboardhall i öst. Att endast ha verksamheter för idrott 
exkluderar stora befolkningsgrupper. Dessa hallar är utformade 
dessutom så att de inte tar vara på sin vattenkontakt, med slutna 
fasader osv., utan de kunde ha uppförts var som helst på Trossö.  
 
Invånarnas och turisternas rätt till kostnadsfri tillgång till vattnet 
dvs. offentliga platser, är på Trossö förpassat till Fisketorget och 
Kungsbrogatan. Detta leder till nästa steg i analysen av Trossö: 
 

4.3 Finns intresse att öka 
vattenkontakten? 
Anser Karlskrona kommun att den befintliga vattenkontakten är 
tillräcklig eller finns det ett intresse att öka vattenkontakten för 
boende och besökare? Med hjälp av dokumentsanalyser av 
kommunens plandokument besvaras denna fråga. En djupare 
diskussion avseende varför det finns ett intresse görs sedan i Kapitel 
5 ”Diskussion – Varför Borgmästarekajen?”. 
 
I Karlskronas gällande översiktsplan, dvs. det dokument som 
redovisar kommunens avsedda, framtida användning av mark och 
vattenområden samt kommunens visioner, är ett ledord för 
utvecklingen av Trossö ”Mer stad vid vattnet – Karlskrona är en stad 
omgiven av vatten, det ska kunna upplevas och njutas” (Karlskrona 
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kommun 2010, 37). Ökad vattenkontakt presenteras även i 
”Strategi Karlskrona” som en grundläggande förutsättning för att 
Trossös stadsmiljö ska kunna förädlas (Gehl Architects ApS 2007, 
12) 
 
Förtätningen är tänkt att ske genom omvandling av befintliga 
kustnära områden i staden (Karlskrona kommun 2010, 39). Detta 
trots att Karlskrona kommun varnar för att bebyggelse vid vattnet 
kan ha en negativ inverkan på den känsliga, marina ekologin 
(Karlskrona kommun 2010, 32) och att stigande havsnivåer kan ha 
en förödande påverkan på den havsnära bebyggelsen (Karlskrona 
kommun 2010, 28). Karlskrona kommun är med andra ord inte 
tillfreds med hur kusten används idag utan vill öka tillgängligheten 
till vattnet för såväl boende som besökare. En omvandling av 
Pottholmen till en funktionsintegrerad stadsdel är ett tänkt steg i 
den riktningen.  
 

4.4 Varför Pottholmen? 
Karlskrona kommun har ett intresse av att förtäta staden längs 
kusterna och pekar i sin översiktsplan (2010, 38) ut Pottholmen som 
ett möjligt sådant område). Detta är emellertid inte tillräckligt för 
att förstå varför en satsning på Pottholmen är prioriterad. För den 
förståelsen krävs en djupare studie i Pottholmens historia och 
användning. Utifrån en sådan grund skapas ett helhetsgrepp av 
platsen som möjliggör djupare analyser av Borgmästarekajen. 
 
1682, 3 år efter att Karlskrona erhållit stadsprivilegier, uppfördes de 
första broarna som förenade Trossö med fastlandet (Bromé 1930, 
39). Pottholmen bestod då endast av ett par öar och det var genom 

dem brosystemet till fastlandet var kopplat (se Figur 4). Då båten 
var det främsta transportmedlet och Karlskrona uppfördes på 
Trossö pga. sina marina kvaliteter blev hamninloppet på södra 
Trossö stadens framsida. På ”baksidan” Pottholmen uppfördes 
därför mindre attraktiva verksamheter bl.a. ett krukmakeri, vilket är 
anledningen till namnet Pottholmen, och fattigvården (Karlskrona 
kommun 2012a, 12). Under 1800-talet påbörjades succesivt en 
utfyllnad av slagg, aska och rivningsrester kring Pottholmens öar 
som slutligen utgjorde en landmassa som kunde ersätta 
brosystemet (Karlskrona kommun 2012a, 10 12). Då järnvägen till 
Karlskrona började byggas ut fick båten för första gången en 
utmanare som effektivast transportmedel. Eftersom tågrälsen gick 
genom Pottholmen fick området en allt viktigare roll som 
kommunikationsled mellan Trossö och resterande Karlskrona. 
Under 1900-talet fylldes Pottholmen ut allt eftersom och huserade 
slutligen även den stora infartsled (Wiren 1986, 133-139). Den nya 
transporttekniken hade därmed förvandlat Pottholmen från Baksida 
till Entré. 
 
Idag går all trafik till och från Trossö, förutom båt, via Pottholmen. 
Området är starkt präglat av bil- och tågtrafiken men saknar en 
sammanhållande bebyggelse mellan Trossö och resterande 
Karlskrona (Karlskrona kommun 2012c, 3). Detta gör Pottholmen till 
ett ”hål” i staden där dessutom gång- och cykelförbindelserna har 
lågprioriterats till bil- och tågtrafikens fördel (Karlskrona kommun 
2012b, 30). Längs Borgmästarekajen löper en av Trossös två 
infartsleder parallellt med en gång- och cykelled. Trots att ett av 
huvudmålen i Karlskronas gällande översiktsplan är att förbättra 
förhållandena för gång- och cykeltrafikanter i staden (Karlskrona 
kommun 2010, 25) är gång- och cykelförbindelserna längs 
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Karlskronas kanske viktiga trafikknutpunkt undermåliga (Karlskrona 
kommun 2012b, 30). Detta talar både emot Karlskronas miljömål 
och försämrar stadens tillgänglighet, då boendes och besökares 
transportmöjligheter indirekt styrs mot bilanvändning eller 
kollektivtrafik. 
 
Förutom de övergripande positiva effekterna som en förtätning kan 
ge är det tänkt att omvandlingen av Pottholmen också ska rendera i 
att Trossö växer samman med den övriga staden och att 
Karlskronas ”nya” entré får en för staden värdig upprustning 
(Karlskronas kommun 2012c, 2). Samtidigt kan kommunens önskan 
att öka vattenkontakten för boende och besökare tillgodoses på 
samma gång som den sociala och ekologiska hållbarheten bejakas 
genom bl.a. uppförande av nya offentliga platser. Det här arbetets 
undersökningsområde Borgmästarebryggan, som är tänkt att 
uppföras på Borgmästarekajen, är en sådan planerad plats är. 

 
Figur 4. Pottholmens historia (Karlskrona kommun 2012a, 14)  
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4.5 Borgmästarekajen 
Karlskrona kommun har såväl ekonomiska, sociala som ekologiska 
skäl till att vilja skapa en offentlig plats längs Borgmästarekajen (se 
Kapitel 5 Diskussion – ”Varför Borgmästarekajen?”). Men för att 
förstå mer i detalj den specifika platsens relation till staden görs här 
en analys av hur Borgmästarekajen används och ser ut idag. 
Analysen utgår från Karlskrona kommuns mål och 
rekommendationer för hur en offentlig plats bör utformas för att bli 
attraktiv och tillgänglig och hur väl Borgmästarekajen uppfyller 
dem. Detta material skapar en förståelse för platsens förhållanden 
och kommer att användas i den diskussion som kommer att föras 
kring arbetets frågeställning i Kapitel 5. 
 

 
Figur 5. Undersökningsområde (Karlskrona kommun 2012a, 3 - Modifierad av författaren) 

4.5.1 Ta till vara på skönhetsvärdena 
Borgmästarekajens främsta skönhetsvärde är dess havsnära 
position i västerläge. Den som besöker Borgmästarekajen erbjuds 
en storslagen utsikt över Blekinges skärgård och kan bl.a. ta del av 
denna sittandes på ett antal utplacerade sittgrupper (se ”Utveckla 
uppehållsplatser”). 
 
Längs Borgmästarekajen växer en 100 år gammal almallé som 
skapar ett grönskande rum på platsen. Detta är dock ett 
skönhetsvärde som av naturliga skäl kommer att försvinna från 
platsen då träden drabbats av almsjukan (Karlskrona kommun 
2012a, 8) 
 

 
Figur 6. Utsikt från Borgmästarekajen (Författaren 2013) 

 

4.5.2 Respektera och förstärk utsikterna 
Trots den storslagna utsikten över Blekinges skärgård visade 
observationerna på platsen att de gång- och cykeltrafikanter som 
rörde sig längs Borgmästarekajen inte stannade upp för att uppleva 
platsen och dess utsikt. I stället användes stråket till största del för 
nödvändiga aktiviteter som transporter från eller till Trossö, 
fastlandet eller någon av de befintliga verksamheterna på 
Pottholmen (Bilaga 1 2013, 1-4).  
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4.5.3 Dämpa trafikens inverkan 
En av de större trafiklederna 
som uppmärksammades i 
inventeringen av Trossös kust 
går längs Borgmästarekajen (se 
Figur 3). Vägen är idag en 
dominerande faktor i 
användingen av platsen och har 
uppmärksammats som ett 
problem i planhandlingarna för 
Pottholmen (Karlskrona 
kommun 2012a, 17). Den breda 
vägen minskar inte bara 
allmänhetens rätt till att utnyttja 
platsen efter fri vilja då den 
funktionsuppdelar området 
(Gehl 2011, 37 51 och Habermas 
1964, 143). Vägen förhindrar 
också tillgängligheten till vattnet 
då den, tillsammans med 
Österleden, skapar en barriär 

mellan strandkanten och staden (se Figur 7). 
 
