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1. SAMMANFATTNING
Den här uppsatsen är ett kandidatarbete på Programmet för 
Fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola, och genomförs 
under utbildningens tredje år. Uppsatsen omfattar 15 hp.

Uppsatsen tar upp hur en kommun tillämpar planeringsvisioner 
och idéer vid skapandet av en stad och vid förnyelse av områden. 
I dagens planeringsdiskussioner pratas det mycket om hållbarhet, 
täthet och funktionsblandning. Bland annat dessa begrepp är 
centrala i skapandet av den goda staden. Uppsatsen går igenom 
hur dessa begrepp visar sig i en översiktsplan och vilken mening 
de ges.  I det här fallet har Karlskrona kommun varit i fokus. 

Uppsatsen går till en början igenom Karlskrona kommuns senaste 
översiktsplan, Översiktsplan 2030, och vilka begrepp och visioner 
som är centrala. Aktuell teori och forskning kopplas till detta.

För att förstå vilken stad Karlskrona kommun vill skapa har stads-
delarna Pottholmen och Pantarholmen granskats och diskuterats 
utifrån de visioner kommunen har.

Pottholmen är en stadsdel i Karlskrona som ska förnyas. Tre 
arkitektkontor har gjort förslag, och en bedömningsgrupp har 
synat förslagen. Förslagen, samt bedömningsgruppens utlåtande 
granskas och diskuteras i uppsatsen.

Pantarholmen är en stadsdel som ligger intill Pottholmen. När 
Pottholmen ska förnyas utgår Karlskrona kommun från en vision, 
och en tanke om vilken stad de vill skapa. Utifrån visionen och de 
planeringsideal som Karlskrona kommun har dras slutsatser om 
vad som bör göras på Pantarholmen för att Karlskrona ska bli den 

stad som Översiktsplanen vill. 

Slutligen förs en diskussion om de begrepp som är centrala för 
vilken stad Karlskrona kommun vill skapa.
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2. INLEDNING
Alla kommuner måste sedan Plan- och bygglagen introducera-
des 1987 ha en översiktsplan där de redovisar intentionerna för 
mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska vara vägledande, 
och fungera som underlag för framtida beslut. Den ska också 
vara aktuell. Uppsatsen kommer undersöka hur översiktsplanen 
speglar kommunens intentioner, och hur kommunen tänker vid 
förnyelse av en stadsdel. 
 
2.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur en kommun 
tillämpar planeringsvisioner på staden, och hur översiktsplanen 
speglar detta. Uppsatsen syftar även till att förstå hur kommunen 
tänker vid skapandet av en enligt dem ideal stad. En mindre del 
av uppsatsen kommer även beröra planeringshistoria i kommu-
nen för att skapa förståelse för hur Karlskrona kommun uppkom 
och hur den har utvecklats.

Fokus i arbetet har varit Karlskrona kommun, och stadsdelen Pan-
tarholmen med viss omnejd. Uppsatsen kommer över att tillämpa 
de strategier som översiktsplanen och kommunen anser bäst vid 
förnyelse av en stadsdel på Pantarholmen, och reflektera kritiskt 
över dessa.

2.2 Problemformulering

Karlskrona kommun satsar mycket på Trossö, som är centrum 
i Karlskrona tätort, och nu senast står Pottholmen i rampljuset 
med föreslagen förnyelse med bostäder, World Trade Center, ny 
tågstation och ny omgestaltning av Österleden. Även Campus 

Gräsvik genomgår en stor omgestaltning med flera nya byggnader 
och satsningar på utemiljön i och med att huvudcampus förläggs i 
Karlskrona.  
 
Mittemellan Trossö, Pottholmen och Gräsvik ligger Pantarholmen. 
I Översiktsplanen som beräknas antas 2010 är Pantarholmen en 
del av Stadsbygden, och blir till en stadsdel utanför staden, trots 
sin omedelbara närhet till Trossö och Pottholmen. Pantarholmen 
är varken stadskärna, eller förort. Kommer Pottholmen bidra till 
att förbättra kopplingen mellan Trossö och de så kallade ”yttre” 
delarna av staden?

2.3 Frågeställning

Huvudfrågeställning:
Hur används översiktsplan och nya stadsbyggnadsidéer vid förny-
else av en befintlig stadsdel?

Sekundärfrågeställning:
Vilka begrepp är centrala vid förnyelse av staden?

