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Aktuella planer
Karlskrona kommun har ingen övergripande planering
eller policy för projektområdet. Däremot har ett flertal
planer utarbetats. I det här avsnittet kommer fem av dessa
planerna att presenteras kortfattat i kronologisk ordning
på grund av att de åtgärder som är föreslagna i de tidiga
planerna återkommer i de senare. Varje presentation av
plan avslutas med en kort diskussion om hur den är tillvaratar de lokala kontra de regionala intressena.

Gullberna resecentrum
Under 1994 tog Karlskrona kommun fram ett förslag
om en ny knutpunkt för buss- och tågtrafiken. Syftet var
att förbättra och effektivisera kollektivtrafiken. Kommunen samverkade med Banverket, Blekinge länstrafik, länsstyrelsen , SJ och Vägverket. Det nya resecentrumet
skulle etableras i Gullberna och bli en knutpunkt för Kusttill-Kustbanan (mellan Göteborg och Karlskrona/Kalmar), Blekinge Kustbana (mellan Malmö och Karlskrona) och Verköbanan. På så sätt skulle en samlokalisering av regionala bussresor och tågresor kunna ske.

Flygperspektiv över den
planerade stationen i
Gullberna.

Gullberna resecentrum var tänkt att fungera som ny port
för Sveriges sydöstra regionen i den kommande ökningen
av trafiken till och från Europa. Knutpunkten skulle även
ingå som en naturlig del av TER och TEM (TER=Trans
European RailWay, TEM=Trans European Motorway).
TER och TEM är projekt som innebär att Europa ska
knytas samman med motorvägar och järnvägslinjer från
Athen till Oslo.
Med det nya resecentrumet ville kommunen stimulera till
ett ökat kollektivt resande och på så vis avlasta
Karlskronas begränsade stadskärna från biltrafik. Syftet
var även att sammanbinda stadsdelarna Kungsmarken,
Marieberg och Gullaberg med Gullberna Park, Vedeby
och Lyckeby. Men också förstärka kundunderlaget för
Kungsmarksplan.
De stora dragen i planerna för Gullberna resecentrum
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var att anlägga en tågstation i Gullberna direkt i anslutning
till ett busstorg. På så sätt skulle byte kunna ske mellan
buss och tåg. Kring stationen skulle det finnas bra
parkeringsmöjligheter både för bil och cykel för att underlätta för pendlare. De båda tågbanorna Kust till kustbanan och Kustbanan sammanfördes till ett spår för att
undvika svåranvändbara mellanrum. Järnvägen skulle
höjas upp för att biltrafik och gång-och cykeltrafik skulle
kunna passera den planskilt. Genom att anlägga ett direktspår till Verkö skulle godstrafiken kunna gå direkt till
Verkö istället för att vända i stadskärnan. I planerna för
Gullberna resecentrum ingick även en förlängning av Hultvägen till Kungsmarksvägen och nya av- och påfartsramper till Österleden.
Projektet föll på den höga investeringskostnaden då Banverket inte prioriterade att flytta järnvägskorsningen vid
Gullbernavägen. Banverket tillsköt endast 8-10 miljoner
kronor, en bråkdel av hela investeringen. I dagsläget är
planerna på Gullberna resecentrum vilande och projektet
kommer inte att genomföras i den omfattningen. Att bygga
ett centra för bussar och tågstation är dock fortfarande
aktuellt.
Tanken att sammanbinda de olika bostadsområdena med
varandra är positivt för de boende och ökar kontakten
dem emellan. En knutpunkt för tåg och bussar är bra för
de regionala intressenterna som får ett större kundunderlag med kunder utan bil. Personer med lokala intressen
får tillgång till en större arbetsmarknad. Med de här åtgärderna gynnas både de lokala och regionala intressena,
men framför allt de lokala.