Dagligen passerar 7000 fordon/dag längs Borgmästarekajen 
(Karlskrona 2012b, 17) vilket leder till avgaser och en bullrig miljö. 
Riksdagen har angett riktvärdet att en uteplats inte bör ha högre 
ekvivalent decibelnivå än 55 dB(A). Då området kring vägen längs 
Borgmästarekajen har en ekvivalent decibelnivå på mellan 65-60 
dB(A) (Karlskrona kommun 2012b, 19) förtydligas vägens negativa 
inverkan på platsens rekreationsvärden.  
 

Pottholmen och Borgmästarekajen är dock tillgängligt för 
kollektivtrafikanter med dels två busshållplatser där Karlskronas alla 
stads- och regionalbussar stannar och dels stadens centrala 
järnvägsstation (Blekingetrafiken, 2013). 
 
 

4.5.4 Utveckla gång- och cykeltrafiken 
Observationerna visar att 
gångtrafikanter oftare 
föredrar att färdas till och från 
Trossö via Blekingegatan än 
längs Borgmästarekajen och 
att cykeltrafikanter lika ofta 
tar vägen via 
Borgmästarekajen som 
Blekingegatan (Bilaga 1 2013, 
1-4). Detta trots att 
Borgmästarekajen går längs 
med strandkanten och 
erbjuder utsikt över 
Karlskronas skärgård. Med 
andra ord är de höga 
rekreationsvärdena, som 
utsikt och strandnära läge ger, 
inte tillräckligt för att få gång- 
och cykeltrafikanterna i 
Karlskrona att föredra att röra 
sig längs Borgmästarekajen. 

Detta kan bero på flera faktorer, exempelvis att vinden ofta är mer 
påtaglig vid den oskyddade strandkanten än vid Blekingegatan, som 
är vindskyddad av den omkringliggande bebyggelsen. Trots att det 

Figur 7. Fordonstrafik (Författaren 2013) 

Figur 8. Gång- och cykeltrafik (Författaren 2013) 
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är ungefär lika långt till Ronnebygatan, som är Karlskronas centrala 
gå- och shoppinggata, för trafikanten som färdas via 
Borgmästarekajen som för trafikanten som färdas via 
Blekingegatan, kan likväl trafikantens uppfattning av avståndet 
spela roll. På sträckan Ronnebygatan-Borgmästarekajen har 
trafikanten fri sikt över vattnet under hela sträckan medan siktlinjen 
på sträckan Ronnebygatan-Blekingegatan bryts vid ett par tillfällen. 
Denna brutna siktlinje kan medföra att avståndet upplevs som 
kortare än då hela sträckan blottas (Gehl 2011, 137). Bilvägens 
inverkan går inte heller att avfärda. Den bullriga miljön och den 
tydliga barriären försvårar förhållandena för gång- och 
cykeltrafikanterna. 
 
Det är möjligt att ytterligare faktorer spelar roll för varför gång- och 
cykeltrafikanter mellan Trossö och resterande Karlskrona inte 
föredrar att färdas längs Borgmästarekajen. Tydligt är dock att 
platsen varken är attraktiv eller tillgänglig nog för Karlskronas gång- 
och cykeltrafik. 
 
 

4.5.5 Utveckla uppehållsplatser 
Pottholmen är idag en plats för industri, verksamheter och 
infrastruktur. Några bostäder finns inte. Den omkringliggande 
bebyggelsen vid undersökningsområdet består till största delen av 
en brandstation och ett utbildningsområde kallat Strandgården. De 
här verksamheternas entréer är riktade mot dess innergårdar, vilket 
skapar slutna fasader ut mot Borgmästarekajen. På 
brandstationsområdet har dessutom obehöriga inte tillträde. Med 
andra ord saknar Borgmästarekajen målpunkter i form av 
verksamheter och bostäder.  
 

Den enda målpunkt som går att identifiera på Borgmästarekajen är 
ett par utplacerade sittplatsgrupper där besökaren erbjuds att sitta 
ner och betrakta utsikten. Observationerna visar dock att 
sittplatserna väldigt sällan används (Bilaga 1 2013, 1-4). Någon 
möjlighet till fysisk aktivitet, exempelvis lekplats, badplats eller bara 
att komma ner och känna på vattnet, uppmanar inte platsen till. 
 
Noterbart är att under vinterhalvåret skedde en stor aktivitet i 
Borgmästarefjärden då folk vandrade på isen och under våren åkte 
flera småbåtar förbi. Borgmästarekajen används emellertid av 
motionärer och personer som rastar sina hundar oftare där än på 
Blekingegatan. Dock utförs de aktiviteterna sällan, inte minst vid en 
jämförelse med observationerna på Sundspromenaden (Bilaga 1 
2013, 1-4 och Bilaga 2 2013, 1-2). Den knappa användningen av 
Borgmästarekajen för annat än nödvändiga aktiviteter förtydligar 
att sittplatser längs strandkanten i västligt läge med utsikt över 
skärgården inte är tillräckligt för att få Karlskronas boende och 
besökare att vilja använda platsen som rekreationsområde.  
Karlskrona är till största del belägen i Blekinges skärgård där havet 
och utsikten alltid är närvarande. Detta kan medverka till att det 
ställs högre krav på områden med vattenkontakt och att de ska 
erbjuda mer än bara en vacker utsikt för att de ska användas. 
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Figur 9. Fyra sittplatsgrupper erbjuds längs cykelvägen (Författaren 2013) 

 
4.5.6 Säkra en visuell kvalitet 
Med undantag för utsikten över skärgården, almallén och 
Strandgårdens arkitektur så erhåller platsen en sämre visuell 
kvalitet. Markbeläggningen består till största del av asfalterade 
vägar eller gräsytor, belysningen är enformigt utformad för att 
endast lysa upp vägytorna, och mellan brandstationen och 
Borgmästarekajen är murar och stängsel uppförda för att 
allmänheten inte ska beträda området. Borgmästarekajens funktion 
som trafik- och industriområde har haft en dominerande effekt på 
dess estetiska värden. 
 
 

4.5.7 Trygg och levande 
Då Borgmästarekajen har en stor brist på målpunkter har den blivit 
allt mer av en transportsträcka till och från Trossö. Pottholmen är 
den enda marklänken mellan Trossö och resterande Karlskrona och 
därför sker naturligt en del nödvändiga aktiviteter, som transport 

till arbetsplats eller skola, genom området. De valfria aktiviter som 
sker längs Borgmästarekajen är begränsade till ett fåtal motionärer 
och hundägare.  Det sker, i stort sett, ingen social aktivitet på 
Borgmästarekajen (Bilaga 1 2013, 1-4).  
 
Bristen på valfria och sociala aktiviteter beror troligen på platsens 
enformiga utformning som trafik-och industriområde. Detta då 
platsen saknar målpunkter som restauranger, affärer och 
aktivitetsområden (Madanipour 2004, 284-285). Även bullret och 
avgaserna som bilvägen skapar kan ha en negativ inverkan på hur 
tillgänglig och attraktiv platsen blir för dessa aktiviteter (Gehl 2011, 
167). Då Borgmästarekajen till största del används för nödvändiga 
aktiviteter leder detta till att livet på platsen, tider då den används 
och mångfalden begränsas och därmed också trygghetskänslan 
(Olsson 1998, 106-107 och Gehl 2011, 19-25). Även murarna och 
stängslen runt brandstationen sänder ut signaler att området 
behöver skyddas, vilket gör att platsen känns mer otrygg (Listerborn 
2002, 128-129). 
 

 
Figur 10. Murar och stängsel skapar en känsla av otrygghet (Författaren 2013) 
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4.6 Borgmästarebryggan 
För att säkerhetsställa en god kvalitet för utformningen av 
Pottholmen utlyste Karlskrona kommun en arkitekttävling. I denna 
tävling presenterades tre tävlingsbidrag där White arkitekter ABs 
förslag utsågs till vinnare. Utifrån Whites planförslag fastställde 
sedan Karlskrona kommun ett planförslag vars planprogram 
godkändes 2012 av kommunstyrelsen (Karlskrona kommun, 2013). 
Nedan kommer de tänkta resultaten att presenteras i form av en 
inventering gjord genom dokumentsanalyser och intervjuer. Även 
skillnader mellan White arkitekter ABs förslag och det förslag som 
antogs kommer att presenteras. Inventeringen kommer att främst 
avgränsas till undersökningsområdet, dvs. Borgmästarebryggan 
med omkringliggande bebyggelse. 

 

 
Figur 11. Undersökningsområde (Karlskrona 2012a, 17 - Modifierad av författaren) 

 
4.6.1 Ta till vara på skönhetsvärdena 
Längs Borgmästarebryggan planeras att uppföra bryggor och 
trädäck ner till vattnet. Dessa är tänkta att både tjäna som 
sittplatser och att öka vattenkontakten. Ute i vattnet planeras en 
restauranglokal och i anslutning till kajen kommer en parkyta att 
skapas (Karlskrona kommun 2012c, 6). 
 
4.6.2 Respektera och förstärk utsikterna 
Såväl trädäcken och parken som restaurangen och den 
omkringliggande bebyggelsen är utformade så att de kan nyttjas 
samtidigt som utsikten över Blekinges skärgård betraktas.  
 