2.4 Metod och disposition

Inledningsvis berörs planeringshistoria i Karlskrona. Detta för att 
visa hur staden uppkom, och vad som ligger till grund för dagens 
planering.

Den största delen av uppsatsen är genomgången av översikts-
planen och vilka teorier som ligger till grund för kommunens 
ställningstagande. I denna del görs en litteraturstudie av dels 
översiktsplanen, samt litteratur om de begrepp som är centrala i 
översiktsplanen.
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Uppsatsen går sedan vidare till att beskriva de förslag som finns 
över Pottholmen, och hur kommunen ställer sig till dessa. Detta 
för att se vad kommunen vill uppnå i en stadsdel som förnyas.
Slutligen utreder uppsatsen hur stadsdelen Pantarholmen kan 
infogas i Karlskronas vision för hur staden ska byggas. Inventering 
sker då genom besök på platsen, men även med hjälp av kartor 
och fotografier. Även här görs en historisk genomgång för att för-
stå varför stadsdelen ser ut som den gör idag.

2.5 Avgränsning

Uppsatsen fokuserar enbart på Karlskrona kommun, med inrikt-
ning på området runt Trossö och den så kallade stadsbygden. I 
granskandet av översiktsplanen är det främst de fysiska struktu-
rerna som har stått i fokus. Uppsatsen kommer inte att leda till 
något planförslag eller exakt sanning, utan bara föra en diskus-
sion om hur det ser ut idag och vad kommunen vill i framtiden.
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3. PLANERINGSHISTORIA I 
KARLSKRONA
Karlskrona är inte en naturligt uppkommen stad, utan finns till 
enbart därför att Kung Karl XI ville anlägga en stad på Trossö. I ett 
brev till bonden Vittus Anderrson skriver Karl XI:

Vi vilja bygga en stad på din ö och sedermera ditlägga vår örlogs-
flotta.

Detta skrev han år 1679, och året därpå grundlades Karlskrona 
(HSB Karlskrona 1983). Sedan dess har mycket hänt.

Generalplanen över Karlskrona från 1965 kännetecknas av pla-
neringen för den nya infartsleden. I sin helhet blev leden byggd, 
men tanken var att den skulle fortsätta längs med Borgmästar-
kajen, över till Saltö, vidare mot Dragsö och därifrån tillbaka till 
fastlandet igen via Ramsö och Nötholmen. Den skulle sedan 
ansluta till Riksväg 15 mot Ronneby. En dragning över Tullparken 
och genom Långö finns också med på plankartan. Det är därför 
vägnätet är så storskaligt längs med havet, berättar Ola Swärdh1, 
plan- och bygglovschef på Stadsbyggnadskontoret i Karlskrona. 
Ola tillägger även att Scaft (riktlinjer för stadsplanering med tra-
fiksäkerhet) var det som kännetecknade Karlskronas planering vid 
den tidsperioden.

80-talets generalplan kännetecknas av tanken om att låta Rödeby 
och Karlskrona växa ihop1.

3.1 Översiktsplaner

Karlskrona kommun är enligt plan- och bygglovschef Ola Swärdh 
rätt normala när det kommer till mängden producerade översikts-
planer. Den första kom ut 1991, då i princip alla kommuner gjorde 
en. Detta berodde på att den nya plan- och bygglagen från 1987 
krävde att alla kommuner skulle ha en översiktsplan1. 

Utgångspunkten för 1991 års översiktsplan var ett dokument som 
kallades för Vision 2010, Ett rikare liv i Östersjöns mötesplats. 
Kommunen utarbetade sedan ett målprogram för översiktspla-
nen utifrån visionen, vilket ledde till en skiss för översiktsplanen 
(Karlskrona kommun 1991). 

Utspritt i översiktsplanen från 1991 finns utklipp från visionen för 
2010. Kommunen behandlar ett flertal inriktningar i sina visio-
ner, allt från bebyggelse, befolkning och samhällelig service till 
näringsliv, kommunikationer och fiske för att nämna några (Karls-
krona kommun 1991). Någon tydlig bild över vad kommunens 
övergripande vision är finns inte.

