Del två av rapporten exemplifierar vilken påverkan de olika intressena (de lokala och
regionala) har på den fysiska utformningen
med Karlskrona som exempel. Tre olika planförslag presenteras, ett för de lokala intressena, ett för de regionala intressena och slutligen ett där de olika intressena samverkar
med varandra.
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Karlskrona-förutsättningar

Historia
Den medeltida staden Lyckå fanns redan i mitten på
1400-talet på den plats där Lyckeby finns idag. Medelstidsstaden växte fram i mötet mellan olika transportleder:
ån, Östersjön och kustvägen. Lyckå byggdes på en flack
höjdrygg skyddad av ån österut och en sankt kärrområde
söder- och västerut. Den gamla borgen ersattes vid
1500-talets mitt av en ny i sten och borgens ruiner finns
fortfarande kvar. Från Lyckå stadsbebyggelse finns inga
synliga lämningar kvar förutom en rekonstruerad grund
till den forna stadskyrkan. Kristianopel anlades år 1600
i ett försök atts tärka Danmarks gräns mot Sverige och
Lyckås befolkning tvångsförflyttades dit. (Fördjupad
översiktsplan Vedebylund, 1995)

Ruinerna av Lyckåborg.

Sedan Blekinge blivit en svensk provins 1658 beslöt kung
Karl XI att anlägga en ny stad för att ha uppsikt över de
nya svenskarna. Han valde Trossö som lokalisering för
den nya staden Karlskrona, eftersom platsen kunde erbjuda en isfri hamn. Stadsplanen ritades av Erik Dahlberg och stadsfästes 1683. Trots de bitvis svåra terrängförhållandena fick stadens kvarter och gatunät underkasta sig barockens krav på geometrisk utformning. Den
blåsiga ön lockade inte människorna i trakten, vilket
gjorde att stadsrättigheterna drogs in för Ronneby, som
ligger tre mil väster om Karlskrona, för att förmå
Ronnebyborna att flytta till Karlskrona. Vägförbindelserna var viktiga både för militären och handeln. Fem broar
byggdes mellan Trossö och Vämö som kopplade samman holmar och skär. Från Vämö ledde vägen till en
punkt norr om Sunna där den anslöt till kustlandsvägen.
(Hillbom, 1979)
Den militära verksamheten har präglat Karlskrona sedan staden anlades, men även tillfört staden stora industrier kopplade till militär verksamhet. De stora industrierna har gett staden karaktären av ett brukssamhälle.
Liksom liknande städer i Sverige drabbades staden hårt
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av nedläggningar av industrier under 1970- och 80-talet
och den militära nedrustningen. Under konjunkturnedgången i början av 1990-talet var arbetslösheten var stor.
Men etableringen av Blekinge Tekniska Högskola och
satsningen på Telecom City på Gräsvik vände den nedåtgående spiralen och år 2001 blev Karlskrona årets
tillväxtkommun.

Karta över projektområdet.
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Bebyggelsens årsringar
Karlskrona har karaktären av en enkelriktad bandstad
eftersom möjligheterna att lokalisera bebyggelse och infrastruktur är begränsade till ett relativt smalt stråk på
grund av terrängen. Fem kilometer norr om stadskärnan
börjar fastlandet med bättre förutsättningar och bebyggelse kan breda ut sig åt alla väderstreck.
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Det var inte förrän i början av 1900-talet som Karlskrona började växa till ytan. Ett regemente förlades till
Gräsvik 1909 och Bergåsa började exploateras 1910.
Mot slutet av 1920 var Lindesnäs bebyggt. Egnahemsrörelsen var en av drivkrafterna för en ökande villabebyggelse utanför Trossö och staden bidrog med fördelaktiga lån.
Befolkningskrisen på 1930-talet medförde att bostadsproblemet blev brännande aktuellt i hela Sverige. Hur
illa ställt det var med trångboddhet och bristande bostadsstandard påvisades bland annat i en bostadssocial utredning. Av de fjorton städer som ingick i undersökningen
hade Karlskrona den största förekomsten av dåliga lägenheter och minst tillgång av goda lägenheter. (Wirén,
1986) Framförallt var det öbor och jordbrukare som
sökte sig till staden när de inte längre kunde försörja sig
på sin verksamhet. Även den stora industrin L M Ericsson lockade människor till staden.
Marieberg och Gullaberg byggdes med funktionalismens förtecken under slutet av 1940-talet och i början av
1950-talet för att möta efterfrågan på bostäder. I Marieberg fanns ett trädgårdmästeri och fyra stadsfarmar
som fick ge vika för arkitekt Curt Strelenrts svängda huskroppar. Tanken med husens form var att de skulle följa
topografin och spara ut mycket av grönskan för att få en
naturnära känsla. Husens böjda form var mycket ovanlig, vilket gjorde att många nyfikna besökte området, men
också för att husen innehöll moderniteter som varmvatten, kylskåp och inomhustoalett. Husen i Marieberg och
Gullaberg fick en omfattande renovering under 1990talet med bland annat nya fasader, hissar och balkonger.
(Fördjupad översiktsplan Vedebylund, 1995)
Gullberna sjukhus byggdes under 1950-talet och var en
regional anläggning för mentalsjuka. Gullbernas arkitektur följer samman mönster som andra institutioner uppförda av staten. Sjukhusområdena planerades efter
hygienismens ideér om skyddszoner mot smittspriddning
(Stockholms byggnadsordning, 1997). Gullberna Park
liksom andra institutionsparker består av friliggande byggnader i grönska. I början av 1990-talet omvandlades
byggnaderna till kontor och bostäder. Ett par flerbostadshus och några enstaka radhus har tillförts bebyggelsen
under senare tid. Kommunen tog beslut år 2000 om att

