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Analysen är uppdelad i tre delar. Den första delen beskriver problemen i mellanstaden i Karlskrona som är
gemensamma med andra mellanstadsområden i Sverige.
Den andra och tredje delen beskriver problem som antingen är knytna till de lokala intressena eller till de regionala intressena.

Mellanstaden i Karlskrona
Karlskrona är en bandstad på grund av dess geografiska förutsättningar. Staden är anlagd på en ö långt ute i
skärgården med fem storöar som skydd och hela staden
och dess omland är kraftigt kuperat. Dessa förhållanden
har gjort att staden har fått en extrem infrastruktur. Olika
generationers vägar ligger parallellt med varandra i nordsydlig riktning med ett fåtal tvärförbindelser.
Även de olika funktionerna ligger i nordsydlig riktning.
Från väster till öster kan funktionsområdena i stort sett
generaliseras i naturområden, bostadsbebyggelse, industri och längst i öst handelsområden.
Under sextiotalet ökade bilismen kraftigt och Karlskrona
kommun byggde Österleden, en tvåfilig motortrafikled,
för att kunna försörja staden med trafik. Liksom i liknande mellanstadsområden dominerar bilen fortfarande.
Motorvägen ligger skild från bebyggelsen som ett eget
element utan förankring. Mellan motorvägen och bebyggelsen finns outnyttjad mark utan någon egentlig funktion. Det fungerar inte ens att rasta hunden på eftersom
markplättarna är svårtillgängliga och otrevliga.
Tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter är starkt
undermålig. I Karlskrona saknas speciellt tvärförbindelser
och som gång- och cykeltrafikant känner man sig inte
välkommen på grund av bilens dominans och de många
tunga transporterna till och från industrier.

Backabovägen ligger
parallellt med Lyckebyvägen.

Österleden byggdes på 1960talet och försörjer stadskärnan
med trafik.

Det är lätt att urskilja de olika områdenas funktion inom
mellanstaden. Områdena är renodlade för antingen industri, storköpshandel eller bostäder. Även bostadsom91
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råden är ensartade lägenhets-, småhus- eller villaområden.
Mellanstaden upplevs som en egen stadsdel i Karlskrona
av de boende och det man framför allt uppskattar är kontakten med naturen som ändå finns. (Ann-Charlotte
Svensson, Kungsmarken) De regionala intressenas, företagarna, synpunkter på mellanstaden är att det finns bra
förbindelser, men att vissa korsningar är problematiska.
(Rolf Wendell, Svedala Dynapac och Jörgen Gustavsson, Maxi Stormarknad) Ytterligare en svaghet hos
mellanstaden sett ur ett perspektiv för hela staden är att
den inte ger något bra välkomnande för besökare till
Karlskrona. Känslan är att man smyger in bakvägen och
inte riktigt får grepp om när man egentligen är i Karlskrona.
Miljön kring Österleden är ödslig och vägen har ingen
förankring till bebyggelsen. Delvis beror det på att det
längs med vägen finns ett markreservat ifall det
kapacitetsmässigt skulle behövas fyra fält istället för idag
tre fält. Verksamheterna vid Gullberna industriområde vänder sig mot Gullbernavägen förutom en bilhandlarfirma.
Österleden ligger som ett eget
element i mellanstaden utan
förankring till bebyggelsen.

Miljön kring Ronnebyvägen
är delvis mycket ödslig.

Ronnebyvägen är delvis en mycket vacker väg med stora
pampiga träd som skiljer vägbanorna åt. Men vid Mariedal breder en asfaltsöknen ut sig med endast ett fåtal verksamheter. Asfaltsytan används delvis som parkering för
samåkare.
Det finns mellanrum, mer eller mindre outnyttjade markytor, i mellanstaden kring vägarna, men även på andra
ställen. Till exempel finns det bostäder endast söder om
Rosenholmsvägen. Bakom Leksakshuset finns en färdig
tomt, men tyvärr är det svårt att hitta en lämplig infart på
grund av att Verköbanan passerar förbi tomten. Mellan
de bägge tågbanorna, Kust-till-kustbanan och Kustbanan,
har ett område bildats som används som upplag. Söder
om Marieberg finns en park med ett mycket utsatt läge
under den gamla infartsvägen.

