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FÖRORD

För nästan ett år sedan började tankarna och senare också allvaret med detta
examensarbete på 20 poäng som avlutar vår utbildning på programmet för Fysisk
Planering på Blekinge Tekniska Högskola. Det är ett år vi kommer att minnas
med storslagna visioner blandat med hårt arbete, ångest och mycket skratt!

Vi vill tacka vår handledare Krister Gustafson för bra synpunkter under arbetets
gång.

Tack även till Mats, Anders och Ethel på KA2 Vasallen för att ni förgyllt våra
arbetsdagar med skratt, räksmörgåsar, horoskop och tulpaner samt försett oss
med ett arbetsrum, dator och svårfångat kartmaterial!

Till sist vill vi tacka varandra. För att vi valde att arbeta tillsammans,för att vi
varit så trevliga mot varandra, för givande diskussioner och för ett ömsesidigt
intresse för klipp-och-klistra! Vi vill ge oss själva en eloge för att vi tagit oss
igenom denna tid av evigt pusslande med tider, hästar, hundar, samåkning och,
förstås, små röda papperslappar!

Rosenholm 2002-05-28

Helena Holm Lisa Johansson

silletorpsån kasern slottsvägen
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SAMMANFATTNING

Rosenholm –i stadens utkant
Karlskrona består i dagsläget av en tydligt avgränsad kärna, där tätheten och
stadsmässigheten avtar allt mer ju längre man förflyttar sig från centrum.
Rosenholm utgör ett av Karlskronas ytterområden. Då regementet KA2
Rosenholm lades ner och fastighetsbolaget Vasallen köpte upp delar av området
öppnades stora möjligheter för det tidigare anonyma området.

Rosenholm utgör ett område utanför stadskärnan och fungerar samtidigt som
Karlskronas västra entré. Ytterområden har alltid varit aktuella vid utveckling
av städer, då de bjuder på möjligheter som ofta saknas i ett centralt läge. Att
bilda en stadsdel i stadens ytterkant medför både negativa och positiva
konsekvenser. Att området utifrån en bestämd användning helt ändrar karaktär
kan ses som positivt då intresset blir större än om bakgrunden vore mer
elementär. Intresset för verksamheter att etablera sig längs Karlskronas
infartsleder är stort, samtidigt som efterfrågan på bostäder i hela Karlskrona är
relativt stor. Dessa attribut gynnar en exploatering på Rosenholm.

Till ett tillgängligt Rosenholm
Då man ser utvecklingen av Rosenholm genom ett utifrånperspektiv spelar
tillgängligheten en stor roll, mycket p g a områdets läge med svårigheter i
orienterbarheten samt barriärer och avstånd. För en god tillgänglighet i
Rosenholms närhet bör såväl Rosenholmsområdet som omkringliggande
områden omfatta ett gång- och cykelvägsystem som är väl förankrat både i
befintligt och nytt gatunät. Kopplingen mellan befintliga områden och det nya
Rosenholm bör göras klar och säker för alla trafikslag, främst kollektiv- och
gc-trafik. Vidare bör en satsning ske på bussförbindelser till och från
reseknutpunkter såsom tågstation, flygplats, färjeläge och bussterminal.

På Rosenholm kan både avstånd och andra faktorer som t ex E22, järnväg
och nivåskillnader utgöra barriärer. Genom att studera olika metoder att planera

bort effekterna av barriärer ökar möjligheterna för en bättre tillgänglighet på
Rosenholm.

En stadsdel kräver en viss närhet eller koppling till den ursprungliga staden.
För att ge Rosenholm denna koppling föreslås bl a en utveckling av
Ronnebyvägen in mot Karlskrona genom en tolkning av begreppet stripcentra.

Avfarten västerifrån mot Rosenholm planeras om för att öka orienterbarheten.
Nuvarande uppfart till E22 österut flyttas för att ge plats åt entré och infart till
Västra Backabo. Genom Västra Backabo leds en huvudgata parallellt med
E22 och järnväg. Dessa ges en stadsmässig karaktär och bildar viss
genomströmning, genom att påfartstrafik till E22 leds detta håll. Där Backabo,
Västra Backabo och Kasernområdet möts bildas en knutpunkt som vid en
exploatering blir både tydligare och viktigare. En mindre cirkulationsplats knyter
samman vägarna från de olika delområdena samt bildar uppfart till E22.

Rosenholms entré ses som en knutpunkt där natur, infrastruktur, bebyggelse,
rörelse och människor länkas samman och leds in i Rosenholm.

Stad och natur i samverkan på Rosenholm
Vid planering av Rosenholm sett ur ett inifrånperspektiv är viktiga faktorer
tillgänglighet till rekreation och natur, vattenkontakt, mötet mellan stad och natur
samt ett bevarande av Rosenholms landskapsbild. Vid en exploatering är det
troligtvis det visuella intrycket som kommer att påverka landskapet mest samt
bebyggelsen inom det delvis öppna landskapet.

Idag finns ingen tydlig struktur inom Rosenholm. Det ger en frihet i planeringen
men utgör även en svårighet för området att kännas lokalt förankrat. För att
planlägga Rosenholm som stadsdel krävs att flera byggnader rivs och de
bevarade sätts i nya sammanhang utifrån struktur och användning.

Naturen, läget intill E22 och områdets historia som militärtområde utgör en
attraktionskraft för att locka nya verksamheter till Rosenholm. En struktur med
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olika grader av integration av byggnadstyper och funktioner föreslås inom
Rosenholm beroende på läge och fysiska förutsättningar. Dock ingår Rosenholm
i köpcentret Amiralens funktionsskugga, vilket kräver att innehållet nischas och
att sambanden med intilliggande områden utvecklas.

Rosenholm –en del av staden
Rosenholm planeras enligt en traditionell stadsutveckling med bostäder och
verksamheter som tillsammans bildar en stor variation i både byggnadstyper
och struktur. Genom att planera Rosenholm som en ny stadsdel är möjligheterna
att området blir attraktivt för såväl bostäder som för verksamhetsetablering
stora. Förhoppningen är att Rosenholm i framtiden ska utgöra en ny målpunkt
i Karlskrona, både i form av entré till staden och som spännande stadsdel.

Ett kompletterande gatunät samt ny gång- och cykelstruktur kopplar samman
Rosenholm med intilliggande områden samt ökar tillgängligheten mellan
delområdena Kasernområdet och Västra Backabo. Buss- och tåghållplats ger
Rosenholm en ökad tillgänglighet för alla till olika målpunkter lokaliserade utanför
området.

Aktiviteter och attraktioner placeras över hela planområdet för att ge Rosenholm
ett rikt socialt liv. Målpunkter och stråk utformas olika för olika aktiviteter t ex.
genom bredare trottoarer för uteservering, små platser som ger offentlighet,
stora torg, sparade grönstråk samt buss- och tåghållplatser.

Staden möter naturen på Rosenholm med varierad planstruktur i olika
delområden. Genom att bygga med olika karaktärer kan bebyggelsen och
naturen få en naturlig samverkan. Kopplingen till omkringliggande natur tas till
vara genom anpassning av bebyggelsen.

För att göra entréområdet tydligt utvecklas den befintliga våtmarken samtidigt
som även Karlskronas entré markeras genom utveckling av havet. En ny kustlinje
bildas då södra delen av Silletorpsån skapar fortsättning på havet in mot
Rosenholm.

sammanfattning
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1  INLEDNING

1.1  Bakgrund
Karlskrona består i dagsläget av en tydligt avgränsad kärna, där tätheten och
stadsmässigheten avtar allt mer ju längre man förflyttar sig från centrum. Eftersom
Karlskrona ligger på öar är möjligheterna att växa begränsade; all exploatering
utåt måste i princip ske i samma riktning, vilket leder till en efterhand mer
långdragen stadsform med problem i transportnätets sträckning som följd. De
flesta kulturaktiviteter, service och den högre utbildningen är idag koncentrerad
till centrum.

Rosenholm ligger cirka fem km nordväst om Karlskrona centrum. Området
har använts som militärt övningsområde sedan 1914.  KA2 började disponera
delar av Rosenholm under andra världskriget. Under sextiotalet köpte militären
även upp fastigheter norr om Silletorpsån, vilket ledde till att områdets area
ökade från 2,7km2 till 7 km2. Från 1973 och fram till åttiotalet byggdes kaserner
för 800 personer, artilleri och motorhall, idrottshall, kanslihus, stabslokaler,
filmsal, lektionsrum, skjutbanor, förråd, terrängbanor, motorplan samt
fotbollsplan. 1981 flyttade regementsledningen från Gräsvik till Rosenholm.
Skjutbanor flyttades från stadsnära lägen och skonade därmed människor från
buller.

I samband med en omstrukturering av Svenska Försvarsmakten i slutet av
1990-talet beslutade riksdagen att KA2 i Karlskrona var ett av nio nedläggnings-
drabbade regementen. Den 31 oktober 2000 lades KA2 ned och under
sommaren 2001 sålde Fortverket de sydvästra delarna av Rosenholm;
kasernområdet samt områdena kring E22 med fortsättningen på Backabo, till
det statliga fastighetsbolaget Vasallen. Vasallen bildades 1997 efter att riksdagen
beslutat att skapa ett statligt aktiebolag med syfte att äga eller tillfälligt förfoga
över de av försvarsmakten nedlagda fastigheterna. Vasallens ändamål är att i
samarbete med kommuner och lokalt näringsliv utveckla fastighetsbeståndet
för alternativ kommersiell användning.

Då Vasallen köpte upp delar av Rosenholm öppnades stora möjligheter för ett
av Karlskronas ytterområden som tidigare legat helt isolerat från offentligheten,
trots sitt utmärkta läge vid E22:an.Vasallen eftersträvar en utveckling där

Trossö

Nättraby

Rosenholm

E22

Rosenholm -stadens utkant
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Rosenholm blir en del av Karlskrona och bildar en ny attraktiv stadsdel. Det
idag relativt hårt belastade centrum kan avlastas genom att ett utbud av
verksamheter och service skapas även i stadens yttre delar. De lägen i
Karlskrona som ligger centralt är mycket attraktiva, både vad gäller bostäder
och affärslokaler. Trycket gör att priserna pressas upp och endast de
betalningsstarka får tillträde till innerstaden. Eftersom Karlskrona på längre
sikt på grund av sitt geografiska läge saknar utbyggnadsmöjligheter i direkt
anslutning till centrum är det svårt att erbjuda nya områden för verksamheter.
Till följd av höga lokalkostnader i de centrala delarna söker sig många företag
ut från innerstaden för att kunna överleva, men för att extern etablering ska
löna sig krävs goda kommunikationer både i form av varu- och
persontransporter. Vidare önskar förtag etablera sig i en attraktiv miljö med
utbud av både service, kultur och bostäder. I dagens läge finns dessa
förutsättningar delvis t ex vid köpcentret Amiralen i Lyckeby.

Trafiksituationen är också en faktor som medför problem för Karlskrona.
Belastningen längs vissa sträckor in mot staden är stor, medan
utvidgningsmöjligheterna av nätet är begränsade. Vissa tider på dygnet är
trängseln i innerstaden och på infartslederna mycket stor.

Karlskrona har en relativt stadig tillväxt, både ekonomiskt och
befolkningsmässigt, och har ett väl fungerande näringsliv. Enligt Karlskrona
kommun förväntas både befolkningstillväxten och näringslivets utbredning
fortsätta och man ser det som en viktig uppgift att skapa beredskap för denna
utveckling. Att arbeta med Karlskronas ytterområden utgör en stor del av denna
beredskap.

1.2  Planområdet
Vasallens område på Rosenholm har delvis en tydligt fysisk avgränsning där
möjligheterna för vidare utbyggnad är begränsade. Området utgör en area på
2,7 km2 och omfattar 160 enskilda byggnader varav hundra är mindre förråd.
Kasernområdet avgränsas i norr och öster av militärt övningsområde, till stor

del orörd natur. I dessa delar finns exploateringsmöjligheter om den militära
verksamheten upphör. I väster gränsar området till Allatorpsvägen samt
bebyggelse i Allatorp, vilket utgör en tydlig gräns. I söder delar E22 Vasallens
två områden i västöstlig riktning. Det södra området, Västra Backabo, gränsar
i öster till bostadsområdet Backabo och Mariedal och i söder till Ronnebyvägen
samt järnvägen mot Malmö/Köpenhamn.

E22

Kasernområdet

Västra
Backabo

planområdet

Malmö
Ronneby

Karlskrona centrum

Allatorp

Backabo

Mariedal

Militärområde
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1.3  Tidigare ställningstaganden
Rosenholm saknar för närvarande fördjupad översiktsplan och är ännu inte
detaljplanerad. Karlskrona kommun ser Rosenholm som ett framtida tänkbart
utvecklingsområde. Planförutsättningarna avgör hyresgästkategorier, vilket gör
planprocessen med tidig samverkan med kommunen styrande för utvecklingen
på Rosenholm. Det är viktigt att skapa en opinion kring framtida nyttjande så
att olika intressen tillgodoses. För dagens projektering är det en brist att
fördjupad översiktsplan saknas.

I översiktsplanen, Karlskrona.se, nämns Rosenholm mycket kortfattat. Det
som föreslås kan sammanfattas enligt följande:
§ I området norr om E22, förvärvat av Vasallen samt något öster därom,

vilket i sådana fall skulle inkräkta på Försvarsmaktens riksintresse då det
delar av den marken som ligger inom militärt område, föreslås verksamheter/
tillverkning i den norra delen samt verksamheter/kontor i den södra delen.

§ Söder om E22 i västra Backabo föreslås norr om kraftledningsgatan
verksamheter/kontor samt söder om densamma bostäder/småhus.

§ Trafikplatsen vid Rosenholm kan enligt samrådsremissen behöva åtgärdas
beroende på utvecklingen i området, bland annat avseende tillgänglighet till
det föreslagna utvecklingsområdet för bebyggelse i västra Backabo, mellan
E22 och Ronnebyvägen

1.4  Problemformulering
Rosenholm är ett, om man ser till användning, nytt område. Från en dominerande
militär verksamhet sker nu en successiv omvandling till ett mer levande, öppet
stadsdelsområde. Området har, trots flera planeringsproblem, kvaliteter som
möjliggör en attraktiv miljö för boende såväl som för arbete. Planerings-
problemen kan sammanfattas enligt följande:

§ Barriärer hindrar kontakten mellan områdena och mot intilliggande
målpunkter. Hur ska man planera för att åstadkomma bättre orienterbarhet
och kommunikation?

§ Tillgänglighet är ett nyckelord för ett fungerande tillväxtområde. Men vad
menas med tillgänglighet och vad vill man ha tillgänglighet till? Hur kan man
utveckla Rosenholms möjligheter till självklara kvaliteter?

§ Kan Rosenholms naturområden räcka till för både civil och militär
verksamhet?

§ Rosenholm ”syns” inte trots att området ligger vid E22:an. Hur kan
entréområdet göras attraktivt?

§ Hur kan de befintliga byggnaderna tas till vara vid en nyexploatering?

§ Rosenholm har tidigare upplevts som relativt isolerat, vilket leder till att
området i hög grad måste profilera sig som ”öppet” för att locka folk. Hur
får man människor att vilja vistas på Rosenholm?

1.5  Syfte
Syftet med examensarbetet är att utreda delar av planeringsproblematiken kring
Rosenholms utveckling som tillväxtområde. Utifrån två perspektiv, ”utifrån
in”  samt ”inne i”, ges ett övergripande förslag till planering av hela området
där ”utifrån in” fokuserar på entréområdet, problematiken kring vägsystemet
samt tillgänglighet och närhet. ”Inne i” fokuserar på  planeringsproblematiken
inom området, hur byggnader kan anpassas till naturen samt integration och
täthet.

1.6  Metod
Examensarbetets upplägg är följande:

Rosenholm - i stadens utkant
Gemensam inledning med anknytning till såväl historien som till framtiden.
Principen redovisas för några av de områden som tillkommit utanför Karlskonas

Rosenholm -i stadens utkant
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centrum; när de kommit till, vad tanken var och hur det blivit. Vad som krävs
för att bilda en stadsdel samt hur Rosenholms möjligheter att uppfylla dessa
krav stämmer överens redovisas i ett kapitel som bitvis även kan ses som en
inventering av Rosenholm.

Till ett tillgängligt Rosenholm
Rosenholm sett ur ett utifrånperspektiv. I detta avsnitt studeras förutsättningar
som tillgänglighet, läge och orienterbarhet för att försöka lösa vägen till
Rosenholm samt förbättra kontakten mellan de olika berörda områdena.
(redovisas av Helena Holm)

Stad och land i samverkan på Rosenholm
Rosenholm sett ur ett inifrånperspektiv. I detta avsnitt studeras förutsättningar
som landskapsbildens olika värden och möjligheter, stadsplanemönster,
integration samt täthet för att försöka lösa den fysiska utformningen och
funktionsinnehållet på Rosenholm. (redovisas av Lisa Johansson)

Nya Rosenholm - en del av staden
Gemensamt övergripande planförslag för Rosenholm. Visar möjligheten att
exploatera hela planområdet med anpassning till natur och befintlig bebyggelse.

1.7  Förutsättningar
Rosenholms utveckling är i ett startskede och området kan p g a nerlagd tidigare
verksamhet i princip benämnas som oanvänt, nytt, vilket innebär att
planeringsförutsättningarna i den bemärkelsen är gränslösa. På grund av den
begränsning ett examensarbete innebär tidsmässigt har vi valt att lägga vår
utredning om Rosenholm på en övergripande nivå och koncentrera oss på
problem relaterade till en helhet. Reflektioner mot Karlskrona samt analyser av
områdets möjligheter står till grund för ett planförslag som därför utgör en relativt
liten del av det sammanlagda arbetet.

I vårt arbete förutsätter vi att kraftledningen som leder genom området kommer
att grävas ner och därmed inte störa exploateringen. Vi nämner ändå
kraftledningen i vissa avsnitt och då med tanke på dess barriärbildning och
störande av helhetsbilden, för att belysa vikten av att den försvinner.

Skjutbanorna nordost om Kasernområdet kräver ett skyddsavstånd på en km,
vilket innebär att en förutsättning för en exploatering av Rosenholm är att dessa
försvinner. Skjutbanorna kommer att finnas kvar på befintlig plats t o m 2006
då vidare ställningstagande ska tas. I vårt arbete förutsätter vi att skjutbanorna
flyttas.

1.8  Definitioner
Vissa begrepp i vårt arbete återkommer som nyckelord, vilka kan ha olika
innebörd i olika sammanhang. Vi ser det därför som viktigt att beskriva vad vi
menar när vi använder dessa benämningar, både tidigare kända och de som är
specifika för vårt arbete.
- Stadsdel: En del av staden med kontakt till intilliggande områden, men med

en egen karaktär. Området kan ligga nära övrig bebyggelse, ”vägg i vägg”,
eller med en trafikstruktur som förbinder det aktuella området till staden.
En stadsdel innehåller bostäder, verksamheter och service. Ett område med
bara bostäder eller verksamheter anser vi ha benämningar som
bostadsområde respektive verksamhetsområde.

- Rosenholm omfattar militärens område i nordost och Vasallens i sydväst.
Vårt planområde är det samma somVasallens och omfattar två tydligt
avgränsade områden norr resp. söder om E22:an. Dessa områden benämner
vi som Kasernområdet resp. Västra Backabo. När vi i det fortsatta arbetet
talar om Rosenholm skiljer vi bort militärområdet och menar Kasernområdet
och Västra Backabo. Trots att områdena har skilda funktioner och strukturer
samt saknar gemensam tillfart ger vi dem en gemensam benämning, detta
för att områdena i framtiden ska fungera som ett område, delvis med
gemensam kommunikation och funktion.
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2  EN LEVANDE STADSDEL

Vi har valt att måla upp en beskrivning av en tänkbar framtid för Rosenholm. Vi
ser då området som helt exploaterat som stadsdel med den mångfald av aktiviteter
som det innebär. Vissa beskrivningar kan tyckas överdrivna eller orealistiska
men vi vill ändå ha med denna bild under arbetets gång. Då vårt arbete ligger
på en relativt övergripande nivå tror vi inte att vårt resultat kommer att visa
realismen i denna första framtidsbild, utan det är först då området verkligen
står färdigt som vi får veta hur väl den stämde med verkligheten.

2.1  En framtidsbild av Rosenholm
Portarna har slagits upp för Rosenholm, den nya stadsdelen i Karlskrona.
Förväntningarna på området är stora eftersom många Karlskonabor aldrig har
varit på Rosenholm utan sett det som det isolerade militärområde som det
faktiskt varit. Området har under projekteringen lockat besökare både i form
av framtida boende, företagsetableringar och nyfikna Karlskronabor. Att
området var så stort och innehöll så många kvaliteter var det inte många som
reflekterat över. Efterhand kommer Rosenholm garanterat att få en lokal
förankring och egen identitet, det råder det inget tvivel om.

Det är lätt att ta sig till Rosenholm. De nya vägdragningarna intill E22:an är
tydliga och väl förankrade i området. Rosenholm har, från att tidigare dominerats
av stora trafikapparater, idag en stadsmässighet med övervägande stads- och
bostadsgator väl tillgängliga för gång- och cykeltrafikanter. E22:an upplevs inte
längre som barriär utan som en stor tillgång för Rosenholms alla verksamheter
och även för de som bor eller utövar någon aktivitet inom området. Utvecklingen
av Rosenholm hade heller inte lyckats så väl som den gjort om inte en
storsatsning skett på kollektivtrafiken. Bussen har flera hållplatser inom området
och tåget stannar vid våtmarksparken i entréområdet.

Det är ganska mycket trafik och rörelse inne i Rosenholmsområdet. De två
huvudstråken är kantade av parkeringsplatser och grönska som i sin tur kantas
av butiker, företag och föreningslokaler. De mindre gatorna som matar
bostäderna är dock inte så livligt trafikerade. Variationen och närheten inom
området är påtaglig; stadsplanemönstret ger en mångfald av målpunkter utspridda
över hela Rosenholm och möjligheterna för cyklister och fotgängare är stora.
En målpunkt kan vara en butik, en sportanläggning, ett företag, ett bostadshus
eller en av de många platserna som finns inom området, platser olika till storlek
och till karaktär; något för alla!

Man träffar mycket olika människor på Rosenholm. Dels för att det är så mycket
människor i rörelse och dels för att så olika verksamheter är representerade.
Det ger området en stadsmässighet samtidigt som läget intill naturen och havet
ger en unik identitet. Rosenholm är överhuvudtaget väldigt speciellt. Det är
nytt, arkitektoniskt spännande, omfattar olika funktioner och är ett grönt område.
Som en stad, fast i mänsklig skala! Det gröna inom området är mycket viktigt
och återfinns både som sparade och nyplanterade inslag. De är ett av de element
som bidrar till att Rosenholm fått en sådan uppskattad helhetskaraktär. Det
känns som om varje liten del har en betydelse; ja, det är väl så de har tänkt, de
som planerat!

Rosenholm -i stadens utkant
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3  STADSUTVECKLING

I följande avsnitt behandlas övergripande stadsutvecklingen i ytterområden från
slutet av 1800-talet till vår tid.Även framtidens visioner redovisas för att bilda
underlag för en reflektion mot Rosenholm.