4.6.3 Dämpa trafikens inverkan 
En dämpning av trafikens inverkan är tänkt att uppnås genom att 
biltrafiken längs Borgmästarekajen leds om till främst Blekingegatan 
men även till en parallell avlastningsgata genom det planerade 
bostadskvarteret, förklarar Sandra Högberg, planarkitekt på 
Karlskrona kommun och en av de ansvariga för Pottholmens 
planprogram (Personlig kommunikation med Karlskrona kommun, 
2013a). Utifrån den beräknade trafikmängden som kommer att 
belasta Blekingegatan och den nya bebyggelsen har en 
bullerberäkning framtagits av WSP. Den visar att Borgmästarekajen 
då inte kommer ha högre bullerstörningar än 40 dB (A) (se Figur 13) 
(Karlskrona kommun 2012b, 20).  
 
Kollektivtrafiken kommer att vara densamma som den är idag 
(Karlskrona kommun 2012b, 35). 
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Figur 12. Fordonstrafik Figur 13. Bulleranalys  
(Karlskrona kommun 2012a, 31) (Karlskrona kommun 2012b, 20) 

 
4.6.4 Utveckla gång- och cykeltrafiken 

Borgmästarekajen kommer att 
utformas till en offentlig plats 
där endast gång- och cykeltrafik 
är tillåten. Längs Blekingegatan 
kommer också ett gång- och 
cykelstråk finnas (se Figur 14) 
(Karlskrona kommun 2012a, 33). 
 
 
 
 
Figur 14. Gång- och cykeltrafik (Karlskrona 
kommun 2012a, 33) 

4.6.5 Utveckla uppehållsplatser 
Brandstationen och Strandgårdens byggnader, utom 34:an längst i 
söder, ska avlägsnas och ersättas av en blandad bebyggelse, 
planlagd i ett kvartermönster med möjlighet till verksamheter i 
bottenvåningen. Verksamheterna ska vara utåtriktade med 
möjlighet till uteservering och kommer att agera målpunkter till 
Borgmästarebryggan (Karlskrona kommun 2012c, 6). Längs vattnet 
planeras sittplatser, i form av trädäck, och längs en brygga i vattnet 
är det tänkt att en restauranglokal ska uppförs (Karlskrona kommun 
2012b, 32). Parkytan är tänkt att vara tillräcklig för att kunna nyttjas 
till olika aktiviteter (Karlskrona kommun 2012c, 6). Någon badplats 
eller speciella aktivitetsmöjligheter för vinterhalvåret redovisas inte. 
 
4.6.6 Säkra en visuell kvalitet 
I dokumentet ”Gestaltningsprogram Pottholmen” (2012c, 10) 
framhålls att för att säkra kvalitetsnivån kommer stor vikt att läggas 
vid gestaltningen. Detta ska uppnås genom att uppmana till en 
varierad och miljöanpassad bebyggelse och genom att utlysa 
arkitekttävlingar. 
 
Markbeläggningen på Borgmästarebryggan är tänkt att bestå av 
hårdgjorda ytor i form av granit varvat med betong och vegetation 
(Karlskrona kommun 2012c, 6). 
 
4.6.7 Trygg och levande 
Omledningen av biltrafiken är tänkt att medverka till att platsen blir 
och upplevs som säkrare för gång- och cykeltrafikanter (Karlskrona 
kommun 2012a, 32-33). Den funktionsblandade bebyggelsen och 
mängden olika typer av målpunkter är tänkta att medverka till liv på 
platsen vid olika tider på dygnet och därmed till en förhöjd säkerhet 
(Karlskrona kommun 2012b, 31-32). 
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4.6.8 Skillnader på Whites och kommunens förslag. 
I Whites förslag var det tänkt att all biltrafik från Borgmästarekajen 
skulle ledas om till Blekingegatan. Karlskrona kommun trodde dock 
inte att korsningen Blekingegatan-Järnvägstorget skulle kunna 
hantera trafikmängden och därför gjordes den brutna gata som 
White planerade genom bostadsområdet om till en rakare 
avlastningsgata för biltrafiken (Personlig kommunikation med 
Karlskrona kommun, 2013a). I samband med detta omgestaltades 
också bostadsområdet efter mer raka linjer och lättare orienterbart 
planmönster. Parken fick då också en längre kontaktyta längs 
Borgmästarebryggan (se Figur 15 och Figur 16) 
 

   
Figur 15. Whites planförslag  Figur 16. Antaget planförslag 
(White arktitekter AB, 2013) (Karlskrona kommun 2012a, 17) 

4.7 Sundspromenaden 

På 1990-talet förlorade Malmö ca 25000 arbetstillfällen inom 
industrin och staden började inse att dess profil som industristad var 
passé. En omvandling till kunskapsstaden Malmö där det var 
attraktivt att bosätta sig påbörjades (Dalman 2001, 8). Ett steg i 
denna riktning var att omvandla det nedlagda varvsområdet Västra 
hamnen, som förut varit en symbol för Malmös industri, till ett 
funktionsblandat område med plats för såväl bostäder som kontor, 
högskola och offentliga platser. Som startskott för denna utbyggnad 
bestämdes att den första etappen skulle utgöras av en bomässa. 
Denna stod klar att presenteras sommaren 2001 och gick under 
namnet Bo01. Syftet med Bo01 var att visa hur en förtätning av 
staden kunde ske genom att omvandla gammal förorenad 
industrimark till ett hållbart, attraktivt och funktionsblandat 
bostadsområde (Dalman 2001, 17-18). Längs kusten vid Bo01 
uppfördes bl.a. ett kajstråk kallat Sundspromenaden vars syfte var 
att ge Malmös boende och besökare bättre vattenkontakt och 
skapa en attraktiv och tillgänglig plats i Bo01 dit alla var välkomna 
(Personlig kommunikation med Malmö kommun, 2013 och Persson 
2005, 15). 
 
Pottholmen genomgår också en förvandling från industriplats där 
kusten användes främst ur en praktisk synvinkel till ett 
funktionsblandadet område där vattenkontaktens 
rekreationsvärden ämnas tas till vara (Karlskrona kommun 2012a 
2). Utformningen av Sundspromenaden har dessutom används som 
inspirationskälla till gestaltningen av Borgmästarebryggan. Därför 
kommer en djupare analys att göras av Sundspromenaden. Denna 
analys syftar till att ge en inblick i hur platsen faktiskt kan komma 
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att användas. Möjligheter, begränsningar och exempel på 
gestaltning och utformning är resultat som kan uppkomma vid en 
sådan jämförelse och som kan användas i den slutliga diskussionen 
angående Borgmästarebryggans utformning. 
 

           
 
Figur 17. Sundspromenaden i Västra hamnen i Malmö (Författaren 2013) 
 
4.7.1 Ta till vara på skönhetsvärdena  
Vattnets attraktionskraft har identifierats som Sundspromenadens 
största skönhetsvärde och kajstråket har planerats för att ta till vara 
på denna attraktionskraft. På Sundspromenaden har bryggor och 
trädäck, utformade som sittplatser, uppförts längs strandkanten. 
Bostäderna och verksamheterna vid promenaden är riktade mot 

havet med stora fönsterytor, balkonger och entréer som därmed 
också automatiskt riktas mot Sundspromenaden.  
 
Då biltrafik är förbjuden på promenaden har också bullernivån 
sänkts till en mänsklig nivå, vilket gjort att havets kluckande ljud 
inte överröstas och därmed har havet blivit mer närvarande (Bilaga 
2 2013, 1-2). 
 
Till en början var bryggorna ner till vattnet och gästhamnen tänkta 
att vara de enda möjligheterna för allmänheten att få fysisk 
vattenkontakt. Havet ansågs för strömt för att vara badbart. Detta 
stoppade inte allmänheten från att likväl bada i havet. Till slut insåg 
kommunen att allmänhetens önskan att bada inte gick att förhindra 
och i stället gjordes platsen säkrare genom uppförda officiella 
badplatser (Personlig kommunikation med Malmö kommun, 2013). 
Den nya badplatsen blev en avlastning för den ofta överbefolkade 
stranden Ribersborg och blev snabbt en av Västra hamnens mest 
besökta platser framförallt under sommarhalvåret (Persson 2005, 
88). Badet har blivit en gratis och populär målpunkt som lockat till 
sig en mångfald besökare och givit dem möjlighet att ta till vara på 
platsens största skönhetsvärde, dvs. havet, samtidigt som 
Sundspromenaden blivit mer tillgänglig och attraktiv för 
allmänheten. Dock får gatukontoret i Malmö in ständiga klagomål 
från de boende i området om att badplatsen är en störande faktor 
(Personlig kommunikation med Malmö kommun, 2013). 



38 
 

 
Figur 18. Bryggor och trädäck möter vattnet (Författaren 2013) 

 
4.7.2 Respektera och förstärka utsikterna 
Alla målpunkter och aktivitetsmöjligheter är utformade så att de 
kan användas samtidigt som utsikten över havet kan betraktas (se 
”Ta till vara på skönhetsvärdena” och ”Utveckla uppehållsplatser”). 
 
4.7.3 Dämpa trafikens inverkan 

Sundspromenaden är avstängd 
för trafik utan speciellt tillstånd. 
Biltrafiken har letts om till att gå 
bakom området, vilket skapar ett 
bullerskyddande bostadsområde 
mellan promenaden och bilvägen 
(se Figur 19). Boende i området 
har parkering i anslutning till sin 
bostad och besökare har 
möjlighet att parkera på ett antal 
avgiftsbelagda parkeringsplatser. 
 
