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DEL 2 

PLANFÖRSLAG 
När jag nu tillämpar de tre stadsbyggnadsidealen på oljehamnen blir det ena förslaget en 

trädgårdsstad och det andra förslaget en sjöstad. Anpassningsförmågan för stenstaden är liten, 

för trägårdsstaden stor och för sjöstaden störst. Att sjöstaden har så stor anpassningsförmåga 

beror på att detta ideal ännu inte har så strikta regler om vad som är rätt och fel.  

       I båda förslagen skapas en ny stadsdel i anslutning till centrala Karlskrona. En bebyggelse 

på oljehamnen skapar en mer sammanhållen stadsstruktur mellan Trossö och Pantaholmen. 

Det tar ca 5 minuter att cykla till centrum, högskolan och sjukhuset från oljehamnen. 

Förskolor och skolor, både grundskola, högstadier och gymnasium finns på gångavstånd från 

området. Wämöparken och Bryggarberget är grönområden som ligger i oljehamnens närhet. 

Gemensamt för de båda förslagen är att det är planerat för gårdsgator, vad det innebär 

förklaras i nästa stycke. Rumsligheten och tillgängligheten till havet är också två saker som de 

båda förslagen har gemensamt. Huvudgatan genom båda områdena har ungefär samma 

sträckning som dagens Heliumgata. Då behålls det siktstråk som finns tvärs igenom området 

in mot de centrala delarna av Karlskrona. I hela oljehamnen finns en visuell kontakt med 

centrala Trossö som bör tas till vara. 

 

 

Siktlinje längs Heliumgatan 

 

I dagsläget är det mycket som skymmer den siktlinje som går över vattnet och ända bort till 

brandstationen. 
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Gårdsgator 

Trafiken i bostadsområden kan planeras på olika sätt. Trafikplaneringen i Sverige har gått från 

SCAFT (Stadsbyggnad, Chalmers, Arbetsgruppen för Trafiksäkerhet), till TRÅD 

(Trafikplaneringsråd för tätort) och till Lugna Gatan (en planeringsprocess för säkrare, 

miljövänligare, trivsammare och vackrare tätortsgator). Planeringen i SCAFT områdena 

byggde på trafikseparering med bilen som utgångspunkt. Ett av problemen med SCAFT var 

att tillämpa det i befintliga områden. TRÅD kom för att ge råd som var användbara även i 

äldre områden med befintlig bebyggelse. De allmänna råden i TRÅD visade på tre 

sammanhängande planeringsprinciper om lokalisering, grannskap och trafiktålighet som 

skulle leda till ett bättre samspel mellan bebyggelsen och trafiken. I Trafik för en attraktiv 

stad (2006) framhålls fördelarna med att olika trafikslag blandas. Den här integreringen ställer 

höga krav på utformning och hastighetsanpassning. Ett sätt att åstadkomma detta är med en 

gårdsgata där alla trafikslag finns på samma gatuyta, utan att skiljas åt med kant eller 

nivåskillnad. Vägverkets skrift, Vägar och gators utformning (2004-05) har regler för hur en 

gårdsgataska utformas: 

 En väg eller vägsträcka som enligt lokala föreskrifter ska vara gårdsgata ska vara 

utmärkt med vägmärken för gårdsgata 

 Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart 

 Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade 

parkeringsplatser.  

 Fordonsförare har väjningsplikt mot gående 

 Detaljutförandet kan varieras med hänsyn till de lokala behoven.  

 

 

Trafikmärke som visar att här är det gårdsgata och de mjuka trafikanterna kommer i första 

hand. (Sveriges vägmärken 2007) 

Att blanda trafiken på detta sätt kräver att stor vikt läggs vid den estetiska utformningen av 

gaturummet. En hastighet på 30 km/h begränsar skadorna, ger färre olyckor, kräver mindre 

areal, bullrar mindre men behåller kapaciteten i trafiknätet. I de båda förslagen kan det vara 

lämpligt att ha gårdsgator på de gator som inte är mest trafikerade. 