Österleden-förslag till miljöförbättrande
åtgärder
1994 utarbetades ett förslag med åtgärder som syftade
till att ge Österleden en så god utformning som möjligt.
Här presenteras de föreslagna åtgärderna för Österleden
som passerar genom projektområdet. Alltför detaljerade
åtgärder, till exempel hur planteringar ska skötas, har utelämnats. Åtgärderna är beskrivna från norr till söder.
Förslag på förbättringar av
Österleden från E22 till
Verkövägen.
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Kommunen föreslår att om nya verksamhetslokaler byggs
söder om E22 och väster om Österleden (Stadsträdgårdens tomt) ska de orientera sig mot E22 och Österleden. Målsättningen för kommunen är att marken intill
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Österleden ska bli bebyggd och byggnaderna orientera
sig mot leden. De nya byggnaderna bör ha höga
utformningskrav enligt kommunen.
Den gamla Gullbernatippen är planlagd parkmark och
föreslås hävdas bättre. Diket som löper längs med tippen
vill Karlskrona kommun att det vidgas till dammar på
lämpliga ställen för att skapa variation, men också för att
få ett rikare växt- och djurliv. Den skogsklädda kullen
nordväst om Verkökrysset är en värdefull naturrest enligt kommunen och ska bevaras.

Förbättringar av Österleden
mellan Verkövägen och
Hultvägen.

Karlskrona kommun föreslår en cirkulationsplats vid
Verkökrysset, eftersom trafikbelastningen på Verkövägen
har ökat på grund av stormarknadsområdet i Vedebylund.
Gullberna resecentrum är en förutsättning för planen.
Därför tror kommunen att ytterligare belastning kan förväntas på Verkövägen mot väster, eftersom den kommer att vara huvudtillfart för Gullberna resecentrum. En
cirkulationsplats blir därför naturlig med fyra lika hårt belastade vägar. Det finns ett reservat vid Verkökrysset för
en planskild korsning.
Trafikplatsen vid Sunna kanal menar kommunen framstår som en spännande skulptur och föreslår ingen förändring av den.
Sammantaget vill kommunen med planförslaget skapa
tydligare gränser mellan bebyggelseområden, park och
naturområden för att ge Österleden en starkare karaktär. Kommunen vill även ta tillvara de möjligheter som
finns till vattenkontakt.

Förslag på förbättringar av
Österleden mellan Hultvägen
och Sunna kanal.

Av åtgärderna som har presenterats här har nya byggnader uppförts kring Österleden. Om de högt ställda
utformningskraven har uppfyllts kan diskuteras.
Österleden är en bred väg som skär rakt i genom landskapet. Med de här åtgärderna skulle miljön kring vägen
stadgas upp vilket skulle ge ett bättre intryck av området
för besökare. Tanken att skapa rumslighet kring vägen
är god för de som dagligen vistas i området, men vägen
och byggnaderna är storskaliga och inte i människans
skala. En planskild cirkulationsplats är definitivt riktad
till de regionala intressena.
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Fördjupad översiktsplan
Vedebylund
Karlskrona kommun utarbetade 1995 en fördjupad översiktsplan för Vedebylund med den kommuntäckande
översiktsplanen från 1991 som underlag. Här presenteras de åtgärder i planen från norr till söder som berör
mellanstaden. Gullberna resecentrum är en förutsättning
för den fördjupade översiktsplanen.
En grundtanke i den fördjupade översiktsplanen för
Vedebylund var att styra trafiken till de stora trafiklederna
och avlasta Lyckebyvägen. Kommunen föreslår därför i
planen att Österleden blir fyrfilig.
I den fördjupade översiktsplanen för Vedebylund föreslås all mark användas för
verksamheter.

