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Förord
Det här är ett examensarbete 20 poäng för Institutionen
för Fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola.
Arbetet är tänkt som ett inlägg i debatten om det hållbara samhället. Definitionen på ett hållbart samhälle är
enligt Världskommissionen för miljö och utveckling ...en
utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa
sina behov.
Planeringen av städer och tätorter är en viktig del i arbetet med att skapa det hållbara samhället. Områdena utanför stadskärnan, mellanstaden, framförs ofta som en
icke hållbar stadsdel. Forskare och planerare försöker
hitta en struktur som ska lösa problemen. I det här arbetet vill jag lyfta fram de som bor och verkar i mellanstaden och visa hur deras behov och intressen skiljer sig
åt. Examensarbetet gör inget anspråk på att vara fullständigt, utan syftet är att medvetandegöra en viktig aspekt i arbetet med att skapa det hållbara samhället
Jag vill tacka min handledare Gunnar Nyström, Ann-Sofie
Silverskär och Anna Vindelman för alla goda råd och
kommentarer. Speciellt tack till Peppe som stått ut under den långdragna processen och till Nadja, min glädjespridare.

Victoria Johansson
Karlskrona juni 2002
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Sammanfattning
Under 1990-talet ordnade FN ett antal konferenser kring
olika teman. Konferensen i Rio de Janerio 1992 om miljö
och utveckling är den konferens som har fått störst genomslagskraft. Resultatet av konferensen blev bland annat dokumentet Agenda 21. Fyra år senare hölls en konferens om boende och bebyggelse i Istanbul som resulterade i Habitatagendan. Målet är ett rimligt boende för
alla och en hållbar bebyggelseutveckling i en urbaniserad
värld.
I Habitatagendan framhölls transportsektorn som ett särskilt problem, men även att mark används slösaktigt.
Städerna i Sverige har ofta en stark stadskärna som ju
längre ifrån centrum man kommer får en allt glesare struktur. Områdena har olika benämningar, en av dem är
mellanstaden. Mellanstaden växte fram genom att välbärgade byggde villor utanför staden. Med egnahemsrörelsen byggdes även hus för arbetarklassen. Under
1920-talet kom en reaktion mot den kompakta stenstaden med slagorden sol, ljus och luft. Funktionalismen gjorde sitt intåg med ett upplöst gaturum. Husen
placerades friställda ifrån varandra för det bästa solinfallet
och omgavs av träd och gräsmattor. Bostäder och arbetsplatser separerades ifrån varandra, men även arbetsplatser av olika karaktär. Varje funktion utformades så
optimalt som möjligt och skildes åt av grönstråk. De olika
områdena försörjdes av vägar som byggdes ut allt eftersom biltrafiken ökade. Under senare år har handelskedjor
etablerat sig mellanstaden på grund av bra kommunikationer och få riktlinjer för bebyggelsens utformning.
Mellanstadens struktur är inte en hållbar struktur för framtidens samhällen. De mest framträdande problemen i
mellanstaden är biltrafikens dominans, dålig tillgänglighet
för gång- och cykeltrafikanter, avskurna markområden,
uppdelning av funktioner och ensartad bebyggelse. Genom att studera mellanstaden djupare kan en ytterligare
aspekt urskiljas på grund av mellanstadens struktur med
isolerade öar av olika funktioner. Inom bostadsområ9
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dena finns boende som efterfrågar en trevlig boendemiljö
med god tillgänglighet och närhet till service, skola och
arbete. I de renodlade handels- och industriområdena
finns näringsidkare som är beroende av bra kommunikationer för transporter av varor och parkeringsplatser för
sina kunder. Inom varje funktionsområde eller ö fungerar
oftast kommunikationerna tillfredställande. Men utanför
uppstår konflikter där biltrafiken är den vinnande parten.
De olika parterna benämns i arbetet som lokala intressen
och regionala intressen. Lokala intressen har de som dagligen vistas i mellanstaden, till exempel boende och anställda. Regionala intressen har de som är beroende av
regionen, till exempel företagare. Till de regionala intressena räknas även kunderna till handelsföretagen som kommer från ett större omland, regionen. De olika intressena
är kopplade till personer, men det är ingen skarp gräns
mellan vilket som kan räknas till lokalt intresse eller regionalt intresse. En person kan ha både ett lokalt intresse som
boende och regionalt intresse som företagare. Lokala och
regionala intressen finns så klart i stadskärnan också, men
i mellanstaden är skillnaderna emellan dem mycket tydligare och polariseringen är större.
Planerare och forskare har försökt att hitta ett recept på
hur vi kan uppnå målet, ett hållbart samhälle. I
examensarbetet diskuteras fyra olika forskare med en
fysisk struktur som lösning på mellanstadens problem.
Peter Hall är professor i planering vid University College
i London och menar att man ska bygga innanför stadsgränsen och förtäta staden eftersom det är den kompakta
staden som attraherar människor. För att minska
pendlingen bör arbetsplatser och bostäder samlokaliseras
i decentraliserade lägen. Hans Gillgren är arkitekt och
hans förslag är att införliva mellanstaden i staden och använda stadens element för att pussla ihop den sargade
mellanstaden. Folke Günther är systemekolog och tror
den bästa lösningen är att all bebyggelse samlas kring ett
jordbruk. På så sätt kan viktiga näringsämnen återföras
lokalt till jorden. Jerker Söderlind är journalist och arkitekt och menar att man ska skilja på staden och landsbygden med en juridisk gräns. Mellanstaden ska länkas
samman med den gamla staden till en helhet och
funktionalismens zoner omvandlas till fullvärdiga stadsdelar.
Karlskrona har använts som projektområde för att ex10
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emplifiera hur planering enbart för de lokala intressena
och planering enbart för de regional intressena skiljer sig
åt. Projektområdet är avgränsat till norr om Sunna kanal