3.1  Skilda stadsideal
Idéerna om hur en stad ska se ut och fungera har skiftat mycket beroende av
när ett område har planerats och byggts. Gestaltningen har styrts av medvetna
och omedvetna ideal, föreställningar, idéer och värderingar. Regler och normer
har speglat rådande ideal om vad som är bra planering och arkitektur och har
direkt påverkat bebyggelsens struktur och utseende. Det som idag ses som
dåligt planerade områden var när det byggdes sin tids ideal med goda
förutsättningar.

traditionell stad
Med Traditionell stad menas en stadsmiljö från senare delen av 1800-talet
med hög funktionell blandning och täthet. Stadsutvecklingen under perioden
karaktäriserades emellertid inte bara av förtätning utan också av den motriktade
tendensen – utbredning av bebyggelsen. När trycket i den gamla staden blev
för stort växte bebyggelsen ut över stadsgränserna i tämligen oreglerade och
oregelbundna former. Utanför de större städerna uppstod förstadsbebyggelse
av olika slag, oftast på relativt långa avstånd från den gamla stadskärnan.
Resultatet blev en uppsplittring av bebyggelsen. Förstadsboende innebar
trångboddhet, långt till arbetet inne i staden och brist på bekvämligheter. Fördelar
som inte fanns i staden var närheten till naturen och frisk luft.  I de fattiga
ytterområdena grundades en bild av en klasskiktad stad med starka motsättningar
mellan ”oss här ute” och ”dem därinne”. Men utkantsområdena utvecklades
och bildade, när de välbärgade flydde staden, vår tids exklusiva villaområden.
(Rådberg 1994 )

modernismen
Modernism används här som ett samlingsnamn för de nya ideal, trädgårdsstad
och funktionalism, som förekom i början av 1900-talet. Även ABC-
strukturen, miljonprogrammet och postmodernismen beskrivs för ett ge en
helhetssyn från 1800-talet fram till vår tid.

trädgårdsstad
”Garden cities” eller ”Social cities” var från början ett socialt och politiskt projekt
avsett att motverka polariseringen mellan stad och landsbygd genom anläggande
av nya städer. Dessa förstäder skulle vara relativt självständiga i fråga om industri
och jordbruk, ha en begränsad storlek och därför konkurrera ut storstäderna
genom att bli billigare, effektivare och bättre. Genom trädgårdsstadsidealet
kunde man i Sverige tillgodose behovet av billig tomtmark för småhus. Idealet
erbjöd också en lösning på problemet med de oreglerade förstäderna. Genom
att lägga ut måttligt täta områden med låg bebyggelse kunde förstaden integreras
i staden. (Rådberg 1994)

funktionalism
De funktionalistiska stadsplanerarna gjorde en korrekt analys att en stad består
av arbete, boende, handel, rekreation, transporter osv. Men förslag för byggande
bestod för det mesta av en grovsortering av stadens funktioner. Tanken var att
i förväg bestämma var olika funktioner skulle placeras för att skapa en mer
välordnad stad. (Söderlind 1998) Zonering ansågs som nödvändig med tanke
på miljöstörningar och blev möjlig genom transportutvecklingen.  Sedan 1930-
talet kan man principiellt säga att vi bor i bostadsområdet, arbetar i
verksamhetsområdet, handlar i köpcentret och roar oss i den gamla staden.
Under denna tiden var det de nya planerade förstäderna som skulle bli modeller
för det framtida stadsbyggandet. (Rådberg 1994)
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ABC- strukturen
Under femtio- och sextiotalet ville man komma tillrätta med de problem som
uppkommit i funktionalismens förstäder. Man införde ABC-strukturen och
avgränsade därmed stadsdelar innehållande arbete, bostäder och
centrumfunktioner. Tanken var att de nya stadsdelarna skulle vara i princip
självförsörjande; allt man behövde skulle finnas lätt tillgängligt inom rimligt
avstånd. I Sverige avsågs knappast någon integreringen av de olika funktionerna.
Resultatet blev bostadskvarter grupperade runt ett centrum, medan större
arbetsområden lades i närheten  av de större trafiklederna, väl avskilt från
bostäderna. (Carlén 1997)

miljonprogrammet
1965- 1974 drev man funktionssepareringen till det yttersta. Riksdagen
beslutade att få stopp på bostadsköerna  och införde projektet
”Miljonprogrammet”. Hundratusen bostäder om året skulle byggas från 1965
och tio år framåt. Tanken var att minska kostnader genom att industrialisera
byggandet, vilket ledde till att stadsplaner produktionsanpassades. ABC-
tänkande med arbetsplatser och service i närheten fanns det varken tid eller
intresse för. Miljonprogramsområdena blev ensliga, segregerade och saknade
oftast ett centrum. (Rådberg 1994)

postmodernismen
Under 1980-talet övergick stadsidealet till postmodernismen. Nu inriktades
planeringen på ökat intresse för gaturummet med blandade trafikslag, större
komplexitet med funktionsblandning samt blandade hustyper och
upplåtelseformer. Områdena  fick tydligare rumsbildning och en högre täthet.
(Åström 1993)

3.2 slutsats
Sammantaget har alla de reformer och förbättringar som staden kunnat tillgo-
dogöra sig under historien inneburit att dess medborgare andas ren luft, dricker
rent vatten, bor i hygieniska bostäder och förflyttar sig både snabbare och
säkrare i staden. De förbättrade kommunikationerna som öppnade möjligheter

att lämna de mest hårdexploaterade och osunda delarna av staden för en bättre
miljö har i förlängningen medfört ett gigantiskt trafikarbete och ett extremt högt
energiförbrukande samhälle. Staden utvecklas konstant, vilket gör det viktigt
att ha kunskap om historien för att kunna ta ställning till framtiden.

framtida visioner
Under det senaste decenniet har man kunnat ta del av många ”visioner” om
den svenska stadens framtida uppbyggnad och utformning. Dessa visioners
syfte är ofta att visa hur stadens struktur kan effektiviseras utifrån ett eller flera
överordnade mål t ex minimalt resande med bättre kollektivtrafik, maximal
närhet med tätare stadsbebyggelse eller maximal flexibilitet vad gäller olika
verksamheters lokalisering på minsta möjliga yta. Återkommande nyckelord
för visionerna är effektivisering och hushållning, tänkta att uppnås bl.a. genom
en ökad bebyggelsetäthet och funktions- och verksamhetsblandning, med
transport- och trafikminskning som förväntat resultat. Många förespråkar
åtgärder som på sikt reducerar massbilismen till vad som beskrivs som en
måttlighetsbilism. Att framtida förändringar av stadens struktur sker med grund
i ekologisk hänsyn är en gemensam och återkommande utgångspunkt i visionerna
för framtiden. Målet är, uttryck som används allt oftare, bärkraftiga och hållbara
städer, en hållbar stadsutveckling. (Bergman, Gullberg)

Gemensamt för många framtidsvisioner är deras återkommande starka betoning
av att det är utanför stadskärnorna som städerna växer och förändras, att det
sker en förskjutning i ekonomiskt engagemang såväl som i kulturellt intresse
från centrum till periferi. Periferin sätts i nya sammanhang som kulturmiljö, som
stadskärnans gränser och övergångar,  som friytornas användning och som
betydelse för stadsbild och stadsliv. (Söderlind 1998) Visionerna betonar
behovet av att ge dessa mellan- och ytterzoner i staden en struktur som i relation
till stadskärnan kan minska trafikflödena och föra fram en flerkärning
stadsstruktur.

Rosenholm -i stadens utkant
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stadsutveckling kontra Rosenholm
Kommer det som idag kallas för stadens periferi alltid vara periferi och
förknippas med en struktur utan stadsmässighet? Planeringen av Rosenholm
innebär stora ambitioner och utgör för Karlskrona ett naturligt tillväxtområde i
stadens periferi. Idag finns det inga boende på Rosenholm och ödsligheten och
den vida skalan ger inte heller några möjligheter till spontana möten eller identitet.
För att rumslighet och orienterbarhet ska utvecklas i Rosenholm ställs höga
krav på den fysiska strukturen. Om man i Rosenholm kan uppnå en hållbar
stadsutveckling är svårt att spekulera om. Många av de frågor som berör en
hållbarhet i stadens utvidgning kommer att behandlas vidare i senare kapitel.

Genom att ta del av de olika stadsidealens mönster ser man vissa riktlinjer som
lämpliga att följa i en fortsatt planering av Rosenholm:
- Modernismens skilda ideal står för en integrering i stadsdelsnivå och

områdesnivå. På Rosenholm eftersträvas istället en hög integrering av olika
funktioner utifrån den traditionella stadens ideal. Det traditionella
stadsplanemönstret kan inte appliceras i ett ytterområde utan att innehålla
stadens mångfald av verksamheter.

- Vidare bör man på Rosenholm undvika miljonprogrammets höga, täta och
omänskliga skala. Dock ger den traditionella stadens täthet i mindre skala
upplevelser och stora kvaliteter. Även trädgårdsstadens skala är attraktiv i
ett mänskligt perspektiv.

- Vid en exploatering av ett ytterområde som Rosenholm bör man planera
för en tillgänglighet lik funktionalismens men med en måttlighetsbilism.
Rosenholms vägsystem är idag en tillgång samtidigt som det utgör ett problem
för en framtida stadsmässighetsutveckling, då det är dimensionerat för
området så som det tedde sig förr, d v s ej stadsmässigt!
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4  KARLSKRONAS YTTEROMRÅDEN

Karlskronas ytterområden har byggts ut under olika omständigheter, med olika
ideal som förebild. Genom att studera lokalisering och möjligheter, samt
grundtanke med olika områden kan man se var problem uppstått och försöka
utreda varför de uppstått. Vissa saker kanske kunde planerats annorlunda och
mer förutseende med tanke på funktion och läge. I detta kapitlet redovisas
principen för några av de områden som tillkommit utanför Karlskronas centrum,
när de kommit till, vad tanken var och hur det blivit. Detta för att se hur
Rosenholms förutsättningar stämmer överens med tidigare planering i
Karlskrona, om Rosenholm har liknande möjligheter, riskerar att begå samma
misstag eller om man kan göra något bra som tidigare visat sig fungera. Vissa

av områdena som beskrivs passar in under flera rubriker, men då det inte är
områdena i sig som diskuteras utan deras möjligheter, har vi valt att inte upprepa
utan istället välja ett eller två typiska exempel.

4.1  Att bygga i en knutpunkt vid större vägar

Marieberg
För femtio år sedan byggdes bostadsområdet Marieberg. Området låg då väl
tillgängligt tre km norr om Karlskrona, i knutpunkten mellan gamla infartsleden
och Ronnebyvägen, Karlskronas dåvarande infartsleder. I knutpunkten
planerades centrum och längs nuvarande Kungsmarksvägen låg ett litet
affärsstråk. En hållplats fanns vid järnvägen, vilket ökade tillgängligheten ännu
mer.

Marieberg fungerade precis som tänkt utifrån de förutsättningar som området
hade då det bildades. Underlaget för service var tillräckligt i och med kontakten
med Karlskronas infarter. När Österleden drogs under sjuttiotalet skärmades
Marieberg av genom den barriär som nya infartsleden och järnvägen då bildade,
vilket ledde till att området tvingades underordna sig infrastrukturen. Följden
blev att tillgängligheten minskade och därmed serviceunderlaget –centrum och
så småningom också affärsstråket dog ut. Den stora trafikapparaten med
matning kring Österleden förstörde även den vackra platsen kring Sunna kanal.

Idag är Marieberg ett ”vanligt” bostadsområde utan egen service. Bebyggelsen
består av höga lamellhus, nyrenoverade i början av 90-talet, belägna i vacker
omgivning med kuperad terräng. Resterna av affärsstråket finns kvar med
jourbutik och enstaka småföretagare, nu svåråtkomligt och delvis utkonkurrerat
av externetableringen Amiralen och matkedjan Exet.

Rosenholm -i stadens utkant
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Kungsmarken
Kungsmarken byggdes under sjuttiotalet som ett miljonprogramsområde, enligt
de ideal som gällde i Sverige under sextio- och sjuttiotalet. När området kom
till lovordades det för sina moderna lägenheter och det attraktiva läget i varierad
terräng med utsikt från de flesta av bostäderna. Problem som attraktivitet och
tillgänglighet för alla togs ingen hänsyn till. Trots det fungerade Kungsmarken
bra, som så många andra liknande områden i början. Kungsmarken fyllde sin
funktion som ”modernt” bostadsområde. Liksom grannen Marieberg låg
Kungsmarken mycket bra vid dåtidens stora tillfartsleder. Konsumbutik och
diverse annan service såsom post och bank vid Kungsmarksplan gjorde
området attraktivt även för tillfälliga besökare. Tågstopp vid Gullberna gav
även Kungsmarken bra tillgänglighet samt bildade en knutpunkt för de två
områdena tillsammans med grannområdet Gullberna.

I och med en sämre tillgänglighet och ett ökat tryck på Karlskrona centrum
förlorade Kungsmarken mer och mer av sin popularitet. Liksom flera andra
miljonprogramsområden i Sverige blev Kungsmarken efter hand ett område
med lägre social status; de områden som byggdes under sjuttiotalet passade
inte längre in i vårt idealiska stadsmönster. Underlaget för livsmedelsaffären
sjönk. Konsumbutiken lades ner och lokalen stod t.o.m. tom under flera år
innan Exet flyttade in.

Idag har köpcentret Amiralen i Vedeby, endast någon km från Marieberg och
Kungsmarken, nästan helt konkurrerat ut Kungsmarkens service, med undantag
av livsmedelsbutiken Exet, en restaurang samt nyöppnad stor blomsteraffär.
Att många av de som bor i Kungsmarken inte har bil reflekterade man inte över
när post, bank och affärer togs bort. De som behöver denna service får vända
sig till Amiralen och tar sig dit genom att använda närmaste vägen, d v s obefintliga
gång- och cykelvägar. Kungsmarken är också det område i Karlskrona där
andelen lediga lägenheter är störst.

4.2  Isolerade öar

Backabo
En del områden byggs med givna förutsättningar lägesmässigt. Ett sådant område
är Backabo som började byggas i slutet på sextiotalet. Backabo ligger fem km
från centrum, har ingen kontakt med havet och gränsar åt tre håll till större
vägar, järnvägen, militärområde och andra bostadsområden. Tillgängligheten
är dålig; Backabo kan bara nås från ett enda håll med bil, vilket innebär att de
som bor ”längst in” i det långdragna området får en lång transportsträcka bara
att ta sig ut. De barriärer som omger området är svåra att passera även för de
som inte kör bil, vilket säger ännu en del om tillgängligheten. Backabo hade
tidigare egen affär, som senare slog igen. Bebyggelsen är uppdelad i grupper
bestående av radhus, flerfamiljshus samt några villor. Trots bristande tillgänglighet
är Backabo idag ett uppskattat bostadsområde.

Backabo är ett typexempel på planeraruttrycket ”isolerad ö”, där man just
menar ett område, oberoende av användning, med bristande kontakt till sin
omgivning och knappa möjligheter till förändringar. Ett område där man borde
tänkt efter före eftersom läget var som det var och knappast skulle ändras.
Dock kan tilläggas att det endast är tillgängligheten som påverkar denna
bedömning av området Backabo. Flera av de boende har bekräftat dessa
reflektioner, samtidigt som området enligt andra synsätt är mycket uppskattat.

4.3  Att integrera bostäder och verksamheter

Gullberna
Gullberna började sin verksamhet under femtiotalet, då i form av mentalsjukhus.
Området låg lite isolerat från staden som en egen stor institution. Endast patienter
och de som arbetade på sjukhuset samt deras familjer bodde på området.
Gullberna hade en ganska god tillgänglighet med närhet till dåvarande infartsled
och järnvägsstation. Området omfattade fler verksamheter än bostäder, vilket
innebar att inpendlingen var stor.
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När nya Österleden drogs upphörde den goda tillgängligheten och Gullberna
blev mer isolerat. Mentalsjukhuset lades ner och man stod med ett
verksamhetsområde med stora byggnader utan användning. Vissa byggnader
användes som logi åt värnpliktiga. Under nittiotalet kompletterades området
med ny byggnation i form av bostäder.  Nya verksamheter etablerade sig i
området och bildade företagsområdet Gullberna park. I dag både bor och
arbetar man på Gullberna. Servicehem, resurscentrum och liknande
verksamheter blandas med bostäder, möjligheter till fritidsaktiviteter och
restauranger. Området ligger granne med stormarknadsetableringen Amiralen
och har därför goda servicemöjligheter. Gullberna har till stora delar lyckats
som ett integrerat område och har idag som sitt största problem den dåliga
tillgängligheten. Gullberna ligger precis intill Österleden men har ingen direkt
avfart/tillfart, utan trafiken måste ledas runt för att nå området. En ny tillfart
skulle förmodligen göra området mer ”synligt” och innebära ytterligare utveckling
av både verksamheter och bostäder.

Verkö
Verkö är ett verksamhetsområde från sjuttiotalet med tillgång till hamn och
järnvägsspår. Bostäderna kom till som följd av verksamheterna; man ville att
de som fick jobb på dåvarande storföretaget Uddcomb även skulle ges möjlighet
att bo i närheten. Bostäderna byggdes dock inte i verksamhetsområdets direkta
närhet utan på en annan del av Verkö. Tanken var att man skulle integrera
bostäder och verksamheter i kvartersnivå. Inom området fanns även affär och
skola.

Verkö omfattar en stor areal och känns p g a uppdelningen i olika områden
bitvis oplanerat och ”ödsligt”. Området matas av en större väg dimensionerad
för tyngre trafik. Bostäderna består av villabebyggelse.  I dag är inte bostäderna
på Verkö enbart arbetarbostäder utan ingår i ett ”vanligt” bostadsområde.
Kvarterstanken känns som om den glömts bort någonstans på vägen.
Integreringen blev istället på områdesnivå med bostäder skilt från
verksamheterna, vilket kan ha sin förklaring i att verksamheterna är relativt

störande, nu även med färjetrafik Karlskrona-Gdynia. Avstånden har i detta
fall skapat en intolerans mot buller och trafik.

När man talar om Verkö menas för det mesta verksamheterna ute vid vattnet
och inte det integrerade Verkö som aldrig blev verklighet. Bostadsområdet
som passeras på väg mot verksamheternas Verkö blir osynligt för dem som
inte bor där. Jämfört med t ex Gullberna kan man säga att Verkö misslyckats,
men å andra sidan uppmuntrar inte den tunga industrin på Verkö en
bostadsetablering i direkt närhet. I takt med utvecklingen av Verkös
verksamheter minskar möjligheterna till en verklig integration. Närheten till
Amiralen gör egna servicemöjligheter onödiga och omöjliga. Verkö känns inte
som ett helt område utan mer som ett förindustriområde avsides från
Karlskronas stadsplanemönster. En trend verkar dock vara att fler och fler
väljer att bygga nytt på tomter vid Knösö, Ringö och även Verkö, vilket på sikt
kan leda till en minskad klyfta mellan bostäder och verksamheter.

4.4  Bostadsområden med egen service

Spandelstorp
Spandelstorp, beläget ca sex km norr om Karlskrona centrum, kom till i början
av sjuttiotalet. Tanken var att man skulle bilda ett bostads/ serviceområde med
bostäder, skola, dagis och affär. Bebyggelsen bestod av villor samt en del
radhus.
Spandelstorp byggdes som bostadsområde och har fungerat precis så.
Problemet var att underlaget inte räckte för den service man planerat för. Dock
finns idag både dagis och lågstadieskola samt Ica-affär. Om Karlskronas
utveckling i övrigt inte uppmuntrat stormarknadsetableringar hade kanske
Spandelstorps servicetänkande haft bättre möjligheter. En annan ”räddning”
för servicen vore att området planerats med inslag av verksamheter så att det
även dagtid blev ett levande område. I dagens moderna samhälle har
livsmedelsbutiken knappast någon framtid i ett rent bostadsområde, vilket också
märks tydligt på Spandelstorps Ica Lunden, som tacklar av allt mer.
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4.5  Avgörande kvaliteter

Läge
De områden som är populära idag i Karlskrona är främst de som har ett läge
så stadsnära som möjligt. Däremot ligger inte de minst populära områdena
längst från centrum, så det kan inte bara vara avstånd som avgör var folk helst
av allt vill bosätta sig. Bland de stadsnära områdena finner man både
villaområden, såsom Långö, Saltö, Hästö och Bergåsa, och flerfamiljshus-
områden som Stumholmen, Pantarholmen och Norra Långö.

Skala
En avgörande faktor kan vara skalan; Marieberg är stort, med många lägenheter.
Många kan bo där, det är billigt och inte originellt på något sätt. Husen ser
likadana ut och har samma innehåll. På Stumholmen inne i centrala Karlskrona
däremot finns olika stora hus, med olika utseende och innehåll. Och det finns
inte så många hus. Hyrorna är mkt högre än på Marieberg, ändå vill många bo
där. En småskalig miljö värderas högre än en storskalig. Typen av bostäder
samt blandningen är en viktig avgörande kvalitet.

Havsnära
Naturligtvis är närheten till havet en stor avgörande kvalitet. Karlskrona bjuder
på flera havsnära områden såsom Stumholmen, Långö, Hästö, Verkö m fl.
Men ett område som Marieberg, som bara ligger tre km från centrum med
grönska, havsnära läge och fina lägenheter är inte alls lika populärt. I en stad
som Karlskrona blir kvaliteten av havskontakten en viktig faktor. Man skiljer
på visuell kontakt och funktionell kontakt; att kunna bada vid sin bostad värderas,
naturligtvis, högre än att bara kunna se vattnet, samtidigt som att kunna se
vatten är ”bättre än ingenting”.

Naturnära
I Hässlegården och Spandelstorp finns bara villor. Det som gör att man bosätter
sig här kan t ex vara att man inte har råd med villan på Långö eller Saltö, man
vill ha nära till natur, men inte bo på landet eller så vill man helt enkelt inte ha

Hässlegården
Hässlegården ligger strax norr om Spandelstorp och byggdes i slutet av
sjuttiotalet. Liksom i Spandelstorp fanns drömmen och förhoppningen om en
självförsörjande område med skola och service för de boende. I Hässlegården
gick det så långt att området delades i norra och södra för att ge plats för
gemensamt centrum mitt emellan.

Eftersom ett område sparats ut för service blev ”misslyckandet” i planeringen
tydligare i Hässlegården än i Spandelstorp. Något centrum har aldrig kommit
till, för det är underlaget alldeles för litet med endast 250 hushåll inom området.
Hässlegården känns med sitt tomma centrum ofärdigt. Någon gång fanns en
kiosk, tillfälligt. Någon handlar kanske på Spandelstorps Ica Lunden. Men
naturligtvis är det Amiralens stora utbud som lockar.

Ett bostadsområde kan sällan uppnå det serviceunderlag som krävs för etablering
av egen service. Ett område där man blandar arbete, bostäder och service kan
fungera, då verksamheterna ger området mer liv. Därmed inte sagt att man inte
ska bygga bostadsområden, men man bör vara på det klara med vad man
planerar för. Är tillgängligheten till service på annat håll bra behöver ett
bostadsområde inte vara mer spännande än att just ett bostadsområde.
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lägenhet. I de här områdena kan man känna sig trygg. Tillgängligheten är god
då man lätt kan ta bussen eller cykla längs fina cykelvägar.

Bostaden
Intresset för att bo långt från staden är större om man bor i villa. Lägenheten
ska helst ligga nära, mer bekvämt. Dock är en lägenhet en bit från staden
fortfarande attraktiv om tillgängligheten är god, jfr tidigare resonemang kring
Marieberg och Kungsmarken.

Ett område som planerats utifrån sina egna förutsättningar på ett genomtänkt
sätt är i alla avseenden bäst och tilltalar alltid flera personer.

4.6  Karlskrona kontra Rosenholm
I Rosenholm är avståndet till centrum en nackdel liksom närheten till naturen är
en fördel. Områdets uppbyggnad liknar Verkös till area och avstånd till staden.
Det som skiljer är att Verkö omges av vatten, vilket utgör kvaliteter för Verkö
i form av havsnära läge samtidigt som Rosenholm har större möjlighet till god
trafiktillgänglighet och blir mer som en knutpunkt. Huruvida vägarna kommer
att finnas kvar i framtiden är svårt att spekulera i, men då man ser till t ex
Mariebergs utveckling kan det vara bra att ha en beredskap för området, kanske
i form av expansionsmöjligheter norrut. Detta även för att skydda området från
att bli inbyggt som en isolerad ö, t ex Backabo.

Då Vasallen önskar en utveckling mot Rosenholm som en stadsdel i Karlskrona
krävs planering för olika användningsområden, gärna med variationsmöjligheter.
Kanske ska man inte bygga för det som krävs just för tillfället, som för bostäder
i Kungsmarken, utan blicka framåt och ge möjlighet till variation. Ska Rosenholm
överleva krävs att det befolkas dygnet runt, dvs. det måste bli ett område där
man inte bara sover eller jobbar utan även kan vistas i på fritiden. Det krävs en
god integrering lik den i Gullberna, med ett sammanfogande av befintliga stora
verksamheter och med nya inslag av bebyggelse. Dock krävs mer av service
och aktiviteter så att olika målgrupper söker sig till området och på så sätt

bildar även en social integrering, vilket saknas på Gullberna då där inte finns
någon speciell målpunkt.

Rosenholm -i stadens utkant
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5  ROSENHOLMS FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1  Att bilda en stadsdel
För att en ny stadsdel ska kunna bildas och överleva krävs noggrann planering
och avvägning inom olika områden. Nedan följer en kortfattad beskrivning av
vad som krävs för stadsdelsbildandet. Vissa punkter rör bara Rosenholms-
området vilket gör att avsnittet delvis även kan läsas som en analys över området.

läge
Avstånd till andra konkurrerande områden
En ny stadsdel får varken ligga för nära eller för långt ifrån andra befintliga
kärnor. Ju närmar stadskärnan en ny stadsdel bildas desto svårare blir det att
bilda en egen identitet.(Söderlind 1998)

Karlskrona växer västerut
Då Karlskrona ligger som det gör, med sitt ursprungliga centrum på öar, blir
det svårt med en ”normal” stadsutveckling runt staden. Istället tvingas staden
växa ensidigt åt något håll. Om Rosenholm får en ny mer offentlig funktion blir
det en naturlig sammanlänkning mot Nättraby och staden växer hitåt. Mellan
Rosenholm och Nättraby planerar kommunen i dagsläget för ett nytt
bostadsområde, Skärva by.

Periferi är periferi
Rosenholm ligger ca fem km nordväst om Karlskrona centrum. På vägen från
centrum passerar man flertalet mindre bostadsområden, försök till
centrumbildningar och företagsområden. Rosenholm ligger långt från centrum,
det går inte att blunda för. Rosenholm ligger på gränsen mellan stad och
landsbygd, ett ”kant-i-kant” område. Utmaningen ligger i att försöka länka
samman för att minska på utanförskapet. Om läget fem km från centrum räcker
för att ge området en egen drivkraft eller om kopplingen till staden via
bostadsområdet Backabo gör Rosenholm till en naturlig del av staden är svårt
att spekulera i. Förutsättningar finns för båda delar.

tillgänglighet
Kollektivtrafik
Kollektivtrafikförsörjningen är viktig för att den nya stadsdelen ska bli tillgänglig
för alla.

Till fots eller på cykel
För fotgängare och cyklister är avståndet i vissa fall en nackdel. Att ta sig till
centrum är i dagsläget både tidskrävande och komplicerat p g a otillräckliga
cykelvägar. Dock är avståndet inte så långt att man bör undvika detta färdsätt.
Inom området kan de stora barriärerna göra att avstånden känns längre. Skalan
är vid och trafikstrukturen inom området oklar och slingrande. De gator som
finns idag har inte syftet att fungera inom en stadsdel utan är fungerande
transportsträckor mellan militära målpunkter.

kasern gräs slänt kaserngård infart ,kasernområdet
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täthet
Stadsmässighet
För att få ett attraktivt komplement till den ursprungliga stadskärnan krävs att
man planerar för stadsmässighet, dvs en struktur som medför blandade
funktioner, ger lokal tillgänglighet samt kan fungera som underlag för service
och kollektivtrafik

Bebyggelse
Den befintliga bebyggelsen på Rosenholm är i dagsläget spridd med undantag
av kasernområdet med välbevarade kanslibyggnader. Skalan är vid och tätheten
låg. Stadsmässigheten är i princip obefintlig. Markförhållandena är dock sådana
att det går utmärkt att exploatera området ytterligare. Som hinder kan ses
buller och barriärer.