Marieberg byggdes i slutet av
1940-talet.

Gullberna var tidigare en
regional anläggning för
mentalsjuka.
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ett femtontal lägenheter och ett 80-tal villor och radhus
skulle byggas i den södra viken. Den nuvarande detaljplanen tillåter mer exploatering, men kommunen har slagit fast att spara resterande mark för rekreation.
En statlig egnahemslånefond grundades 1905 som gav
arbetare och tjänstemän möjlighet att skaffa sig ett eget
hus utanför staden. Mariedal, Björkhaga och Ekeberg
exploaterades på 1950-talet med hjälp av dessa förmånliga lån. Husen är friliggande småhus med plats för en
familj. (Bygga och bo i samverkan under 50 år, 1983)
Mariedal är ett egnahemsområde.

I Backabo byggdes villor i slutet av 60-talet. Backabo
har flera olika bostadstyper som är uppdelade i avgränsade enklaver. Bland annat radhus, atriumhus, flerbostadshus och friliggande villor.
Gullberna industriområde började exploateras under sextiotalet i och med inflyttning av en filial till AB Vibroverken
i Ljungby till Karlskrona, numera Svedala Dynapac. Staden hade köpt in mark i Gullberna redan på 30- och 40talen med det var inte förrän på 60-talet företagen började intressera sig för att köpa marken.

Svedala Dynapac är etablerade i Gullberna industriområde.

Miljonprogramsområdet
Kungsmarken har totalt 1200
lägenheter.

Kungsmarken byggdes inom ramen för miljonprogrammet
med Stockholms förorterna Täby och Solna som förebilder. På höjdplatån byggdes tre långa slingrande hus för
att anknyta till grannområdet Marieberg. Liksom i Marieberg fick husen sin form av topografin. A-huset stod
klart 1967 och fick smeknamnet Ormen Långe. Under
B-husets uppförande var det ont om resurser och huset
fick därför en mer kantig form. B-huset var färdigbyggt
1969 och från 1987 inrymmer huset förutom bostäder
även en flyktingförläggning. Det sista huset, C-huset, byggdes 1974 och totalt har Kungsmarken 1200 lägenheter.
(Wirén, 1986)
Under miljonprogramsåren byggdes det framförallt lägenheter. Syftet var att en gång för alla bygga bort bostadsbristen, men man ägnade inte lika mycket tid åt att ta
reda på hur människor ville bo. När den värsta krisen var
över ökade människor sina krav på sitt boende och efterfrågan på villor blev stor. (Åström, 1993) Karlskronas
villamattor byggdes under mitten av 70-talet och framåt
norr om planområdet i bostadsområdena Spandelstorp
och Hässlegården.
I mitten av åttiotalet började större handelskedjor att eta-

66

Exempel Karlskrona

blera sig i mellanstaden längs med infartsleden. Vedeby
center och Amiralen köpcenter har flera företag inhysta
under samma tak. Kommunen stod emot de externa etableringarna till en början eftersom man befarade en utarmning av centrumhandeln. Men efter påtryckningar gav
kommunen med sig. De befarade nedläggningarna i centrum kom inte. Kommunens uppsving under 90-talet har
istället ökat efterfrågan på butikslokaler i centrum och
de externa etableringarna fungerar som ett komplement
till centrumhandeln. (Fördjupad översiktsplan
Vedebylund, 1995)

Amiralen köpcenter har flera
företag inhysta under samma
tak.