Gatunamn 

Namnen på gatorna i området följer det tema som finns idag med namn på ädelgaser. De tre 

gatorna som i dag är namngivna är: 

Neongatan 

 

Heliumgatan 

 

Klorgatan 
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Oljehamnens trädgårdsstad 

En trädgårdsstad i oljehamnen med ett centralt och havsnära läge, kan bli ett område som ger 

ett vackert intryck av Karlskrona vid infarten till staden. Oljehamnen är ett annorlunda 

område att planera en trädgårdsstad i, det kan bli en stadsdel som ger staden reklam precis 

som Stumholmen gjorde på 1990- talet. Tanken är att det kan bli en tät och grön stadsdel med 

stadens fördelar och landets närhet till natur på samma gång. Det som en gång Howard och 

Unwin ville skapa i sina trädgårdsstäder för 100 år sedan. 

Riktlinjerna för oljehamnens trägårdsstad är dessa: 

 Småskalighet och rumslighet är målsättningen för bebyggelsens form och struktur.  

 Ryggraden i bostadsområdet är gatorna och gaturummen.  

 Bebyggelsen vänder sig till största delen mot gatorna som är det gemensamma stråket 

för alla trafikanter.  

 Bostadsbebyggelsen består till största delen av tvåvåningshus för en eller två familjer. 

Innanför gaturummet ligger gårdarna som är intimare och lugnare.  

 Centralt genom området går ett stråk som förbinder de olika delarna med varandra.  

 Småskalighet är en viktig målsättning för bebyggelsen, små huskroppar och en 

uppdelning i längor i mindre enheter. 

 Karaktären på byggnaderna ska vara ljus och lätt, gärna ljus puts på husfasaderna 

medan komplementbyggnaderna kan vara i trä.  

 De olika kvarteren eller områdena bör hållas ihop färgmässigt. En enhetlig takfärg ger 

ett samlat uttryck i området.  

 Gaturummet formas av bebyggelsen, marken delas in av körbanor, gräsytor, gång- och 

cykelbanor och förgårdar.  

 Kör och gångytor beläggs med asfalt, plattsättning används för att markera 

övergångsställen, fartdämpare, entréer och gångvägsanslutningar.  

 Möbleringen inom gaturummet bör vara enhetlig och samordnas i hela området  

 Gårdarna ska formas med en tydlig rumslighet. Plank, häckar och 

komplementbyggnader kan användas för att öka rumsligheten.  

 Gårdsgator är lämpligt utom på de mest trafikerade gatorna. 

Trädgårdsstaden har ca 350 lägenheter i 1,5, 2 och 3 plans hus. Bruno Tauts Onkel Toms 

Hütte är inspirationskällan till denna plan. Planens radhus i de centrala delarna av området har 

minimal förgårdsmark vilket skapar ett tätt gaturum. Det blir en tät och samanhållen 

trägårdsstad för att få ett maximalt utnyttjande av marken. Exploateringstalet för denna 

trädgårdsstad blir e=0,5 och 23 % av marken är bebyggd. 

Svartkarta över oljehamnens trädgårdsstad 
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En trädgårdsstad i ett relativt centralt läge. 

Områdesbeskrivning 

Våningshöjden på husen varierar mellan 1,5 våningar till 3 våningar. Husen med 1,5 våningar 

är i de flesta fallen fristående, medan de på två och tre våningar är radhus eller kedjehus. 

Färgsättningen på husen bör harmonisera i hela området men kan gärna vara omväxlande och 

spännande med avvikande kulörer på fönster, dörrar och andra snickerier. Med fördel kan 

husen ha putsade fasader. Taken på alla husen ska, för att ge området en sammanhållen känsla 

ha samma material och färg.  

     Parkeringar i området sker på tomtmark och med kantparkering längs vägarna. Närheten 

till centrum gör att det finns starka skäl till att använda sig av cykeln i stället för bilen. Det 

som är negativt med cykelbanan längs infartsleden är det väderkänsliga läget. Det blåser ofta 

och nästan alltid motvind i Karlskrona. Även den höga trafikintensiteten kan kännas 

besvärande med buller och avgaser som drabbar de oskyddade trafikanterna. 

       Att en trädgårdsstad ska vara grön är en självklarhet. Det gröna består av 

gemensamhetsytor, trädplanteringar och de privata tomterna. Innanför bebyggelsen är gröna 

halvprivata områden för de boendes rekreation och samvaro. Grönskan fortätter över 

Bryggarberget som i öster gränsar till det planerade området. Havet är en stor tillgång och de 

boende ska ha möjlighet att kunna ha en egen båtplats i hamnen.  
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Kantparkering och parkering på den egna tomten i ”Onkel Toms Hütte” Berlins 

trädgårdsstad från 1926. Här var från början avvikande färger på fönster och dörrar.      