Analys för de lokala intressena
Målpunkter och barriärer
Målpunkter för lokala intressena är sådana verksamheter som de boende nyttjar dagligen till exempel skolor,
arbetsplatser och livsmedelsbutiker. Ytterligare målpunkter
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är post, bank, bibliotek och kyrkor. Naturområden för
rekreation är andra viktiga målpunkter. Dessa platser ska
kunna nås på ett gent, säkert, tryggt och bekvämt sätt.
Barriärer är hinder som innebär omvägar för att nå till en
målpunkt. Kraftiga barriärer i mellanstaden som hindrar
de boende från att smidigt förflytta sig inom sin vardagsmiljö är E22, järnvägarna, Österleden, Ronnebyvägen
och till viss del Lyckebyvägen.
Bostadsbebyggelsen inom mellanstaden är inramad av
kraftiga hinder. Det är svårt att röra sig i mellanstaden
utan att behöva ta omvägar via tunnlar och broar för att
kunna sig på ett säkert sätt.
Bostadsområdena ligger i den västra delen av området,
däremellan industriområden och längst i öster handelsområden. Naturområden ligger längst i väster och i norra
delen. Varje område är relativt renodlat för en funktion.
Det medför att de boende är beroende av att kunna röra
sig emellan områdena. Eftersom miljön inte uppmuntrar
till att röra sig till fots eller med cykel väljer många bilen
trots att avstånden är korta.
Ett exempel är Amiralens köpcenter som är en viktig målpunkt för de boende. Den är avskild från bostadsområdena både av järnvägen och Österleden. Det finns ingen
gen gång-och cykelväg dit, den går via Gullberna som
upplevs som en mycket stor omväg. Det har fått till följd
att många genar över järnvägsspåren och river det staket som ideligen sätts upp och går längs den starkt trafikerade Österleden med fara både för sig själv och andra. Situationen har blivit något bättre sedan livsmedelsbutiken vid Kungsmarksplan etablerades, men fortfarande genar många människor över spåren och Österleden.
Naturområdet Lorentsberg och havet är viktiga närrekreationsområden. De är dock avskilda från bebyggelsen av den gamla infartsleden Ronnebyvägen. Det finns
gångtunnlar vid båtuppläggningsplatsen och vid Skönstaviks camping. Tunnlarna används av de flesta besökarna till naturområdet, men vid båtuppläggningsplatsen
är det många som smiter över vägen istället eftersom det
är en omväg via tunneln från Marieberg. Ronnebyvägen
har två filer i vardera riktning vilket medför till att tunnlarna
blir långa och mörka. Det kan göra att många undviker
att gå eller cykla i genom dem.

Genvägen mellan Kungsmarken och Amiralen går över
järnvägsspåren.

Gång- och cykeltunnel under
Ronnebyvägen.