Kartan visar hur Karlskronas
befolkning är fördelad.
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I mellanstaden bor cirka 9% av Karlskrona kommuns
befokning där Kungsmarken är det största bostadsområdet med över 1400 invånare. Marieberg följer tätt efter
med 1200 invånare. Backabo och Mariedal har cirka 600
invånare, medan Gullberna har minst med cirka 170 invånare.
I Marieberg bor det framförallt ungdomar mellan 16 och
24 år. Även i Kungsmarken bor många ungdomar men
också mycket barn. I Gullberna bor många barnfamiljer
med små barn och många äldre över 75 år. Det kan bero
på att de gamla sjukhusbyggnaderna inrymmer flera ålderdomshem. Både Mariedal och Backabo har hög andel av pensionärer. I Mariedal finns äldreboendet Ekliden
där många personer i åldern 75 år och äldre bor. Backabo
har något fler barnfamilljer än vad som bor i Mariedal.
Den vanligaste sysselsättningen för de boende i mellanstaden är tillverkning, vård och handel. Boende i Gullberna
skiljer sig från de övriga bostadsområdena, där arbetar
man med finansiell verksamhet och företagstjänster istället för handel. Likaså skiljer sig Backabo, där arbetar
man inom offentlig förvaltning istället för handel.
Inom varje bostadsområde arbetar generellt sett cirka
85% inom kommunen och endast cirka 5% inom det egna
bostadsområdet. Tio procent pendlar till arbete i någon
annan kommun. (Befpak, Statistiska Centralbyrån,
1999)

Service
Den lokala servicen i mellanstaden är koncentrerad till
Kungsmarksplan och Marieberg. Köpcentret Amiralen
servar ett regionalt omland, men fungerar även som ett
lokalt centrum. Amiralens köpcenter etablerades i mitten
av 80-talet. Det började med Maxi, därefter Obs. Idag
finns det bland annat både post, klädaffär, blomsteraffär,
djuraffär och Systembolaget.

Kungsmarksplan utökades
med en blomsterhandel under
2001.
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Vid Kungsmarksplan finns en livsmedelsaffär som har utökats med en blomsterhandel. Där finns även pizzeria, läkarmottagning, dagis, fritidsgård och Kungsmarkskyrkan.
Folkbiblioteket låg tidigare vid Kungsmarksplan, men flyttade till Sunnadalsskolan i mitten av 90-talet. Kungsmarkens A-hus har en närbutik och en frisörsalong. Mariebergs grannskapscentrum har en frisörsalong, kemtvätt,
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närbutik, kiosk och pizzeria. Mariedal saknar service,
där finns endast en kyrka. I Gullberna finns en restaurang, medan Backabo helt saknar service.
Barnen i mellanstaden går antingen i Kungsmarksskolan
eller i Backaboskolan i lågstadiet. Sunnadalsskolan är
både en mellan-och högstadieskola och ligger mellan
Kungsmarken och Marieberg. Numera får barnen och
deras föräldrar välja skola och Lyckebyskolan är då ett
alternativ för barnen i låg- och mellanstadiet och
Vedebyskolan i högstadiet.

Sunnadalsskolan är en
mellanstadie- och högstadieskola.

Verksamheter
Mellanstaden är kommunens mest attraktiva verksamhetsområde efter Trossö. Stora trafikleder passerar genom området och ger bra kommunikationer och intres-

Kartan visar markanvändningen i projektområdet.
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santa annonslägen. Det finns även bra kontaktmöjligheter
med andra företag. (Fördjupad översiktsplan
Vedebylund, 1995)
Verksamheterna är uppdelade efter bransch och generellt ligger handelsföretagen öster om Österleden, tillverkningsindustri och bilföretag väster om Österleden och ITföretag i Gullberna park.
Handelsförtagen finns inhysta i Amiralens köpcenter och
Vedebycenter. Större handelskedjor som Teamsportia och
Järnia finns också etablerade.
Svedala Dynapac och Flextronics International AB tillhör de största företagen inom tillverkningsindustrin och
ligger vid Gullberna industriområde. Övriga företag, som
framför allt är koncentrerade till Gullbernavägen, har
mindre än 50 anställda och flertalet är inom bilbranschen.
Även gymnasiets Fordontekniska program har sina lokaler inom gamla Gullberna industriområde.
I Gullberna Park finns förutom tjänsteföretag inom ITsektorn även vårdinrättningar och Littorina folkhögskola.
Vid Ronnebyvägen och längs Lyckebyvägen finns en koncentration av verksamheter som är mer blandad. Tvätteri, grossisthandelsföretag och mejeri samsas med motell, restaurang, camping, bensinmack, kakelaffär och biltvätt.