I avsnittet Stadsbygden skriver kommunen att Karlskrona länge 
har dominerats av Trossö som centrum och tyngdpunkt i alla 
bemärkelser. De förklarar vidare att 70-talets funktionella pla-
nering med teknisk aspekt på samhällsbyggandet varit stark i 
kommunen, och att Trossö hävdats som enda centrum. Det finns 
därför en plan att bygga ett kompletterande centrum i Vedeby-
lund i anslutning till dåvarande väg E66. Kommunen beskriver att 
en omfattande stadsomvandling sker inom stadsbygden, och att 
det är viktigt att samhällsgestaltning och stadsgestaltning ges en 

1 Intervju med Ola Svärdh, 2010-03-31
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stark roll i den övergripande planeringen. Planer finns även på 
att minska föroreningarna från trafiken med hjälp av till exempel 
spårtrafik (Karlskrona kommun 1991). 

Pantarholmen beskrivs som ett område med ett fungerande 
stadsdelcentrum för Långö, Tullområdet och själva Pantarholmen. 
Ytterligare handel skulle utvecklas i Philipsons föredetta lokaler, 
det hus som idag inrymmer mataffären Willys (Karlskrona kom-
mun 1991).

Pottholmen omnämns kort som ett område som kan bli tillgäng-
ligt för bebyggelse om SJ flyttar sin godsransonering. Det beskrivs 
som ett område med dubbelt havsnära läge, lämpligt för större 
exploatering med behov av goda kommunikationsmöjligheter 
(Karlskrona kommun 1991). 

Efter 1991 års översiktsplan antogs en ny år 2002, vid namn 
karlskrona.se. Anledningen till den hemsidelika titeln var att 
kommunen ville betona sambandet med sin utvecklingsplan, där 
omvärldstänkande och IT-utveckling var centrala begrepp. Det var 
även till denna översiktsplan som De Fyra Hörnstenarna introdu-
cerades som utvecklingspolicy (Karlskrona kommun 2002).

Trossö ges stort utrymme i översiktsplanen, och omnämns som 
Karlskronas främsta resurs. Stor konkurrens om marken anses 
råda, och stora krav måste ställas på det nya som byggs för att 
bibehålla de enligt kommunen unika kulturhistoriska kvaliteterna. 
Ett levande centrum anses bidra till Karlskronas attraktivitet 
och därmed leda till tillväxt i kommunen. Vidare följer ingående 
beskrivningar av miljö, trafik, kulturmiljövård, centrumutveckling, 
skolor, öppna platser och parker (Karlskrona kommun 2002).

Pottholmen finns med även i denna översiktsplan. Kommunen re-

dovisar nu visioner om att anlägga en kanal intill Österleden, och 
att göra Borgmästarekajen helt fritt från bilar för att göra plats för 
bostäder. Ett nytt resecentrum och torg ska anläggas intill sta-
tionsområdet. Miljön ska vara städsmässig (Karlskrona kommun 
2002).

Stadsbygdens stadsbyggnadsprinciper beskrivs i ett enskilt av-
snitt. Kommunen förespråkar förtätning och omvandling av 
befintliga grannskap eftersom det bidrar till kommunens strä-
van att optimalt nyttja gjorda investeringar i service, byggnader, 
infrastruktur och mark. De förespråkar också närhetsprincipen, 
vilket i detta sammanhang innebär en minimering av energi och 
transporter, för en utveckling av ett jämlikare kretsloppssamhälle. 
Konsekvensen av förtätning anser kommunen blir att etablerade 
grannskapsenheter kan ges ett ökat serviceunderlag som breddar 
utbudet och ger förutsättningar för bättre kommunikationer. När-
hetsprincipen nämns även i bostads- och servicesammanhang, 
som utvecklas genom förtätning med nya bostäder. Pantarhol-
men och Tullen beskrivs som en grannskapsenhet inom stadsbyg-
den (Karlskrona kommun 2002).

Vidare beskrivs behovet av nya bostäder, som främst är student-
bostäder och äldreboende. Kommunen beskriver även arbets-
områden som en separat rubrik, men de påpekar att närheten 
mellan arbetsplats och bostad blir allt mindre intressant, då 
IT-sektorn förespråkar flexibilitet. Arbetsplatser som inte är mil-
jöstörande anses dock positivt att integrera med bostäder (Karls-
krona kommun 2002).  
 
De två översiktsplaner som hittills har blivit antagna försöker 
båda arbeta utifrån en gemensam vision. Trafiken uppmärksam-
mas som något som inte kan ta samma plats som tidigare. Det 
märks att kommunen vill förändra de strukturer som tidigare 
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byggts.