93

Mellanstaden-med lokala och regionala intressen i samverkan

Gullberna Park är ett naturskönt område som trots det
inte nyttjas speciellt mycket av de boende runt ikring. Den
största orsaken är att Österledens bullriga miljö upplevs
som en barriär.
Kommunikationer
För de lokala intressenterna ska de olika trafikslagens
nät täcka alla delar av området på ett gent och bekvämt
sätt.
E22 är en motortrafikled och förbifart för Karlskrona för
att slippa leda in den passerande trafiken bland bebyggelsen. Österleden, Ronnebyvägen, Lyckebyvägen och
Verkövägen är huvudvägar inom området och de övriga
vägarna är huvudgator. Backabo och Mariedal har även
ett fåtal lokalgator.
Mellanstaden är välförsörjd med vägar i nordsydlig riktning, men har få tvärförbindelser. Vid Marieberg ligger så
många som tre vägar i bredd. Även kopplingen mellan de
olika bostadsområdena är dålig, till exempel mellan
Backabo och Mariedal trots att det endast skiljer 100
meter emellan dem.
Vissa punkter i vägnätet är extra problematiska. Till exempel är Ronnebyvägens hastighet 70 km/h, men dess
dimensionering inbjuder till högre hastighet. Längs med
vägen finns många utfarter från privata fastigheter som
innebär konflikter. Även Ronnebyvägens korsning med
Lyckebyvägen är invecklad och svåröverskådlig för den
ovane. Vid infarten till Amiralen från Verkövägen skedde
tidigare många olyckor. Under hösten har infarten byggts
om till cirkulationsplats som förhoppningsvis ska minska
antalet olyckor.
Bussnätet i mellanstaden täcker in området så gott det
går med de vägar som finns. Det är endast bostadsområdet Backabo som saknar busslinje. De boende får antingen stiga på i Mariedal eller vid Lyckebyvägen. Till
busshållsplatsen i Mariedal är det cirka 600 meter och till
busshållsplatsen vid Lyckebyvägen är det cirka 800 meter. Ett ofta använt mål för avståndet till hållplatsen i tätorter är 200 meter, vilket avståndet klart överstiger.
(Holmberg, 1996) Till busshållsplatsen vid Lyckebyvägen
väljer många den genaste vägen över industriområdet
(Carolin Folkesson, Backabo).
Cykelnätet är storskaligt och följer i huvudsak bilväga94
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rna. Det finns förbindelser mellan Backabo och Mariedal och mellan Kungsmarksvägen och Lindesnäs som
bilnätet saknar. De två cykelvägar som förbinder bostadsområdena väster om Österleden med Amiralen och
Lyckeby går norr om Gullberna industriområde och söder om Marieberg. Gullberna industriområde har inga
cykelvägar överhuvudtaget. Cykling sker även på vägar
som anses mer gena och inte är planerade för cy klister
till exempel Gullbernavägen. Vid Ronnebyvägen skiljer
endast en målad linje cyklisterna från bilisterna trots att
hastigheten är 70 km/h vilket ger en otrygghetskänsla för
cyklisterna.
Genom mellanstaden går både Kust till kustbanan, Blekinge kustbana och Verköbanan, men det finns ingen station. Järnvägarna utgör endast barriärer utan att tillföra
något till området. Kust till kustbanan mot Emmaboda

Gångbro mellan Backabo och
Mariedal.

Analyskarta för de lokala
intressena.
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är i dåligt skick och har omoderna tåg, vilket ger sämre
komfort och ökad restid för passagerarna.
Miljö och riskfaktorer

Ställverket vid Backabo
ligger mycket nära bebyggelsen.

Svedala Dynapacs verksamhet stör de boende.

I Backabo finns ett ställverk där regionala kraftledningar
möts. Ledningarna försörjer hela Karlskrona med el och
går mycket nära bebyggelsen. De är synliga från flera av
husen. Elbolagen har ett skyddsavstånd av stolparnas
längd, men inga säkra direktiv om elektromagnetisk strålning och menar att finns för lite forskning och klara belägg om hur strålningen påverkar oss människor. Ställverket och de kraftiga ledningarna ger ett skrämmande
intryck. Försiktighetsprincipen borde råda och ta det säkra
före det osäkra då man vet så lite om effekterna av strålningen. Antingen kan ställverket grävas ner eller flyttas
där det inte påverkar bostadsbebyggelse.
Industriområdena längs Lyckebyvägen genererar mycket
trafik av tunga fordon och många boende störs av Svedala Dynapacs bullriga miljö. Verksamheten har ett rekommenderat skyddsavstånd på 500 meter enligt
Boverkets rapport Bättre plats för arbete (1995).
E22, Österleden, Verkövägen och Lyckebyvägen är av
kommunen rekommenderade vägar för farligt gods.