Rekreation och grönytor

Badplats vid Lorentsberg.

Stora grönområden inom planområdet är Rosenholm,
Lorentsberg och Gullberna Park, där samtliga används
för rekreation. Boende i Marieberg och Kungsmarken
vistas framförallt i Lorentsberg där det finns en badplats.
Men även boende i Mariedal och Backabo använder sig
av tunneln vid Skönstavik camping för att nå vattnet. Militärens övningsområde Rosenholm är ett mycket populärt rekreationsområde främst för boende i Backabo och
Mariedal. Gullberna park används av de som bor och
arbetar där. (Carolin Folkesson, Backabo)
Lorentsberg är en ekskogsbacke med karaktäristisk växtlighet för Karlskrona och Blekinge. Skogen föreslås i
Karlskrona kommuns översiktsplan (2002) att bli
natureservat.
Utöver de större grönområdena finns områden av ka-
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raktären överbliven mark till följd av dåliga geotekniska
egenskaper, alltför otillgänglig eller att företagens expansion inte varit tillräcklig.

Kommunikationer
Järnväg
Mellanstaden passeras av tre järnvägsspår. Blekinge
Kustbana mot Malmö och Kust till Kustbanan mot
Emmaboda. Det tredje spåret går från Verkö till Trossö
och passerar Österleden i plan, men det används inte i
dagsläget. Alla spåren möts vid Gullberna och går samman till ett spår som går vidare mot Trossö, där även
bangården finns.
Spåret mot Kristianstad var från början smalspårigt, men
breddades 1957. Elektrifiering av spåret har dock inte
genomförts, men elektrifiering av spåret mot Växjö stod
klart redan 1955. Tidigare fanns en järnväg till Torsås,
men den lades ner 1965 och tågresenärer till Kalmar
från Karlskrona hänvisades via Emmaboda. Järnvägens
betydelse för godstrafiken har minskat efter 1930 och
lastbilen har blivit det helt dominerande transportmedlet
för gods. (Hillbom, 1982) Kustpilen, med Blekinge Länstrafik som huvudman, började köra sträckan Karlskrona
-Malmö 1992 och nyttjas framför allt av pendlare mellan Blekinges tre större städer. Antalet resenärer har ökat
från 200 000 1992 till 900 000 år 1999.

Kustpilen har nästan
femdubblat sin omsättning
sedan starten 1992.

Tågtrafiken är viktig för Karlskrona som har många pendlare både norrifrån och västerifrån. Eftersom Blekinge
kustbana mot Malmö är inte elektrifierad innebär det att
Öresundstågen inte kan trafikera Blekinge utan vänder i
Kristianstad. Det medför att resenärer måste byta i Kristianstad. (Elektrifiering av Blekinge kustbana, 1999)
Vägar och trafik
Karlskronas läge har alltid inneburit problem vad gäller
transporter och förflyttningar på land. Mellanstaden domineras av kraftiga trafikleder som försörjer centrum med
trafik.
Europaväg 22 från öster togs i bruk fram till Vedeby på
1960-talet, vilket gjorde att Lyckeby avlastades från genomfartstrafik. I mitten av 80-talet byggdes nästa etapp
av E22 från Vedeby trafikplats till Rosenholm. E22 är en
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motortrafikled och trafikmängden fram till Karlskronas
västra avfart är 18 800 bilar mätt i årsmedeldygn, därefter sjunker mängden till 6400 bilar. Vid Angöringen ökar
antalet till 8300 och ytterligare ökning sker vid Lösen till
10 700 bilar per årsmedeldygn. (Trafikutredning
Vedebylund, 1999)