Översiktsplanen från 1991 är mestadels en beskrivning av nulä-
get, och beskriver egentligen inga konkreta planer. 2002 innehål-
ler översiktsplanen konkreta planer och en tydligare bild av en 
vision framträder. Pottholmen finns i de båda översiktsplanerna 
med som utvecklingsområde, och det har från 1991 års översikts-
plan till år 2002 gjorts förslag till förändring. I 2002 års översikts-
plan framkommer även tydligt efter vilka stadsbyggnadspriniciper 
som kommunen vill jobba.
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4. PLANERINGSVISIONER OCH 
INRIKTNINGAR
Nedan följer en beskrivning av de visioner och inriktningar som 
Karlskrona kommun väljer att utgå ifrån i sin fysiska planering år 
2010. En genomgång av några teorier och forskning som finns om 
de olika begreppen görs i samband med vissa avsnitt.

Fokus i granskandet av översiktsplanen har varit på Trossö och 
den i översiktsplanen så kallade Stadsbygden runt omkring. När 
koppling har funnits till Pantarholmen i något avseende, har 
detta varit extra intressant då fokus i arbetet ligger på just denna 
stadsdel.

4.1 Visioner

Karlskrona kommun beskriver i  Översiktsplan 2030 att deras 
visioner bygger på fyra hörnstenar. Dessa hörnstenar är den att-
raktiva miljön, det växande näringslivet, den bästa kunskapen och 
det öppna sinnet. De fyra hörnstenarna beskrivs tydligare med 
tre punkter vardera. Den attraktiva miljön betyder för Karlskrona 
kommun 
- att de bygger en stad med stil och puls i ett levande världsarv,  
- att de erbjuder attraktiva miljöer för boende och 
- att de skapar goda förbindelser med omvärlden. 

Det växande näringslivet betyder att Karlskrona kommun  
- erbjuder en god tillväxtmiljö för kunskapsintensiva företag,  
- att de utvecklar affärer och kontakter samt 
- att de skapar ett bra klimat för entreprenörer. 

Den bästa kunskapen innebär enligt kommunen
- att de skapar skolor som ger inspiration till ett livslångt lärande,  
- att de bygger ett nyskapande universitet och  
- att de attraherar med kunskaper, kompetens och drivkraft.

Det öppna sinnet beskrivs som  
- att kommunen välkomnar nya människor,  
- att de är lyhörda och lär av andra människor samt 
- att förändring är trygghet (Karlskrona kommun 2010).

Under avsnittet Planstrategi beskriver kommunen att Karlskrona 
ska fortsätta att utvecklas samtidigt som miljöpåverkan ska mins-
ka. Kommunen beskriver även att de ska fortsätta vara attraktiva 
för boende och näringsliv med en bevarad kulturell identitet och 
värdefulla miljöer (Karlskrona kommun 2009). Därefter visas en 
mindmap över Karlskronas ledord, se Fig.1. 

Ledorden för den nya översiktsplanen för Karlskrona kommun är 
förtätning, funktionsblandning, förbättrad kollektivtrafik, förnyel-
sebar energi, grönare stad, effektivare infrastruktur och levande 
landsbygd (Karlskrona kommun 2009).  

När utställningshandlingen till Översiktsplan 2030 utkom hade 
även ordet förädling tillkommit bredvid förtätning, se Fig.2 (Karls-
krona kommun 2010).
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Fig. 1: Karlskrona kommund ledord för planering.

 

Fig. 2: Karlskrona kommuns ledord, uppdaterade till utställnings-

handlingen 2010.
I den nya översiktsplanen, Karlskrona 2030, tänker Karlskrona 
kommun 20 år fram i tiden, till år 2030. I förordet till samråds-
handlingen av Översiktsplan 2030 från oktober 2009 skriver Karl-
Gösta Svenson och Hans Juhlin:

Förslaget till översiktsplanen fokuserar på förtätning och funk-
tionsomvandling där befintlig infrastruktur och service utnyttjas 
optimalt, naturligtvis med respekt för bevarande av tätortsnära 
rekreationsområden och natur (Karlskrona kommun 2009, s. 5)

Dessa meningar kommer i detta arbete att representera Karls-
krona kommuns grundsyn på hur framtidens planering kommer 
att ske från och med år 2010.