Cykelbana i och till området. 
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Volymstudie över oljehamnens trädgårdsstad  

1,5 våningar 
 

2    våningar 
 

3    våningar 

Husens höjder från 1,5 våningar till 3 våningar. 
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Perspektiv av gata i trädgårdsstaden. 

 

 

Gatusektion från Heliumgatan i trädgårdsstaden. 
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Placering av de olika profilerna, tvärs över oljehamnen 

Tre profiler från kajen till infartsleden. 

 

 

 

0                                          100 m 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

1 

2 

3 



 47 

 

Utsnitt A och B från trädgårdsstaden. 

B 

A 

0                                            50 meter 
Utsnitt A med havet på två sidor och en gemensam grönyta mellan husen. 
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Legend till utsnitt A och B 

 

 

 

 

 

     Hus            

 

                Gräs 

 

            Gång- cykel vägar 

   

 

                 Träd 

 

 

                Vatten                               

                

 

 

 

 

0                                            50 meter 

Utsnitt B, ett kvarter med högre och tätare bebyggelse än den i utsnitt A . 
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Oljehamnens sjöstad 

En sjöstad vid infartsleden till Karlskrona ger ett annat intryck av staden än det som finns idag 

vid oljehamnen. Efter att ha studerat och besökt en del av de svenska sjöstäderna finns det 

vissa saker som jag tycker är viktigt att eftersträva i oljehamnens sjöstad. Här följer några 

viktiga punkter: 

 

 Rumsligheten är lika viktig som i trädgårdsstaden. 

 Utblickar och utsikter bör tas till vara och utnyttjas. 

 Husens höjder från låga till höga. 

 Sammanhållen bebyggelse, arkitektoniskt och/eller färgmässigt. 

 Blandade upplåtelseformer. 

 Ganska högt exploateringstal. 

 En levande och blandad stadsdel, med både bostäder, service och arbetsplatser. 

 Bottenvåningarna skall utformas så gatorna blir levande gärna med verksamheter i de 

nedersta våningarna. 

 Enhetlig möblering av utemiljön i området.  

 Den inre gatustrukturen bygger på ett lokalnät med gårdsgator. 

 

De husen som gränsar mot infartsleden är höga och mest avsedda för kontors- eller 

affärsverksamhet. Byggnaderna har ett bra skyltläge på vägen in mot centrum. Dessa hus 

bildar en skyddande barriär för resten av bebyggelsen mot vägen. De norra kvarteren har en 

tätare struktur medan de kvarter som gränsar till havet har fått en öppnare planlösning i stil 

med Helsingborgs Norra Hamnen. 

Exploateringstalet för oljehamnens sjöstad blir i detta förslag e=1,3 och 30 % av marken är 

bebyggd.  

 

Svartkarta över sjöstaden i oljehamnen. 
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Områdesbeskrivning 

Byggnaderna närmast havet har tre eller fyra våningar, sedan ökas våningsantalet till fem eller 

sex våningar i områdets centrala delar. Husen byggs utan källare då grundförhållandena inte 

lämpar sig för en sådan konstruktion. Fasaderna bör vara putsade i ljusa färger för att följa 

sjöstadsidealet. Alla lägenheter bör ha balkonger och mycket fönster. 

      Tvärs igenom området från öster till väster går huvudgatan, Heliumgatan genom området. 

Den följer i stort sett den befintliga Heliumgatan. Den inre gatustrukturen bygger på ett 

lokalgatunät av gårdsgator. Även i detta område bör gång och cykeltrafiken prioriteras. 

Parkeringsnormen i området bör hållas ganska låg, enligt Översiktsplan för Karlskona 

Kommun (2002) är parkeringsnormerna för Trossö 0,5 platser/lägenhet. Butiker behöver 20 

platser/1000m
2
 våningsyta. Varje verksamhet ska också tillgodose sitt behov av parkering på 

egen tomt. I en del av husen närmast infartsleden är det lämpligt att placera parkering i 

bottenvåningarna. Det kan till och med bli aktuellt att använda ett helt hus som parkeringshus. 

Kantparkering finns längs huvudgatorna i området, även vissa innergårdar går att använda till 

parkering under tak, med grönska och uteplatser på taken till parkeringarna.  

      Områdets närhet till centrum, högskola och sjukhuset gör att det lämpar sig bra att gå eller 

cykla till de olika platserna. Gång- och cykelvägar till och från området är relativt väl utbyggt 

i dagsläget. I området placeras det en cykelbana längs Heliumgatan, i resten av området är det 

gårdsgator. 