mellan de båda infartslederna och motorvägen. Mellanstaden i Karlskrona växte fram under 1900-talet med
funkisområden och egnahemsområden. Även miljonprogrammet gjorde sitt avtryck med bostadsområdet
Kungsmarken. Funktionerna är klart avgränsade ifrån
varandra och i väster ligger bostadsområden, i öster handelsföretag och däremellan ett industriområde. Mellanstaden genomskärs av flera kraftiga vägar och järnvägar. Mellan vägarna och bebyggelsen finns outnyttjad
mark utan någon egentlig funktion. Idag upplevs området i huvudsak prioritera de regionala intressena. Karlskrona kommun har framställt ett flertal planer med åtgärder både för de lokala och de regionala intressena.
Kraftiga barriärer som järnväg och infartsleder skiljer de
lokala intressena från viktiga målpunkter. Både vägnät
och gång- och cykelnät är ofullständigt och saknar förbindelser i öst-västlig riktning. Gång- och cykeltrafikanter
är hänvisade till broar och tunnlar för att kunna förflytta
sig trafiksäkert. Vid villaområdet Backabo ligger ett ställverk med regionala kraftledningar mycket nära husen.
Den tunga industrin ger bullerstörningar för de boende,
liksom transporterna till och från verksamheten. De regionala intressenas rörelser hindras av plankorsning med
järnväg och ljuskorsningar på infartsleden Österleden.
Österledens kapacitet är inte tillräcklig för att klara den
trafikmängd den har idag. I området finns en gammal
soptipp som är nedlagd och övertäckt med jordmassor.
Det är en av de 14 farligaste soptipparna i Sverige eftersom den innehåller kvicksilvergas. Tomten har ett bra
läge vid Österleden, men kan inte bebyggas på grund av
gasen.
Genom att planera för de olika intressena var för sig visas skillnaderna dem emellan mycket tydligt. Förslaget
för de lokala intressena skiljer sig från förslaget för de
regionala intressena genom utformningen av de större vägarna, vägstrukturen, passager för gång- och cykeltrafikanter, funktionen inom kvarteren och läget för en
ny tågstation. Planförslaget, som tar hänsyn till både de
lokala och regionala intressena, innebär att mellanstaden
förtätas med mer bostäder, kontorsföretag och handelsföretag. De olika delarna inom projektområdet förbinds
11
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på ett bättre sätt med varandra genom en ny vägstruktur
med fler vägar i öst-västlig riktning. En station i området
ökar möjligheten till pendling med kollektivtrafik och ger
mer underlag för grannskapscentrat Kungsmarksplan.
Hela området får mer grönska, speciellt kring vägarna,
och stadsrummet blir tydligare med bebyggelse ända intill
vägarna. Gång- och cykeltrafikanter kan vistas i mellanstaden på ett trafiksäkert och upplevelsefullt sätt med goda
förbindelser till viktiga målpunkter.
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Bakgrund
Hållbar utveckling, biologisk mångfald och hushållning
med resurser har blivit välkända och slitna uttryck i dagens debatt om samhällets utveckling. Begreppen myntades i samband med Brundtland-rapporten 1987, vilken lade grunden för FN:s miljökonferens i Rio 1992.
Habitat II var en efterföljande FN-konferens i Istanbul
1996, där temat var boende och bebyggelse. Resultaten av de båda FN-konferenserna blev bland annat två
dokument, Agenda 21 och Habitat Agendan, som världens länder har förbundit sig att följa. Konferenserna
väckte frågan om hur våra städer ska utvecklas för att
jordens befolkning ska få en bra livsmiljö generationer
framåt.
I Habitatagendan framhölls transportsektorn som ett särskilt problem, men även att mark används slösaktigt.
Städerna i Sverige har ofta en stark stadskärna som
succesivt luckras upp ju längre ut man kommer och slutligen övergår till naturmark. Det är under de senaste
hundra åren staden har brett ut sig över ett allt större
omland med hjälp av militära anläggningar, spårvagn, tunnelbana, stadsplaneringstrender som funktionalismen och
regeringsbeslut som miljonprogrammet. Långt tillbaka
hade staden en stadsmur för att markera vilket som var
stad och vilket som var landsbygd, men den starka gränsen har sedan 1848 suddats ut i dagens städer. Istället
har vi fått isolerade öar av bostäder, verksamheter och
handel, där kraftigt utbyggda trafikleder löper kors och
tvärs mellan dem för att försörja öarna med trafik. En rik
flora av namn finns på dessa delar av staden. I det här
arbetet har jag valt benämningen mellanstad på grund av
att jag tycker namnet bäst beskriver de här stadsdelarna.
Uttrycket är också delvis etablerat i Karlskronas yttre
stadsdelar som fungerar som exempel i arbetet.
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Problembild
Mellanstaden har ingen hållbar struktur för framtidens
samhällen. De mest framträdande problemen av den fysiska planeringen mellanstaden brottas med är bilens dominans, dålig tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter,
avskurna markområden och zonering av funktioner. Genom att studera mellanstaden djupare kan en ytterligare
aspekt urskiljas på grund av mellanstadens struktur med
isolerade öar av olika funktioner. Inom bostadsområdet
finns boende som efterfrågar en bra bostadsmiljö och god
tillgänglighet till viktiga målpunkter, till exempel skola och
service. Inom handels- och industriområdena finns näringsidkare som är beroende av ett större omland, regionen, för sin överlevnad. Kommunikationerna inom varje
funktionsområde fungerar bra, men utanför uppstår konflikter mellan de olika parterna. Det är en grov generalisering och gränsen mellan vad som är ett lokalt intresse
och vad som är ett regionalt intresse är luddig. Parterna
finns förstås representerade även i stadskärnan och andra delar av samhället, men i mellanstaden är de särskilt
tydliga.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att visa hur de lokala och
regionala intressena i mellanstaden skiljer sig åt och hur
de kan samverka med varandra för att skapa ett hållbart
samhälle.