En översiktlig bedömning av fastighetens möjligheter till exploatering ger cirka
50 000 m2 byggrätter för lokaler och bostäder. Idag finns inga bostäder inom
området, vilket ger en större möjlighet att i framtiden integrera bostäder och
verksamheter av olika slag.(Vasallen 2002)

För att skapa etablering av nya verksamheter på Rosenholm bedrivs idag
korttidsuthyrning av befintliga byggnader. Dessa upplåtelser utgör vissa
inkomster under utvecklingsarbetet.

Inom hela Rosenholmsområdet finns befintligt VA-system, som ansluter till
kommunens system.

Efterfrågan
Fastighetsmarknaden har mycket god efterfrågan i Karlskrona. Kommunen
planerar ett flertal nya lägenheter koncentrerat till Trossö, som är stadens mest
attraktiva läge för bostäder. Men även periferin har fått ett uppsving, vilket
gynnar en exploatering på Rosenholm. Efterfrågan på moderna och anpassade
kontorslokaler i Karlskrona är god. Både större och mindre företag visar stort
intresse för den oexploaterade marken som finns längs infarterna till

Rosenholm -i stadens utkant

E22
Rosenholms närhet till stora vägar (Ronnebyvägen, men främst E22) kan ses
både som en för- och nackdel. Läget ger området stora möjligheter ur
profileringssynpunkt, då företag kan ligga precis intill vägarna och på så sätt
visa upp både sig själva och hela området. Vägarna ger också stor tillgänglighet
för bilar till området. Som nackdel ses främst de störningar som vägarna utgör
i form av buller, avgaser och barriärer mellan olika delområden.

Spårtrafik
Järnvägen passerar precis förbi området och bildar en barriär mot havet och
en störning för ev. bostäder. Tidigare fanns vid Rosenholms varv en hållplats,
vilket innebär att möjligheten att  stanna ett tåg finns. Om hela Rosenholm
byggs ut och underlaget blir tillräckligt stort kan ev. ett nytt tågstopp bildas för
att öka tillgängligheten.

Knutpunkter
Knutpunkter- lokalisering av nya kärnor bör i så stor utsträckning som möjligt
ske där olika vägar och kommunikationssätt möts i skärningspunkter. Detta för
att ge god tillgänglighet och öka möjligheterna till effektiv pendling.

Genomströmning
En stad bygger på balans mellan främlingar och bofasta. Staden är både
marknadsplats och boplats. En genomfartsgata i staden leder till genomströmning,
som i sin tur ger offentlighet och gemenskap. Om en komplett stadsdel ska
kunna bildas är inte komplettering med bostäder, arbete och service tillräcklig.
Genomströmningens livgivande och offentliggörande kraft är nödvändig. Detta
är en förutsättning för offentlig service, affärer, caféer, nöjeslokaler etc. En gata
med god genomströmning ger området liv! (Söderlind 1998)

Naturen
Rosenholm har en god tillgänglighet till intilliggande natur och rekreation.
Militärområdet fungerar dock bitvis som barriär mellan Rosenholm och
rekreation.
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Karlskrona.(Vasallen 2002) Rosenholm utgör det första mötetmed Karlskrona
genom infarten västerifrån .

integrering
En grundsten för en ny kärna är möjligheten att kunna bo, arbeta och leva i
samma område. Detta ger större lokal arbetsmarknad och stärker stadsdelen.

Handel är också en viktig ingrediens i staden; ingen handel ingen stad. Självklart
är det ingen stad om man inte bor där. En plats där människor enbart arbetar
och roar sig är ingen stad. (Söderlind 1998)

ekonomi
Attraktiva kostnader
§ Lokalkostnader och markpriser får inte vara för höga. Den nya kärnan

måste på alla sätt vara attraktiv för företag att lokalisera sig vid.
§ Närhet mellan företag och närhet mellan företag och bostäder ger minskade

pendlingskostnader, transportkostnader och kortade restider som ger mer
fritid.

§ En ny kärna kräver kontinuerlig tillväxt och  balanserade
produktionskostnader för att bli långsiktigt hållbar.

Att utveckla en helt ny stadsdel är en kostsam process. Även efter ett
färdigställande kan kostnaderna bli stora, beroende på användande och
ägarförhållanden. Hela  processen med Rosenholms exploatering förväntas ta
mellan 10-15 år, givetvis beroende på konjunktursvängningarna i samhället.
Investeringar enligt en femårsplan beräknas omfatta 250 miljoner kronor
fördelade på byggnader, markomläggning, infrastruktur och nyproduktion. Till
dessa investeringar skall läggas underhåll i samband med ombyggnader eller
hyresanpassningar av befintliga byggnader.  (Vasallen 2002)

skilda intressen
Då Vasallens område är ett tidigare militärägt område och i dagsläget gränsar
till militär verksamhet kan en exploatering av området leda till olika

intressekonflikter. Vasallen vill utveckla sitt område och ta över mer av militärens
mark, kanske främst varvsområdet ner mot vattnet. Militären i sin tur vill behålla
så mycket som möjligt av sin verksamhet, vilken kan upplevas som störande i
vissa fall, t ex skjutbanorna. Rosenholm är försvarsmaktens viktigaste område
Försvarsmakten anser att det är direkt olämpligt att planera bostäder nära
övningsområdet och förespråkar en zon på en km som ej får bebyggas. På så
sätt tillgodoser man både kommunens intentioner, att bebyggelse ska lokaliseras
med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, och försvarsmaktens riksintresse,
anser försvarsmakten.

landskapet
Kvaliteter
Kvaliteterna ligger i närheten till hav och natur. Naturen har en variationsrikedom
med inslag av tät skog och öppna ängar och våtmarker. Landskapets topografi
ger flera intressanta utblickar över Damarksfjärden och ut över områdets lägsta
delar. Området används idag av allmänheten som ett rekreationsområde.

Kultur- och naturvärden
Inom planområdet finns två fasta fornlämningar, vilka är skyddade för all slags
åverkan genom kulturminneslagen. Rosenholms flora och fauna omfattar flera
fridlysta arter. De många inslagen av ädellövskog ger kulturhistoriska värden.
Området i söder, västra Backabo har känsliga hällmarker, vilka bör sparas vid
exploatering. (Nordholm, Persson 2001)

Riksintresse för naturvård
Silletorpsån ingår i riksintresse för Skärva och Trantorps strandängar. De nedre
delarna har stora fiskeribiologiska värden i form av naturliga stammar av
vandringsfisk och flodpärlmussla samt övervintringsområde för andfåglar. Ett
strandskydd intill Silletorpsån reglerar verksamheter 100 meter på varje sida.
(Nordholm, Persson 2001)
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Riksintresse för totalförsvaret
Militär verksamhet är av riksintresse för totalförsvaret av utbildningsskäl samt
av operativa skäl. (Nordholm, Persson 2001)

begränsningar för utbyggnad
Rosenholm har tydliga gränser som möjligen kan begränsa utbyggnads-
möjligheterna. Som exempel ses kraftledningen i västra Backabo, E22 och
järnvägen som barriär och bullerkälla, våtmark som otillgängligt område, enskilda
biotoper samt skilda intressen mellan militären, kommunen och privata
intressenter.

5.2  Slutsats
Rosenholm utgör ett område utanför stadskärnan och fungerar samtidigt som
Karlskronas västra entré. Utifrån studier av historiens stadsutveckling och
Karlskronas ytterområden anser vi Rosenholm vara ett tillväxtområde med
goda förutsättningar att bilda en stadsdel. Detta trots sitt geografiska läge och
delvis svåra problematik. Att bilda en stadsdel i stadens ytterkant medför både
negativa och positiva konsekvenser. Att området utifrån en bestämd användning
helt ändrar karaktär kan ses som positivt då intresset blir större än om
bakgrunden vore mer elementär. Brist på befintlig struktur och anläggningar
samt lokal förankring till staden och invånarna utgör ett problem som dock kan
lösas delvis med hjälp av möjligheter i form av givna kvaliteter. Intresset från
verksamheter att etablera sig längs Karlskronas infartsleder är stort, samtidigt
som efterfrågan på bostäder i hela Karlskrona är relativt stor. Dessa attribut
gynnar en exploatering på Rosenholm.

Flera av de krav som ställs då en ny stadsdel ska bildas går att uppfylla på
Rosenholm och utgör därför en grund för vårt antagande att Rosenholm kan
utvecklas till en stadsdel och inte bara ett bostads eller verksamhetsområde.
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6  INLEDNING

I denna delen angrips Rosenholm, och då främst området Västra Backabo,
genom ett utifrånperspektiv. Förutsättningar som tillgänglighet, läge och
orienterbarhet studeras för att försöka lösa kopplingen till Rosenholm, samt
kopplingen mellan de olika berörda områdena. Parallellt med detta angreppssätt
behandlar del 3 genom ett inifrånperspektiv hela Rosenholmsområdet, främst
Kasernområdet, för att ge förslag på planering av området utifrån de grunder
som ges inom området. I vissa exempel används information från del 3 för att
förtydliga uppgifterna. I ett senare skede kommer  båda delarna  att fogas
samman i en slutlig diskussion och planförslag, där båda synsätten beaktas.

6.1  Bakgrund
Utifrån diskussioner i del 1, Rosenholm -i stadens utkant, kan man dra slutsatsen
att det i stor utsträckning är trafik- och kommunikationsfrågor som styr
utvecklingen av Karlskronas ytterområden. Området runt Rosenholm är idag
storskaligt och ganska oplanerat. I en vidare planering bör t ex vägarnas
utformning och tänkbara framtida användning studeras. För att området ska bli
attraktivt och locka besökare krävs en god tillgänglighet och planering med
variation men ändå tydlighet; redan när man når Rosenholms entré ska man
känna vad det är för område och känna sig välkommen. Viktigt är också att
kopplingen mellan områdena fungerar så att man undviker att planera för ännu
en isolerad ö. Även om Rosenholms läge är bra idag kanske förutsättning-
arna förändras.

6.2  Problemformulering
Under arbetets gång har en del tydliga problem framkommit rörande Rosenholms
omgivning:
§ Dålig orienterbarhet, främst vid västra avfarten från E22.

§ Västra Backabo saknar egen infart.
§ Entréområdet saknar utformning. Rosenholm ”syns” inte, trots att det ligger

vid E22:an.
§ Barriärer hindrar tillgänglighet och kopplingar mellan områdena.
§ Ingen direkt anknytning till Karlskrona, varken funktionellt eller visuellt.

6.3  Syfte
Syftet är att ge ett principförslag över:
§ Hur man ska koppla ihop Rosenholm med sin omgivning.
§ Hur man ska nå Rosenholm.
§ Hur god tillgänglighet för alla ska uppnås i Rosenholm.

6.4  arbetsmetod
I kapitlet Tillgänglighet diskuteras vilka värderingar olika författare lägger i
begreppet tillgänglighet. Vidare diskuteras vad tillgänglighet innebär för olika
trafikslag. Slutligen redovisas olika målpunkter från Rosenholm och hur
tillgängligheten förändras genom avståndet från fall till fall.

I kapitlet Närhet/ Avstånd redogörs för Söderlinds närhetsprincip, hur man
kan bygga bort avstånd. Rosenholms stora problemet med barriärer tas också
upp liksom olika angreppssätt att komma åt detta. Hur avståndet påverkar
attraktiviteten genom en sk funktionsskugga tas upp för att understryka vikten
av planering i ett område som Rosenholm.

I kapitlet Rörelse diskuteras begreppet genomströmning och dess för och
nackdelar.

I kapitlet Till Rosenholm analyseras vägstrukturen kring Rosenholm. Problemet
med infarter och entréer tas upp och diskuteras. Ronnebyvägen analyseras
och knyter delvis till tidigare diskussioner kring avstånd och närhet.

till ett tillgängligt Rosenholm
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I kapitlet Principförslag ges  förslag på planering av infarter, avfarter, kopplingar,
knutpunkter och entréområdet. Detta redovisas översiktligt dels genom text
och dels i form av principskisser och planer. En mer detaljerad plan redovisas
i del 4, Rosenholm -en del av staden, tillsammans med planer för övriga
Rosenholm. Detta för att de olika angreppssätten –inifrån resp. utifrån- ska
kunna jämföras och komplettera varandra innan det slutliga förslaget.
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7  TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet är ett begrepp som används flitigt i all planering. Vid utveckling av
Rosenholm spelar tillgängligheten en stor roll, mycket p g a områdets läge med
svårigheter med orienterbarhet samt barriärer och avstånd. Begreppet
tillgänglighet beskrivs olika beroende på situation och har olika innebörd för
olika personer och för olika trafikslag. Till tillgängligheten hör också graden av
tillgång till rekreation och tillgång på grönstruktur. Denna form av tillgänglighet
behandlas mer utförligt i del 3, Stad och natur i samverkan på Rosenholm.

7.1  Tillgänglighet i litteraturen
Bland olika författares åsikter finner man både olikheter och likheter. I följande
diskussioner redovisas tre olika böcker samt åsikter från Anders Hagsons
kritiska Stads- och trafikplaneringens paradigm. Utifrån dessa samt egna
reflektioner försöker jag sammanställa vad tillgänglighet innebär, hur den ter sig
på Rosenholm samt ge förslag på vad man bör tänka på i planeringen.

funktionell valfrihet i Stadens renässans
Jerker Söderlind påpekar ofta i sin bok Stadens renässans hur viktigt det är
med trafikplanering. Grundfrågan i trafikplanering är densamma som i
stadsplanering- vilken livsmiljö är önskvärd och möjlig, på vad bör pengar, tid
och teknik satsas? En tät och funktionell stad kan minska transportarbetet och/
eller öka invånarnas tillgänglighet till olika funktioner. Vill man ha kvar staden
och dess kvaliteter som t ex tillgänglighet måste trafiken ges plats. Alternativet
eller kanske komplementet till att öka trafikens framkomlighet och hastighet
kan vara att skapa nya målpunkter för trafiken. Med nya lättåtkomliga och
attraktiva stadsliknade miljöer, tillgängliga för icke stadsbor, minskar behovet
av att åka till centrum. Enligt Söderlind bör man alltså satsa på utformandet av
och tillgängligheten till stadens ytterområden för att få en jämn belastning på

staden och dess omland, samt planera samman stad och land och få bort
barriärer.

Söderlind menar att stadens transporter bör effektiviseras, för att bland annat
öka möjligheten att resa och upptäcka nya platser. Med effektiviseras behöver
inte menas att transporterna ska öka i omfattning. Varje transport vägs mot
dess kostnad i tid och pengar. Om det blir billigare eller lättare att resa tenderar
resandet att öka. Snabbare transporter ger ju inte säkert kortare restid eftersom
den högre hastigheten gör det möjligt att nå ett större omland. Den högre
hastighetens största vinst är däremot en ökad funktionell valfrihet eller
tillgänglighet med ett annat ord. Möjligheten blir större att välja mellan olika
skolor, arbetsplatser, affärer och andra målpunkter. Det man förlorar på snabba
effektiva transporter är närhet. Blir det lätt att ta sig långt för en viss aktivitet
blir behovet för densamma mindre i det direkta omlandet. Detta kan leda till att
tillgänglighet och valfrihet endast är möjligt för vissa.

tillfredställa resbehov i Trafiken i samhället
För att beskriva resestandard eller en resenärs uppfattning av en resa används
bland annat begreppet tillgänglighet. Med ett trafiksystems tillgänglighet menas
dess förmåga att tillfredställa resbehov vad avser tids- och rumsaspekter.
Tillgängligheten beror av egenskaper hos trafiksystemet och trafikanten samt
geografisk lokalisering. Således innebär olika tillgänglighetsfaktorer skilda värde
för olika människor. Vägstandard, service och pålitlighet värderas kanske högre
av en person med funktionshinder än av en kvinna/man i stressad medelålder
som mer uppskattar framkomlighet, kort restid och närhet till bra parkering.

För att kunna planera för en god tillgänglighet måste man ta reda på vad
tillgänglighet innebär för olika människor och försöka samordna olika behov till
en gemensam omgivning med god tillgänglighet för alla människor. För att främja
miljö och säkerhet, samt skapa lika villkor för alla är det en god idé att satsa på
kollektiv- och gc-trafik. God kollektivtrafikstillgänglighet innebär, enligt Trafiken
i samhället, kort väntetid, lätta byten samt närhet till hållplats.

Till ett tillgängligt Rosenholm
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framkomlighet och tillgänglighet i Lugna gatan
I Lugna Gatan står det att stadens gatunät bör utformas så att gående, cyklister,
busstrafikanter och bilister ges möjlighet att med rimlig lätthet få tillgång till
stadens utbud och aktiviteter. Vidare står det att i de fall anspråken på
framkomlighet står i konflikt med varandra bör gående, cyklister, kollektivtrafik
samt utryckningsfordon prioriteras. Lugna gatan förespråkar med andra ord
helt andra värderingar och ideal än t ex Stadens renässans, där bilen ses som
en nödvändig ingrediens i stadens liv.

7.2  Tillgänglighet för olika trafikslag
Olika trafikslag ställer olika krav på tillgängligheten. När man talar om god
tillgänglighet är det lätt att begränsa sig till biltillgänglighet. För att skapa en
klarhet utreds här i punktform varje trafikslags krav på tillgänglighet.

biltrafik
Söderlind talar om strategisk trafikplanering –att minska behovet av bil. Han
menar att man ska planera för täthet, blandning av funktioner och en hög
åtkomlighet med annat än bil. Ändå talar han emot sig själv när han förespråkar
trafiken som en av stadens grundstenar. Trots ambitioner om ett miljötänkande
Sverige kvarstår det faktum att de svenska städernas bebyggelse och
trafiksystem idag är anpassade till massbilismens villkor (Hagson 1999). God
tillgänglighet för biltrafik kännetecknas av:
§ bra vägar, gärna separerade från gång- och cykelnät.
§ bra förbindelser för att minska onödig körning, som i sin tur innebär ökad

miljöförstöring och tidsmässiga förluster.
§ god orienterbarhet i form av information längs vägar och på kartor.
§ fria siktlinjer och långa korsningsavstånd.
§ lokalisering av målpunkter längs huvudnätets vägar samt en koncentration

av målpunkter för att minimera bilberoendet.
§ stort utbud av parkering vid start och målpunkter.
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I dagsläget är det lätt att med bil ta sig till Rosenholm. Vägarna till området är
stora och slukar effektivt mycket trafik. Med ett sådant vägsystem är det lätt
att omedvetet uppmuntra bilismen. Systemet bör istället utvecklas mot en
användning som inte sker på bekostnad av de oskyddade trafikanterna men
som ändå erbjuder god tillgänglighet.

kollektivtrafik
Kollektivtrafik är det färdmedel som kan nyttjas av flest människor över ett
stort område. Kollektivtrafik innebär ett miljövänligt alternativ till bilen och kan
utvecklas mer ju fler som använder den. En förutsättning för kollektivtrafik är
att koncentrationen av bebyggelse och arbetsplatser är stor längs hela vägen
mellan två huvudpunkter. God kollektivtrafikstillgänglighet innebär:
§ kort väntetid genom turtäthet.
§ kort restid.
§ lätta byten vid välplanerade knutpunkter.
§ närhet till hållplats. (Vägverket som är den statliga myndighet med ansvar

för kollektivtrafiken rekommenderar max 400m som avstånd till hållplats
för att uppnå hög tillgänglighet.)

§ service i form av trafikupplysning och hjälp vid resan.

Vill man åka buss till Rosenholm får man i dagsläget räkna med en ordentlig
promenad både till och från hållplats. De busslinjer som är aktuella är
landsvägsbussarna mot Ronneby och övriga Västblekinge. Dessa bussar har
busstorget på Kungsplan inne i Karlskrona som startpunkt och stannar till vid

Ronnebyvägen nere vid varvet. Från den hållplatsen tvingas man sedan gå ca
500m innan man nått Kasernområdet. Vid en exploatering av Rosenholm krävs
naturligtvis en satsning på kollektivtrafiken för att få en ökad tillgänglighet för
boende och arbetande inne i området. I dagsläget är detta en omöjlighet då
underlag och struktur är i princip obefintligt.

gång- och cykeltrafik
De flesta människor uppskattar att gå eller cykla om möjligheten finns. Då
människan är en bekväm varelse krävs dock att det blir lätt att välja dessa
färdmedel, annars står ju bilen ändå i garaget. Kännetecken för god gc-
tillgänglighet är:
§ bra vägar med god beläggning.
§ bra förbindelser för att i största möjliga mån slippa omvägar eller barriärer.
§ god orienterbarhet.
§ säkerhet i form av säkra möten med övriga trafikslag .
§ trygghet i form av belysning och frihet från separata vägar genom ödsliga

områden eller genom tunnlar.
§ tillgång till säker cykelparkering vid start- och målpunkt.
§ attraktivitet –en sträckas längd kan tyckas minska om upplevelserna längs

denna är varierade och tilltalande.

Cyklister kan ta sig till Rosenholm relativt lätt om man ser till framkomlighet.
Cykelväg finns i kanten av Västra Backabo samt längs med Ronnebyvägen
från Karlskrona mot Nättraby. Det är dock ingen angenäm resa och inte alltid
den genaste. Rosenholm erbjuder idag inga variationsrika inbjudande gång-
och cykelvägar, varken till eller inom området.

övrig trafik
Förutom de krav som tidigare nämnda trafikslag ställer finns det ibland även
behov av annan tillgänglighet. Det kan handla om spårbunden stadstrafik eller
rekreationsslingor som ridvägar och motionsspår. Dessa annorlunda trafikslag
tillkommer utöver det grundläggande trafiknätet och kan därför inte planeras in
som standard. Ofta ställer dessa trafikslag också helt andra krav på tillgänglighet,

entrén E22:an förrådsvägen

Till ett tillgängligt Rosenholm
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vilket kan innebära krav på speciellt underlag för hästar och joggare eller kanske
möjligheten att anlägga hållplatser för spårvagn eller tunnelbana. För att främja
en god tillgänglighet för dessa trafikslag krävs att stråken integreras väl i
grundstrukturen, detta för en ökad säkerhet och trivsel.

I Rosenholm finns idag ett motionsspår. Om detta kommer att finnas kvar i
samma sträckning efter en exploatering är osäkert. Ridvägar finns inte inom
området, däremot är det många som rider här ändå under de tider som militären
inte har övningstid. I stadsdelen Rosenholm bör det planeras för rekreations-
slingor, detta för att öka attraktiviteten för boende samt undvika konflikter t ex
i form av ridning på olämpliga områden.

7.3  Olika målpunkter – olika tillgänglighet
Rosenholm är ett i princip helt nytt område. Beroende på användning kommer
Rosenholm i sig självt att bli en målpunkt, både för boende och arbetande inom
området och för utomstående. Vidare kommer olika målpunkter i Rosenholms
omgivning att bli mer attraktiva då fler får möjlighet att nå och nyttja dessa. Vad
som bestämmer en målpunkts attraktivitet är till stor del tillgängligheten till
densamma. Tillgängligheten bestäms i sin tur av hur möjligheterna att överbygga
ett avstånd planerats. En målpunkt kan vara både ett område eller en aktivitet
på en bestämd plats. Här nedan följer en uppdelning av målpunkter utifrån
deras avstånd från ”ursprungspunkten”, i detta fall Rosenholm, och en diskussion
om hur god tillgänglighet kan nås inom de olika avstånden.

närheten
I Rosenholms direkta omland finns redan idag platser och områden som fungerar
som målpunkter för olika människor. En exploatering av Rosenholm innebär
att fler människor kommer att bo eller arbeta inom räckhåll för dessa målpunkter.
Exempel på målpunkter är Backabo, Mariedal, Bubbetorp och Allatorp, dvs.
Rosenholms grannar vad gäller bostadsområden. Vidare finns aktiviteter som
Skönstaviks camping, Niklastorps golfbana och Västeråkras ridskola. Till dessa
målpunkter tar sig folk idag mest med bil. Ett befolkat Rosenholm skulle innebära

att tillgängligheten för fotgängare och cyklister blir viktigare, samtidigt som
bilnyttjandet säkert inte minskar. Bor/ arbetar man inom gång/ cykelavstånd till
olika aktiviteter skall den fysiska planeringen främja dessa trafikslag.

För en god tillgänglighet i Rosenholms närhet bör såväl Rosenholmsområdet
som omkringliggande områden omfatta ett gång- och cykelsystem som är väl
förankrat både i befintligt och nytt gatunät.

mellanrummet
Området som ligger inom en mils radie från Rosenholm men utanför närheten
benämns här som mellanrum. Målpunkter i Rosenholms mellanrum är t ex
Karlskronas centrum, Amiralen köpcentrum och Nättraby. Här finns naturligtvis
också en mångfald av olika idrottsaktiviteter, arbetsplatser, affärer eller vänner
och bekanta. Målpunkter inom mellanrummet nås med olika färdsätt beroende
på vem som ska vart och hur långt personen i fråga ska. Mellanrummet innebär
därmed det målpunktsområde som kräver den bredaste satsningen på olika
transportmedel. Med tanke på resonemang ur ett miljöperspektiv bör den som
tvekar i valet mellan att ta bilen eller bussen finna att bussen vinner i fördelar. En
väl utvecklad kollektivtrafik gynnar dessutom alla, även de som inte kör bil.
Om möjligheter finns i form av cykelvägar väljer ofta både barn och vuxna,
trots långa transportsträckor detta färdsätt, vilket innebär att ett väl fungerande
gång- och cykelvägnät bör finnas även i mellanrummet. Rosenholms mellanrum
är ju med all säkerhet även någon annans närhet, vilket förhoppningsvis innebär
att systemet redan fungerar. Slutligen bör man naturligtvis inte planera bort
möjligheterna att köra bil, men då mellanrummet oftast redan är exploaterat
finns i dagsläget ett fungerande system, vilket innebär att satsningen bör ligga i
att koppla samman Rosenholm med mellanrummet med hjälp av de
transportmedel som kan nyttjas av flest människor.

För en god tillgänglighet i Rosenholms mellanrum bör kopplingen mellan befintliga
områden och det nya Rosenholm göras klar och säker för alla trafikslag, främst
kollektiv- och gc-trafik. Tillgängligheten inom övriga områden förutsätts vara
god eller åtminstone acceptabel.