Kartan visar bilnätet i
projektområdet.
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När biltrafiken ökade på allvar under 50- och 60-talen
insåg man att Karlskrona behövde en infart med större
kapacitet än Sunnavägen. Diskussioner fördes kring två
alternativ, en Västerled eller en Österled. Västerleden
skulle ansluta Trossö vid Borgmästarkajen och gå över
Dragsö västerut mot Nättraby. Österleden passerade istället över Vämö mellan Gullberna och Vedebylund och
anslöt vid E22. Österleden föreslogs alternativt förläggas
i tunnel, eftersom Vämö tjänade som rekreationsområde.
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Beslutet blev att Österleden skulle byggas, men ej som
tunnel på grund av kostnaden. Österledens första etapp
mellan Trossö och Skönstavik började byggas 1969 och
hela Österleden fram till Vedeby stod klar 1976. (Wirén, 1986) Österleden skär rakt i genom mellanstaden
och är kommunens mest trafikerade väg. Den har två
filer i norrgående riktning och en fil i sydlig riktning genom mellanstaden. Under rusningstrafik är Österleden
kraftigt belastad. En stor del av bilarna på Österleden
kommer norr ifrån, 11 300 bilar. Mängden per årsmedeldygn ökar till 17 900 vid korsningen med E22 och till 21
750 vid Verkökrysset. Vidare mot Trossö går 23 800
bilar. (Trafikutredning Vedebylund, 1999) Det finns avoch påfarter vid E22 och vid Vämöparken.
Ronnebyvägen är tillsammans med Österleden en infart
till Karlskronas centrum. Vägen har två filer i vardera
riktning åtskilda av antingen nivåskillnader, grönska, räcke
eller refuger. I korsningen med Lyckebyvägen tar
Ronnebyvägen slut och Sunnavägen tar vid. Korsningen
var utformad som cirkulationsplats fram till 1968 då
Ronnebyvägen även blev fyrfilig istället för tvåfilig på avsnittet mellan Skönstavik och korsning med
Lyckebyvägen. Vägen kan passeras av gång- och cykeltrafikanter via tunnlar vid Marieberg, Björkhaga och
Skönstavik. Vid Rosenholm finns en signalregleradkorsning där gång-och cykeltrafikanter passerar
Ronnebyvägen i plan. Ronnebyvägen har 12 400 bilar
från Rosenholm vilket ökar till 13 200 vid Marieberg.
(Trafikutredning Vedebylund, 1999)
Lyckebyvägen har tung trafik till och från ett flertal tunga
industrier. Vägen har två filer och mitträcke fram till infarten vid Sydosttvätt. Gående och cyklande passerar
vägen i plan. Infarten till bostadsområdet Mariedal går
via industriområdet. Lyckebyvägen har mest trafik vid
Österleden 6 350 bilar som minskar till 6000 bilar vid
Svedala Dynapac. Vid korsningen med Ronnebyvägen
är antalet bilar per årsmedeldygn 5000. (Trafikutredning
Vedebylund, 1999)
Verkövägen har mycket trafik och belastningen har ökat
efter att färjelägret flyttades till Verkö. Verkövägen har
vid korsningen med Österleden 11 600 bilar som minskar till 5 600 bilar mot Verkö. (Trafikutredning
Vedebylund, 1999)
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Kollektivtrafik

Kollektivtrafikförsörjningen
inom projektområdet.

Ett flertal busslinjer servar mellanstaden och är förlagda
till de större vägarna. Busslinje 10 är en lokal linje som
cirkulerar i mellanstaden. Kungsmarken och Gullberna
har två busslinjer som passerar igenom områdena. Mariedal och verksamhetsområdet vid Gullbernavägen har en
busslinje. Marieberg passeras av flera busslinjer vid
Kungsmarksvägen och Sunnavägen. Turtätheten för de
olika busslinjerna i mellanstaden är olika. Busslinje 1, 3,
6, 15 går var tjugonde minut. Linje 7 och 10 går var trettionde minut, medan buss nummer 17 mot Rödeby går
en gång varje timme. Busslinje 2 och 4 servar industriområdena och Lyckeby och har tre respektive två turer
varje morgon och kväll. (Länstidtabell, Blekingetrafiken)
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Gång-och cykeltrafik
Tre större stråk kan urskiljas i nord-sydlig riktning i cykeltrafiknätet. Två som följer de större vägarna Ronnebyvägen och Lyckebyvägen och ett tredje som går över
Gullberna. Tvärförbindelse finns mellan Backabo och
Mariedal och över Marieberg. Ronnebyvägen och
Lyckebyvägen har cykelvägar på bägge sidor om vägen. Cykelvägen mellan Kungsmarken och Amiralen går
via Gullberna och ligger fristående från vägen.

Cykelnätet inom projektområdet.
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