Figur 20. Fordonstrafik (Författaren 2013) 

Tillgängligheten med kollektivtrafik till Sundspromenaden är god 
med hållplatser i närheten för både stadsbusslinje 2 och 3. Även 
besökare från annat håll än Malmö kan enkelt ta sig till platsen, då 
centralstationen ligger i nära anslutning till området (Skånetrafiken, 
2013). 
 
4.7.4 Utveckla gång- och cykeltrafiken 

Platsen används på gång- och 
cykeltrafikantens villkor (Se Figur 
20). Sundspromenaden är bred och 
påbörjas, eller avslutas, med en 
rymlig torgyta, som underlättar att 
promenaden kan användas på flera 
olika sätt efter de boendes och 
besökares fria vilja. På denna 
rymliga plats, fri från avgaser och 
buller, finns även ett intresse för 
uppförande av uteserveringar till 
omkringliggande restauranger och 
caféer. Observationsstudierna visar 
att platsen används kontinuerligt 
för en stor mängd nödvändiga, 
valfria och sociala aktiviter (Bilaga 

2 2013, 1-2). Ett cykelstråk längs promenaden är markerat med en 
annan markbeläggning men är inte fysiskt avgränsat på något annat 
vis. Detta skapar en tydlighet för cykeltrafikanterna var de helst ska 
röra sig samtidigt som de måste anpassa sig till alla runt omkring, 
vilket i sin tur leder till sänkta hastigheter. 
 
 
 

Figur 19. Gång- och cykeltrafik 
(Författaren 2013) 
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4.7.5 Utveckla uppehållsplatser 
Observationsstudierna visar att det råder en stor variation av 
aktiviteter på platsen. Både under veckodag och helg är det mycket 
liv på platsen med folk som äter, arbetar, promenerar, rastar 
hunden, motionerar, sitter och solar eller leker med sina barn.  
Detta beror till stor del på variationen av målpunkter och 
uppehållsplatser längs Sundspromenaden. Verksamheterna 
(restauranger, café och en frisörsalong) är öppna under olika tider 
på olika dagar och lockar därmed till sig människor över, i stort sätt, 
hela dagen. Sittplatserna längs vattnet är också väl använda som 
såväl vilo- och rekreationsplats som informell lekplats för barnen 
som klättrar och hoppar mellan nivåskillnaderna. Intressant är dock 
den förhållandevis låga frekvensen boende som vistas på sina 
balkonger, trots havsutsikt och god solexponering, eller passerar in 
och ut i bostadsentréerna (Bilaga 2 2013, 1-2). Möjligen vistas de 
hellre ute på den offentliga platsen eller så söker de en mer privat 
sfär på sina innergårdar.  
 
Platsen är välbesökt av en mångfald människor. På morgonen är det 
mest motionärer, folk som transporterar sig genom platsen och ett 
par leveransbilar till verksamheterna som använder platsen. 
Därefter sjuder platsen av liv. Intressant är att Sundspromenaden 
verkar vara en attraktiv och tillgänglig plats för de flesta. Platsen 
används av såväl unga som gamla, män som kvinnor, svenskfödda 
som invandrare, hemlösa som kostymklädda, turister som boende 
osv. (Bilaga 2 2013, 1-2). Detta talar för att platsen attraherar och 
välkomnar alla, inte bara boende eller speciella samhällsklasser. 
 
På sommaren används Sundspromenaden som mest. Då är vädret 
mest lämpat för olika typer av utomhusaktiviteter som sol, bad, åka 
ut med båten eller sitta och fika på en utomhusservering (Persson 

2005, 88). Detta leder till att Sundspromenaden blir välbesökt av en 
mångfald människor. Men under vintermånaderna eller när vädret 
är sämre minskar också variationen av möjliga aktiviteter på 
platsen. De aktivitetersmöjligheter som finns är då främst inomhus 
(Personlig kommunikation med Malmö kommun, 2013). Platsen 
används därför då framförallt för nödvändiga aktiviteter och av de 
som vill och kan konsumera från utbudet av kommersiella 
verksamheter i området. 

 

 
Figur 21. Badplats i anslutning till Sundspromenaden (Författaren 2013) 

 

4.7.6 Säkra en visuell kvalitet 
Som beskrevs i Västra Hamnens historia var Sundspromenaden en 
del av boutställningen Bo01. Detta renderade i att byggnaderna 
runt omkring gestaltades med stor noggrannhet och kreativitet 
(Dalman 2001, 68 och Persson 2005, 20). Även markbeläggningen 
och utformningen av Sundspromenaden innehåller en 
detaljrikedom, exempelvis de blankpolerade stenbumlingarna som 
ligger utspridda längs vattnet och utgör Sigurdur Gudmundssons 
konstverk ”Diamonds are everywhere” (Grahn och Zimmer 2008, 
48). Dessa kvaliteter gör platsen både estetiskt tilltalande och 
intressant att besöka. 
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Figur 22. Sundspromenaden erbjuder en detaljerad och variationsrik markbeläggning och 

arkitektur (Författaren 2013) 
 

Dock har ibland estetiken medverkat till en minskad tillgänglighet 
för framförallt synskadade. De stora öppna ytorna på 
Sundspromenaden försvårar orienteringen för de med nedsatt syn 
då det saknas referenspunkter (Persson 2005, 142). 
 
4.7.7 Trygg och levande 
Caféet, Espresso house, öppnar klockan åtta på morgonen (nio på 
söndagar) och restaurangen Salt & Brygga stänger klockan elva på 
kvällen. Detta gör att det under hela dagen, även vid sämre väder 
och då solen inte är uppe, finns folk i rörelse i området. En viss 
uppsikt över platsen finns och därmed en ökad trygghetskänsla 
(Madanipour 2004, 277-279). Vid mörkrets inbrott tänds en 
varierad gatubelysning, som både lyser upp större ytor och utvalda 
stråk. Detta tillsamanas med ljuset från de boendes fönster ger en 
ökad översikt av området och en känsla av närvaro av de boende 
som håller uppsikt över det offentliga rummet. 
 

Eftersom biltrafik är förbjuden på Sundspromenaden vågar 
föräldrar släppa sina barn och låta dem leka fritt på platsen (Bilaga 2 
2013, 1-2). Det integrerade cykelstråket (se ”Utveckla gång- och 
cykeltrafik”) har gjort att cykeltrafikens hastigheter har anpassats 
till gångtrafiken och användarna av området behöver inte oroa sig 
nämnvärt för att bli påkörda av vare sig cyklist eller bilist.   
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Kapitel 5 
Diskussion 
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I detta kapitel kommer en diskussion att föras kring mina 
frågeställningar utifrån arbetes resultat, analyser och teoriram. 
Först kommer Borgmästarebryggans relation till staden och varför 
det finns ett intresse att uppföra en offentlig plats just där att 
diskuteras. Därefter kommer en diskussion att belysa hur väl 
planförslaget för Borgmästarebryggan sammanfaller med de mål 
och rekommendationer Karlskrona kommun ställt för att göra en 
offentlig plats attraktiv och tillgänglig. Sedan kommer Karlskrona 
kommuns mål och rekommendationer och planförslagets 
utformning att diskuteras utifrån den forskning och de teorier som 
utformat min teoriram. Slutligen presenteras ett par förslag på 
förändringar som kan medverka till att ett bättre resultat uppnås. 
Kapitlet avslutas sedan med några summerande kommentarer. 
 

5.1 Varför Borgmästarekajen? 
Frågeställning: Varför är Karlskrona kommun beredd att göra en 
ekonomisk satsning för att uppföra ett kajstråk längs 
Borgmästarekajen? 
 
I Karlskrona kommuns översiktsplan (2010, 37) och i ”Strategi 
Karlskrona” (2007, 12) förtydligas att kommunen inte är tillfreds 
med hur Trossös kust används idag utan vill öka tillgängligheten till 
vattnet för såväl boende som besökare och på så sätt förbättra den 
sociala hållbarheten (se även Kapitel 4 ”Resultat och Analys – Finns 
intresse att öka vattenkontakten?”). En översiktsplan är dock inget 
bindande dokument och en vision blir sällan verklighet såvida det 
inte finns en ekonomisk vinning i projektet. Troligen är Karlskrona 
kommun väl medveten om vilken positiv inverkan vattnets 
attraktionsvärde har på den havsnära bebyggelsens priser 

(Andersson 1996, 164). Även om den uttalade anledningen till en 
satsning på förtätning av Karlskrona är att skapa en mer hållbar stad 
(Karlskrona kommun 2010, 25) går det inte att undvika att en ökad 
markintensifiering också är synonymt med ökade inkomster för 
kommunen (Savage, Warde, Ward 2003, 171). Inte minst när man 
har ett attraktivt läge som dessutom har goda trafik- och 
kollektivförbindelser. 
 
Karlskrona har dock mer att vinna på en ökad vattenkontakt för 
allmänheten än bara dyra bostäder och kontorslokaler. Då det nya 
Karlskrona ska profileras från en industri- och militärstad till en it- 
och turistvänlig stad (se Kapitel 4 ”Karlskronas Historia”) finns det 
klara fördelar att omvandla kustlandskapet på Trossö. Den marina 
miljön har det största attraktionsvärdet för Karlskronas turism och 
en ökad tillgång till vattnet skulle vara till gagn för en ökad 
turistnäring (Nilsson 1999, 10). Att kunna erbjuda bostäder och 
kontorslokaler vid vattnet är också något som kan vara en fördel för 
Karlskronas näringsliv, då vattenkontakten kan vara en avgörande 
faktor till att företag och kompetent personal väljer att etablerar sig 
i just Karlskrona (Andersson 1998, 164).  
 