Kommunen vill att Vedeby trafikplats byggs om, men det
kommer inte att vara aktuellt förrän E22 blir motorväg.
Man föreslår därför en tillfällig lösning med en ny avfart
för trafik väster ifrån som ska vidare söderut på Österleden. På så sätt behöver inte Österleden passeras.
Korsningen mellan Lyckebyvägen och Vedeby gata vill
kommunen bygga om till cirkulationsplats. Lyckebyvägen
är kraftigt trafikerad fram till Vedeby gata och skolbarn
med cykel och buss måste passera Lyckebyvägen för att
komma till Vedeby skola.
Liksom i planen för Österledens utformning föreslår kommunen att nya byggnader som byggs vid Österleden ska
ha höga utformningskrav, men även byggas i ett sammanhang.
Den norra delen av Gullberna industriområde föreslår kommunen ska ges en mer intensiv användning. Kommunen
ser helst att mer kontaktintensiva verksamheter etableras
i Gullberna industriområde och har erbjudit mark i Torskors till de befintliga företagen utan framgång. Kommunen vill även att miljön kring järnvägen förbättras.
Kommunen föreslår i planen att planteringar anläggs på
den gamla Gullbernatippen på de delar som är fria från
kvicksilvergas för att förbättra landskapsbilden.
Ekhagmarken är en hotad biotop i Karlskrona och därför är det lämpligt att anlägga en sådan miljö. Ekbeståndet
föreslår kommunen kompletteras med inhemska buskarter som slån, hagtorn och rosor, men även ängsväxter.
Kommunen funderar över om området kan utvecklas till
ett barnens nöjesfält med samutnyttjande av parkering
och toaletter med stormarknadsområdet.
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Kommunen föreslår bättre gång- och cykelförbindelser
mellan Kungsmarken/Marieberg och köpcenter Amiralen eftersom stormarknaden är en stor målpunkt. Förbindelsen skulle gå längs Gullberna tippens södra del och
i tunnel under Verkövägen.
De åtgärder i den fördjupade översiktsplanen för
Vedebylund som har genomförts är att kommunen har
byggt en tunnel för gång-och cykeltrafik under
Lyckebyvägen och Vedeby gata.
Att bygga ut Österleden till en fyfilig motorväg riktar sig
till de regionala intressena och ger snabba och effektiva
transporter. De övriga åtgärderna gynnar de som vistas i
mellanstaden dagligen och gör området trevligare och
säkrare för gång- och cykeltrafikanter.

Vedebylund trafikutredning
Karlskrona kommun gjorde 1999 en trafikutredning om
trafiken i Vedebylund. Syftet med undersökningen var
att se hur stor olycksfrekvensen var, hur mycket trafik
som passerar, hur den beräknas att öka och där i genom
förslå både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder.
Det visade sig i utredningen att det framförallt är trafiksituationen på Österleden och Verkövägen som är problematisk. Speciellt Verkövägens korsningar med Österleden, Lallerstedts gata och tillfarten till Amiralen. Långa
väntetider har lett till frustration och förmodade risktagningar.
Tillkomsten av stormarknader inom Vedebylundsområdet
och utvecklingen på Verkö har bidragit till en stark trafikutveckling under de senaste åren enligt utredningen. Öster om Stationsvägen kommer ytterligare stormarknader att byggas och trafiken beräknas öka de närmaste
åren.
I trafikutredningen föreslår kommunen åtgärder där en
del av dem har tagits upp i tidigare planer. Kommunen
vill att Österleden byggs ut till fyra körfält söder om E22.
Verkökrysset byggs ut etappvis för att slutligen bli en
planskild cirkulationsplats. Verkövägen föreslås att byggas ut från två till fyra körfält mellan Verkökrysset och
Amiralens tillfart.
För korsningen Verkövägen/Lallerstedts gata har kommunen två lösningar. Antingen att korsningen flyttas och
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ansluts till Amiralens infart eller att vänstersväng förbjuds
i korsningen för andra fordon än buss. Biltrafiken får vända
i den planerade cirkulationsplatsen vid infarten till Amiralen för att nå Österleden.
De föreslagna av- och påfarterna till Österleden från Hultvägen finns även med i trafikutredningen. Syftet är att
avlasta Verkökrysset samt en vägförkortning mellan
Kungsmarken/Gullberna och centrum.

Ombyggnad av Verkökrysset
och infarten till Amiralen som
genomfördes 2001.

Kommunen har insett att flera av problemen är akuta och
åtgärderna kommer att genomföras så snart som möjligt.
Särskilt fält för högersvängande trafik från Verkövägen
och Gullbernavägen i Verkökrysset har genomförts. Även
cirkulationsplatsen till Amiralen köpcenter har byggts under 2001.
Åtgärderna i trafikutredningen gynnar biltrafiken och företagens bilburna kunder och transporter av varor.