4.2 Bebyggelse

Under de senaste 10 åren har Karlskrona kommun ökat med 
drygt 2000 invånare, och utvecklingen förväntas fortsätta i sam-
ma, eventuellt högre, takt. Enligt prognosen innebär detta att 
kommunen kommer öka med knappt 6000 personer till år 2030, 
men siktet är inställt på betydligt fler. Hur kommunen ska öka 
ännu mer än prognosen nämns inte. Detta innebär att det be-
hövs mer bostäder, skolor, förskolor och arbetsplatser (Karlskrona 
kommun 2009).

Översiktsplanen föreslår en utbyggnad av ca 5000 bostäder 
fram till och med 2030. Denna utbyggnad ska främst ske genom 
förtätning och funktionsomvandling. De största områdena för 
utbyggnad är Trossö, södra Saltö, Pottholmen samt Handelsham-
nen (Karlskrona kommun 2009). Man påpekar dock att samtliga 
föreslagna områden inte kan förväntas bli bebyggda på grund av 
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markägoförhållanden och ekonomiska konsekvenser.

Fig. 3 visar en del av den bebyggelseutveckling som Översiktsplan 
2030 föreslår. Denna utveckling ska ske främst genom förtätning 
och funktionsomvandling (Karlskrona kommun 2009). Pantarhol-
men finns där med som ett utvecklingsområde.  

Fig.3: Bebyggelseutveckling. Källa: Karlskrona kommun.  

Fig. 4 visar tänkt bebyggelseutveckling på Trossö med omnejd. 
Pantarholmen föreslås få 200 nya bostäder. Det är dock tänkt att 
dessa bostäder ska finnas i någon form av funktionsblandning, då 
området för utbyggnaden har en ljusröd färg vilket enligt legen-

den på bilden betyder funktionsblandning. Vid övergången till 
Pantarholmen från Pottholmen visas även ett blått streck med 
pilar i båda ändar, vilket visar på en bristande vattenkontakt.

Fig.4: Detaljerad bebyggelseutveckling.

I kapitlet Stadsbygden behandlas de delar av Karlskrona kom-
mun som ligger utanför Trossö, men som ändå inte är landsbygd. 
Detta är Pantarholmen i söder, till Bastasjö i norr, Rosenholm i 
väst och Lösen i öst. I stadsbygden bor drygt 23 000 personer år 
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2008, vilket är 36,5 procent av kommunens invånare. Kommunen 
beskriver att deras stadsbyggnadsprincip är att de eftersträvar att 
utnyttja marken så bra som möjligt och att skapa varierade bo-
stadsområden. En annan viktig princip är att varje projekt måste 
granskas så att mark inte underutnyttjas vid exploatering. Vidare 
beskrivs att det finns ett antal centrummiljöer som behöver få 
starkare identitet. Pantarholmen nämns, samt även Bergåsa, 
Hästö, Kungsmarksplan, Gullberna park, Marieberg och Lyckeby 
(Karlskrona kommun 2009, s.41). Starkare identitet och attrakti-
vitet kan åstadkommas genom komplettering och förtätning av 
bebyggelse. Denna förtätning innebär även enligt kommunen 
ett ökat serviceunderlag som kan leda till ett bredare utbud och 
bättre förutsättningar för kommunikationer (Karlskrona kommun 
2009). 

Kommunen beskriver vidare att behovet av studentbostäder, äld-
reboende och särskilt boende bör övervägas vid varje plan- och 
bostadsprojekt. Studentbostäder tas upp som ett särskilt stort 
behov på grund av den nya lokaliseringen av huvudcampus på 
Campus Gräsvik. Dessa bostäder anses vara lämpligast att kon-
centrera i väster om Österleden, från Sunnakanalen till Trossö. 
Förutom den i översiktsplanen redovisade bebyggelsen tror man 
även att ytterligare exploatering kan ske genom delning av tom-
ter, mindre planändringar och inredning av vindar (Karlskrona 
kommun 2009).

Under rubriken Pantarholmen-Högskolan beskriver kommunen 
att det finns flera potentiella förtätningsmöjligheter i området. 
Detta ska då bidra till att staden fortsätter växa norrut. De kvarter 
som nämns är Barken, Jagaren och spårvagnsstallarna. Galgamar-
ken, som ligger intill Pantarholmen, Campus Gräsvik samt Blå port 
bedöms kunna förtätas genom inredning av vindar som då torde 
lämpa sig bäst för studentbostäder (Karlskrona kommun 2009, s. 