31

fjärran
De målpunkter som ligger så långt ifrån Rosenholm att man inte kan nå dem till
fots eller med cykel blir till skillnad från tidigare resonemang mer begränsade
vad gäller tillgänglighet. Exempel på målpunkter i fjärrområdet är Ronneby
(med Kallinge flygplats), Kalmar, Växjö, någon av våra storstäder eller ett
semestermål. De färdmedel man väljer för att nå de fjärran målpunkterna är bil,
buss, tåg, båt eller flyg. Närheten till E22:an gör tillgängligheten för biltrafik
mycket god. I Rosenholms mellanrum finns tågstation, färjeterminal, samt
bussterminal. Detta innebär att om tillgängligheten är god blir möjligheterna till
”fjärrantillgänglighet” större. I Rosenholms fall bör man planera för att flygbuss,
kollektivtrafik och eventuellt tåg kopplar området till tågstation, flygplats,
färjeläge och bussterminal. Ett eventuellt tågstopp vid Rosenholms entréområde
skulle öka tillgängligheten ännu mer.

För en god tillgänglighet i Rosenholms fjärrområde bör en satsning ske på
bussförbindelser till och från reseknutpunkter såsom tågstation, flygplats,
färjeläge och bussterminal.

7.4  Slutsats
Tillgänglighet är en av byggstenarna i Rosenholms utveckling mot stadsdel. Utan
god tillgänglighet är det svårt att locka besökare eller boende till ett område.
Dagens Rosenholm är ett område anpassat för biltrafik. Vid en exploatering av
området är det viktigt att belysa tillgänglighet ur olika synvinklar. Genom att
studera tillgängligheten i Rosenholm kan man se att det främst är gc- och
kollektivtrafiken som behöver utvecklas i stadsdelen Rosenholm. Tillgängligheten
har här koncentrerats till ett perspektiv som behandlar olika trafikslags behov
och krav på sin omgivning. Följande kapitel behandlar på sätt och vis också
tillgänglighet, men då med fokus på hur avstånd och barriärer påverkar ett
område som Rosenholm.

Till ett tillgängligt Rosenholm
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8  NÄRHET/ AVSTÅND

Städernas ytterkanter bjuder ofta på ett stort utbud av lämpliga
exploateringsområden. Det som är mindre lämpligt med dessa områden är för
det mesta  transportsträckorna till och från start- och målpunkt. Ett avstånd
känns alltid längre om det saknar variation. Då avståndet mätt i meter är svårt
att påverka kommer detta kapitel att redovisa olika aspekter som kan påverka
upplevelserna av ett avstånd. Dessa aspekter ställs mot möjligheterna i
Rosenholm.

8.1  Närhetsprincipen
I städernas ytterkanter kombineras ofta snabba transportmedel i form av
motorvägar med en relativt gles bebyggelse. Längs en motorväg bildas av
förklarliga skäl ett tomrum av obebyggd mark; ett stråk som kräver
skyddsavstånd, bulleråtgärder, på- och avfarter samt fria siktlinjer. Många städer
bygger nya motorvägar i stadens ytterkanter för att öka tillgängligheten mellan
staden och dess ytterområden. Den planeringen utgår från hastighetsprincipen,
där det gäller att tillryggalägga max antal km per timme. Om man istället använder
sig av närhetsprincipen blir målet att passera max antal kvm per timme. En hög
täthet i stadens ytterområde kan alltså på sikt minska det totala transportarbetet,
samtidigt som otrivsamma motorleder kan omvandlas till attraktiva stadsgator,
även i ytterområden. (Söderlind 1998)

Hastighetsprincipen innebär alltså att man i trafikplaneringen försöker öka
transporternas hastighet för att minska tiden som används till transporter. Ju
lättare det blir att ta sig fram snabbt, desto lättare blir det att ta sig längre bort.
Dvs. hastighetsprincipen leder till att avstånden ökar proportionellt med
hastigheten, vilket i sin tur innebär att det blir helt ok med den uppdelning av
staden som transportlederna orsakar.

Transporter är naturligtvis nödvändiga för städers funktion och människors liv.
Uppgiften ligger i att åstadkomma en effektiv transportstruktur där transporter
och resor bör vara ekonomiskt effektiva, miljövänliga, tidsbesparande och
dessutom främja vår omgivning så att denna blir socialt acceptabel och allmänt
önskvärd. Om man ersätter hastighetsprincipen med närhetsprincipen, förlorar
man hastighet till förmån för närhet. Närheten i sin tur leder till fördelar i form av
sparad tid, pengar, miljö, material och mark. (Söderlind 1998)

Rosenholm utgör ett av Karlskronas ytterområden. Tillgängligheten för biltrafiken
är god, vägarna gör att det går att köra snabbt. Ska Rosenholm utvecklas till
en stadsdel där människor ska arbeta, bo och röra sig bör trafikplaneringen
utvecklas mer mot närhetsprincipens tänkande. Den storskaliga trafiken kring
Rosenholm gör att begreppet stadsmässighet känns väldigt avlägset. Vägen till
Karlskrona samt områdena i de stora vägarnas direkta närhet  bör planeras
om.

8.2  Barriärer
Förekomsten av barriärer minskar rörligheten och ökar avstånden både
funktionellt och visuellt. Barriärer i stadsmiljön kan se ut på många olika sätt:
trafikstrukturer, stora byggnader, stora enklaver, avspärrade områden eller
grönytor. Ofta har barriärer tillkommit med goda avsikter men ibland har
konsekvenserna både varit oväntade och oönskade. På och runt Rosenholm
finns flera barriärer som kan påverka möjligheterna att bilda en stadsdel. (jmfr
tidigare resonemang kring Marieberg)

E22
E22:an delar Rosenholm i två delar och bildar därmed en barriär mellan
Kasernområdet och Västra Backabo. Upplevelsen av barriär förstärks genom
den höga hastigheten på vägen. Möjligheterna att korsa E22:an är pga.
hastigheten obefintliga trots fria siktlinjer mellan de båda områdena. Två passager
under vägen finns, i västra resp. östra delarna. För att minska känslan av att
barriären E22 klyver Rosenholm bör planeringen främja en liknande bebyggelse
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på båda sidor av vägen för att öka den visuella känslan av samhörighet. Av
samma anledning bör tydliga siktstråk lämnas mellan bebyggelsen.

järnväg
Järnvägen passerar i Rosenholms södra gränsdragning i väst-östlig riktning och
bildar en barriär för Västra Backabo, då kopplingar från området söderut mot
Ronnebyvägen blir näst intill omöjliga. Effekter av denna barriär blir, förutom
de funktionella, de störningar i form av buller som tågtrafiken utgör.

Järnvägen utgör också en barriär för Rosenholms entréområde då den,
tillsammans med E22 och Ronnebyvägen försvårar både den funktionella och
visuella tillgängligheten till havet.

avstånd
Avstånd, t ex mellan ett ytterområde och stadskärnan, kan uppfattas som barriär
då det försämrar tillgängligheten. Att bebygga avståndet, transportsträckan,
mellan olika målpunkter minskar känslan av barriär.

nivåskillnader
Området västra Backabo är mycket kuperat och de stora nivåskillnaderna
utgör delvis barriärer för vägdragning och byggnation. På flera ställen krävs att
marken jämnas ut för att överhuvudtaget kunna exploateras. Detta sker t ex
genom att schakta undan massor från de höjder som ”kommer i vägen” och
använda dessa till utfyllnad eller anläggande av bullervallar. Huruvida vägar och

bebyggelse måste underordnas nivåskillnaderna eller tvärtom kräver vidare
undersökningar.

effekter
buller
En effekt av de barriärer som utgörs av större vägar eller järnväg är buller.
Buller från vägtrafiken uppkommer dels i själva fordonet och dels när fordonet
rör sig. För större vägar med en hastighet över 50km/h är ljudet från däcken
den dominerande bullerkällan. Trafikbullerproblem kan angripas på många sätt.
Vid ny- och ombyggnad kan vägen placeras och landskapet längs vägen utfor-
mas, så att bullerproblemen minskas eller undviks helt. I befintlig miljö kan
även följande åtgärder användas:
§ trafikreglering –hastighetsskyltar, farthinder, förbud, tider
§ bullerdämpande beläggning –mjuka ytor dämpar buller
§ fasadisolering –på befintliga hus
§ bebyggelseskärm –ny bebyggelse avskärmar befintlig från trafikleden
§ jordvall –placeras nära vägen, smälter in
§ vegetation –estetiskt tilltalande skydd mot buller
§ fristående skärm –placeras nära vägen, kräver underhåll, oftast fult
(Eriksson 1988)

avgaser
En annan effekt av vägar är avgaser. I detta lokala perspektiv avser man
luftföroreningarnas direkta inverkan på den plats de släpps ut. Längs starkt

Allatorp järnväg kraftledning E22:an omkringliggande områden

Till ett tillgängligt Rosenholm
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trafikerade gator kan halten av luftföroreningar bli så hög att den lokalt utgör en
risk för exempelvis människors hälsa. Redan vid lägre halter uppstår problem
med lukt, nedsmutsning och allmän otrevnad. I det lokala perspektivet är det
oftast luftföroreningarnas hälsoeffekter som ger problem. Utöver detta kan
skador ske på växter, byggnader etc. (Holmberg 1996)

Enligt Holmberg kan åtgärder för att reducera problem med trafikens
luftföroreningar indelas i följande grupper:
§ på fordonet
§ planering, lokalisering och utformning av bebyggelse och vägar
§ administrativa och ekonomiska åtgärder
I Rosenholms fall är det punkt två som är möjlig att använda sig av för att
minska effekterna. Att planera för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt
ett jämnt körmönster utgör en grund för att minska de totala avgasmängderna.
Om syftet är att undvika höga avgashalter där människor vistas spelar avståndet
till gatan stor roll. Ett fritt läge utan höga hus och andra barriärer på sidorna
främjar också en snabbare spridning av avgashalterna. Hus som ligger nära en
större gata bör ha täta fönster ut mot gatan. (Holmberg 1996)

sikt
Barriärer kan vara utformade på ett sådant sätt att de utgör visuella hinder, dels
genom att skjuta i höjden och dels genom ett avskräckande utseende. Även
åtgärder mot barriäreffekter som t ex bullervallar kan utgöra nya barriärer då
de bryter siktlinjer. Problem med siktlinjer är svårt att komma åt. Naturligtvis
bör man försöka undvika barriärer som stör sikten, åtminstone i de fall som
utsikten har något värde. Vidare bör man planera t ex bulleråtgärder så att
vissa stråk sparas för fri sikt.

minskad rörlighet
Det största problemet med barriärer är att de ofta försämrar tillgängligheten
och försvårar kontakten mellan ett områdes olika delar eller till andra områden.
Detta sker inte bara vid nybyggnad utan en väg eller gata som tidigare varit lågt
trafikerad kan när trafiken ökar bli svår att passera, speciellt för barn, äldre
eller rörelsehindrade. För att öka tillgängligheten och med den rörligheten, krävs
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att man planerar för säkra och tydliga passager över barriären. Gator och järnväg
ska vara utformade så att trafikanterna lätt ser var de ska korsa gatorna, vilken
hastighet som är önskvärd samt vilken trafikgrupp som har företräde (Svenska
kommunförbundet 1998).

I Rosenholm bör möjligheterna att planera för passager från västra Backabo
över omgivande barriärer utredas. Att åtminstone till fots kunna ta sig från
området åt alla håll vore en stor tillgång till skillnad från den idag bristande
tillgängligheten.

estetik
Barriärer och åtgärder för att slippa barriärer är oftast något som egentligen
inte passar in i omgivningen och verkar därför förfulande på stadsbilden. Grönska
och variation i utformningen av dessa kan minska effekterna något.

8.3  Funktionsskugga påverkar avstånd
En någorlunda stor stadskärna kastar en funktionsskugga eller ett funktionellt
influensområde långt utanför själva stadskärnan. Ju närmare en konkurrerande
kärna en stadsdel ligger, desto svårare har den att upprätthålla en egen identitet.
Konkurrensen från centrum gör att det blir svårt att etablera ny kommersiell
service inom funktionsskuggan. En stadsdel som ligger inom en funktionsskugga
blir tvungen att planera för olika sätt att komma ifrån skuggan. Det kan handla
om att erbjuda något speciellt som staden inte har, man kan ha andra öppettider
eller tillämpa rumsliga strategier som avstånd och närhet. En ny stadsdel kan
man välja att lokalisera långt från skuggan för att få eget underlag eller ligga
precis intill för att ta del av den helhet som skuggar. (Söderlind 1998)

I Karlskrona är det svårt att etablera nytt i närheten av kärnan eftersom staden
ligger som den gör. Då Rosenholms läge är konstant som ett av stadens
ytterområden bör man här satsa på att erbjuda något speciellt, något specifikt
för Rosenholm. Det kan innebära en mångfald av aktiviteter, attraktiva lägen
för företag eller en spännande boendemiljö. Att lokalisera en dagligvaruaffär
på Rosenholm borde vara svårt med tanke på närheten till Amiralen och Exet.

Genom att planera även utanför Rosenholm kan man ”bebygga avståndet” och
på så sätt öka känslan av att Rosenholm ligger nära den skuggande kärnan och
därmed ge området ett bättre läge. Rosenholm kommer förmodligen alltid att
ligga inom en funktionsskugga. Trots detta bör man satsa på områdets identitet
och profilera Rosenholm som någonting värt att besöka, delvis genom att planera
för vägen till Rosenholm.

8.4  Slutsats
Närhet skapas genom täthet. Genom att använda sig av närhetsprincipen kan
man minska upplevelsen av ett avstånd som barriär. På Rosenholm kan både
avstånd och andra faktorer som t ex E22, järnväg och nivåskillnader utgöra
barriärer. Genom att studera olika metoder att planera bort effekterna av
barriärer ökar möjligheterna för en bättre tillgänglighet på Rosenholm.

Till ett tillgängligt Rosenholm
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9  RÖRELSE

Att planera för en stadsdel på Rosenholm innebär att området får en helt ny
användning. Planeringen utgör grunden för hur människor kommer att nyttja
området. Då det är svårt att i förväg veta exakt hur resultatet blir  krävs noggranna
undersökningar av liknande exempel och människors vanor. I del 3 diskuteras
sociala aspekter som trygghet och identitet. Även trafiken kan påverka graden
av liv och stadsmässighet i ett område. Här nedan utreds begreppet
genomströmning; innebörden samt möjligheter på Rosenholm.

9.1  Genomströmning
En faktor som bildar stadsmässighet är genomströmning. Genomströmning
innebär antalet besökare dividerat med antalet bofasta. Genomströmning är
enligt Söderlind en förutsättning för offentlighet. Det ger möjlighet både till
anonymitet och gemenskap. Vägen till en förort är nästan alltid återvändsgränder
eller slingor runt bostäderna. Förorten saknar nästan alltid den lilla stadens
huvudgata, där möten blir möjliga. Ett ord som beskriver genomströmningens
resultat är offentlighet. För att bilda en stadsdel räcker det inte med bostäder,
arbetsplatser och service utan det krävs genomströmning. (Söderlind 1998)

Någon direkt genomfartsgata finns inte och kommer förmodligen inte att
tillkomma på Rosenholm. E22:an ligger som stor förbifart och bildar inga direkta
möjligheter att leda trafik genom Rosenholm i bemärkelsen genomströmning,
då området saknar målpunkter ”på andra sidan”. Genomströmning av ett sådant
slag skulle förmodligen heller inte främja stadsdelsbildandet på Rosenholm, då
övriga kvaliteter lätt hamnar i skymundan. Ett slags alternativ till genomfart kan
vara att leda ett blandtrafikstråk som förbindelse mellan Västra Backabo och
Kasernområdet. Detta stråk skall vara avsett för de som valt att åka in i
Rosenholmsområdet, inte för de som bara ska förbi. Visserligen vill man locka

nyfikna besökare till stadsdelen men entréområdet får då vara det som väcker
intresse och leder besökare in till Rosenholm.

Söderlind kritiserar förorternas återvändsgator som inte ger möjlighet till
genomströmning och möten, men verkligheten talar ett annat språk då människor
ofta väljer att bo lugnt och gärna väljer just en återvändsgata för att slippa trafik
och offentlighet. Genomströmning och huvudgata i all ära, men vi får inte glömma
att planera för människor. Både de som bor och de som besöker. Istället för
stadens affärsgata får man, vid en exploatering av Rosenholm, stråk med
småskalig aktivitet och spännande målpunkter lämpliga för den skala som
området besitter. Bostäder bör ligga i stråkets närhet men ändå så privat att de
ger trygghet.

9.2 slutsats
Genomströmning kan sägas vara en förutsättning för stadsmässighet.
Förutsättningar för genomströmning är en fungerande gatustruktur inom området
som också är förankrat till omgivningen. För att trafikanter ska kunna nå områden
och de stråk som leder genom ett område krävs en tydlig planering av de vägar
och stråk som leder till området i fråga. Följande kapitel behandlar denna
planering.
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10  TILL ROSENHOLM

Att nå och uppleva Rosenholm på olika sätt kan innebära både funktionella
och estetiska problem. I detta kapitel analyseras vägstrukturen runt Rosenholm
samt infartsfrågan och det gemensamma entréområdet. Ronnebyvägen, med
fortsättning i Sunnavägen, bildar den viktiga länken mellan Karlskrona och
Rosenholm och tas upp som en egen gestaltningsfråga.

10.1  Vägstruktur
Rosenholms vägstruktur är i dagsläget begränsat till stora vägar med storskaliga
avfarter in mot de små vägar som haft som enda funktion att serva de militära
verksamheterna. Den inre vägstrukturen kommer att ändras helt vid en ny
planering. Närheten till stora vägar (Ronnebyvägen, men främst E22) kan ses
både som en för- och nackdel. Läget ger området stora möjligheter ur
profileringssynpunkt, då företag kan ligga precis intill vägarna och på så sätt
visa upp både sig själva och hela området. Som nackdel ses främst de störningar
som vägarna utgör i form av buller, avgaser och barriärer mellan olika
delområden.

10.2  Anslutning E22
Avfarter
Rosenholm har ett fantastiskt läge vid E22:an vilket innebär goda möjligheter
att synas. Läget innebär dock inte att det alltid är lätt att nå Rosenholm. Avfarten
från E22 österifrån fungerar bra då den mynnar direkt i entréområdet, tidigare
”vakten”. Kommer man däremot från Ronneby och ska till Rosenholm måste
man svänga av från E22:an innan man hunnit uppmärksamma området. Denna
avfart utgör en del av bristen i orienterbarhet kring Rosenholm. Som riktmärke
finns dock den bro som förbinder Ronnebyvägen med E22:an mot Ronneby.
Bron fungerar som landmärke och kan hjälpa till att fånga uppmärksamheten

inför mötet med Rosenholm. Att komma till Rosenholm västerifrån kan beskrivas
i tre moment:
§ avfarten från E22, där hastigheten dämpas och uppmärksamheten måste

öka.
§ avfart från Ronnebyvägen, trafikljus, passage över järnväg, ytterligare

hastighetssänkning och krav på uppmärksamhet. Nu är man definitivt från
den storskaliga E22:an.

§ själva entrén till Rosenholm, en gemensam entré som trafiken från alla håll
sammanlänkas i och där man ska välja infart antingen mot Kasernområdet
eller Västra Backabo.

Påfarter
Påfart till E22 österut mot Kalmar leds idag i kanten av Västra Backabo. Tillfarten
är platskrävande och ej estetiskt tilltalande. Trafikmängden som nyttjar uppfarten
är näst intill obefintlig. För att nå E22:an västerut leds trafiken längs samma
sträckning som tidigare avfart, d v s via Ronnebyvägen.

10.3  Entréområdet
”Väg blir gata. Samtidigt som vägens relativt höga hastighet övergår till gatans
lugnare rytm och trängsel, övergår den resande från transportledens väntan (på
att komma fram) till gatans varande på en plats.” (Söderlind 1998)

Infarter
I entréområdet uppkommer ett nytt orienterbarhetsproblem då Rosenholm består
av två delar, Västra Backabo och Kasernområdet, och båda dessa ska vara
åtkomliga. I dagsläget har bara Kasernområdet en egentlig infart. Västra
Backabo ligger isolerat, helt omgärdat av barriärer. Problemet ligger i att länka
samman dessa båda områden, ge dem varsin infart och samtidigt inte splittra
upp entréområdet alltför mycket.

Till ett tillgängligt Rosenholm
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Entré
Rosenholms entréområde utgör den första kontakten med området. En blivande
stadsdel bör ha en stadsmässig entré men har idag en karaktär som tydligt
skvallrar om en tidigare funktionsanpassad utformning med separerad
trafikapparat helt anpassad för biltrafik. Avfarten från E22 österifrån är
platskrävande och oestetisk. Västra avfarten ligger skilt från övriga
entréområdet. Området är ”oplanerat” och består i princip av en malplacerad
parkering mellan oklara vägar och en utbredd våtmark. I en stadsmässig entré
trivs man och känner sig välkommen, det gör man inte i Rosenholms entré i
dagsläget. I det tidigare militära området kunde en oattraktiv utformning kanske
både förklaras och ursäktas, då funktion värderades högre och området låg
klart utanför Karlskronas stadsgräns och därmed inte hade några
utformningskrav att uppfylla. Vid en exploatering av Rosenholm vill man se
området som en del av staden, fortfarande ett lägesmässigt ytterområde men
ändå inom staden Karlskrona, med den stadsmässiga omtanke som det innebär.

De största problemen med Rosenholms entréområde ligger på det estetiska
planet. Nuvarande upp- och avfart till E22 tar för mycket plats i förhållande till
sin funktion och omgivning. Samma trafikapparat i ett väl exploaterat område
skulle förmodligen inte uppfattas som lika störande trots att den utgör hinder
för stadsmässigheten.

Redan när man passerat järnvägen ska man känna sig inne i Rosenholm, alltså
måste området väster om Västra Backabo planeras om drastiskt för att upplevas
som en del av Rosenholm och en del av entréområdet.

10.4  Ronnebyvägen början på attraktiv stadslänk
Idag leder E22 rakt förbi Karlskronas ytterområden och klyver Rosenholm
mitt itu. Tidigare var vägdragningen mer komplicerad med en sväng in mot
Karlskrona, via Ronnebyvägen, innan vägen vek ut mot Vedeby och nuvarande
sträckning igen. Detta har resulterat i en överexploaterad fyrfilig väg från
Rosenholm, förbi Backabo, Mariedal, Marieberg och Lindesnäs, som sedan
smalnar av och fortsätter in mot staden, antingen på Österleden eller längs med
gamla infartsleden, förbi Annebo, Bergåsa, Galgamarken och Pantarholmen.
Med så många målpunkter längs en sträcka borde funktionen vara mer än bara
en transportsträcka.

Som följd av en exploatering av Rosenholm ökar förmodligen nyttjandet av
vägen mot Karlskrona. För att åstadkomma variation kan man genom att planera
vägen mellan Rosenholm och Karlskrona länka samman redan byggda områden
till en större enhet. I Stadens Renässans nämns uttrycket Stripcentra, ett sätt
att exploatera mellanrummet mellan stad och ytterområde med service, butiker
och verksamheter. Ett Stripcentra ger möjlighet till:
§ att handel, kontor, bostäder kan växa upp på sikt.
§ att knyta samman isolerade bostadsförorter med den ursprungliga staden.
§ attraktiva lägen.
§ att erbjuda plats för mindre aktörer längs affärsgatan.
§ att erbjuda närhet och större helhet.

I fallet Rosenholm kan Ronnebyvägen, med fortsättning mot staden, ses som
en möjlighet att bilda ett slags stripcentra. Vägen byggs om till en bred stadsgata,

E22:an         Ronnebyvägen entreén påfart, E22:an
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delvis med trottoarer, grönska och parkering längs gatan vid verksamheter och
bebyggelseområden. Längs denna kan handel och kontor samt eventuellt fler
bostäder lokaliseras. Resultatet blir en attraktiv förbindelse mellan stadskärnan
och Rosenholm, en livlig gata med flera målpunkter både i form av service och
bostadsområden. Detta pärlband med flera av Karlskronas ytterområden på
en sträcka om ca fem km bildar en helhet där den ursprungliga stadskärnan
”räcker ut handen” mot sin omgivning. Att bilda stadslänkar borde vara extra
viktigt i en stad som Karlskrona där centrumläget försvårar en normal
utveckling.

10.5  Slutsats
Rosenholm har idag en vägstruktur anpassad för biltrafik. Infarter och avfarter
är platskrävande och långt ifrån stadsmässiga. En stadsdel kräver en viss närhet
eller koppling till den ursprungliga staden. För att ge Rosenholm denna koppling
föreslås en utveckling av Ronnebyvägen in mot Karlskrona. Ett så kallat
stripcentra skulle ge en upplevelserik sträcka som länk mellan Karlskrona och
dess ytterområden, inte bara Rosenholm.

Till ett tillgängligt Rosenholm
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11  PRINCIPFÖRSLAG

I problembeskrivningen beskrivs följande brister i Rosenholms omgivning med
avseende på tillgänglighet och profilering:
§ Dålig orienterbarhet, främst vid västra avfarten från E22.
§ Västra Backabo saknar egen infart.
§ Entréområdet saknar utformning. Rosenholm ”syns” inte, trots att det ligger

vid E22:an.
§ Barriärer hindrar tillgänglighet och kopplingar mellan områdena.
§ Ingen direkt anknytning till Karlskrona centrum, varken funktionellt eller

visuellt.

I detta kapitel ges övergripande förslag till förändringar för att åtgärda dessa
brister. I del 4 kommer principförslagen att ställas mot de förslag som uppkommit
genom studier av Rosenholms möjligheter inom området. I ett gemensamt
planförslag redovisas ett definitivt förslag över hela Rosenholm med
bebyggelseförslag, vägstruktur samt kopplingar utåt.