Ett rimligt antagande är att bebyggelse vid strandkanten i 
Karlskrona anses så attraktivt, både ur en ekonomisk och social 
synvinkel, att riskerna för havshöjning och förorening av marinan 
anses vara överkomliga och hanterbara problem.  
 
Med andra ord verkar Karlskrona kommun tro sig ha funnit en 
hållbar lösning när man förtätar staden genom en omvandling av 
Pottholmen i form av ett funktionsblandat område. Tanken verkar 
vara att den sociala hållbarheten i staden förbättras då de boende 
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tillgodoses utrymme i staden i kombination med vattenkontakt. 
Samtidigt förbättras den ekologiska hållbarheten när staden 
förtätas och blir allt mer tillgänglig för gång- och cykeltrafik. En 
bättre ekonomisk hållbarhet uppnås genom förbättrade villkor för 
näringslivet och turistnäringen, samtidigt som det skapas en 
markintensifiering på en attraktiv plats för exploatörer och 
investerare.  
 
I denna tankegång att på en plats skapa förutsättningar för social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet spelar Borgmästarebryggan en 
central roll, då det är genom detta kajstråk som allmänheten 
erbjuds både en offentlig plats och ökad vattenkontakt. Kajstråket 
medför även att länken mellan Trossö och fastlandet stärks då 
villkoren för gång- och cykeltrafikens förbättras (Karlskrona 
kommun 2012c, 3-4). Samtidigt kan en attraktiv offentlig plats i 
anslutning till bebyggelse medverka till ett ökat intresse för 
området och därmed också höja bostads- och lokalpriserna (Zukin 
2011, 187).  
 
I bästa fall skapas en balans mellan dessa tre stöttepelare för 
hållbarhet. Frågan är dock om intresset för ekonomisk vinning och 
allmänhetens betalningsvilja för vattenkontakt kommer att påverka 
den sociala hållbarheten negativt.  Som diskuterats i teoriramen kan 
en ekonomisk vinning leda till att platsen blir allt mer attraktiv och 
endast tillgänglig för ett urval ur rikare samhällsklasser, då 
bostadspriserna stiger och verksamheterna i området endast riktar 
sig till deras konsumtionspreferenser. Platsens privata kontroll 
riskerar då att leda till att området allt mer sänder ut icke 
välkomnade signaler till de mer utsatta samhällsklasserna (Zukin 
2011, 165 och Olsson 1998, 43 105).  

5.2 Uppfylls visionerna i 
praktiken? 
Frågeställning: Hur väl sammanfaller planförslaget för 
Borgmästarebryggan med Karlskrona kommuns mål och 
rekommendationer för att skapa en attraktiv och tillgänglig 
offentlig plats?  
 
I rapporten ”Strategi Karlskrona” presenterades sju målpunkter för 
hur Karlskrona kommun ansåg att offentliga platser skulle utformas 
eller omvandlas för att bli både attraktiva och tillgängliga. Dessa 
punkter var: 1. Ta till vara på skönhetsvärdena. 2. Respektera och 
förstärk utsikterna. 3. Dämpa trafikens inverkan. 4. Utveckla gång- 
och cykeltrafiken 5. Utveckla hållplatser 6. Säkra en visuell kvalitet 
7. Trygg och levande (Gehl architects ApS 2007, 9). 
 
Vid en jämförelse av detta arbetes analyser av Borgmästarekajen 
och Sundspromenaden samt planförslaget till Borgmästarebryggan 
(se Kapitel 4) blir det tydligt att planeringen av Borgmästarebryggan 
har gjorts med dessa sju punkter i åtanke. 
 
Planförslaget är tänkt att ta till vara på platsens skönhetsvärden, 
utsikten och vattenkontakten, genom att förstärka utsikten över 
havet och omvandla platsen från en trafikplats med ett par 
oanvända sittplatser till ett bilfritt kajstråk med bostäder och 
verksamheter som är riktade mot vattnet, som också möts med 
hjälp av trädäck och bryggor. Denna utformning har visat sig vara 
lyckad på Sundspromenaden för att skapa en väl använd offentlig 
plats där havet låtits inneha en central roll. 
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Styrkan i planförslaget är att planerarna har funnit en balans där de 
sju punkterna uppnås med hjälp av varandra. Biltrafiken dämpas 
genom att vägen leds om, detta ger en offentlig plats med bättre 
förhållanden för gång- och cykeltrafik. På den nya offentliga platsen 
uppförs uppehållsplatser och målpunkter i form av bostäder, 
verksamheter, sittplatser och en park. Dessa medverkar till att 
utsikten över platsens skönhetsvärden förstärks och att platsen 
troligtvis kommer att användas kontinuerligt över hela dagen, vilket 
enligt ”Strategi Karlskrona” är en bidragande faktor till att platser 
blir och upplevs som säkra. 
 
Likheterna mellan Borgmästarebryggan och Sundspromenaden 
visar att många av planeringsambitionerna för kajstråket har goda 
möjligheter att ge positiv effekt. De olika målpunkterna på 
Sundspromenaden bidrar med stor aktivitet över hela dygnet och 
en mångfald av olika typer av människor (Bilaga 2 2013, 1-2). 
Caféerna och restaurangerna skapar aktivitet på platsen både av 
kunder och anställda, även under vinterhalvåret och då vädret är 
sämre och över hela dygnet. Detta då de har olika öppettider 
(Personlig kommunikation med Malmö kommun, 2013). För de som 
inte är intresserade av att konsumera något är trädäcken en väl 
använd attraktion då de ökar vattenkontakten samtidigt som de 
erbjuder en plats för vila, exempelvis att sitta och njuta i solen, och 
för fysisk aktivitet som promenader eller lek. I och med platsens 
användning för valfria aktiviteter ökar folklivet och därmed de 
sociala aktiviteterna. Det stora folklivet och den privata 
övervakningen från verksamheterna och bostäderna i området 
skapar en trygghetskänsla på platsen vilket bidrar till en fortsatt 
användning även senare på kvällen (Bilaga 1 2013, 1-2 och Bilaga 2 
2013, 1-4). Borgmästarebryggan är planerad att erbjuda liknande 

aktivitetsmöjligheter och målpunkter. Därmed har den också goda 
förutsättningar för ett stort folkliv och en mångfald besökare.  
 
Precis som på Sundspromenaden är Borgmästarebryggan tänkt att 
vara förbjuden för biltrafik utan tillstånd. Detta skapar ytor på 
platsen som besökaren kan använda efter sin fria vilja och en låg 
bullernivå som bidrar till ökad vattenkontakt och möjlighet att 
kunna föra en konversation i normal samtalston. Att gång- och 
cykeltrafiken får samsas om ytan på Sundspromenaden gör att 
cykeltrafikanterna cyklar med låg hastighet och platsen blir än mer 
säker, inte minst för barnen (Bilaga 2 2013, 1-2). 
Observationsrapporterna visar att idag väljer fler att transportera 
sig längs Blekingegatan än Borgmästarekajen då de ska till eller från 
Trossö. Därför borde Blekingegatan, och den planerade 
parallellgatan, utgöra ett bra komplement till Borgmästarebryggan 
för de som har mer bråttom och inte vill sänka hastigheten.  
 
Sundspromenadens markbeläggning och omgivande bebyggelse är 
utformad med en hög detaljeringsnivå och en genomtänkt 
arkitektur. Detta har skapat ett intresse kring platsen som ökat 
upplevesekänslan för såväl boende som besökare (Grahn och 
Zimmer 2008, 6). Även om det är svårt att uppnå ett liknande 
estetiskt resultat, då Sundspromenaden var en del av bomässan 
Bo01 och är ett av Sveriges mest påkostade byggnadsprojekt 
(Dalman 2001, 19), har Karlskrona kommun ambitioner att skapa 
liknande förutsättningar genom att låta utformningen av 
Pottholmen avgöras av arkitekttävlingar (Karlskrona Kommun 
2012c, 10). 
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5.3 Vad säger forskningen? 
Frågeställning: Hur väl sammanfaller planförslaget till 
Borgmästarebryggan med arbetets teoriram angående vad som gör 
en offentlig plats attraktiv och tillgänglig? 
 
En kritisk läsning av planförslaget med grund i forskning och teorier 
om attraktivitet och tillgänglighet visar också att 
Borgmästarebryggan har goda förutsättningar att bli en attraktiv 
och tillgänglig offentlig plats under sommarhalvåret och när vädret 
är bra. Då erbjuder platsen flera olika aktivitetsmöjligheter och 
målpunkter som bostäder, verksamheter, parkyta och 
flerfunktionella utomhussittplatser i västerläge. En mångfald 
målpunkter skapar också en mångfald besökare då 
aktivitetsmöjligheterna inte inriktar sig till endast någon speciell 
samhällsklass dvs. att exkludering inte uppstår (Madanipour 2004, 
284-285). Det finns även en tydlig gräns mellan den privata 
bostaden och den offentliga platsen, Borgmästarebryggan, med en 
smidig övergång i form av semiprivata och offentliga platser som 
verksamheter i bottenvåningen och privata innergårdar för de 
boende. Detta leder till en bättre kontakt mellan de boende och det 
offentliga (Gehl 2011, 59 och Olsson 1998, 7). Den mångfald och det 
liv på platsen som de olika målpunkterna ger tillsammans med de 
boendes och verksamhetsutövarnas uppmärksamhet på vad som 
sker på platsen genererar trygghet och en upplevelse och ett 
samförstånd mellan stadens samhällsklasser (Madanipour 2004, 
284 och Jacobs 2005, 80-81). 
 