Analys för de regionala intressena
Målpunkter och barriärer
Regionala målpunkter har besökare från andra platser än
de som bor i mellanstaden. I mellanstaden är handelskedjorna och industriområdena regionala målpunkter.
Handelskedjorna har dels många kunder dels leveranser
av varor. Industrierna har inte så mycket kunder men
däremot leveranser både till och från verksamheten av
tungt gods. Regionala kunder till handeln använder sig av
bil framför cykel och kollektivtrafik. Målpunkterna ska
därför vara lättillgängliga för biltrafik och tunga fordon.

Österledens signalkorsningar
försvårar de regionala
rörelserna.
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För de regionala rörelserna finns inte lika många barriärer som för det lokala rörelsemönstret. Men plankorsningen med järnvägen vid Gullbernavägen och
Österledens signalkorsningar försvårar de regionala rörelserna.
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Analyskarta för de regionala
intressena.

I mellanstaden går den regionala trafiken på järnvägen,
E22, Österleden, Ronnebyvägen, Lyckebyvägen och
Verkövägen. På Verkö ligger Karlskronas hamn och flera
stora företag.
Inom mellanstaden finns tre tågbanor som nämnts tidigare. Det är framför allt passagerartrafik som går norrut
och västerut. Verköbanan är ej i drift, men det finns planer på att starta upp den igen. Verköbanan ligger i plan
med Österleden vilket innebär ett problem om den tas i
bruk för frakt av gods till och från Verkö. De företag
som finns i mellanstaden idag använder inte järnvägen
för frakt av gods.

Verköbanan korsar Österleden
i plan.

Avfarten från E22 vid Angöringen för trafik västerifrån
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måste Österleden passeras om trafiken ska vidare i riktning mot centrum. Korsningen är lätt att missförstå och
utgör en säkerhetsrisk.
Österleden har tre plankorsningar inom området och samtliga är signalkorsningar. Dessa korsningar medför att trafiken måste bromsa in och därefter accelerar upp i fart
igen. För tunga transporter, som den regionala trafiken
består mycket av, är det särskilt problematiskt. Österledens kapacitet är inte tillräcklig för den trafikmängd den
har idag.

Ronnebyvägen har direktutfarter från privata fastigheter.

Mycket av den tunga trafiken västerut går via Ronnebyvägen trots att företagen är hänvisade till Österleden.
Ronnebyvägen har två filer i vardera riktningen och har
på så sätt bra kapacitet, men det finns ett antal privata
fastigheter med direkt utfart till Ronnebyvägen vilket kan
medföra konflikter.
Lyckebyvägen har även den bra kapacitet men passerar
bebyggelsen vid Mariedal och Backabo. Bron över järnvägen behöver rustas upp och klarar inte boggitrycket
från Svedala Dynapacs fordon.
Verkövägen har mycket tung trafik till och från Verkö som
kommer i konflikt med kunder till Amiralen. Under hösten har en cirkulationsplats byggts som förhoppningsvis
ska avhjälpa problemen.
Miljö och riskfaktorer

Gullberna soptipp tillhör de
14 farligaste soptipparna i
Sverige.
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Öster om Österleden vid Verkökrysset, som är ett attraktivt läge för företag, finns Gullberna soptipp. Den är
nedlagd och idag tas Karlskronabornas sopor omhand i
Bubbetorps avfallsanläggning. Gullberna soptipp tillhör en
av de 14 farligaste soptipparna i Sverige eftersom den
innehåller kvicksilvergas. (Fördjupad Översiktsplan
Vedebylund, 1995) Den får därför inte penetreras. Byggnation eller motsvarande är inte tillåtet inom tippområdet.
Plantering av träd och buskar med djupgående rotsystem är inte möjligt inom den del av tippområdet där kvicksilver har deponerats. Området har fyllts upp med jordmassor för att gasen inte ska läcka ut till luften. Jordmassorna har formats till två kullar för att få en mer estetisk landskapsbild. Idag används området till viss del som
driving range för golfspelare.
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