11.1  Avfart från E22 västerifrån
Avfarten västerifrån mot Rosenholm (Karlskrona) innebär problem i fråga om
orienterbarhet. Vägdragningen bör dock inte ändras då den fyller sin funktion
mycket bra i alla syften utom att visa vägen till Rosenholm. Det är både
ekonomiskt och funktionellt onödigt att lägga en avfart närmare Rosenholm,
det skulle snarare förvärra läget, då det skulle ge en ännu mer komplicerad
trafikapparat. Det är istället utformningen och profileringen innan avfarten man
bör lägga tyngd på. Bilister bör i god tid informeras om Rosenholm, närstående
avfart etc. I dagsläget finns en skylt mot KA2.

förslag
§ Information i tid innan avfarten. Skylta mot Rosenholm och då inte som

militärområde utan som stadsdel –här börjar staden!
§ Då vegetation och stadsmässighet går hand i hand inom nya

Rosenholmsområdet kan man använda dessa attribut för att profilera

avfart E22 västerifrån

Malmö
Ronneby

Karlskrona centrum

siktlinjer mot Rosenholm
trädallé

E22

Ronnebyvägen
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Rosenholm utåt. Någonting specifikt för Rosenholm, t ex en trädrad/ allé
längs högerkanten av E22 och genom avfarten mot Rosenholm kunde vara
ett tydligt stråk att följa. Att försöka planera för en tydlighet där
stadsmässighetens kännetecken sträcker sig även utanför området kan bidra
till att fånga intresse och göra orienterbarheten bättre.

§ Tydliggör siktlinjen från Ronnebyvägen mot Rosenholm –Kasernområdet,
entrén samt Västra Backabo.

11.2  Infart Västra Backabo
Området Västra Backabo saknar idag en egen infart. Norrut gränsar området
till E22:an, vilket innebär en barriär. Österut ligger Backabo, ett bostadsområde
med egna tillgänglighetsproblem, som inte önskar belastas med mer
genomfartstrafik. Söderut ligger järnvägen, även den en barriär. Det som återstår
är då en infart i områdets västra del, vid nuvarande uppfarten till E22. Ska
denna uppfart finnas kvar i befintligt läge blir det trångt om plats för ännu en

väganslutning. Då området Västra Backabo ska höra samman med
Kasernområdet bör deras båda infarter tillsammans, trots avståndet emellan,
utgöra entré för hela Rosenholm. Infarten till Västra Backabo bör således ligga
i anslutning till entréområdet och ges en stadsmässig karaktär som följs upp
mot Kasernområdet.

förslag
§ Nuvarande uppfart till E22:an flyttas in i Västra Backabo för att ge mer

utrymme och en ökad genomströmning.
§ En mindre cirkulationsplats i Västra Backabos entrédel matar i tre riktningar

mot  Ronnebyvägen och Kasernområdet samt bildar infart åt västra
Backabo. Eventuellt en anslutning mot tågstopp väster om rondellen.

§ Västra Backabos infart ges en stadsmässig karaktär och bildar en huvudgata
parallellt med E22 som omsluter en mjukare struktur i områdets mitt.

§ Mellan cirkulationsplatsen och entréområdet vid Kasernområdet löper en
allé samt väl tilltagna gc-stråk. Rondellen är ett av besökarens första möten
med Rosenholm och ska vara positivt.

11.3  Entréområdet
Rosenholms entréområde fyller idag sin funktion som avfart från E22, infart till
militärområde samt förbifart mot Allatorp. Vid en exploatering av Rosenholm
önskar man kanske lite mer än så. Det största problemet ligger på det estetiska
planet. Det enda som kan anses bevarandevärt är våtmarksområdet kring
Silletorpsån. Av ekologiska skäl är det en självklarhet att bevara detta område.
Man skulle kunna se entrén som en knutpunkt där natur, infrastruktur, bebyggelse,
rörelse och människor länkas samman och leds in i Rosenholm. I en sådan
tanke måste varje del få lika stor uppmärksamhet och noggranna utformning.
Ljus, grönska och stadsmässighet ska vara det första man möter och dessutom
ser från E22.

infart Västra Backabo

Till ett tillgängligt Rosenholm
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förslag
§ Planera för möjligheten att anlägga ett tågstopp. För detta krävs noggrann

utformning av marken mellan järnvägen och E22:an, väster om Västra
Backabos rondell. Parkering och väntkur i en trevlig miljö ger en tydlig
början av entréområdet.

§ Cirkulationsplatsen vid västra Backabos västra infart bildar tillsammans
med tågstoppet en trafikerad entré, en början på stadsmässigheten.

§ Trädplanteringen från E22:ans västra avfart fortsätter in mot Rosenholm,
genom cirkulationsplatsen, under E22 och mynnar i huvudentrén.

§ Nuvarande östra avfarten från E22 behålls. Den bedöms inte störande i en
ny utformning av omgivningen. Avtagsvägen förväntas i stället ”smälta in” i
den nya stadsmässigheten.

§ Torgbildning i mötet mellan olika tillfarter. Möjligheter för alla trafikanter
vid småskalig, utåtriktad företagsetablering. Plats att stanna bil, service,
inblickar i området, stenbelagt, flaggor –Välkommen till Rosenholm!

§ Barriärer i form av E22, järnväg och Ronnebyvägen gör att kontakten med
havet är dålig. För att öka känslan av att Rosenholm är ett havsnära område
leds vatten in i entréområdet, genom utvidgning av Silletorpsån. Entrésjön
i kombination med våtmarken bildar en tilltalande miljö som leder in naturen
i entréknutpunkten och blir en lämplig plats för t ex information och rastplats.

11.4  Nya Rosenholmsvägen
Den nya vägsträckningen genom Västra Backabo i form av huvudgata i områdets
norra del innebär problem i och med alla nivåskillnader. Idealet vore en lättkörd
relativt rak väg parallellt med E22:an med plats för bebyggelse längs båda
sidor. Där vägen i detta fall kommer att leda fram stöter man på ett flertal
höjder som på alla sätt talar mot anläggandet av bilväg. För att uppnå en
acceptabel lutning krävs att höjderna schaktas bort. Då även marken vid sidan
av vägen ska kunna bebyggas, åtminstone delvis, blir det fråga om ännu mera

nya Rosenholmsvägenentréområdet

entrésjö

våtmark

verksamheter

tågstopp
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schaktning. Detta borde inte vara en omöjlighet då schaktmassor kommer väl
till pass för att skydda en aning mot buller från E22 och järnvägen genom
bildande av vallar. En parallellväg till E22 bör utformas som en stadsgata som
tål relativt mycket trafik, då den trafik som skall ut på E22 mot Kalmar leds
igenom här för att komma till en ny uppfart. I dagsläget är inte denna trafikmängd
alls stor, vilket ligger till grund för resonemanget att flytta uppfarten.

förslag
§ Stadsgata med hastighetsgräns på 50 km/h, trottoar och cykelväg separerat

från körfält. Mot E22 delvis företag och delvis befintliga höjder med
vegetation, båda fungerar som bullerskydd. Andra sidan samma, fast nu
kanske lite lättare bebyggelse och även något med bostäder.

11.5  Knutpunkt Västra Backabo
Där Backabo, Västra Backabo och Kasernområdet möts bildas en knutpunkt
som i dagsläget egentligen inte existerar. Vid en exploatering av Västra Backabo
och Kasernområdet blir denna knutpunkt både tydligare och viktigare. Den
naturliga punkten för mötet är söder om E22:an, där en tunnel leder under
denna och förbinder Västra Backabo och Kasernområdet. Denna plats är
belägen i en sänka mellan E22 och ett skogsparti. Fd Rosenholmsvägen leder
genom sänkan och förbinder Rosenholm med Backabo.

förslag
§ Aktivitet av olika slag lokaliseras i knutpunkten för att uppmuntra till möten

och kommunikation.
§ En cirkulationsplats knyter samman vägarna från de olika delområdena.

Om uppfarten till E22:an lokaliseras i denna knutpunkt bör
cirkulationsplatsen vara större för att kunna mata åt fyra håll, varav ett,
själva uppfarten, är enkelriktat. Då E22:an ligger mycket högre än
knutpunkten  kan man tänka sig en upphöjning av cirkulationsplatsen för
att uppfarten mot E22 inte ska bli för brant. Kräver vidare undersökningar.

§ Små företag lokaliseras i närheten för att ge en mänsklig mjuk bebyggelse
som inte avskräcker från vistelse i området.

§ Bebyggelsen i Västra Backabo bör sträcka sig mot Backabo för att knyta
samman dessa båda områden, samtidigt som naturen bör utvecklas i samma
syfte.

11.6  Sammanbindande stråk
Västra Backabo är i dag omgivet av flera barriärer. Förbindande stråk mellan
Västra Backabo och omgivningen är nödvändigt för att kunna skapa en god
tillgänglighet i ett exploaterat Rosenholm. Alla barriärer går inte att planera lätta
passager över. För att ändå skapa kontakt får man alternera de funktionella
stråken med visuella stråk. En siktlinje där t ex boende i Västra Backabo får
kontakt med ett grönområde i Kasernområdet kan skapa en minst lika god
sammanhörighet som en direkt väg mellan de båda platserna.

knutpunkt Västra Backabo

Till ett tillgängligt Rosenholm
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Kontakten mellan Rosenholms entréområde och Danmarksfjärden är också
ett problem som kräver uppmärksamhet. Detta problem bör belysas ur olika
synvinklar, då varvsområdets användning fortfarande är oklar.

förslag
Kopplingar över E22
§ Koppling för biltrafik mellan västra Backabo och Kasernområdet dels

genom entréområdet och dels genom knutpunkt västra Backabo.
§ Gång och cykeltrafik dels i anslutning till bilstråk och dels som egen gc-bro

mitt emellan.
§ Kollektivtrafik leds in i Rosenholm från Backabo och går i ett ”cirkel-

stråk” genom hela området, passage under E22 i entré och knutpunkt. En
gemensam busslinje för Backabo, Mariedal och Rosenholm (inkl tidigare
målpunkter) ger ett större underlag, vilket på sikt kan leda till en ökad
turtäthet.

§ Fria siktstråk lämnas mellan byggnader och bullerskydd längs E22 för att
öka känslan av att det är ett område.

Kopplingar över järnvägen
§ I sydöstra delen av västra Backabo bör en gång och cykelpassage planeras

för att de boende lätt ska kunna nå cykelväg mot centrum och
rekreationsområdet Skönstavik.

§ I de fall fri sikt över Danmarksfjärden går att få bör bebyggelse och platser
lokaliseras så att denna tas tillvara. Viss gallring av befintlig vegetation kan
öka antalet utblickar från området.

Kopplingar mot Backabo/ Mariedal
§ Biltrafik tar sig mellan Rosenholm och de östra grannarna via knutpunkt

Västra Backabo samt även genom ny vägdragning längre söderut. Denna
koppling ökar tillgängligheten för boende i Backabo/Mariedal, då de får
närmre till E22. Trafiken från Backabo ger en viss ökning av
genomfartstrafiken, vilket ger ett tillskott till Rosenholms stadsmässighet.

E22

R
onneby

Allatorpsväg

visuella stråk

funktionella stråk

1:12000

sammanbindande stråk
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§ Gående och cyklister tar sig mellan områdena på flera ställen.

Vattenkontakt
§ Så länge varvsområdet nyttjas av militären är en vattenkontakt som är annat

än visuell svår att uppnå för Rosenholm. För att ändå öka känslan av ett
område vid vatten utvidgas Silletorpsån och bildar en entrésjö i
Entréområdet.

§ Gångstråk mellan entréområdet, längs med Silletorpsån, under E22 och
järnväg ner mot vattnet planeras inför en kommande ny användning av
varvsområdet.

11.7 avslutning
Rosenholm är ett område med stora möjligheter till god tillgänglighet. Närheten
till olika vägar gör området till en knutpunkt bra lokaliserad i Karlskronas västra
entré.

Vid en exploatering av Rosenholm är det viktigt att inte fokusera enbart på
Rosenholm utan försöka se området som en del i en helhet. I och med en
exploatering av Rosenholm förflyttas Karlskronas nordvästra gräns från
Backabo till Rosenholm, vilket kan innebära att Backabos situation förbättras
samtidigt som vissa av de problem som funnits i Backabo nu i stället hamnar på
Rosenholm. Detta innebär att en planering för tillgänglighet och kopplingar såväl
till som från Rosenholm blir mycket viktiga. Dessa kopplingar kan utgöras av
både funktionella och visuella stråk.

För att ge Rosenholm en tydlig identitet krävs noggrann planering av
entréområdet. Detta första möte med både Rosenholm och Karlskrona ska
framhäva Rosenholms kvaliteter samtidigt som Karlskronas  värden framhålls i
form av t ex. vattenkontakt och närhet till attraktiva miljöer.
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12  INLEDNING

Rosenholm är ett stadsutvecklingsområde som ligger i utkanten av Karlskrona
med alla dess fördelar och nackdelar. Området är storskaligt med stora arealer
outnyttjad exploaterad mark samt naturmark. I dagsläget förs en diskussion
om hur Rosenholm kan utvecklas med nya arbetsplatser, bostäder och service
efter den militära nedläggningen.

I denna delen ses Rosenholm genom ett inifrånperspektiv. Diskussioner förs
kring Rosenholms förutsättningar utifrån landskapsbildens olika värden och
möjligheter. Vidare förs en diskussion om Rosenholms möjligheter till integration
inom området samt med övriga staden genom att försöka lösa den fysiska
utformningen och funktionsinnehållet på Rosenholm. Inifrånperspektivet
innehåller även genomförd analys av landskapet samt en klimatstudie. Dessa
samt följande diskussioner ligger till grund för principförslaget.

12.1  Problemformulering
Under arbetats gång har mer eller mindre tydliga problem problematiserats
rörande Rosenholms utveckling:

§ Då stora delar av naturen på samt intill Rosenholm är av särskilt värde
kommer det att medföra speciella krav på ny bebyggelse, både till
utformning och till innehåll. Hur ska ny bebyggelse kunna kombineras med
nuvarande landskapsbild? På vilket sätt skall mötet mellan bebyggelse och
natur ske?

§ Ny markanvändning på Rosenholm medför även möjligheter att utveckla
området till en del av Karlskrona stad. Området ligger i funktionskugga till
närbeläget handelscentra och har begränsad kontaktyta med urbana
områden. Kan Rosenholm, trots detta utvecklas till ett stadsområde med
en blandning av arbetsplatser, bostäder, service och rekreation?

12.2  Syfte
Syftet med inifrånperspektivet är att:
§ studera vilka krav landskapet kan komma att ställa på ny bebyggelse på

Rosenholm samt ge principförslag över hur landskapet och nytt
stadsplanemönster kan samverka.

§ ge principförslag över hur Rosenholm kan utvecklas till en stadsdel med en
integrering av arbetsplatser, bostäder, service och rekreation.

12.3  Arbetsmetod
För att få en djupare förståelse av Rosenholms nuvarande förutsättningar har
inventeringar och interjuver genomförts och en nulägesbeskrivning arbetats fram
för att vidare kunna utläsa kvaliteter och värden på Rosenholm.

Rosenholm har analyserats med en landskapanalys och en klimatstudie. Syftet
med analysmetoderna är att finna landskapets uppbyggnad, identitet och
karaktär, vilka är tänkta att ligga till grund för den fortsatta planeringen av
Rosenholm. Landskapsanalysen utgår från människans upplevelse av sin
omgivning.

I kapitlet Rosenholms landskap och struktur förs diskussioner kring samspelet
mellan Rosenholms landskap och framtida exploatering. Intilliggande områden
och skilda stadsplanemönster beskrivs och landskapets möjligheter och
begränsningar lyfts fram.

Under kapitlet Diskussion – ett integrerat Rosenholm beskrivs begreppet
integration samt dess för och nackdelar utifrån kunskaper i del ett. Även här
beskrivs Rosenholms möjligheter och begränsningar, med utgångspunkt i
områdets förutsättningar för etablering av ny service.

I kapitlet Principförslag ges riktlinjer för vidare planering på Rosenholm utifrån
struktur och funktionsinnehåll.

stad och natur i samverkan på Rosenholm
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13  FÖRUTSÄTTNINGAR

Idag upplevs Rosenolm och Västra Backabo som dels stängda områden och
dels som områden utanför staden. Området är ett nedlagt arbetsområde med
avsaknad av bostadsbebyggelse. Ett av målen är att kunna erbjuda attraktiva
bostäder i en god boendemiljö med rekreationsmöjligheter samt tillgång till
lokala arbetsplatser med goda kommunikationer samlade i en och samma
struktur.

13.1  Nulägesbeskrivning
Nulägesbeskrivningen utgår delvis från Kevin Lynchs begrepp i Image of the
city för att ge en överblick över landskapets fysiska struktur . För att förankra
beskrivningen på Rosenholm har frånsteg tagits från Lynch teorier och en
inventering utförts som beskrivs med syfte att ge en bild av Rosenholms
förutsättningar att bilda en stadsdel utifrån ett inifrånperspektiv.

Natur och kulturområde
Landskapet på och intill Rosenholm har både natur och kulturvärden.
Rosenholms natur ingår i ett större intilliggande naturområde som till större
delen fortfarande tillhör militären. Naturen är omväxlande med öppna fält i
dalgången, tydliga skogsbryn mot löv- och barrskog i varierande täthetsgrad
samt en närhet till vatten såsom havet och Silletorpsån. Rosenholm har flera

inslag av speciell flora och flera gamla trädbestånd  som bör beaktas vid en
exploatering.

Rosenholm rymmer även värden i form av kulturinslag.  Rosenholms särart
som relativt ungt militärområde har bidragit till att byggnader inom området
saknar påtaglig arkitektonisk klass. Dock angränsar området till ett flertal
byggnader som ger Rosenholm en kulturförankring. Inga av byggnaderna inom
området är av kulturhistoriskt värde.  Med hänsyn till Silletorpsåns kvaliteter
och känslighet för påverkan utgör området kring ån ett riksintresse för naturvård.

Rekreations och friluftsområde
Miljön på Rosenholm kan idag uppfattas som storskalig och öde. Tystnaden är
påtaglig dock med undantag av buller från intilliggande skjutbanor. Spåren av
det före detta militärområdet som löparbanor och fotbollsplaner finns bevarade.
Landskapets storlek och omväxlande karaktär erbjuder varierade
naturupplevelser. Dessa förutsättningar gör Rosenholm till ett av de större
rekreationsområdena i Karlskrona. Trots detta är det inte många av Karlskronas
invånare som pga. tidigare användning varit på Rosenholm. Tidigare var det
förbjudet att vistas söder om Silletorpsån. Området norr om Silletorpsån som
fortfarande är militärt gav endast tillåtelse för vistelse på lördag-söndag och
helgdagar. (Göran Jonasson) Stora delar av marken kring Rosenholm är som
sagt militärt övningsområde vilket dock inte hindrar civila från att vistas inom
området idag. Rosenholm har möjlighet att erbjuda stora områden för rekreation
och fritid i direkt anslutning till ny stadsbebyggelse.

gräs slänt skogsväg Silletorpsån ädellövskog kanslibyggnad idrottshus kasern
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Inflyttning av verksamheter
Idag finns inga bostäder inom Rosenholm. Den tidigare militära verksamheten
har med nerläggningen reducerats kraftigt. Idag hyr ANFA syd ett antal
byggnader för förråd och annan militär verksamhet. Dessa har en hyresperiod
som sträcker sig till som längst år 2004. Rosenholm används idag av både
Marinbasen i Karlskrona och F17 i Kallinge för utbildning av räddningspersonal
och fordonsförare. Andra hyresgäster i Rosenholms lokaler är bla.
Fortifikationsverket, Affärsverken Karlskrona AB, Blekinge museum,
Karlskrona Hundforum, Hästö IF, Komvux, Södra Skogsägarna och
privatpersoner som hyr diverse förrådsutrymme. Vid uthyrning av byggnader
som eventuellt skall rivas skrivs ett rivningskontrakt för att inte hindra
utvecklingen inom området. Även val av hyresgäster sker med möjlighet till
flera infallsvinklar i framtiden. Små företag i kasernbyggnaden kan tex. hindra
en etablering av ett större företag. Dessa erbjuds en etablering i enskilda
byggnader. Konsekvenser av att området idag har ett fåtal verksamheter blir
att området ligger ödsligt stora delar av dygnet.

Det finns ett relativt stort tryck från företag att hyra lokaler på Rosenholm,
vilket är positivt för den framtida utvecklingen. Inom området finns ingen
verksamhet som överstiger rekommenderade bullervärden. Däremot gränsar
området till militära skjutbanor som ger buller som överstiger rekommenderade
ljudnivåer. För att ny bebyggelse och användning ska bli verklighet förutsätts i
detta arbete att skjutbanorna flyttas.

Bebyggelse
Bebyggelsen på Rosenholm är utspridd och det visuella intrycket medför att
avstånden upplevs stora fastän de geografiskt sett är överkomliga.  Rosenholm
är idag lågt utnyttjat och kvaliteten på byggnaderna varierar. Området
domineras av den stora kasernbyggnaden i områdets mitt samt av en utspridd
struktur av förråd i varierad storlek och kvalitet. Flertalet av de större
byggnaderna är tillkomna på 1970-talet och har en hög funktionell strandad.
Rosenholm är planerat efter hand som den militära verksamheten ökade. Stora
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områden stod till förfogande och verksamheten krävde en funktionell och en
praktisk lösning för uppställning av fordon samt lokalisering av förrådsutrymmen.

karaktärsområden
Idag finns ingen tydlig struktur att ta fasta på inom området. Det ger en frihet i
planeringen men också en svårighet att få området att kännas lokalt förankrat
till Karlskronas övergripande struktur. I stadsdelsnivå är Rosenholm ett område
med en given öppen struktur. E22:an utgör en markant barriär och gräns som
delar området i två delområden, Kasernområdet och Västra Backabo. Vid en
noggrannare inventering kan man inom dessa två områden urskilja ett flertal
mindre områden med olika karaktär, struktur och funktion. Dessa delområden
beskrivs för att ge en bild av Rosenholms mångfald.

1 Kasernområdet, västra
Detta område består till större delen av exploaterad mark med ett fåtal gröna
inslag av mindre trädbevuxna kullar och stora gräsbeklädda slänter. Landskapet
är trots sin vida skala lättövergripligt. Området har stora sammanhängande
kasernbyggnader och mindre utspridda byggnader med olika användning.
Bebyggelsen är friställd med ett fritt förhållande till gata och gaturum med vida
avstånd emellan. Byggnadshöjden ligger mellan en till tre våningar vilket i sig
inte ger en storskalig struktur men byggnadsmaterial i form av tegel med få
fönsterband samt sammansättningar av flera byggandet ger ett tungt intryck.
Förutom de stora tegelbyggnaderna finns inom kasernområdet större
förrådsbyggnader samt ett flertal mindre byggnader av skild användning. Detta
ger en viss variation till struktur och utseende men i det stora hela bidrar det till
att området saknar en helhetsgivande karaktär. Idag står större delen av
bebyggelsen tom och utan användning. I områdets inre del ligger en stor
asfalterad körplan och en mindre grusplan. Körplanen används idag i mycket
liten utsträckning. Trafikstrukturen i området utgörs av vägar i områdets utkant
samt en tvärgata som avdelar området.
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2 Kasernområdet, östra
österut finns ett stort skogsområde med liknande struktur  som Västra Backabo.
Skogsområdet benäms här som Kasernområde östra. Området har en
slingrande grusväg som kantas av utspridda förrådsbyggnader. Området är
kuperat  och har en tät granskog med undantag för området närmast E22:an
som ligger högt och består av gles lövskog. Mycket av denna mark är
bevarandevärd. Området har idag en motionsslinga som används i stor
utsträckning för rekreation.

3 Västra Backabo
Västra Backabo ligger som en kil mellan trafikerade trafikleder. Området är
starkt kuperat med utblickar över Danmarksfjärden. Området har en låg
exploatering med enstaka, utspridda förrådsbyggnader och en slingrande enkel
trafikstruktur. Trafiken i området är mycket sparsam då det saknas målpunkter.
Området är till största delen lövskogsbeklätt och utgör idag ett rekreations-
område för boende i intilliggande bostadsområde.

4 Intill Silletorpsån
Intill Silletorpsån ligger öppna ängar och en mindre lövskogsbeklädd kulle med
utblickar över området. Områdena ner mot Silletorpsån är av riksintresse som
beaktas vid exploatering. Intill ligger stora förrådsbyggnader med stora
tillhörande asfalterade ytor samt mindre byggnader för garage och
utbildningsändamål. Förråden används idag i mycket liten utsträckning. Trafiken
är begränsad till förrådsbyggnaderna.

5 Entréområdet
Entréområdet har en vid skala med stora markområden. Mellan E22:ans på -
och avfarter och järnvägen finns sankmark och slybeklädd mark. Området
känns svårgreppat och otillgängligt för gång och cykeltrafikanter. Tillgängligheten
till havet från andra delar av Rosenholm är genom entréområdets funktioner
begränsat. Människan rör sig längs trafiklederna i områdets ytterkanter.

landmärken
Landmärken är en typ av orienteringspunkter. Ett landmärke skiljer sig från sin
omgivning och verkar starkare om det är synligare på håll och utgör då
orienteringspunkt i staden. Typiskt för landmärken är dess singularitet, att de
står i kontrast till sin bakgrund, vilket gör de är lätta att identifiera samt att de
har en framträdande rumslig placering. (The image of the city)

Utanför planområdet Rosenholm utgör bron över E22 ett tydligt landmärke
och även egenskap av infartsport till Karlskrona. På Rosenholm utgör den
höga skorstenen från flisanläggningen i områdets mitt det mest markanta
landmärket med förstärkning av de stora kasernbyggnaderna. I angränsning till
planområdets norra del ligger en äldre byggnad med utmärkande karaktär som
bidrar till historisk integration. Området saknar tydliga landmärken då strukturen
är gles och funktionerna utspridda. Detta medför att orienterbarheten i området
möjliggörs genom landskapets varierade topografi.

knutpunkter
Knutpunkter är strategiska platser, dit man färdas eller uppehåller sig.
Knutpunkter kan vara en gatukorsning eller en koncentration av någon egenskap.
Det är en plats där ny färdriktning väljs eller färdmedel byts. Knutpunkten gör
betraktaren särskilt koncentrerad och uppmärksam. (Lynch)

Området har två betydelsefulla knutpunkter. Den ena är entréområdet med alla
sina möjligheter till nya färdriktningar och den andra är tunnelförbindelsen mellan
de två delområdena Rosenholms kasernområde och Västra Backabo. Dessa
två knutpunkter gör människan extra uppmärksam. Korsningar inom området
utgör mindre knutpunkter men är inte utmärkande då de har en avsaknad av
byggnader och funktioner.

stråk och målpunkter
Stråk är viktiga rörelseleder som människor färdas eller rör sig utmed. Via
stråket upplever och observerar människan sin omgivning. Stråken är de
viktigaste och tydligaste elementen eftersom det är här människan rör sig och

Stad och natur i samverkan på Rosenholm
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Entré
Rosenholm utgör en av Karlskronas entréer vilket medför stora möjligheter att
locka besökare. E22: an och järnvägen bidrar till attraktivitet i området trots
att de utgör barriärer och bullerkällor.