Upplägg
Rapporten består av två delar med en mer teoretisk del
och en mer praktiskt del. Den första delen redovisar
Agenda 21 och Habitat Agenda som den vision vi ska
uppnå för att få ett hållbart samhälle. Därefter följer en
beskrivning av mellanstaden, den verklighet vi lever i, hur
den har växt fram och vilka problem mellanstaden har.
Fyra olika forskares åsikter och förslag på hur verkligheten kan utformas för att uppnå visionen presenteras i ett
avslutande kapitel av den första delen.
I den andra delen av rapporten visar jag, med Karlskrona som exempel, hur de lokala och regionala intressena skiljer sig åt. En analys utifrån de lokala intressena
och en analys utifrån de regionala intressena beskriver
24
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hur mellanstaden fungerar i dagsläget. Analyserna följs
av ett förslag för de lokala intressena och ett förslag för
de regionala intressena som tydligt visar skillnaderna dem
emellan. De båda förslagen jämkas i ett slutgiltigt förslag
där de båda intressena samverkar med varandra.

Metod
I den första delen av examensarbetet har jag framför allt
använt mig av litteraturstudier och sökning på nätet för
att hitta information. Inventering, intervjuer och genomgång av aktuella planer från kommunen har varit mina
främsta informationskällor i den andra delen.

Avgränsning
Det finns en uppsjö av intressant litteratur och forskning
kring planering för ett hållbart samhälle. Jag har gjort ett
begränsat urval och endast tagit med det som är väsentligt för rapporten.
I kapitlet med olika forskningsinriktningar presenteras fyra
olika metoder för hur vi kan planera för ett hållbart samhälle. Det finns betydligt fler lösningar och åsikter om hur
problemen i mellanstaden kan angripas. Urvalet har gjorts
genom att de fyra har olika fysiska strukturer som lösning på problemen.
Karlskronas extrema förhållanden med stadskärnan anlagd på en ö med endast en tillfart och stadens tydliga
årsringar ligger till grund för valet som projektområde.
Den geografiska avgränsningen är den triangel E22 och
de bägge infarterna bildar.
Hässlegården

Rosenholm
Torskors

Spandelstorp

Lyckeby

Bergåsa

Hästö

Verkö

Trossö

Avgränsning av
projektområdet.
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