Frågan är dock om utformningen av Borgmästarebryggan klarar att 
leva upp till allt detta. Även om det finns ett antal målpunkter och 

aktivitetsmöjligheter saknar platsen en större öppen yta.  Kajstråket 
må vara brett men ytan ska samtidigt användas till uteserveringar, 
sittplatser, gång- och cykeltrafik osv. Den öppna ytan som inviger 
det fria valet av aktivitet på platsen och skapar den flexibla plats 
som såväl Madanipour (2004, 284-285) som Gehl (1996, 51) och 
Habermas (1965, 143) förespråkar finns det med andra ord inte 
riktigt plats för. Detta gör att aktivitetsmöjligheterna blir statiska, 
vilket försämrar tillgängligheten. En park är visserligen inplanerad, 
men under vinterhalvåret då den ofta är snötäckt blir det svårt att 
använda denna yta som man behagar. Generellt är det under 
vinterhalvåret och framförallt vid sämre väder som teoriramen visar 
att Borgmästarebryggan misslyckas med att vara en attraktiv och 
tillgänglig plats för alla. Vid denna tid är utomhusaktiviteter mindre 
eftertraktade och platsens aktiviteter reduceras främst till sådant 
som görs inomhus. De enda målpunkter som erbjuds då är antingen 
en bostad i området eller ett besök till någon verksamhet. Med 
andra ord blir platsen allt mer styrd av konsumtion och den 
exkludering med dess medföljande konsekvenser, som diskuterats i 
teoriramen uppstår (Zukin 2011, 165 och Olsson 1998, 43 105). Kort 
sagt blir platsen attraktiv för en viss samhällsklass på bekostnad av 
andras tillgänglighet.  
 
Då ett område rustas upp för att bli attraktivt genom att stärka en 
visuell kvalitet, som ”Strategi Karlskrona” (2007, 9) rekommenderar, 
finns det en risk att det också blir startskottet för att en 
gentrifieringsprocess tar vid (Zukin 2011, 22). Att befintliga invånare 
på Pottholmen skulle bli undanknuffade av en rikare medelklass är 
inte möjligt då det idag inte finns några bostäder på Pottholmen, 
men likväl finns det en poäng i att en för påkostad upprustning kan 
leda till exkludering. En investerare i området vill ha valuta för sina 



46 
 

pengar och om det görs stora ekonomiska satsningar på området är 
det också för att ett intresse för platsen ska väckas och mark- och 
fastighetspriserna ska öka. Då havsutsikt och anslutning till 
offentliga platser visat sig ha en värdehöjande effekt på bostäder, 
kontor och verksamheter (Andersson 1996, 164) finns det en risk 
att platsens skönhetsvärde i samverkan med de satsningar som görs 
i området medför att byggnationen blir exklusiv.  Priset kommer att 
göra den tillgänglig för endast en rikare samhällsklass och högre 
inkomstdrivande verksamheter. Visserligen kommer äldre 
byggnation i form av huvudbyggnaden till Strandgården att bevaras, 
men enligt Zukin (2011, 302) kan även äldre byggnation göra att 
markvärdet höjs. I stället menar hon att det gäller att skapa en 
variation av låga och högre hyror, vilket blir svårt om byggnation till 
största del består av exklusiva fastigheter.  
 

5.4 Brister och förbättringar 
Frågeställning: Vad finns det för brister och hur kan planförslaget 
utvecklas för att förbättra dessa? 
 
5.4.1 Dämpa trafiken 
Trots att trafiken dämpats avsevärt kommer Borgmästarebryggan 
fortfarande att vara omslutet av Blekingegatan och Österleden som 
tillsammans utgör en av Karlskrona mest trafikerade vägar. Detta 
riskerar att skapa uteslutande barriärer för de som inte bor på 
Pottholmen och minskar därmed tillgängligheten inte minst för 
barn som inte bör korsa trafikerade vägar själva. Lösningar på detta 
problem i form av att exempelvis skapa trafikseparerande 
övergångar som gångbroar eller tunnlar saknas i plandokumenten. 

Korsande av dessa barriärer beräknas ske på samma sätt som idag, 
dvs. via övergångsställ. 
 
Den bullerberäkning som är utförd i planprogrammets 
miljökonsekvensbeskrivning visar att Borgmästarebryggan kommer 
bli en plats med låga bullernivåer (se Figur 13). Denna 
bullerberäkning är dock gjord utifrån White Arkitekter AB’s förslag 
dvs. innan man förändrade utformningen på den parallella 
avlastningsgatan till Blekingegatan (Karlskrona kommun 2013b, 20). 
Även om det är tänkt att framkomligheten på denna 
avlastningsgata ska försvåras så att fler väljer att färdas på 
Blekingegatan (Personlig kommunikation med Karlskrona kommun, 
2013a), riskerar denna gata att bli förhållandevis trafikerad. Det är 
den genaste vägen för trafikanter som kommer från Pantarholmen 
och ska ner längs Trossös västra kust och på denna väg körs ingen 
kollektivtrafik, vars uppehållsplatser är utformade för att bl.a. sakta 
ner trafiken, som är fallet med Blekingegatan. Denna 
avlastningsgata går nära Borgmästarebryggan och saknar 
framförallt vid parken någon form av ljudbarriär mellan vägen och 
kajstråket (se Figur 12). Buller kan påverka hälsan och livskvaliten 
(Karlskrona kommun 2012b, 21) och även försämra upplevelsen av 
platsens vattenkontakt då naturliga ljud överröstas. Detta minskar 
attraktiviteten inte minst för synskadade som inte kan tillgodoses 
utsiktens attraktiva värden. Med andra ord blir platsen mindre 
attraktiv, och därmed mindre tillgänglig, för de som vill använda 
platsen för att njuta av vattenkontakten. 
 
En ny bullerberäkning borde göras där denna gata är delaktig. Skulle 
Borgmästarebryggan visas ha högre decibelnivå än de 40 dB(A) man 
planerat efter, borde åtgärder åtas för att sänka bullernivån.  En 
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möjlighet är att inte tillåta trafik utan tillstånd att färdas på denna 
gata eller att man utformar förslaget mer likt White Arkitekter AB’s 
förslag. Detta skulle kunna medföra problem för biltrafikens 
tillgänglighet men samtidigt vara i enlighet med Karlskrona 
kommuns visioner och mål för att göra platser attraktiva och 
tillgängliga genom att dämpa trafiken.  
 
5.4.2 Vattenkontakt och enformig aktivitet  
Inte i något av plandokumenten diskuteras uppförandet av en 
badplats, inga analyser av vattenkvaliteten görs och ingen 
riskbedömning presenteras för om en badplats vore möjlig eller 
inte. Detta trots att Trossö saknar en badplats, den närmsta finns på 
Stumholmen, (Se Figur 3) och att ökad vattenkontakt är ett av 
Karlskrona kommuns ledord angående utvecklingen av Karlskrona 
(Karlskrona kommun 2010, 37). I en till detta arbete gjord intervju 
av Eva Steiner som är biolog på VA/Renhållningsavdelningen i 
Karlskrona kommun framgår det att man inte vet hur 
vattenkvaliteten, och därmed badmöjligheterna, är i 
Borgmästarefjärden då man bara tar prover på befintliga badplatser 
(Personlig kommunikation med Karlskrona kommun, 2013b). En 
officiell badplats vid Sundspromenaden ansågs inte heller lämplig 
till en början men allmänheten hade en så pass stark önskan att få 
bada att de gjorde det ändå. Detta ledde till slut till att en 
ombyggnad skedde och en officiell badplats upprättades (Personlig 
kommunikation med Malmö kommun, 2013). De extra utgifterna 
hade kunnat undvikas om en badplats hade planerats från första 
början. Detta är en lärdom Karlskrona kommun borde ta till sig och 
på så sätt undvika att kanske behöva uppföra en badplats vid 
Borgmästarebryggan i efterhand. Badplatsen i Sundspromenaden 
har dessutom visat sig vara en välbesökt målpunkt som bidragit till 

en ökad mångfald med såväl besökare från hela staden som 
turister, vilket är något som om det genomfördes i Karlskrona skulle 
gynna stadens utveckling. Vid ett uppförande av en badplats vid 
Borgmästarebryggan skulle inte bara aktivitetsmöjligheterna och 
mångfalden kunna öka när det är badvänligt. Badstegarna skulle 
även kunna användas under vintern så att folk kan komma ut på 
isen, vilket visade sig under observationstillfällena vara en populär 
aktivitet i Borgmästarefjärden (Bilaga 1 2013, 2). Detta skulle kunna 
samverkas med någon form av isaktiviteter, exempelvis 
skridskobana eller hockeyplan, som skulle bidra till fler 
aktivitetsmöjligheter under vinterhalvåret och därmed göra platsen 
mer attraktiv och tillgänglig. Borgmästarefjärden kanske är allt för 
förorenad för att en badplats skulle vara möjlig, men en 
undersökning som visar detta borde i så fall redovisas.  
 