 

En sjöstad på Hattholmen. 
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En parkering mellan husen går att dölja på många sätt, bilden föreställer Glasbubblan ritad 

av Monica Gora. Växthuset finns på Bo01 området i Malmö. 

Tänkbara parkeringsmöjligheter 
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Det är inte bara trädgårdsstaden som ska vara grön, även sjöstaden har gröna 

gemensamhetsytor mellan husen. Längs havet är det gång och cykelväg som inte bara kan 

nyttjas av dem som bor i området. Meningen är att det ska kunna bli en trevlig omväg för dem 

som cyklar eller går till Bryggarberget, Galgamarken, Bergåsa eller Hästö. 

 

 

Cykelvägar med vacker utsikt finns det gott om runt Karlskrona. 

Gång och cykelvägar. 
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Husens våningsantal  

3 våningar 

4 våningar 

5 våningar 

6 våningar 

Volymstudie av oljehamnens sjöstad. 
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1,5m 1,5m  2,0m                 6,0m               2,0m       3,0m 

Perspektiv längs Heliumgatan in mot Trossö. 

Gatusektion från Heliumgatan. 
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Placeringen av de olika profilerna tvärs över området. 

 

 

Två profiler genom oljehamnens sjöstad. 

1 

2 

0                                           100 m 

1 

 

 

 

2 
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Utsnitt A och B 

A 

B 

0                                            50 meter 
Utsnitt A i oljehamnen med havet på två sidor. 
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Legend till utsnitt A och B 

 

 

 

 

 

 

  

                 Brygga 

 

      Hus            

 

                 Gräs 

 

                Gång- cykel vägar 

   

 

                 Träd 

 

 

                 Vatten                               

                

 

 

 

 

0                                            50 meter 

Utsnitt B, hus med mycket grönt på gårdarna. 
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Jämförelse 

De olika alternativen har mycket gemensamt men det finns vissa skillnader. För att ta reda på 

vilken slags bebyggelse som är lämpligast att planera i oljehamnen kommer här en 

sammanfattning över de två planeringsalternativen. 

 

 

Fotomontage med låga hus i oljehamnen 

Oljehamnens Trädgårdsstad Oljehamnens Sjöstad 

Exploateringstal 0,5 Exploateringstal 1,3 

Bebyggd mark i området 23 % Bebyggd mark i området 30 % 

Låga hus 1,5-3 våningar Höga hus 3-6 våningar 

Mest bostäder Blandat bostäder, service och arbetsplatser 

Lite biltrafik Mer biltrafik 

  

  

 

 
 

Fotomontage med höghus i oljehamnen. 

 

Gemensamt för bägge förslagen är: 

 Medvetet formade stadsrum 

 Sjönära 

 Cykelvänligt 

 Mycket grönt 

 Båtplatser 

 Ljusa attraktiva bostäder 
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AVSLUTNING 
Vad blir det då i oljehamnen på den gamla utfyllda Hattholmen? Den frågan kan inte få något 

säkert svar i detta arbete, tiden får utvisa vad området kommer att få för utformning och 

användning. Däremot ges här två förslag till tänkvärda lösningar på hur området kan planeras. 

Förhoppningen är att Karlskrona kommun tar till vara det fantastiska läget och planerar ett 

användbart och smakfullt område. Att det finns ekonomiskt underlag för att hitta exploatörer 

och köpare av husen i området visar dagens prisläge och nybyggnationer runt om i kommunen 

mycket tydligt.  

      Går det att tillämpa ”gamla” planeringsideal på en nyexploatering? Svaret på det är att 

både gamla och nya stadsplaneideal är en tillgång för dagens stadsplanerare. Howard har 

aldrig helt fallit i glömska men Sitte var mer eller mindre bortglömd i 50 år. Inte förrän på 

1970-talet när modernismens rationalistiska estetik började vackla uppfattades han igen som 

den stora auktoriteten på konstnärligt stadsbyggande. Sitte och Howard är i hög grad formade 

av 1800-talet men är samtidigt portalgestalter till 1900-talet. Det som de båda har gemensamt 

är att bägge två är agitatorer som dömer ut det befintliga och vill omsätta sina visioner till 

verkligheten. I dag är Howards och Sittes skrifter lika aktuella som när de skrevs för över 

hundra år sedan. Arkitekturbegreppet är inte länge bara en fråga om att utforma enskilda hus, 

allt nytt måste ses som en del i en större helhet.  Särskilt i dagens städer där mycket av 

nybyggnationerna sker som förtätning i befintlig stadsmiljö är det viktigt att både se tillbaka 

och att se framåt .  