13.2  Slutsats
Förutsättningarna för Roseholm i ett inifrånperspektiv kan sammanfattas och
värderas enligt följande:

§ Rosenholms lokalisering intill ett stort sammanhängande naturområde och
vatten ger möjlighet att bygga bostäder och arbetsplatser med närhet till
rekreationsmöjligheter.

§ Goda kommunikationer, närhet till större transportleder, attraktiva lägen
och möjligen låga hyreskostnader är faktorer som påverkar
företagsetableringar.

§ Rosenholms byggnader kan tänkas återanvändas för olika ändamål och
dess tidigare användning kan fungera som en attraktion för att locka till sig
företag.

§ Rosenholm saknar en naturlig mötesplats samt orienteringselement i den
fysiska strukturen.

betraktar staden. En riktning blir extra tydlig om sidorna skiljer sig åt, en öppen/
sluten sida eller om riktningarna skiljer sig genom förtätning/ utglesning eller
höjdskillnader. Ett stråk är exempelvis en väg, gata, järnväg eller vattenkanal.
(Lynch)

Idag används inte Rosenholm i så stor utsträckning och naturligt uppkomna
stråk och målpunkter är därför svårt att se. De flesta stråken i de exploaterade
delarna av Rosenholm går utmed vägar som. Stråken kantas inte av målpunkter
utan förgrenas till flera slutpunkter. Inom skogsområdena bildar stigar stråk för
gång och cykeltrafikanter med en saknad av tydliga målpunkter.

Rosenholms kvaliteter och värden
I exemplet Rosenholm finns idag en begränsad mänsklig aktivitet, vilket medför
att Rosenholm har ett begränsat antal faktorer som bidar till områdets
attraktivitet. Rosenholm är inte präglat av olika meningar och har ingen
bakomliggande historia som påverkar människors värderingar om området.
Här finns möjligheterna att ta vara på vad som kan framstå som positivt för
området och framhålla det. Om inte områdets förutsättningar till attraktivitet
lyfts fram riskerar en exploatering som i detta fall i stadens periferi, leda till att
i stället för att få fördelarna med jungfruligheten, grönska och utsikten så får de
boende leva med stadens nackdelar med buller och hårt exploaterad mark.
(Attraktiva städer)  Nedan redogörs för de kvaliteter inom Rosenholm som
bidrar till dess attraktivitet.

Landskapet och havet
Områdets värden ligger i landskapets skönhet med möjligheter utblickar över
Danmarksfjärden, omväxlande landskap, naturrikedom. Havet och naturen
bidrar till en speciell landskapsbild som har stora möjligheter att lyftas fram
ytterligare vid en exploatering. Rosenholm är idag ett rekreationsområde med
ostörda miljöer vilket bidrar till områdets attraktivitet.

Närhet
Närheten till omgivande kulturhistorisk miljö, havet, stora naturområden och
snabba transportnät kan locka både företag, boende och idrottsverksamheter
till Rosenholm.

Läge och storlek
Rosenholms läge och storlek är en av de största förutsättningarna för att skapa
attraktivitet. Trots sitt avstånd till Karlkrona centrum har Rosenholm en mindre
fysisk kontakt med närliggande områden, vilket medför möjligheter till liv och
rörelse inom Rosenholm. Rosenholms stora markareal bidrar till flera
delområden med skild karaktär. Storleken ger stora möjligheter att etablera
olika sorters verksamheter samt olika upplåtelseformer.



53

§ Förbättra tryggheten kvällstid- och nattetid då tillgängligheten är begränsad.
Det ödsliga stråket mellan Kasernområdet och Västra Backabo separerar
områdena.

§ Rosenholm har flera karaktärsområden men saknar en övergripande
helhetsstruktur.
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Landskapets komplexitet
Människan fäster uppmärksamheten på skillnader i landskapet samt på utbud
av mångfald och variation. Avsaknad av variation i landskapet ger begränsade
upplevelser.  (Gustavsson, Ingelög 1994)

Rosenholm har en stor variation av både landskapsformer och bebyggda inslag.
Landskapsformerna utgörs av öppna skogspartier, sluten tät skog och öppna
plana ytor. Dessa underlättar orienteringen i området samt ger besökare en
större upplevelse än om området enbart skulle ha utgjorts av enstaka
landskapsformer.

Landskapets rumslighet
Människan är känslig för samspelet mellan öppna och slutna rum. Hon har ett
behov att kunna känna var som är här och var som är där. Den rumsliga
uppbyggnaden betyder mycket för människans förmåga att orientera sig i
landskapet.  (Gustavsson, Ingelög 1994)

Landskapet  på Rosenholm har flera höjdpartier som ger området ett organiserat
samspel mellan öppna och slutna rum. Även rummen påverkar
orienteringsgraden i området. Det är lätt att beskriva var man befinner sig i
Rosenholm med hjälp av rumsindelning.

Landskapets kraftfullhet
Människan uppmärksammar skillnaden mellan mjuka organiska landskap och
landskap som är hårda och regelbundna. Olika miljöer ger olika upplevelser
och aktiviteter. (Gustavsson, Ingelög 1994)

Landskapet har en kraftfullhet i både organiska och hårda landskap, böljande
skogskullar kantas av strikta plana ytor. Den fysiska strukturen följer delvis
naturen med gator som följer terrängen men det finns även en påtaglig kontrast
mellan det byggda och naturens uppbyggnad. Denna kontrast ger området en
spännande variation dock kan variationen inom Rosenholm påverka
helhetsbilden.

14  LANDSKAPSANALYS

I detta kapitel används en  landskapsanalys som ser landskapet ur ett mänskligt
perspektiv. Analysmetodens syfte är att finna landskapets uppbyggnad, identitet
och karaktär. Dessa studier ligger som underlag till diskussioner om
landskapsbild, tålighet samt Rosenholm som ett ”kantområde”.

Landskapet är det mest stabila i omvärlden och det första vi identifierar oss
med. Först när man har förståelse för platsens karaktär har man en grund för
att passa in nya byggnader. I en första anblick är landskapet på Rosenholm
mycket påtagligt och användbart vid en exploatering är det dock begränsat av
riksintresse och värdefulla naturområden

14.1  Landskapet på Rosenholm

En landskapsanalys utförs oftast i samband med bevarande men kan lika gärna
behövas för att passa in en ny byggnad eller stadsdel på ett lämpligt sätt i
landskapet. På och runt omkring Rosenholm finns ett landskap med rik flora
och fauna men det kan vara svårt att utläsa vad som kan vara betydelsefullt att
beakta vid en ny markanvändning.

Analysmetoden som delvis används bygger på en forskning som benämns
miljöpsykologi vilken utgår från hur människan uppmärksammar och reagerar
på sin omgivande miljö. (Gustavsson, Ingelög 1994) Landskapsanalysen
används för att ge ökad förståelse för landskapet på Rosenholm samt som en
utgångspunkt för den fortsatta planeringen av Rosenholm. Analysen byggs upp
kring åtta punkter. Då flera av punkterna är likartade samt saknar relevans för
exemplet Rosenholm, redovisas endast fyra av de åtta punkterna.
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Landskapets helhet
Människan söker stimulans i att förstå samspelet mellan landskapets olika delar.
Nya inslag i landskapet som är mycket iögonfallande kan medföra att
upplevelsen av samspelet går förlorat.

Landskapsanalysen betonar vikten av en helhet i landskapet. På Rosenholm är
det svårt att se hur de olika landskapsrummen hänger samman. Gränserna har
för stort övertag så att helheten blir märkbart underordnad. Trots att gränserna
gör området uppdelat ger det Rosenholms landskap ett värde i sig med tydliga
riktningar och mönster.

Landskapet i planområdets södra del, Västra Backabo har ett mera ensidigt
landskap som till större delen är skogsbeklätt delat av en bred kraftledningsgata.
Landskapet har en rumslighet i liten skala bestående av öppna gläntor, lövskog
och berg i dagen. Orienterbarheten är begränsad då variationen i landskapet är
vag. Som delområde har Västra Backabo landskapet en helhet i sig men sett i
ett övergripande plan bidrar landskapet till Roseholms sönderdelad struktur
med vid skala.

14.2  Topografi
Landskapet på Rosenholm är mycket kuperat vilket ger tydliga landskapsrum.
Den varierade topografin ger ett omväxlande landskap med en tydlig rytm.
Rosenholm är i stora drag format av två högt belägna områden med en tydlig
dalgång som sträcker sig ner mot havet. Ett påtagligt mönster som går att utläsa
är Kasernområdets och Västra Backabos höjd gentemot entréområdet.
Höjdskillnaderna ger entréområdet dess gränser och väggar.

14.3  Vattenlandskap
En av Rosenholms kvaliteter är tillgången på vatten. Området gränsar i väster
mot Silletorpsån och ligger i anknytning till havet i söder.  Denna närhet till
vatten är en stor kvalitet som bör  lyftas fram ytterligare.  Trots att vattnet är en
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topografi
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kvalitet för Rosenholm upplever man mycket lite av dess vattenlandskap när
man befinner sig inom området. Tillgängligheten till  Silletorpsån är mycket
begränsad. Det samma gäller tillgängligheten från Rosenholm ner till havet.

14.4  Tillgänglighet och samband
Rosenholms landskap är en del av kringliggande natur och kulturlandskap.
Rosenholm har en närhet till kulturbyggnader som Bubbetorps gård och Skärva.
Naturen är omväxlande, kuperad och rik på naturupplevelser.

14.5  Gränser
Detta element är linjärt och verkar som gräns mellan olika områden och upplevs
inte som ett dominant inslag i landskapet för människan. Gränser är viktigt för
indelningen av områden. Gränser förstärks av formkvaliteter som kontinuitet
och tydliga start och målpunkter. Gränsen blir mer tydlig om den är synlig på
långt håll och om den visar skarp växling i omgivningens karaktär. En gräns kan
också ses som något negativt i landskapet, barriärer, men de kan också knyta
samman områden och förtydliga stadsdelens struktur och orienterbarhet.
Exempel på gräns är topografi, vegetation och vatten. (Lynch 1960)

Rosenolm ligger i en dalgång som topografiskt bildar två höjder. Dalgången
mynnar ut i Danmarksfjärden. Rosenholm gränsar till vegetationsklädda höjder,
Silletorpsån, sankmark och havet samt vägar och järnväg. Vägarna E22,
Ronnebyvägen och Allatorpsvägen utgör negativa gränser i form av barriärer
mellan delområdena och till omgivande målpunkter. Siktlinjer söderut begränsas
av den stora kasernbyggnaden som fungerar som en visuell och fysisk
avgränsning av dalgången. I exemplet Rosenholm är förhållandet mellan öppet
landskap och slutet landskap tydliga formkvaliteter som utgör tydliga gränser.
Kraftledningsgatan utgör en visuell gräns men utgör ingen barriär för
framkomligheten i området.
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14.6  Lokalklimat
Vid en ny etablering av en stadsdel bör man utnyttja de klimatologiska
förutsättningarna. Rosenholm har en variation som går att utläsa i landskaps-
analysen, denna variation ger även olika klimatförutsättningar. En analys av
lokalklimatet kan värdera gynnsamma och ogynnsamma lägen för ny bebyggelse
och användning. Företeelser som jag valt att studera är följande: Sol- Skugga,
Lä- Vind. (Bokalders, Block 1997)
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15  ROSENHOLMS LANDSKAP OCH STRUKTUR

15.1  Landskapets möjligheter

Rosenholm är i sin helhet efter den militära nedläggningen ett naturområde med
höga rekreationsvärden. I del 1 redovisas att Rosenholm har flera känsliga
områden med speciell vegetation samt ett riksintresse intill Silletorpsån. Dessa
ger riktlinjer för en exploatering på Rosenholm.

landskapsbild och stadsbild
Uttrycket landskapsbild sammanfattar värden och egenskaper som är knutna
till människors känslomässiga förhållanden till landskap. Frågor som kan beröra
landskapsbilden är exempelvis hur miljöer kan upplevas attraktiva eller störande
samt vilka egenskaper som vi anser vara av störst vikt.

Utifrån uppfattas Rosenholm som ett oexploaterat område med orörd natur.
Ett fåtal av områdets byggnaderna kan ses från intilliggande vägar. Om en större
exploatering genomförs kan dagens landskapsbild påverkas och till och med
förändras. Frågan är om naturen genom sin påtagliga topografi har en sådan
tålighet att landskapsbilden kan bevaras genom väl valda sparade naturområden.
Dagens landskapsbild på Rosenholm kan komma att utvecklas mot en stadsbild.
En stadsbild som kommer att utmärkas som Karlskronas entré mer märkbar
än dagens till synes gömda struktur bakom större skogspatier.

tålighet
Tålighet definieras som förmågan att tåla ingrepp utan att förlora karaktär.
Tåligheten hör samman med vilken skala, dominans, kontrast, färg, utformning
och inplacering som ny bebyggelse får i landskapet. Placering i förhållande till
terrängformer och rumsliga förhållanden i landskapet har stor betydelse för om
en byggnad skall komma att dominera över sin omgivning eller underordna sig

densamma. (Rådberg 1988) Topografin är ett av de svåraste problemen men
också en av de viktigaste förutsättningarna för en god planering av Rosenholm.

Ju färre avskärmningar som finns i landskapet desto tydligare framträder
byggnader som placeras i det, dessa områden har en mindre tålighet. Naturen
har inte bara en tålighet mot bebyggda inslag, även vid nyplantering av ny
vegetation måste tålighetsgraden beaktas. Nya trädinslag kan dock skapa en
variation som fattades i det aktuella området och bilda rumsliga kvaliteter. De
kan även bidra till att områdets befintliga natur visuellt förloras när de planterade
inslagen tar överhand.

Ny bebyggelse på Rosenholm kommer att påverka landskapet olika beroende
av hur landskapet bevaras, hur bebyggelsen kommer att utformas samt hur vi
människor kommer att betrakta området. Det är viktigt att nya inslag i landskapet
bidrar till att en helhet skapas och att orienterbarheten gynnas. Landskapet får
inte bli underordnad stadsdelens nya funktioner utan de måste ha ett samspel,
samtidigt som en stadsmässighet skapas. Detta samspel kan bidra till ett
annorlunda område. Det som är annorlunda tar man med sig i minnet.

Många av Rosenholms kvaliteter hör samman med ostördheten i naturen. Dessa
bör även vid en ny markanvändning kunna upplevas men det är också dessa
områden som har en högre tålighet mot en exploatering då det finns
landskapsformer med rumsliga förhållanden att balansera en bebyggelse mot
t.ex. inom skogsområdet samt Västra Backabo.

Inventeringar av områdets landskap och natur visar att området är relativt tåligt
för en exploatering med undantag av områden av riksintresse samt de starkt
kuperat landskap intill Europaväg 22. Området vid E22:an ingår i trafikanternas
synfält samt utgör en stor del av landskapsbilden för Rosenholm. En exploatering
skulle påverka dessa förutsättningar.

Även det stora öppna området i Rosenholms mitt har en begränsad tålighet.
Områdets förutsättningar medför att ny bebyggelse i detta område kommer att

Stad och natur i samverkan på Rosenholm
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påverka landskapsbilden pga. att tåligheten är lägre där rumsliga avgränsningar
som kullar och vegetation inte förekommer. Nya byggnader i detta område
kommer alltid vara i synfältet även på långt håll. Här är det viktigt med en
precisering vad gäller skala och placering. Idag finns den till antal största
bebyggelsen inom eller i närhet av detta område viket kan underlätta en
inplacering av nya byggnader.

Bebyggelsen och naturen inom Rosenholm står i tydlig kontrast till varandra.
Ett hänsynstagande bör ske till områden inom Rosenholm med mindre tålighet.
Med undantag till området  av riksintresse anses en exploatering vara viktigare
än ett bevarande. En svårighet med hänsyn till landskapets tålighet kan vara att
placera in byggnader med stor area. Sammanhanget mellan landskap och det
byggda kan gå förlorat då naturen blir underordnad och den stora byggnaden
känns ännu större. Dessa byggnader bör om möjligt placeras där tydliga
avgränsningar i landskapet finns, så att betraktaren har något att relatera
byggnadens storlek till.

tillgänglighet till rekreation
Genom ny markanvändning från isolerat militärområde till en öppen stadsdel
krävs en ökad tillgänglighet till intilliggande natur pga. att större delar av naturen
inom Rosenholm kommer att exploateras. Viljan att bo en bit ifrån centrum ger
möjligheten att få ett boende med tillgång till natur. Stora delar av naturen kring
Rosenholm utgörs av militärt övningsområde men detta medför inget hinder för
vistelse inom området. Allmänheten får röra sig fritt inom det militära området
med undantag vid användning av nuvarande skjutbanor. Om större delar av
naturen inom Rosenholm exploateras är det viktigt att bebyggelsestrukturen
och trafikstrukturen utformas så att möjligheterna att ta sig till intilliggande natur
underlättas både fysiskt och visuellt. Detta  i form av bebyggelsesläpp med
tydliga stråk samt sparad natur med syfte som spridningsstråk för djur samt
tydlig länk för människor till intilliggande natur.

Närheten till vattnet är en kvalitet på Rosenholm. Tillgängligheten till havet är
viktig för människor och påverkar därmed områdets rekreationsvärde.
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Vattenkontakten är dock idag begränsad. Många barriärer däribland E22 med
på- och avfarter, järnvägen, våtmarksområde hindrar att man kan ta sig till fots
ner till havet. Den så eftertraktade vattenkontakten har vid Rosenholm fått
underordna sig transportinstallationerna. Genom att marken intill havet är
militärområde begränsas även möjligheten att röra sig utmed vattnet. Sett ur ett
inifrånperspektiv är utblickar ut mot havet ett stort värde. Den visuella
tillgängligheten har stor potential då Rosenholm är högt beläget.

Rosenholm som ”kantområde”
Rosenholm är ett kantområde till landsbygd och natur. Här finns stora
möjligheter att skapa intressanta möten mellan bebyggd mark och natur men
även svårigheter. Ny bebyggelse kan förstärka de tydliga landskapsdragen samt
lyfta fram kvaliteter i landskapet som är dolda för människan. Gränsen som
bildas mellan natur och bebyggelse får inte upplevas som en barriär. Mötet och
den valda strukturen bör vara varierande och tilltalande, något nytt och spännande
som besökare och boende kan identifiera området med. Rosenholms fysiska
kant norrut utgörs  till större delen av Silletorpsån som har ett riksintresse vilket
medför ett naturligt avslut av bebyggelsen mot naturen, mötet mellan bebyggelse
och natur bör utgöras av en gles struktur. Här finns även svårigheten i mötet
med öppna ytor. Kontrasten mellan bebyggelse och landskap kan bidra till att
”kanten” blir hård och markant.  Där ”kantområdet” utgörs av skogsmark är
mötet enklare genom ett bevarande av träd på exploaterad mark.

För att utveckla en naturlig variation av grönområden inom Rosenholm bör de
mindre befintliga ”vegetationsöar” tillsammans med större sparade grönområden
utgöra ett övergripande grönstråk med en kontrastsverkan till nya gröna inslag.

15.2  Ny struktur och dess möjligheter
Med hänsyn till naturen och landskapet på Rosenholm ska ett förslag till ny
struktur ges inom plangränsen. Det är viktigt att exploateringen sker i samspel
med befintliga kvaliteterna.

Inga byggnader på Rosenholm är klassade som riksintresse eller byggnadsminne
enligt kulturminneslag. Detta underlättar rivning av sämre underhållna byggnader
samt av outnyttjade byggnader för att ge plats åt nya byggnader med en ny
användning. Detta är nödvändigt för att skapa en helhetsgivande struktur.  Idag
finns 126 byggnader varav större delen utgös av förråd. En  ny plan har tagits
fram utifrån byggnadsinventeringar och byggnadsbesiktningar som möjligör  ett
bevarande av 21 byggnader. De kvarstående byggnaderna har till viss del
funktionella egenskaper och kan ändra användning efter behov för både
kontorsverksamhet, tillverkning och handel. Byggnaderna sparas även för sitt
estetiska värde. Arkitekturen är uppseendeväckande och storskalig med
övervägande tegelfasader. En del av byggnaderna, som de äldre förråden, sparas
pga. sitt värde som identitetsgivare och bidragande till en lokal förankring inom
Rosenholm samt för att åstadkomma tidsmässig variation inom stadsdelen. Dessa
kan återanvändas genom en renovering för diverse verksamheter.

Den stora sammanhängande kasernbyggnadens våningsplan har med sina fria
spännvidder en möjlighet till variation i lokalsammansättning och användning
som ger liv och variation i gatuplan. Dock kan en sådan sammansättning hindra
utvecklingen av företagsetablering. Detta är en avvägning som bör föras mot ett
givet mål. För att få en rationell plan bör framtidens funktioner anpassa sin
verksamhet till stadsplanen i så stor utsträckning som möjligt för att bevara det
nya stadsplanemönstret för framtiden. Ett gestaltningsprogram bör formuleras
vid eventuell restaurering av byggnader, indelning av lokaler samt förändringar
av extriör för att verka för en helhet inom området.

De kvarstående byggnaderna kan behöva förändra fasaduttryck samt antal
våningar för att ge Rosenholm ett enhetligt uttryck. Det är viktigt att de nya
inslagen av bebyggelse och gator bidrar till att läka samman de sparade
byggnaderna så att de utgör givande målpunkter i en större helhet.

stadsmässighet
I begreppet stadsmässighet kan man lägga olika värderingar. I exemplet
Rosenholm är stadsmässighet hög funktionell och arkitektonisk integration med

Stad och natur i samverkan på Rosenholm
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flera offentliga platser i olika storlekar. Graden stadsmässighet påverkar
gatustrukturen genom krav på tillgänglighet med en hög framkomlighet och
orienterbarhet.

Rosenholm har idag ingen märkbar stadsmässighet pga. områdets tidigare
militära verksamhet. Även efter nedläggningen har Rosenholm ett ensidigt
funktionsinnehåll som i stor grad bidrar till obefintlig stadsmässighet. Vid en
etablering av en ny struktur är stadsmässighet i mänsklig skala av största prioritet.
Med mänsklig skala menas en struktur uppbyggd på flertalet låga byggnader
och med plats för flera stadsrum i lättfattlig skala.

Genom studier av skilda stadsutvecklingsideal i städers ytterområden samt kraven
för att bilda en stadsdel kan utläsas att den traditionella stadens struktur
överlägsen den moderna staden, ekonomiskt, kulturellt, ekologiskt. Med sin
närhet mellan företag och boende har den traditionella staden kortare restider,
är rikare på mänskliga möten, mångfald och samverkan mellan generationer
och sociala grupper. Traditionell stad är uthållig och resurssnål samt har mindre
trafikarbete och en koncentrerad bebyggelse med hög befolkningstäthet och
blandning av funktioner. Med sitt slutna bebyggelsesätt krävs mindre tomtmark
och affärsverksamhet underlättas. Givetvis kan inte denna struktur appliceras
inom hela Rosenholm med hänsyn till landskapet och verksamheters innehåll
och önskemål. Flera faktorer spelar in, tex. attraktiva reklamlägen vid E22.an
och ett hänsynstagande för bevarandet av ett gränsområde till natur och
kulturområde samt den påtagliga topografin och riksintresset. Inom dessa

kasern kanslibyggnad
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områden föreslås ett mer öppet byggnadssätt med tydliga kopplingar till
närliggande kvaliteter som natur, infrastruktur och bostadsområden.

15.3  Intilliggande områdens bebyggelsestrukturer
Hur stadsdelar är relaterade till varandra har betydelse för människors
tillgänglighet och val av struktur. I exemplet Rosenholm påverkar de intilliggande
områdenas strukturer och innehåll val av utformning inom Rosenholm.
Rosenholm angränsar till tre bostadsområden: Mariedal, Backabo och Allatorp,
samt ett antal villor insprängda mellan Ronnebyvägen och havet.

Mariedal
Mariedal har till större delen en sammanhållen struktur med lokalgator som
kantas av friliggande villor. Gatorna är smala och slingrande. Området är inklämt
mellan järnvägen och Ronnebyvägen och har en mycket lågmäld karaktär.
Strukturen är planerad med ett respektavstånd till Ronnebyvägen som bidrar
till ett förlorat gaturum. Förutom bostäder innehåller Mariedal verksamheter av
olika slag.

 Backabo
Mariedal och Backabo skiljs åt genom järnvägen som utgör en barriär mellan
områdena. Backabo har flera upplåtelseformer som friliggande villor,
flerfamiljshus och radhus. Dessa är skilda från varandra med en genomgående

kraftledningsgata. Kraftledningsgatan utgör en visuell barriär för både Backabo
och Mariedal.