Då det redan är planerat att ett nytt bibliotek ska uppföras på 
Pottholmen, närmare bestämt på Kungsplan i anslutning till 
Hoglandspark (Karlskrona kommun 2012a, 16), kan det diskuteras 
om inte det varit mer lämpligt att i stället uppföra detta bibliotek i 
anslutning till Borgmästarebryggan. De befintliga offentliga 
byggnaderna kring Trossös kust kan nämligen endast användas mot 
betalning (se Kapitel 4 ”Resultat och Analys – Inventering av Trossös 
kust”). Vid uppförande av ett bibliotek längs Borgmästarebryggan 
skapas ytterligare icke konsumtionskrävande aktiviteter på platsen 
samtidigt som invånarnas tillgänglighet till vattnet ökar. Då ett 
bibliotek dessutom erbjuder aktiviteter inomhus skulle det skapa en 
målpunkt som förbättrar Borgmästarebryggans attraktivitet och 
tillgänglighet för alla även under vinterhalvåret och dagar med 
sämre väder. Det är dock möjligt att den nuvarande planerade 
placeringen av biblioteket har andra fördelar som överträffar 
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fördelarna med att placera det i anslutning till Borgmästarebryggan, 
men det är något som inte undersökts i detta arbete. 
 
5.4.3 Den visuella kvalitén 
Likt Sundspromenaden är Borgmästarebryggan tänkt att tillgodose 
allmänheten med öppna ytor där det fria valet att använda platsen 
uppmuntras. En lärdom från Sundspromenaden är dock att i 
gestaltningen skapa tydliga referenspunkter så att tillgängligheten 
inte minskas för synskadade. Sådana referenspunkter kan skapas i 
form av såväl byggnation som markeringar i markbeläggningen. 
 
Angående problematiken kring att en upprustning av området kan 
skapa exkludering står Karlskrona kommun inför en stor utmaning: 
att inte låta vinstmöjligheterna och den ekonomiska hållbarheten 
prioriteras på bekostnad av den sociala hållbarheten. Detta är inget 
kommunen ensam kan råda bot på, men om den är medveten om 
problemet kan den föra en diskussion med investerare och aktörer 
och upprätta planbestämmelser i den kommande detaljplanen som 
skapar förutsättningar för en variation av lokaler och hyror. Om 
detta inte görs riskerar Borgmästarebryggan att inte bli en attraktiv 
och tillgänglig plats för alla och därmed misslyckas med att uppnå 
de grundläggande kraven på en offentlig plats. 

 
 
 
 

5.5 Avslutande kommentarer 
Detta arbete har ämnat föra en trianguleringsdiskussion kring 
skillnaderna mellan hur forskning och en kommuns visioner 
bedömer vad som skapar attraktiva och tillgängliga offentliga 
platser och hur detta sedan uppfylls i praktiken. Det har aldrig varit 
arbetets mening att försöka hitta ultimata lösningar på 
problematiken som uppstår utan snarare att belysa problemet och 
utifrån denna diskussion göra en kritisk granskning av den 
planerade offentliga platsen Borgmästarebryggan och komma med 
förslag på förändring.  
 
Arbetet har visat att utformningen av Borgmästarebryggan har flera 
goda intentioner till att bli en attraktiv och tillgänglig plats för alla. 
Den tänkta tilltalande estetisk utformningen, trafikens påverkan 
och risken för allt för enformiga aktivitetsmöjligheter, främst vid 
sämre väder, kan dock leda till att platsen blir attraktiv för vissa på 
bekostnad av tillgängligheten och attraktiviteten för andra. Därmed 
finns det brister i planförslaget till Borgmästarebryggan som 
påverkar de grundläggande kraven för en offentlig plats.   
 
Då Pottholmen, och därmed även Borgmästarebryggan, är under 
detaljplanarbete då detta arbete skrivs är det fullt möjligt att 
ändringar i platsens utformning kan komma att ske efteråt. En 
uppföljning av detta arbete då Borgmästarebryggan är uppförd och 
har tagits i bruk hade därför varit intressant. Då skulle mer direkta 
analyser av platsens faktiskta attraktivitet och tillgänglighet kunna 
göras. 
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Bilaga 1 
Observationsstudie av 

Borgmästarekajen och Blekingegatan 
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Tidpunkt och väderförhållanden 
 

Datum: 2013-01-31   Utomhustemperatur: 2-4°C 
Veckodag: Torsdag   Vindförhållanden: V 5-11 (8-16) m/s 
Väderlek: Klart med risk för regn  Nederbörd: 0,0 -0,4 mm/h 
 

Borgmästarekajen 
Aktivitet/Tidpunkt 07.30-08.30 12.00-13.00 16.30-17.30 19.30-20.30 Totalt 

Promenad/Transport 9 43 38 21 111 

Cyklar/Transport 13 10 25 5 53 

Motion 1 1 1 11 14 

Rastar hund 0 1 3 1 5 

Rekreation 0 0 0 0 0 

Totalt 23 55 67 38 183 

 

Blekingegatan 
Aktivitet/Tidpunkt 07.30-08.30 12.00-13.00 16.30-17.30 19.30-20.30 Totalt 

Promenad/Transport 60 107 86 39 292 

Cyklar/Transport 17 14 20 6 57 

Motion 1 0 3 2 6 

Rastar hund 0 1 2 0 3 

Rekreation 0 0 0 0 0 

Totalt 78 122 111 47 358 
 

Vilka förutsättningar finns för valfri aktivitet? 
Fyra sittplatsgrupper längs Borgmästarekajen i västerläge med havsutsikt. 
 

Vilka förutsättningar finns för social aktivitet? 
Väldigt lite. Utöver de fyra sittplatserna längs Borgmästarekajen används platsen som 
transportstråk. 
 

Vilka använder platsen?  
Platsen är starkt präglad av folk som utövar nödvändiga aktiviteter dvs. folk som 
transporterar sig till och från Trossö. Platsen används dock till en liten del av hundägare och 
för motion och då främst på kvällen. En mångfald av typer av människor finns på platsen 
men inte en mångfald av aktiviteter. 
 

Sker någon social interaktion? 
Nej, platsen används mest för transport och någon social interaktion sker inte. 
 

Hur rör sig människor på platsen? 
Både Blekingegatan och Borgmästarekajen används som transportsträcka. Ingen stannar upp 
på platserna och bänkarna längs Borgmästarekajen används inte. 
 

Hur rör sig fordonstrafiken på platsen? 
Området är starkt präglat av tung trafik som ständigt går längs Borgmästarekajen och 
Blekingegatan. 
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Tidpunkt och väderförhållanden 

 

Datum: 2013-02-09   Utomhustemperatur: -3 - -1°C 
Veckodag: Lördag   Vindförhållanden: NV 1-2 (2-4) m/s 
Väderlek: Mulet   Nederbörd: 0,0 mm/h 

 

Borgmästarekajen 
Aktivitet/Tidpunkt 07.30-08.30 12.00-13.00 16.30-17.30 19.30-20.30 Totalt 

Promenad/Transport 3 72 24 13 112 

Cyklar/Transport 2 6 4 4 16 

Motion 4 5 5 5 19 

Rastar hund 0 1 4 0 5 

Rekreation 0 0 0 2 2 

Totalt 9 84 37 24 154 

 

Blekingegatan 
Aktivitet/Tidpunkt 07.30-08.30 12.00-13.00 16.30-17.30 19.30-20.30 Totalt 

Promenad/Transport 8 120 56 39 223 

Cyklar/Transport 2 8 4 1 15 

Motion 2 2 3 0 7 

Rastar hund 1 0 2 0 3 

Rekreation 0 0 0 0 0 

Totalt 13 130 65 40 248 
 

Vilka förutsättningar finns för valfri aktivitet? 
Fyra sittplatsgrupper längs Borgmästarekajen i västerläge med havsutsikt. 
 

Vilka förutsättningar finns för social aktivitet? 
Väldigt lite. Utöver de fyra sittplatserna längs Borgmästarekajen används platsen som 
transportstråk. 
 

Vilka använder platsen? 
Platsen är präglad av folk som utövar nödvändiga aktiviteter. Platsen används dock till en 
liten del av hundägare och för motion. Platsen används inte speciellt av någon specifik 
grupp. Många var ute och vandrade och roade sig på isen på Borgmästarefjärden 
 

Sker någon social interaktion? 
Nej, platsen används mest för transport och någon social interaktion sker inte. 
 

Hur rör sig människor på platsen? 
Både Blekingegatan och Borgmästarekajen används som transportsträcka. Ingen stannar upp 
på platserna och bänkarna längs Borgmästarekajen används inte. 
 