karlskrona.se-översiktsplan 2001
Karlskrona kommun arbetar med sin andra översiktsplan och följande uppgifter är hämtade från samrådshandlingen i mars 2001. Översiktsplanen beräknas vinna
laga kraft under första kvartalet år 2002.
Förändringarna i omvärlden ser kommunen som den viktigaste drivkraften i den strategiska planering. Kommunen har en positiv befolkningsökning och har tagit fram
två olika scenarie. Alternativ A innebär att befolkning ökar
med 240 personer om året och alternativ B att
Karlskronas befolkning ökar med 425 personer per år.
Under en tjugoårsperiod betyder det att Karlskronas
befolkning skulle öka från idagsläget 60 400 personer till
65 200 respektive 68 900 personer. När det gäller arbete är prognosen 500 nya jobb per år, framförallt
personalintensiva kontorsföretag.
Nederländerna och Storbritannien kan komma att transportera sitt gods med bil och järnväg via Öresundsbron
till Karlskrona och vidare österut med färja.
Projektområdet benämns som stadsbygden i Karlskrona
kommuns översiktsplan. I området vill kommunen verka
för att etablerade grannskapsenheter ska ges ett ökat befolkningsunderlag, breddat serviceinnehåll och bra kommunikationer. Kungsmarken/Marieberg, Mariedal/
Backabo och Gullberna är tre grannskapsenheter inom
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projektområdet.
Kommunen menar att Vedebylundsområdet i huvudsak
är ett handelscentrum som servar ett stort omland och
inte kan betecknas som ett grannskapscentrum. Man vill
att en närhet mellan bostad och service utvecklas genom
förtätningar och att gemensamhetslokaler ska kunna användas flexibelt.
Nära bostaden vill kommunen att det ska finnas
rekreationsområden för att värna om människors hälsa.
Inom stadsbygden, projektområdet, finns lättillgängliga
och mångsidiga rekreationsområden. Rosenholms övningsområde används som ett stadsnära rekreationsområde.
De viktigaste planeringsfrågorna för kommunen inom
kommunikationer och infrastruktur är E22, eftersom den
knyter samman Östersjölandskapen med Öresundsregionen. Kommunen menar även att vägnätet inom
stadsbygden behöver förbättras på grund av trafiken till
färjeläget på Verkö och utbyggnaden av
Vedebylundsområdet.
När det gäller järnvägar är Kustbanans elektrifiering,
Kust-till-kustbanans utbyggnad för moderna tåg och ett
direktspår till Verkö de viktigaste planeringsfrågorna för
kommunen.
Kommunen vill satsa på både kollektivtrafik och en utbyggnad av gång- och cykelnätet. Bussar ska ges ett
ökat underlag genom bebyggelseförtätningar utmed etablerade sträckor. Även spårbunden kollektivtrafik kan
komma att utredas.
En ökad integration mellan bostäder, arbetsplatser och
service eftersträvas av kommunen för att skapa variation och aktivitet i områden under alla dygnets timmar.
Kommunen vill även att olika boendeformer blandas för
att undvika segregerade områden. Lorentsberg, Gullberna
Park och Backabo är aktuella områden för bostäder inom
projektområdet.
Det finns en stor efterfrågan på centrala lägen i Karlskrona för såväl boende som verksamheter, samtidigt som
markresurserna är små. Kommunen strävar därför efter
att optimalt nyttja gjorda investeringar i servicecentra,
byggnader, infrastruktur och mark. Det talar för en förtätning och finmaskigare utveckling av stadsbygden en-

Gullberna Park kommer att
bebyggas med ca 80 lägenheter och ett antal radhus.
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ligt kommunen.
För verksamheter vill kommunen kunna erbjuda alternativa platser, eftersom olika typer arbetsplatser är beroende av olika miljöer. Vissa företag efterfrågar närhet till
kommunikationer, statuslägen och service medan andra
vill har bra skyltlägen, avskildhet, stor tomtstorlek eller
hamn.
I översiktsplanen finns en uttalad ambition att satsa på de
boende i mellanstaden genom att stärka grannskapsenheter, gynna rekreationsområden nära bostaden, förbättre
gång- och cykelvägar, integrera bostad och arbete och
ge mellanstaden en finmaskigare struktur.
Samtidigt är Vedebylundsområdet ett handelscentrum med
ett stort omland och kommunen vill utveckla de förutsättningarna och vägnätet ska ha tillräcklig kapacitet för det.
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