De olika bebyggelseenklaverna har gemensam infart och matas vidare med två
matargator vid områdes ytterkanter. Trafikstrukturen skiljer sig för de olika
upplåtelseformerna. Villorna är till största delen utlagda efter ett system med

Backabo

backabo

Mariedal Backabo Allatorp

Stad och natur i samverkan på Rosenholm

Kasernområdet

Västra
Backabo

intilliggande bebyggelse

Allatorp

Backabo

Mariedal
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säckgator. Flerfamiljshusen är placerade längs med den ena matargatan kring
tre gemensamma gårdar. Slutligen är radhusen grupperade längs en ”rundgata”
med ett utsparat grönområde i dess mitt. Backabo har ett säkerhets- och
bulleravstånd till E22.

Allatorp
Allatorp är ett bostadsområde utan anknytning till stadens övriga struktur.
Området är beläget nordväst om Rosenholm och anknyter till området via sin
villabebyggelse och gatustruktur intill Silletorpsån. Allatorp matas via en
genomgående gata. Bebyggelsen är av mycket skild karaktär och har tydligt
avgränsade tomter.

intilliggande områdens betydelse för Rosenholm
Backabo har direkt koppling till Rosenholm genom delområdet Västra Backabo
och vidare till övriga Rosenholm genom tunnel under E22:an. Backabo har en
spridd bebyggelse struktur med svårlästa riktningar och mönster. Detta försvårar
en naturlig sammankoppling med detta område. Även Mariedals struktur
försvårar en naturlig koppling med Rosenholm. Här bidrar även järnvägen till
minskad koppling genom att utgöra en gräns och barriär mellan områdena.
Trots riksintresset kring Silletorpsån med 100 meters skyddszon och tydliga
höjdskillnader kan en fysisk förbindelse mellan Rosenholm och Allatorp
utvecklas. Allatorp som idag är en enskild enklav, blir genom en sammankoppling
en naturlig del av stadsstrukturen.

Det är viktigt att förebygga bildandet av isolerade områden mellan stora barriärer
som E22:an och järnvägen. Tydliga stråk och målpunkter kan ge Rosenholm
och intilliggande områden den naturliga kontakt som behövs för att Rosenholm
ska bli en del av Karlskrona stad. En struktur på Rosenholm som inbjuder till
verksamhetsetableringar kan bidra till att boende inom Backabo och Mariedal
vänder sig mot Rosenholm som i sin tur påverkar områdenas fysiska och
funktionella integration.

15.4  Täthet
Förutsättningarna för Rosenolm att utvecklas till en stadsdel med  samverkan
mellan  landskap och natur påverkas bl.a. av om bebyggelsen är koncentrerad
eller utspridd. Begreppet täthet  beskrivs nedan  utifrån rymlighet, visuella och
sociala aspekter samt befolkningsunderlag för att ge förslag på täthet inom
Rosenholm.

Stadsbyggarna har genom tiderna diskuterat för och nackdelarna med hög
täthet, måttlig täthet och låg täthet i städerna. Allt detta arbete har uppenbarligen
inte lett fram till någon samlad entydig slutsats om huruvida vi bör bygga tätt
eller glest, högt eller lågt.(Rådberg 1988) Krav på befolkningsunderlag för
olika servicefunktioner har i många fall tillåtits motivera täthet. På samma sätt
har stadsplanekostnader och markpriser kommit att styra tätheten. Även visuella
motiv har anförts, varvid den upplevda tätheten, stadsmässigheten, betonats.
De sociala konsekvenserna av befolkningskoncentrationer har därmed inte
uppmärksammats i samma utsträckning.

rymlighet
Olika täthetsgrader ger olika mängd rymlighet. Alla verksamheter kräver
utrymme. Det gäller såväl utomhusaktiviteter som butiker och bostäder. Med
god tillgång på fri markyta är det lättare att tillgodose utrymmesbehovet för
olika funktioner dock påverkas stadsmässigheten negativt då strukturen blir
spridd. Många menar att stadsplanering bör erbjuda hög exploatering på liten
geografisk yta. Detta medför en mycket liten grad av rymlighet.
En avvägning mellan rymlighetsbehov och stadsmässighet bör ge en blandad
stadsdel. Det innebär en stadsdel av både höga och låga byggnader i ett
stadsplanemönster i samverkan med de naturliga förutsättningarna som topografi
och växtlighet. (Rådberg 1988)

visuella aspekter
Begreppet täthet används ofta på olika sätt som kan skapa förvirring och ge
upphov till vilseledande jämförelser mellan olika områden. Begreppet täthet
syftar ofta på den upplevda tätheten. Den upplevelsemässiga tätheten behöver
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inte vara den samma som beräknad täthet, uttryckt i exploateringstal. Ett högt
exploaterat höghusområde kan tvärt om verka glest med ett minimum av
rumsbildningar. Ett låghusområde kommer oftare närmare stadsmässigheten,
då husens skala ger större möjligheter att husen ligger nära varandra. De små
enskilda husen kan varieras på olika sätt, så att rum, passager och effektiva
hänsynstagande till klimat skapas.(Statens planverk 1972)

sociala aspekter
Hög täthet är utmärkande för innerstäderna, dit människor dras på grund av
vitaliteten, närheten till människor och verksamheter av alla slag. Hög täthet är
därför något man bör sträva efter i ytterområdenas stadsdelar. Hög
exploateringsgrad inrymmer ett stort antal människor per ytenhet. Det medför
att människor möts och konfronteras med varandra i högre grad än i mindre
tätt byggda stadsdelar. Hög täthet är nödvändig för att inte bebyggelsen skall
bli alltför utspridd med långa avstånd mellan olika målpunkter inom stadsdelen
som följd. Låga byggnader kan ge större möjligheter till ett tätt stadsmönster
pga. sin höjd

Å andra sidan ger låg eller måttlig täthet möjligheter till låga hus, grönska och
trädgårdar utan alltför mycket störningar av biltrafik. Områden med låg täthet
kan ge goda resultat om de ligger lång utanför staden. Ligger de nära kan de
riskera att bli oattraktiva områden. Det finns även risker med måttligt täta
områden som kan leda till att de varken kan erbjuder de rena villaförorternas
lugn och ro eller de täta stadsdelarnas vitalitet och mångfald.

Med hänsyn till landskapet på Rosenholm bör en exploatering med relativt låga
byggnader i en tät struktur vara fördelaktigt. Ett samspel mellan bebyggelse
och natur framhålls samt ett underlag för service och därmed stadsmässighet
förebyggs.

15.5  Sammanfattande värderingar av Rosenholms landskap
och struktur

§ Rosenholm har två tydliga strukturer Kasernområdet och Västra Backabo.
Dessa skiljer sig genom grad av exploatering, användning, skala och antal
byggnader. För att planlägga stadsdel Rosenholm krävs att flera byggnader
rivs och de bevarade sätts i nya sammanhang utifrån struktur och användning.

§ Inom Rosenholm krävs en utveckling av målpunkter och stråk med hög
verksamhetsetablering för att ge en stadsmässighet med tydlig struktur med
möjlighet till sociala möten.

§ Utifrån landskapsanalys och klimatstudie kan man se att Rosenholm har ett
landskap rikt på rumsligheter och variation med olika naturslag samt mjuka
och hårda delområden som man bör ta till vara på vid en exploatering.
Dock bidrar inte denna mångfald till någon helhet för Rosenholm.

§ Utåt sett har Rosenholm en påtaglig landskapsbild med intressanta
höjdskillnader och naturinslag. Denna landskapsbild kan komma att
utvecklas till en stadsbild. Vid en exploatering kommer det visuella intrycket
att påverkas mest.

§ Delar av Rosenholm kan vid en exploatering förlora karaktär på grund av
dess begränsade tålighet. Byggnaders skala och placering i landskapet har
stor betydelse för om en byggnad skall komma att samspela med sin
omgivning.

§ Rosenholm är ett ytterområde som kantar till naturområden som till större
delen utgörs av ett militärt övningsområde. Vid en exploatering är det viktigt
att genom ett nytt stadsplanemönster utveckla närheten till rekreations-
områden samt tar hänsyn till ett varande av ett ”kantområde”.

§ Men trots alla fördelar med täthet bör Rosenholm framstå som en blandad
stadsdel med både högt exploaterade områden och lågt exploaterade
område vilket ger en balans mellan rymlighet och stadsmässighet.

Stad och natur i samverkan på Rosenholm
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16  ETT INTEGRERAT ROSENHOLM

Förutsättningarna för att Rosenholm ska kunna utvecklas till en stadsdel men
en blandning av funktioner påverkas inte enbart av stadsplanemönstret utan
även av läget och tillkomsten av närservice i området. Utifrån detta påstående
studeras Rosenholms förutsättningar för att bilda en integrerad stadsdel.

16.1  Olika integreringsgrader
De senaste decenniernas stadsbyggande har lett till att bostäder och arbetsplatser
separerats. Efterhand har den funktionsuppdelade staden blivit ifrågasatt och
intresset för att skapa integrerade miljöer har ökat. Integrering i planerings-
sammanhang innebär en blandning av funktioner inom samma område. På
stadsdelsnivå förekommer i regel alltid en viss blandning av bostäder och
arbetsplatser medan det på kvartersnivå samt inom enskilda byggnader inte är
lika vanligt. Ett område kan anses vara integrerat i områdesnivå men kan
samtidigt ha en uppdelning av funktioner i kvartersnivå. Funktionerna kan
integreras i olika hög grad och beroende på de lokala förutsättningarna. I vårt
fall handlar det om nyetablering av arbetsplatser och bostäder samt ombyggnad
av verksamhetslokaler på redan exploaterad mark samt i orörd natur.

På Rosenholm finns möjlighet att utveckla både ett halvintegrerat läge
(områdesnivå) med bostäder och verksamheter i varandras närhet men också
ett helintegrerat läge (kvartersnivå och byggnadsnivå) med verksamheter och
boende i samma byggnad. ( Johansson 1994) Denna möjlighet kan ge en
variation i stadsplanemönstret och då även för den mänskliga upplevelsen i
området med flera delområden och målpunkter inom området.

16.2  Positiva och negativa konsekvenser
En integrering bidrar till positiva konsekvenser för stadsdelen som tex. bättre
service, tidsvinster genom kortare arbetsresor, resurshushållning med en jämnare
fördelning av transportarbetet och sociala fördelar för både boende och
arbetande. Integration skapar även trygghet då livligheten ökar. Integrering ger
även negativa konsekvenser i form av miljöstörningar och buller från ökat
trafikarbete dygnet runt och minskad flexibilitet för företagen till följd av bl a
nödvändiga riskavstånd samt behov av fler kollektiva förbindelser uppstå.

Möjligheten till integrering har ökat genom bla. ökad miljömedvetenhet. Men
det finns också motsatta tendenser. Ökad riskmedvetenhet har drivit fram större
säkerhetsavstånd och trafikbestämmelser om dessa ska följas går det endast
att integrera verksamheter som kontor, småbutiker och hantverk och risken är
att det återigen blir en uppdelning av bebyggelsen i zoner och att välfungerade
efterfrågade stadsmiljöer med hög integrering i mindre utsträckning blir verklighet
(Nyström 1994 )

Integration ger en blandad stadsdel. I den inryms service, arbete, boende,
fritidsaktiviteter, rekreationsmöjligheter och helst ska det vara nära till
landsbygden för att få ett fungerande kretslopp. Integrering handlar i stor
utsträckning om närhet och tillgänglighet. Läget för en ny verksamhet bör
värderas med hänsyn till tillgängligheten dvs. möjligheten att nå arbetsplatsen
med cykel, kollektivtrafik eller bil liksom behov av lastbil och tågtransporter.
(Troedsson  1999) Detta behandlades i del 2, Till ett tillgängligt Rosenholm.

16.3  Integration av olika typer av bebyggelse
För att få en fungerande stadsdel krävs inte bara en integrering av olika funktioner
och med intilliggande områden utan även en integration av olika upplåtelseformer.
Inom exemplet Rosenholm är målet att det ska finnas en bostad för alla, villor,
radhus samt lägenheter i flerfamiljshus. Detta ger en stadsdel variation i struktur
och arkitektur samt en balanserad sammansättning av barnfamiljer, äldre och
ungdomar viket leder till ett större underlag för service och kollektivtrafik.
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16.4  Integrationen och trafikstruktur
Under tidigare avsnitt har  den traditionella stadens stadsplanemönster beskrivits
som det idealiska för ett område som ska uppnå hög integration rent
strukturmässigt. Traditionell stad har en struktur som underlättar för en integration
av olika verksamheter.

Trafikstrukturen inom den traditionella staden utgörs oftast av en ”nätstruktur”
viket innebär att det finns många alternativa vägar i olika riktningar inom nätet
som man kan röra sig kontinuerligt utmed. Det brukar kallas att systemet är
”rinnigt”.  Nätstrukturen återfinns bla i stadsplanemönster som rutnät- och
kvarterstaden och har stora möjligheter att skapa gator med butiksetableringar
och platsbildningar. Motsats till denna struktur finner man i ”trädstrukturer”
som representeras ofta i modernismen som grannskaps- och parkstrukturer.
Det är hierarkiskt uppbyggda system där rörelsen är starkt begränsad, bl.a.
beroende på att gatorna inte är sammankopplade.( Hiller 1996)

Det är viktigt att kunna förutse vad konsekvenserna blir av viss typ av
stadsstruktur både på grannskapsnivå och övergripande nivå. Betraktat ur ett
lokalt perspektiv kan segregerade gator vara passande i ett bostadsområde
medan om man ser det i ett större perspektiv är det viktigt hur hela staden
hänger samman. Avskilda områden kan fungera som barriärer i ett större system.
Förekomsten av barriärer i det urbana mönstret minskar rörligheten vilket medför
svårigheter att integrera olika funktioner. Barriärer i stadsmiljön kan se ut på
många olika sätt, det kan vara trafikstrukturer, stora byggnader, stora enklaver,
avspärrade områden, grönytor. Ofta har barriärer tillkommit med goda avsikter
men ibland har konsekvenserna både varit oväntade och oönskade.

Ett integrerat område består av flera verksamheter av olika karaktär. Olika
verksamheter kräver olika trafikslag och skiljer sig i antal transporter per dygn.
Detta kan medföra svårigheter både för planeringen av stadsplanemönstret då
utformningen av gatorna kan komma att påverka stadsmässigheten och
kvarteren samt gatans förhållningssätt till kvarteret och stadsdelen i sin helhet.
Antal fordon per dygn kan komma att påverka den fysiska strukturen genom

att viss verksamhet pga. buller endast kan integreras i områdesnivå. Vilket
medför renodlade verksamhetsgator inom det aktuella stadsplanemönstret. Det
finns en risk att olika trafikstrukturer inom en stadsdel påverkar strukturens
helhet och framkomligheten.

16.5  Förutsättningar för ny service
Inom Rosenholm kan troligen det framtida markutnyttjandet inrymma, kontor,
bostäder, lagerhantering, hantverk och verkstäder, småindustri och handel.
Området kan även inrymma idrottsverksamheter, mässor och konferenser samt
centrumbildande verksamheter. Det finns önskemål att Rosenolm ska utvecklas
mot en mindre andel störande verksamheter och en mer kontor och
handelsinriktad verksamhet med sin största tyngdpunkt inom fritiden.

Det är viktigt att Roseholm profilerar sig med en egen sammansättning av
verksamheter. Området behöver nischas för ha en möjlighet att gå med vinst
både ekonomiskt och som stadsdel, mot t ex fritidaktiviteter och natur-
anpassning.

Rosenholm som en integrerad stadsdel ger i ett inifrånperspektiv en ökad
variation och mångfald i stadsmiljön för både boende och arbetande. Genom
att människor rör sig i hela området ökar den sociala tryggheten. En integrering
med flertalet verksamheter medför ett bättre underlag för kollektivtrafiken till
Rosenholm, fler människor får Rosenholm som målpunkt. Området får en
jämnare trafikbelastning inom stadsdelen med en tidig förgrening till olika delmål.
En integrering medför även negativa aspekter för Rosenholm som ökat
trafikarbete över hela dygnet med bullerstörning som följd.

Länge var lokala centrumbildningar ett självklart inslag i stadens olika stadsdelar
så även i Karlskrona. Som studier i del 1 visar har en omstrukturering i
detaljhandel skett vilket medfört att små centrumbildningar har slagits ut med
en utarmning av stadskärnor som följd.

Stad och natur i samverkan på Rosenholm
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För att kunna etablera daglig service i Rosenolm måste arbete och boende
koncentreras för att tillsammans med intilliggande bostadsområden skapa ett
kundnära område. Genom lokal service får Rosenolm identitet som bidrar till
områdets kvalitet. Områdets läge intill större vägar som E22:an och
Ronnebyvägen samt järnvägen ger goda förutsättningar med hög tillgänglighet
med bil vilket underlättar för en serviceetablering inom Rosenholm sett ur ett
inifrånperspektiv.

näringsfånget och funktionskugga
För att få en stadsdel med hög stadsmässighet bör man utgå från näringsfånget
– näring ger stad. Om stadsdelens grundsten är bostaden kommer inte ett verkligt
stadsliv att uppstå. Självklart bildas ingen stadsdel om ingen bor där. Men ett
område utan verksamheter och handel är ett bostadsområde och ingen stadsdel.
En plats där människor enbart arbetar och roar sig är om möjligt inte heller en
stadsdel. (Söderlind 1998)

Näringsfånget för en ny stadsdel påverkas av flera faktorer, en av dem är
genomströmning som beskrivs i del 2. Funktionsskuggan är en annan faktor
som påverkar näringsfånget. En någorlunda stor verksamhetsetablering kastar
en stor funktionsskugga långt utanför verksamhetens gränser. Detta medför att
områden inom denna får problem att hävda sig som en stadsdel. Ju närmare en
stadsdel ligger en stark kärna, desto svårare har den att upprätthålla en egen
identitet. Slutsatsen blir att om en stadsdel ska klarar sig bör den ha läget,
långt borta för att utveckla en egen kärna eller ”vägg i vägg” för att ingå i
funktionsskuggan och där med en utvidgning av staden.

Rosenholm ingår i funktionsskuggan från Amiralens stormarknadsetablering.
Att bygga ett större köpcentrum på Rosenolm kan uteslutas. Närheten till redan
etablerad stormarknad gör en sådan användning oekonomisk och överflödig.

Fast food -verksamhet i stadsdelen har en fördel i aspekten att locka till sig
människor till området men en etablering bör tänkas över för att ge området sin
egna identitet och nischning.

En etablering av större handelsföretag är mycket ytkrävande. En sådan etablering
påverkar landskapsbilden i området då stora områden tas i anspråk av parkering.
Även trafikflödet ökar och påverkar boende- arbets- och fritidsmiljön

Utifrån del 1 kan man utläsa att små kompletta stadsdelar med blandade
funktioner nära ett större centrum är en omöjlighet. Verksamheter inom flera av
stadsdelarna till Karlskrona har avvecklats vilket medför en omvandling från
integrerad stadsdel till renodlat bostadsområde. Trots detta anses Rosenholm
ha goda möjligheter att bli en ”vägg i vägg” stadsdel i förhållande till
Karlskrona centrum och samtidigt utveckla ett innehåll som inte konkurrerar
med Amiralen. Dock finns det en risk att boende och arbetande inom Rosenholms
södra del spontant vänder sig mot andra centrum pga. den geografiska
uppdelning med E22:an som barriär.

Samtidigt som periferin är en svårighet så måste en framåtsträvande
stadsplanering inrikta sig på stadens ytterområden.

en mångfald av aktiviteter i Rosenholm
Karlskrona stad behöver ett samlat rekreationsområde för fritidsaktiviteter.
Idag är aktiviteterna utspridda och utgör mindre målpunkter i staden. Det finns
ett stort intresse inom kommunen att lokalisera idrottsverksamheter inom
Rosenholm. Närheten till innerstaden och goda kommunikationer till närbygden
samt återanvändningsbara lokaler är några skäl till deras intresse. Området
kan komma att bli ett expansionsområde för företag med idrottsanknytning
och kan därigenom attrahera till ett annorlunda boende med tillgång till en
mångfald av aktiviteter.

Idrottsverksamheter behöver oftast större lokaler och markområden som inte
går att erbjuda inom centrum. Standarden och ombyggnadskostnader för
byggnaderna inom Rosenolm kan vid en återanvändning anpassas efter det
avsedda ändamålet. Större markområden finns att tillgå för tex fotbollsplaner,
friidrott och hästhagar. Återanvändning kan underlätta för små
idrottsverksamheter att bära hyreskostnaderna.
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En stadsdel som innefattar en större mängd aktiviteter skulle underlätta
samkörning av tider och underlätta för varje enskild person att ha flera
fritidsysselsättningar. Detta bidrar till ett minskat transport arbete. Aktiviteter
bör placeras inom hela området för att sprida ut trafikflödet och skapa flera
målpunkter även på kvällstid, vilket skapar trygghet. Även dagtid bör området
aktiviteter utnyttjas av tex. skolor och områdets arbetande.

befolkningsunderlag
Om en verksamhet kan antas kräva ett visst minsta underlag så kan man utifrån
detta underlag och ett visst antaget gångavstånd beräkna den nödvändiga minsta
täthet som erfordras. Men behovet av underlag för en viss verksamhet är svårt
att bedöma med absolut precision, isynnerhet om man ser på de stora
förändringarna i befolkning, levnadstandad som inträffar på längre sikt. Vidare
förändras verksamheterna under tiden; skolor och annan service organiseras
efter nya principer vilket leder till förändrade krav på underlag. Det är därför
vanskligt att ange en viss nödvändig bebyggelsetäthet med utgångspunkt från
antagande om gångavstånd och underlag i antal hushåll eller lägenheter.

skolor
Till följd av en exploatering på Rosenholm kan eventuellt en utökning av skolor
krävas. Avståndet till de närmaste skolorna, Backaboskolan och Sunnadal-
skolan från Rosenholm är ca 0,5- 1,5 km. Backaboskolan som ligger i direkt
anknytning till Rosenholm är endast en lågstadieskola. Sunnadalskolan är en
låg- mellan och högstadieskola. Inom Karlskrona kommun finns inga regler
eller rekommendationer för underlag och avstånd för bildandet av en ny skola.
Karlskrona kommun har idag en överkapacitet på flera av kommunens skolor.
Trots en stor exploatering på Rosenholm föreslås ingen ny skola skola på
Rosenholm då området inte enbart kommer att inneha boende utan även
arbetande.

En ökad efterfrågan på kollektivtrafik
För att kunna etablera spårunden kollektivtrafik till Rosenholm krävs ett stort
underlag av boende, arbetande. Rekommenderat avstånd till kollektivtrafik är

400 meter. Flera av bostäderna och verksamheterna kommer att placeras utanför
detta avstånd. För att inte avstånden på Rosenholm ska kännas långa föreslås
att en tät bebyggelsen även ska etableras ner mot det eventuella tågstoppet för
att korta avståndet visuellt.

 16.6  Sammanfattande värderingar av ett integrerat Rosenholm
§ Idag finns som tidigare nämnts inga bostäder inom Rosenholm. Den tidigare

mångfacetterade militära verksamheten har med nerläggningen reducerats
kraftigt.

§ Integrering av olika funktioner och upplåtelseformer kan ske i olika grader
beroende på de lokala förutsättningarna. Exemplet Rosenholm omfattar
nyetablering av arbetsplatser och bostäder samt ombyggnad av
verksamhetslokaler samt nybyggnad. Detta bör ske i ett halvintegrerat läge
med bostäder och verksamheter i varandras närhet men också i ett
helintegrerat läge med verksamheter och boende i samma byggnad.

§ En integrering bidrar till positiva konsekvenser för stadsdelen som tex. bättre
service, tidsvinster genom kortare arbetsresor, jämnare fördelning av
transportarbetet och sociala fördelar för både boende och arbetande. Dock
även negativa konsekvenser i form av miljöstörningar och buller från ökat
trafikarbete dygnet runt och minskad flexibilitet för företagen till följd av
nödvändiga riskavstånd.

§ För att kunna etablera daglig service i Rosenolm måste arbete och boende
koncentreras för att tillsammans med intilliggande bostadsområden skapa
ett kundnära område. Trots Rosenholms läge med funktionskugga från
Amiralens köpcentrum kan troligen det framtida markutnyttjandet inrymma,
kontor, bostäder, lagerhantering, handel, verkstäder och småindustri samt
flertalet fritidsaktiviteter. Men det krävs att innehållet nischas för att uppstå.

§ Ett tätt stadsplanemönster ger en närhet mellan människor och olika
verksamhet. För att öka kontakten med övriga delar av Karlskrona bör en
hög täthet utvecklas på Rosenholm. En högre täthet ger ett underlag till
service och kollektivtrafik.

Stad och natur i samverkan på Rosenholm
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17  PRINCIPFÖRSLAG

Föregående analyser och diskussioner används här som utgångspunkter för att
kunna förverkliga intentionerna på Rosenholm med grund i ett inifrånperspektiv.
Principförslaget omfattas av ett nytt grönstråk i syfte att exploatering skall ske
med hänsyn till landskapets kvaliteter samt riktlinjer för hur stadsplanemönstret
skall utformas med mötesplatser innehållande service, verksamheter och
aktiviteter samt kopplingar till närliggande områden.

Inom principförslaget föreslås olika strukturer för fyra av de fem karaktärs-
områdena, Kasernområdet östra resp. västra, området intill Silletorpsån och
Västra Backabo detta för att medverka till att Rosenholms olika karaktärer
bevaras, vilket bidrar till områdets identitet och originalitet. Området intill E22:an
beskrivs här som en struktur pga. dess förutsättningar och framtida ändamål
samt attraktivt reklamläge. Entréområdet beskrivs under  principförslagen i del
två.

17.1  Ny struktur på Rosenholm
En tätare struktur på Rosenholm skulle medverka till en hög integration av
olika bebyggelseformer och funktioner. Rosenholm skulle bli en ny målpunkt
för stadens invånare. Därigenom uppnås ett bättre samband med övriga
Karlskrona samt en integration av Rosenholm och intilliggande bostadsområden.
Ett viktigt led i planeringen av Rosenholm är att området utvecklas i samspel
med landskapet och naturen.

stadsplanemönster
Kasernområdet västra
Kasernområdets struktur föreslås vara uppbyggt kring ny huvudinfart till
Rosenholms. Stråket utgör första intrycket till Rosenholm och bör utformas
tätt och stadsmässigt med ett innehåll av bostäder, verksamheter och service.