Hur rör sig fordonstrafiken på platsen? 
Området är starkt präglat av tung trafik som ständigt går längs Borgmästarekajen och 
Blekingegatan. 
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Tidpunkt och väderförhållanden 

 

Datum: 2013-05-07   Utomhustemperatur: 9-17 °C 
Veckodag: Tisdag   Vindförhållanden: SO 1-3 (1-4) m/s 
Väderlek: Soligt och klart   Nederbörd: 0,0 mm/h 

 

Borgmästarekajen 
Aktivitet/Tidpunkt 07.30-08.30 12.00-13.00 16.30-17.30 19.30-20.30 Totalt 

Promenad/Transport 25 42 60 34 161 

Cyklar/Transport 76 40 90 27 233 

Motion 16 6 19 11 52 

Rastar hund 1 5 5 0 11 

Rekreation 1 4 2 2 9 

Totalt 119 126 176 74 495 
 

Blekingegatan 
Aktivitet/Tidpunkt 07.30-08.30 12.00-13.00 16.30-17.30 19.30-20.30 Totalt 

Promenad/Transport 65 112 128 47 352 

Cyklar/Transport 61 40 52 30 183 

Motion 0 2 11 4 17 

Rastar hund 0 0 2 0 2 

Rekreation 0 0 0 0 0 

Totalt 126 154 193 81 554 
 

Vilka förutsättningar finns för valfri aktivitet? 
Fyra sittplatsgrupper längs Borgmästarekajen i västerläge med havsutsikt. 
 

Vilka förutsättningar finns för social aktivitet? 
Väldigt lite. Utöver de fyra sittplatserna längs Borgmästarekajen används platsen som 
transportstråk. 
 

Vilka använder platsen? 
Platsen är starkt präglad av folk som utövar nödvändiga aktiviteter dvs. folk som 
transporterar sig till och från Trossö. Platsen används dock till en liten del av hundägare och 
för motion. Platsen används inte speciellt av någon specifik grupp. I Borgmästarefjärden 
paddlar folk kajak, åker båt och turistfärjan åker förbi. Uppe vid lokstallarna finns en ny 
restaurang med en använd uteservering. 
 

Sker någon social interaktion? 
Nej, platsen används mest för transport och någon social interaktion sker inte. 
 

Hur rör sig människor på platsen? 
Både Blekingegatan och Borgmästarekajen används som transportsträcka. Ingen stannar upp 
på platserna och bänkarna längs Borgmästarekajen används endast en gång. 
 

Hur rör sig fordonstrafiken på platsen? 
Området är starkt präglat av tung trafik som ständigt går längs Borgmästarekajen och 
Blekingegatan. 
   

 



  4 
 

Tidpunkt och väderförhållanden 

 

Datum: 2013-05-11   Utomhustemperatur: 10-13°C 
Veckodag: Lördag   Vindförhållanden: SV 2-5 (3-7) m/s 
Väderlek: Soligt och klart   Nederbörd: 0,0 mm/h 

 

Borgmästarekajen 
Aktivitet/Tidpunkt 07.30-08.30 12.00-13.00 16.30-17.30 19.30-20.30 Totalt 

Promenad/Transport 7 42 37 23 109 

Cyklar/Transport 3 54 24 24 105 

Motion 18 10 11 9 48 

Rastar hund 6 2 7 2 17 

Rekreation 0 0 5 0 5 

Totalt 34 108 84 58 284 
 

Blekingegatan 
Aktivitet/Tidpunkt 07.30-08.30 12.00-13.00 16.30-17.30 19.30-20.30 Totalt 

Promenad/Transport 6 95 53 20 174 

Cyklar/Transport 7 25 16 10 58 

Motion 5 5 2 6 18 

Rastar hund 2 1 3 5 11 

Rekreation 0 0 0 0 0 

Totalt 20 126 74 31 261 
 

Vilka förutsättningar finns för valfri aktivitet? 
Fyra sittplatsgrupper längs Borgmästarekajen i västerläge med havsutsikt. 
 

Vilka förutsättningar finns för social aktivitet? 
Väldigt lite. Utöver de fyra sittplatserna längs Borgmästarekajen används platsen som 
transportstråk. 
 

Vilka använder platsen? 
Platsen är präglad av folk som utövar nödvändiga aktiviteter. Platsen används dock till en 
liten del av hundägare och för motion. En mångfald typer av människor finns på platsen även 
om platsen används av relativt få och en mångfald av aktiviteter saknas. 
 

Sker någon social interaktion? 
Nej, platsen används mest för transport och någon social interaktion sker inte. 
 

Hur rör sig människor på platsen? 
Både Blekingegatan och Borgmästarekajen används främst som transportsträcka. Få stannar 
upp. 
 

Hur rör sig fordonstrafiken på platsen? 
Tung trafik går längs Borgmästarekajen och Blekingegatan kontinuerligt utom på morgonen 
då den låga bullernivån gör att fågelkvitter och havets brusande framträder tydligare. I 
Borgmästarefjärden paddlar folk kajak, åker båt och turistfärjan åker förbi. Uppe vid 
lokstallarna finns en ny restaurang med en använd uteservering.



 
 

Bilaga 2 

Observationsstudie av 
Sundspromenaden i Västrahamnen
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Tidpunkt och väderförhållanden 
 

Datum: 2013-04-24   Utomhustemperatur: 9°C – 15°C 
Veckodag: Onsdag   Vindförhållanden: SV 7-8 (11-13) m/s 
Väderlek: Soligt och klart   Nederbörd: 0,0 mm/h 
 

Sundspromenaden 

 

Vilka förutsättningar finns för valfri aktivitet? 
Sittplatser längs hela kusten, badplatser, tre verksamheter (restaurang, café och 
frisörsalong) och en småbåtshamn. 
 

Vilka förutsättningar finns för social aktivitet? 
Både café och restaurang med både ute- och inneservering. Ett ständigt flöde av människor 
som utför en mångfald aktiviteter. Flertalet sittplatser och målpunkter där betraktande av 
människor och spontana möten kan uppstå. 
 

Vilka använder platsen? 
Sett över hela dagen besöks platsen av en mångfald olika typer av personer och sociala 
klasser. Platsens rum samsas av allt från icke svensktalande ungdomsgäng till kostymklädda 
medelålders män och kvinnor.  
 

Sker någon social interaktion? 
Under hela dagen förutom på morgonen sker social interaktion överallt på platsen, främst 
kring målpunkter som sittplatser, café och restaurang. 
 

Hur rör sig människor på platsen? 
Längs vattnet på väg till en målpunkt eller bara transport genom området. 
 

Hur rör sig fordonstrafiken på platsen? 
På Sundspromenaden är fordonstrafik förbjuden för alla utan tillstånd. Detta har medfört 
att, förutom några leveransbilar på morgonen, så finns det ingen fordonstrafik på platsen. 
 
 

 
 

 

Aktivitet/Tidpunkt 07.30-08.30 12.00-13.00 16.30-17.30 19.30-20.30 Totalt 

Boende 10 8 10 11 39 

Arbetar 15 18 12 4 49 

Promenad/transport  31 84 23 15 153 

Cyklar/transport 15 18 16 13 62 

Motion 36 20 24 18 98 

Rastar hund 4 8 17 14 43 

Besöker frisör 6 4 4 0 14 

Äta/Fika 23 124 70 29 246 

Rekreation 2 49 53 37 141 

Lekande barn 0 7 7 3 17 

Totalt 142 340 236 144 862 
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Tidpunkt och väderförhållanden 

 

Datum: 2013-04-28   Utomhustemperatur: 8°C – 12°C 
Veckodag: Söndag   Vindförhållanden: SV 5 (7-8) m/s 
Värderlek: Soligt och klart   Nederbörd: 0,0 mm/h 
 

Sundspromenaden 

 

*Pga. stor användningen av platsen vid denna tidpunkt kan enskilda individer missats att noteras eller noterats dubbelt. 

 
Vilka förutsättningar finns för valfriaktivtet? 
Sittplatser längs hela kusten, badplatser, tre verksamheter (restaurang, café och 
frisörsalong) och en småbåtshamn. 
 

Vilka förutsättningar finns för socialaktivtet? 
Både café och restaurang med både ute- och inneservering. Ett ständigt flöde av människor 
som utför en mångfald aktiviteter. Flertalet sittplatser och målpunkter där betraktande av 
människor och spontana möten kan uppstå. 
 

Vilka använder platsen? 
Sett över hela dagen besöks platsen av en mångfald olika typer av personer och sociala 
klasser. Platsens rum samsas av allt från icke svensktalande ungdomsgäng till kostymklädda 
medelålders män och kvinnor.  
 

Sker någon social interaktion? 
Under hela dagen förutom på morgonen sker social interaktion överallt på platsen, främst 
kring målpunkter som sittplatser, café och restaurang. 
 

Hur rör sig människor på platsen? 
Längs vattnet på väg till en målpunkt eller bara transporterar sig genom området. 
 

Hur rör sig fordonstrafiken på platsen? 
På Sundspromenaden är fordonstrafik förbjuden för alla utan tillstånd. Detta har medfört 
att, förutom några leveransbilar på morgonen och en polisbil, så finns det ingen 
fordonstrafik på platsen 
 

 

Aktivitet/Tidpunkt 07.30-08.30 12.00-13.00* 16.30-17.30* 19.30-20.30 Totalt 

Boende 3 5 9 8 25 

Arbetar 5 12 11 4 32 

Promenad/transport  22 260 380 115 777 

Cyklar/transport 7 57 37 46 147 

Motion 24 25 32 23 104 

Rastar hund 2 40 41 16 99 

Besöker frisör 0 0 0 0 0 

Äta/Fika 7 220 173 73 473 

Rekreation 0 300 236 122 658 

Lekande barn 0 23 24 2 49 

Totalt 70 942 943 409 2364 