      Är det skillnad på de olika planeringsidealens anpassningsförmåga? De tre utvalda 

planeringsidealen har mycket olika anpassningsförmåga. Stenstaden har sina strikta ramar, 

precis som det rutnätsmönster som oftast används i detta ideal. Detta ideal är äldst och det är 

kanske därför det nu är mindre formbart, vi har en bestämd uppfattning om hur en stenstad 

skall vara och var den ska byggas. Stenstadsidealet är det som är minst förvanskat och som 

dessutom är mest känt även utanför planerings och arkitekturkretsar. En trädgårdsstad kan se 

ut på många sätt, så har det varit sen de första trädgårdsstäderna planerades och så är det 

fortfarande. En trädgårdsstad går att anpassa och planera efter det område den ska byggas på. 

Men begreppet trädgårdsstad riskerar att bli slitet och utnyttjat, varje grönt villaområde vill 

vara en trädgårdsstad. Det kanske borde gå att namnskydda även stadsplaneideal. 

Anpassningsförmågan av en sjöstad är i det närmaste oändlig eftersom de sjöstäder som finns 

är så olika planerade. Frågan om när sjöstaden kan räknas in bland stadsplaneidealen kan bara 

besvaras någon gång i framtiden. Då har detta ideal säkert fått en mer sammanhållen och 

gemensam struktur. En sak är i alla fall säker: att bygga med vattenkontakt kommer att vara 

populärt tills vi blir översvämmade. 
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BILAGA 

Vägen fram 

Under arbetets gång ritades många planer och de flesta av dem förkastades. De planer som 

presenteras utförligare i arbetet är de som jag i samråd med min handledare Anders Törnqvist 

valde ut. 

En stenstad i oljehamnen var en av de många planerna som aldrig utvecklades. Platsen och 

läget var inte riktigt lämpligt till en sluten stenstad . Så därför blev det ingen renodlad 

stenstad, planen utvecklades i stället till en av de sjöstäder som hade stenstadskvarter i de 

norra delarna. 

 

En stenstad. 

 

En av de trädgårdsstäder som jag ritade i oljehamnen var inspirerad av P-O Hallmans 

Enskedeplan. Där är ca 250 hus, många av dem enfamiljs- eller parhus. Exploateringen är 

lägre än i det utvalda förslaget, och med tanke på mark och infrastrukturkostnader arbetade 

jag inte vidare på detta förslag. 

 

En gles trädgårdsstad. 
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Husens placering mot varandra och mot havet fanns det många varianter på, därför blev det 

flera exempel på sjöstäder. Nästan alla förslagen har en huvudgata från öster till väster som 

ger en siktlinje tvärs igenom området. 

 

 

I den här planen finns det storgårdskvarter för att minska på antalet gator och skapa större 

grönytor. Här är bebyggelsen tät och sluten längs infartsleden och öppet längs kajen. 

 

 

Storgårdskvarter. 

 

 

 

 

Ännu en sjöstad, variationer på samma tema. Ett försök att planera en stenstad i den norra 

delen, mot infartsleden. Även här finns storgårdskvarter för att minska på antalet gator. 

 

Sten- och sjöstad. 
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Den sjöstad som till sist valdes ut såg ursprungligen annorlunda ut. Byggnaderna stod 

betydligt tätare och husen längs västra kajen har i det ursprungliga förslaget en annan 

utformning och placering. 

 

En tidig variant av den utvalda sjöstaden med träd planterade på båda sidor av vissa vägar. 

Orsakerna till att just denna variant av sjöstaden till slut valdes ut är bland annat den att 

husens inbördes placering var de som jag ansåg bäst passade in på sjöstadsidealet. 

 

Oljecisternerna 

I alla förslagen som har presenterats har resterna av oljehamnen suddats bort. Med modern 

arkitektur och lite fantasi går det att bygga så att spåren efter nästan 50 års verksamhet inte 

helt försvinner. Två olika skisser över hur det går att kombinera de olika idealen med de 

gamla cisternerna presenteras nedan: 

 

En trädgårdsstad med runda hus där dagens cisterner står. 

En sjöstad kombinerad med runda volymer. 

0                100m  
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