Kvarterstrukturen föreslås utgå från ett traditionellhet rutnät med flera möjligheter
till vägval i ett ”rinnigt” system med flera små platser. Gatorna kantas av
parkeringar och trottoarer som i sin tur kantas av byggnader. Skalan föreslås
till tre våningar i syfte att ta hänsyn till landskapets tålighet utan referenser samt
för att uppnå en trivsel och trygghet. Områdets norra fond kommer att utgöra
ett ”kantområde” vilket medför att strukturen här bör öppnas upp med flera
stråk till omkringliggande natur.

Intill Silletorpsån
Området kring Silletorpsån utgörs av ett riksintresse vilket medför en begränsning
för nybyggnation . Ny bebyggelse hänvisas till redan exploaterad mark intill
förrådsbyggnaderna i en mindre tät struktur med största delen innehållande
verksamheter.

Kasernområdet östra
Kasernområdet östra utgör ett område med till större delen orörd natur.
Strukturen föreslås här vara relativt tät med större delen friliggande stadsvillor
i samspel med naturen. Området är högt beläget vilket medför möjligheter till
siktlinjer ut över Kasernområdet samt terrassutformad bebyggelse. Strukturen
mot området intill E22:an föreslås vara tätare i ett rutnät med ett innehåll av
både bostäder och verksamheter. Området har möjlighet att bilda ett
verksamhetsstråk ner mot Kasernområdet.

Intill E22:an
Genom en exploatering kommer landskapsbilden att förändras och där med
även det första mötet med området. Det är viktigt att bevara landskapsbilden
samtidigt som områdets topografi och läge tål en hög exploatering. En öppen
struktur med möjlighet för E22:ans trafikanterna att se in i området, via sparad,
natur innehållande verksamheter och handel föreslås.

Västra Backabo
Strukturen på Västra Backabo föreslås relativt tät. Närheten och utsikten över
havet kan tas till vara delvis genom en högre bebyggelse bestådende av
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flerfamiljshus. Området har en varierande topografi. Bebyggelsen kan utformas
terrasserad och därmed kan höjdskillnaderna tas till vara.

grönstruktur
Identitet och struktur är två av de viktigaste komponenterna som har betydelse
för människans föreställning av sin omgivning. I dagsläget är naturen en av
Rosenholms identitetsgivare och även ett starkt element som ger områdets dess
struktur.

Då Rosenholm har stora arealer intilliggande vacker natur fkan man tillåta att
större delar av skogsområdena inom planområdet, idag orörda naturområden
intill E22 och inom Västra Backabo, kan exploateras, med hänsynstagande till
fridlysta arter och äldre trädbestånd. Ett samspel mellan natur och bebyggelse
skulle bevara områdets landskapsbild och därmed dess karaktär och identitet.

För att bevara Rosenholms landskapsbild föreslås ett bevarande av två tydliga
grönstråk som bidrar till att gränser inom området förtydligas men också utgör
ett helhetsgivande element.

Det delvis starkt kuperade landskapet kan försvåra en tätare exploatering.
Tillgång på befintlig natur med dess grad av offentlighet ska vara övervägande
intill bostäder och företag.

Nya gröna inslag föreslås koncentreras till platser och stråk för att bidar till
orienterbarheten i området. Ny grönska ska underordna sig den befintliga.

Närheten till havet är en stor kvalitet på Rosenholm. Inom en ny struktur föreslås
vattnet få en framträdande roll genom dagvattenkanaler inne i området samt
utvidgning av Silletorpsån och våtmarken vid entréområdet. Havsutsikten är
viktig. Sett ur ett inifrånperspektiv bör havsutsikten tas till vara genom utgallring
och bebyggd kontakt. Området har stor möjlighet att skapa havsutsikt till ett
flertal boende och arbetande.

Stad och natur i samverkan på Rosenholm

grönstruktur

utblickar
hav
dagvatten
sparad grönstruktur
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Landskapets stora drag med kuperad mark och tydliga gränser är signalement
som bör bevaras. Även den flacka delen av Rosenholm trots sin storlek är en
tillgång till Rosenholms varande som stadsdel. Dess glesa grönska kan ge ett
tydligt rum i stadsplanemönster och ge en kontrast till övriga delar av Rosenholm.
Landskapets rumslighet och gränser får inte suddas ut vid nya bebyggda tillskott.

stråk
Ett nytt gång- och cykelstråk bör anordnas mellan bostadsområdet Backabo
och Rosenholm.Detta skulle bidra till en koppling till övriga staden samt utgöra
ett naturligt stråk för skolungdomar till Sunnadalskolan vilket resulterar i ökad
rörelse inom Rosenholm. Stråket skulle utgöras av en bebyggelselänk med
bostäder och verksamheter. Den nya bebyggelsens struktur och utformning är
viktig för att skapa ett tryggt stråk och öka tillgängligheten. Bebyggelsen ska
även motverka det faktiska avståndet.

I dagsläget förflyttar sig människor i Rosenholm huvudsakligen med bil i områdets
utkant. Med en ny infart leds besökare och invånare via ett huvudstråk in i
områdets mitt. Trafiken fördelas senare till flera målpunkter vilket ger ett minskat
koncentrerat trafikarbete samt underlättar orienteringen i området och en helhet
kan upprätthållas.

E22:an utgör en barriär genom Rosenholm. För att övervinna detta faktum
föreslås en gång och cykelbro mellan Kasernområdet och Västra Backabo
vilket leder till ökad tillgänglighet samt valmöjlighet i strukturen. Flera stråk till
intilliggande natur bör underlättas genom en öppnare struktur.

mötesplatser
Idag saknas en naturlig mötesplats på Rosenholm. Intill kvarvarande
kasernbyggnad föreslås en större mötesplats te x. ett torg med kaféer. Mindre
mötesplatser bör placeras längs med verksamhetsstråket mellan Västra Backabo
och Kasernområdet.

stråk och mötesplatser

1:12000
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17.2  Stadens funktioner tar plats på Rosenholm
Karlskronas verksamheter tenderar att söka sig ut från stadens centrala delar
pga. markbrist och höga kostnader. Karlskronas nordvästra region är av stort
intresse och därmed Rosenholm.

Inventeringen av Rosenholm har givit indikation om vilka delar som troligen
kan komma att bli centrala med större genomströmning av människor och vilka
som tenderar att bli mer avskilda. Ett system som har segregerade gator kan
vara bra om syftet med planen är att åstadkomma avskildhet på platsen. Det
kan vara önskvärt i vissa delar av Rosenholm tex i renodlade bostadsområden
där avskildheten prioriteras. Som motsats kan en plats där människor i hög
utsträckning passerar vara strategisk att nyttja för handel och service.  Detta
kan i exemplet Rosenholm vara svårt att förutse pga. begränsat innehåll. Nedan
föreslås att attraktioner och aktiviteter placeras där gående kan förväntas
passera. En integrering av olika verksamheter föreslås ske till större delen på
kvartersnivå men även i bebyggelsenivå och områdesnivå.

rekreation
Vid en exploatering av en ny stadsdel på Rosenholm är det viktigt att beakta
dagens rekreationsvärden. Dagens rekreation i form av vistelse i ostörd natur
hänvisas vid en exploatering till intilliggande natur med bra tillgänglighet från
Rosenholms bebyggda delar.

Inom Rosenholm föreslås en mångfald av aktiviteter. Aktiviteterna skall vara
utspridda över hela området längs stråk och knutpunkter för att skapa en
stadsmässighet och trygghet samt för att underlätta för en utspridning av trafiken,
dock föreslås en övervägande koncentration av aktiviteter till Kasernområdet,
där olika stråk kommer att sammanstråla. En lämplig plats för utomhusaktiviteter
är området intill Silletorpsån p g a riksintresset.

Flera av aktiviteterna som kommer att efterfrågas av boende och arbetande
kan delvis inrymmas i befintliga byggnader. Flertalet aktiviteter i området kan

Stad och natur i samverkan på Rosenholm

bidra till att Rosenholm även är befolkat kvälls och nattetid. Vilket även kan ge
kundunderlag för kvällsöppna kaféer.

bostäder
Utifrån analys av Karlskronas ytterområden kan man utläsa att bostäder i
stadens kant helst ska vara mindre med närhet till markplan. Inom Rosenholm
föreslås olika upplåtelseformer för att få ett spännande stadsplanemönster men
också för att underlätta för en integrering av olika åldrar. Vilket i sin tur ger ett
ökat kundunderlag för ett större serviceutbud.

verksamheter
Naturen, havet och läget intill större väg och områdets bakgrund som
militärtövningsområde utgör attraktionskraften för att locka nya företag,
utbildningsverksamhet och rekreationsaktiviteter. För att detta ska bli verklighet
krävs att innehållet på Rosenholm nischas tex. mot ett  fritidsinriktat företagsklimat
med handel som har en stor serviceinriktning.

Kontorsverksamhet och andra reklamberoende verksamheter bör etableras
intill trafikleder som E22:an för att få största kundunderlag. Byggnaderna fungerar
även som bullerdämpning från trafiklederna till övriga Rosenholm.

Områdets kasernbyggnader, förråd, verkstäder, gymnastiksal bedöms ha goda
möjligheter för nya användningsändamål. Mindre företag är ofta intresserade
av att dela lokalutrymmen och ingå i en företagsgemenskap. Rosenholm kan
förväntas locka till sig företag med behov av mindre lokaler. Dessa företag kan
dela utrymme i kasernbyggnaderna och ingå i en företagsgemenskap. Ett
gestaltningsprogram för områdets verksamhetsbyggnader bör utformas med
speciella riktlinjer för indelning av lokaler och förändringar av exteriörer. Lokaler
i bottenvåning bör redan vid nybyggnation och återanvändning anpassas för en
offentlig miljö med fönster samt för en flexibel användning. Storskaliga
utrymmeskrävande enheter inom Rosenholm föreslås planeras inom mindre
expansiva områden som även har en hög tålighet. Detta pga. att de kan påverka
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integration och funktioner

verksamheter
låg integrationsgrad

bostäder
verksamheter
handel
service
hög integrationsgrad

bostäder
låg integrationsgrad

bostäder
låg integrationsgrad

bostäder
verksamheter
handel
service
hög integrationsgrad
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skalan och den upplevda helheten inom Rosenholm. Olika storlek på byggnader
bidrar dock till variation i strukturen.

service
Små stadsdelscentrar fungerar som mötesplatser och reseknutpunkter för
boende och arbetande inom en stadsdel. Idag finns ingen service inom Rosenholm
men nya bostäder och fler verksamheter kommer att ge ökad efterfrågan. För
att bilda ett kärna och mötesplats inom Rosenholm med bra tillgänglighet bör
servisen koncentreras i områdets mitt tillsammans med busshållplats. Underlaget
förväntas klara bla. en dagligvarubutik och caféer.

17.3 avslutning
Rosenholm är ett varierat område med skilda karaktärer i både bebyggelse
och natur. Områdets lokalisering intill ett stort samanhängande naturområde,
havet samt större trafiklänkar ger möjlighet att erbjuda bostäder och
verksamheter i attraktiva lägen. Rosenholms topografi, rumslighet och tydliga
gränser är  identitetsgivande och därmed viktiga element för en fortsatt planering
av området. Ett hänsynstagande till lokalklimat och landskapsbildens tålighet
samt Rosenholms tillgänglighet till rekreation utgör en viktig grund för samverkan
mellan stad och natur.

Utifrån analyser, diskussioner samt sammanställda principförslag kan
övergripande riktlinjer för fortsatt planering utläsas:

Hög täthet och tydliga kopplingar till intilliggande områden samt ny attraktiv
målpunkt.

Hög integration vid tydliga stråk och platser med en variation av funktioner och
byggnation.

Hög naturanpassning med sparade grönområden och nya gröna inslag som
alléer och gröna torg.
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18 INLEDNING

I denna delen redovisas ett förlag till planering av Rosenholm. Som grund till
förslaget ligger föregående delars principförslag som ställs samman och utvecklas
för att ge en helhetssyn över området. Enligt tidigare resonemang ska nu
förutsättningar som tillgänglighet, kopplingar, integrering och naturanpassning
styra planeringen av området, vilket resulterar i ett förslag som delvis kan ses
som flexibelt samtidigt som vissa delar behåller sin givna struktur och användning.

18.1 Förutsättningar från principförslagen
Principförslagen i del 2, Till ett tillgängligt Rosenholm, och del 3, Stad och natur
i samverkan på Rosenholm, ligger till grund för planförslaget och kan
sammanfattas enligt följande:

utifrånperspektivet  -Till ett tillgängligt Rosenholm
- Västra Backabo får en ny infart i anslutning till entréområdet, vid nuvarande

uppfart till E22.
- Planera med fokus på entréområdet som bör ges en utformning som ökar

intresset och uppmärksamheten för Rosenholm redan i anslutning till E22.
- Utforma nya Rosenholmsvägen så att barriäreffekterna av E22 minskar

och Kasernområdet och Västra Backabo kopplas samman till ett område.
- Knutpunkt Västra Backabo bildar mötesplats mellan Rosenholm och

Backabo/Mariedal. Ny uppfart till E22.
- Planera området genom att jobba med sammanbindande stråk, visuella

och funktionella, över vägar, järnvägar och mot omgivande kvaliteter som
natur och vatten.

inifrånperspektivet –Stad och natur i samverkan på Rosenholm
- Bebyggelsen bör utgöra en tät struktur för att ge området en känsla av

stadsmässighet.
- Planeringen ska ske i samspel med landskap och natur.

- Bevara Rosenholms karaktär genom att spara samt om möjligt utveckla
tydliga grönstråk.

- Planera för ett stadsplanemönster som möjliggör tydliga mötesplatser i olika
former.

- Bevara kvaliteten bestående av tillgänglighet till rekreationsmöjligheter.
- Planera för ett varierat stadsplanemönster med olika typer av bostäder.
- Lokalisera verksamheter i attraktiva lägen, längs stråk och vid E22.

Dessa principförslag följs upp mer eller mindre genom hela det slutgiltiga
förslaget. För att få ett klart koncept att jobba från har de tillsammans fått bilda
grunden till fem tydliga huvudprinciper.

18.2 Fem huvudprinciper i planförslaget
Förslaget till ny bebyggelse på Rosenholm har utarbetats efter följande principer:

§ Stadsdel
Rosenholm planeras enligt en traditionell stadsutveckling med bostäder och
verksamheter som tillsammans bildar en stor variation i både
upplåtelseformer och struktur. Genom att planera Rosenholm som en ny
stadsdel hoppas vi att området blir attraktivt för såväl boende som för
verksamhetsetablering. Förhoppningen är att Rosenholm i framtiden ska
utgöra en ny målpunkt i Karlskrona, både i form av entré till staden och
som spännande stadsdel.

§ Ökad tillgänglighet
Ett kompletterande gatunät samt ny gång- och cykelstruktur kopplar samman
Rosenholm med intilliggande områden samt ökar tillgängligheten mellan
delområdena Kasernområdet och Västra Backabo. Buss- och tåghållplats
ger Rosenholm en ökad tillgänglighet för alla till olika målpunkter lokaliserade
utanför området.

Rosenholm -en del av staden
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§ Funktionsblandning
Aktiviteter och attraktioner placeras över hela planområdet längs med stråk
och platser för att ge Rosenholm ett rikt socialt liv. Målpunkter och stråk
utformas olika för olika aktiviteter t ex. genom bredare trottoarer för
uteservering, små platser som ger offentlighet, stora torg, sparade grönstråk
samt buss- och tåghållplatser.

§ Naturanpassning
Staden möter naturen på Rosenholm med varierad planstruktur i olika
delområden. Genom att bygga med olika karaktärer kan bebyggelsen och
naturen få en naturlig samverkan. Kopplingen till omkringliggande natur tas
till vara genom anpassning av bebyggelsen.

§ Ny kustlinje
För att göra entréområdet tydligt utvecklas den befintliga våtmarken samtidigt
som även Karlskronas entré markeras genom utveckling av havet. En ny
kustlinje bildas då södra delen av Silletorpsån bildar som fortsättning på
havet in mot Rosenholm.

18.3 Flera möjligheter
Vi har i detta arbete valt att inrikta oss på Rosenholms möjligheter som del av
en traditionell stadsutveckling med bostäder, verksamheter samt fritidsaktiviteter.
Karlskrona växer och trycket ökar på bostäder och arbetstillfällen. Rosenholm
bildar en fortsättning på staden västerut, vilket gör det naturligt att inrikta sig på
en flexibel men ändå traditionell planering.

Under arbetes gång har vi diskuterat flera alternativ till innehåll på Rosenholm.
Pga. examensarbetets omfattning och tidsbegränsning kan vi inte redovisa dessa
alternativ som planer.

idrottsområde
Rosenholm nischas som ett aktivitetsområde där de flesta idrottsaktiviteter finns
representerade. Flera av Karlskronas idrottsföreningar är i behov av nya eller

kompletterande lokaler. En satsning där flera idrotter finns samlade på ett
gemensamt område skulle öka möjligheterna för både barn och vuxna.

mässområde
Rosenholm som ett område där större evenemang och mässor kan lokaliseras.
Inom området planeras för mässhallar, mindre lokaler för verksamheter samt
service som hotell och restauranger. Ett väl synligt och tillgängligt område som
ger tydlig reklam för Karlskrona.

friskvårdsområde (spa)
En chansning att nischa området inom hälsa och rekreation. Populärt idag men
kan vara osäkert inför framtiden.

utbildningscenter
Rosenholm som utbildningsområde. Samverkan mellan olika utbildningsnivåer.
Eventuellt lämpligt som område för högre utbildning inom polis, räddningstjänst
etc.

externetablering
Storföretag som IKEA i attraktivt läge vid E22 mellan Roneby och Karlskrona.
Rosenholm blir i detta fallet ett rent verksamhetsområde, eventuellt med bostäder
i Västra Backabo.
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19 PLANFÖRSLAG

I detta kapitel redovisas det slutliga förslaget över en ny planering på
Rosenholm. Möjligheterna att exploatera Rosenholm är många av vilka detta
är ett förslag. Framtiden kommer med all säkerhet att bjuda på flertalet
andra planer och idéer som underlag innan det färdiga Rosenholm står klart.
Vårt förslag redovisas i form av kartor med tillhörande bilder och text. Ren
fakta redovisas nedan som inledning till kapitlet.

19.1 Fakta
Rosenholm omfattar ett så stort område att en utbyggnad i etappform borde bli
nödvändig. Eftersom Kasernområdet redan omfattar viss bebyggelse med
påbörjad verksamhetsetablering föreslår vi att etapputbyggnaden börjar med
entréområdet för att ge Rosenholm en tydlig framsida med god tillgänglighet.
Nästa etapp blir då Västra Backabo för att knyta samman med befintliga
områden samt utnyttja attraktiva lägen. Då de största förändringarna i
vägstrukturen kommer att ske kring Västra Backabos struktur blir denna form
av etappindelning ännu mer riktig för att bilda en färdig grund inför vidare
etapper. Samtidigt som man i startskedet fokuserar på entrén pågår i
Kasernområdet aktiviter som gör att området känns levande trots att det inte
börjat exploateras.

Enligt vårt planförslag kommer bostäder och verksamheter inom området att
fördelas enligt följande:
- Kasernområdet omfattar ca 750 bostäder och 343 000 kvm verksamheter.
- Västra Backabo omfattar ca 1000 bostäder och 60 000 kvm verksamheter.

Rosenholm -en del av staden

Arbetsmodell
-planförslag i färgade papperslappar som även
visar riktningar inom området. Dessa riktningar
har tagits fram genom studier av landskapet
och befintlig bebyggelsestruktur.
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Sluten struktur
Tät bebyggelse med små gårdsbildningar av varierad
karaktär. Hushöjderna anpassas efter väderstrecken för
att ge gårdar och lägenheter  goda solchanser. Mest
bostäder, eventuellt verksamheter i bottenplan. (2-4 vån)

Befintlig struktur
Bebyggelse som anpassas till den befintliga strukturen och
samtidigt knyter an till ny struktur. Befintlig bebyggelse
har bitvis ändrat karaktär för att ge bättre förhållande
inom det nya stadsplanemönstret. (2-4 vån)

Gles struktur
Bebyggelse bestående av villor med privata gårdar samt
radhus med mindre egna tomter.Bebyggelsen bildar en
egen avskild enklav i form av gränser som nivåskillnader
och vegetation. (1-2 vån)

Naturanpassad struktur
Bebyggelse i form av verksamheter och bostäder som
gränsar dels till vägar och dels till bevarandevärd grönkil.
Byggnaderna utformas med en strikt sida mot vägarna
och en öppen sida mot naturen. (3-4 vån)

Storkvarter
Relativt tät bebyggelse med stora gårdsbildningar
innehållande sparad vegetation. Verksamheter och
bostäder samsas om gårdarna som ges olika offentliga
karaktärer. (3-4 vån)

Fri struktur
Friliggande byggnader som anpassas till topografi,
utblickar samt reklamläge. Större delen av denna
bebyggelse ligger i anslutning till E22 och entréområdet,
vilket gör utformningen särskilt viktig. (3-5 vån)

bebyggelsekaraktärer

1:12000
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nytt gatunät
gång- ochcykelnät
bussnät

rörelsemönster Nytt gatunät
De nya vägarna inom Rosenholm kopplar till omgivande befintlig struktur och
verkar för att öka tillgängligheten både i och från området. Den nya infarten till
Västra Backabo i kombination med ny uppfart till E22 ger området en ökad
genomströmning och ger områdena Backabo och Mariedal större möjligheter.
Som huvudstråk kan ses den vägsträckning som busslinjen använder. Övriga
vägar har mest som syfte att mata verksamheter och bostadsområden. Parkering
föreslås i huvudsak i anslutning till samt längs med gatorna.

Gång- och cykelnät
Till befintligt GC-nät läggs kompletterande stråk som ökar tillgängligheten mellan
Västra Backabo och Kasernområdet samt till omkringliggande målpunkter.
Gatustrukturen inom området utformas på de oskyddade trafikanternas villkor,
dvs. separat gång- och cykelväg planeras ej.

Bussnät
Kollektivtrafiken är nödvändig för att göra Rosenholm tillgängligt för alla. Ny
busslinje föreslås samverka med intilliggande områdena Backabo och Mariedal
för att ge möjlighet till hög turtäthet. Busslinjen dras i gatunätets huvudstråk.

Rörelseprinciper
Från att ha varit förbjudet område för allmänheten föreslås Rosenholm nu som
ett tillgängligt och öppet område. Även där kvarteren kan verka slutna ska gårdarna
utformas på ett sätt som möjliggör för människor att röra sig fritt genom området.
Där barriärer försvårar framkomligheten, tex. i form av nivåskillnader och större
vägar, överbyggs dessa genom trappor i naturen, GC-broar etc.

Gårdsprinciper
-att röra sig genom kvarter

22 , 5 32 2 , 53

k ö r f ä l t p a r k e r i n gp a r k e r i n g

Rosenholm -en del av staden
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platsbildningar Gröna rum
Gröna rum utgörs till större delen av planerad grönska som anpassas till
gårdsbildningar, bebyggelsens funktion samt platsen. De gröna rummen är till
stor del halvoffentlig mark.

Offentliga platser
Större eller mindre offentliga platser med stadsmässig karaktär. Kan vara
kommunikationsanpassat med tågstopp, parkering eller busshållplats,
handelsanpassat med service eller anpassat som ”vanliga” sociala mötesplatser.

Sparad natur
Sparad vegetation fungerar som koppling till rekreationsområden och bildar
därmed en grönstruktur,  identitetsgivande för Rosenholm.

Natur i centrum
Utsparad grönyta bildar plats i Rosenholms mitt för
aktiviteter och samvaro. Grässlänt med trappor kan förutom
sitt estetiska värde utgöra ”läktare” för de aktiviteter som
utövas på den öppna gräsplanen. Träddunge planeras för
att ge lugn och harmoni åt platsen.

Entré
Entrén utgör besökarens första möte med såväl
Rosenholm som Karlskrona. Genom att låta havet ledas
in i entréområdet  ges Rosenholm en tydlig karaktär och
ett större värde både för de som vistas i området och
som estetsikt tilltalande miljö för förbipasserande
trafikanter.Dagvatten från Kasernområdet leds längs med
gator ner till entrésjön där det även planeras för anlagd
våtmark. Förhoppningen är att Rosenholms entréområde
i framtiden kommer att utgöra Karlskronas västra entré
med tilltalande miljöer och funktionella knutpunkter.
Utformningen av Rosenholms entéområde bör planeras
så att visuell kontakt mot Karlskrona blir möjlig.1:12000
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Siktlinjer
Planstrukturen anpassas för att möjliggöra utblickar mot havet och ut över
områdets olika karaktärer.

Funktionella kopplingar
För att åstadkomma en god tillgänglighet planeras för kopplingar över
barriärer samt till intillliggande områden. Dessa kopplingar kan utgöras av
GC-bro, ny sammanbindande gata eller som järnvägsövergång. Kopplingar
utåt är mycket viktigt för att förankra Rosenholm som del av Karlskronas
övriga struktur.

Gröna kopplingar
Mot militärägda grönområden i nordöst anpassas bebyggelsen för att koppla
samman områdena. Detta genom att ge byggnaderna en gles och fri
utformning i planstrukturens ytterkanter.

Cirkulationsplatser
Genom att anlägga två cirkulationsplatser på Rosenholm ökar tillgängligheten
för bil och för kollektivtrafik. Cirkulationsplatsen områdets östra del kopplar
samman Rosenholm med Backabo och Mariedal, vilket leder till att
möjligheterna för boende i dessa områden ökar markant.

Rosenholm -en del av staden

kopplingar

cirkulationsplats
siktlinjer
funktionella kopplingar
gröna kopplingar
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funktion/integration

bostäder/verksamheter
verksamheter
bostäder

inspiration

radhussmå gröna rum

hus i natur

hus i natur

1:12000
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