43) Kommunen beskriver även Galgamarken som ett strategiskt 
läge mellan Campus Gräsvik och Campus Blå port. Översiktspla-
nen nämner även under fördjupningen av Trossö att en omvand-
ling av kvarteret Muddret tillsammans med Hattholmen skulle 
bidra till en positiv sammanlänkning mellan Trossö, Pantarholmen 
och Blå Port (Karlskrona kommun 2009, s.38).

Karlskronas stadsstruktur beskrivs i översiktsplanen som ett 
antal öar förbundna med smala midjor. Detta beror enligt dem 
dels på grund av de fysiska förutsättningarna, men även på att 
stadsutvecklingen har skett i olika utbyggnadsetapper med olika 
karaktärer. Områdena är åtskilda från varandra med naturmark, 
eller av barriärer i form av vägar, järnväg eller vatten. Karlskrona 
kommuns strategi för bebyggelseutveckling är att blanda olika 
funktioner så långt det är möjligt. De beskriver dock att det på 
vissa platser inte är lämpligt med verksamheter eller bostäder, 
varför det enbart bör finnas det ena eller andra på dessa platser. 
Kommunen eftersträvar dock att skapa flexibilitet så att alternativ 
användning är möjlig (Karlskrona kommun 2009, s.41).

Identitet i en stadsdel är något som ofta kopplas till något natur-
ligt och ursprungligt, en historia som växer fram med tiden. Den 
gamla bebyggelsen har identitetsskapande egenskaper, vilket inte 
ny bebyggelse eller nya områden har. Identitet kan också kopplas 
till samhörighet mellan människor och platser. Vad som anses 
ge identitet är olika, men ofta kopplas det till den fysiska miljöns 
karaktär. Identitet tycks gå att skapa, och det är då genom föränd-
ring av det fysiska, till exempel ett nytt torg, trädplanteringar och 
utsmyckningar. Identitet kan också skapas av funktioner som ett 
centrum eller en busshållplats. Det är då platsen som ska bidra 
till identiteten (Tunström 2009, s.106f). I Karlskronas fall vill man 
uppnå identitet genom förtätning och komplettering av bebyg-
gelse. 
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4.3 Förtätning, funktionsblandning och stadsmässighet

Karlskrona kommun beskriver i sin översiktsplan en rad fördelar 
med förtätning. Just förtätning är ett av kommunens ledord och 
kan enligt dem ge många vinster genom kortare avstånd mellan 
viktiga verksamheter som till exempel arbetsplatser, skola, han-
del och bostäder. Det ger också bättre förutsättningar för gående 
och cyklister, samt ger ett bättre underlag för kollektivtrafiken om 
befintlig bebyggelse kompletteras och förtätas. Det gör oss enligt 
kommunen också mindre beroende av bilen.  Kommunen säger 
även att en effektivt utnyttjad stad som är anpassad till männis-
kan istället för bilen leder till en trevligare stadsmiljö. Stadsmiljön 
är någonting som prioriteras högt (Karlskrona kommun 2010, 
s.23).

Funktionsblandning anses av kommunen som ett sätt att skapa 
intressanta miljöer som bidrar till befolkade gaturum och platser. 
Detta uppnås genom blandning av olika funktioner som bostäder, 
arbetsplatser och service. Detta skapar trygghet under större 
delar av dygnet, och kan då leda till att ge människor möjligheten 
att bo kvar i samma område hela livet (Karlskrona kommun 2010, 
s.23).

Anhängarna till den täta staden är många, men det finns även 
mycket kritik. Bland annat menar kritiker att fastighetspriserna 
ökar om förtätning sker i centrum, vilket i sin tur kan leda till 
segregation och på sikt kan omöjliggöra bostäder i centrum. I 
takt med att det blir dyrare, får färre råd att bo och kontor samt 
centrumfunktioner tar över i stadskärnan. Detta kan då leda till 
att det känns otryggt i centrum om det finns för få bostäder kvar 
(Bergström & Forshamn 2003, s.9).

Det finns heller ingenting som säger att bilinnehavet eller bilå-
kandet minskar vid förtätning. Det finns tvärtom statistik på att 
bilinnehav och bilåkande inte har med stadens täthet att göra, 
utan att det beror på befolkningens välstånd. Detta har dock med 
själva centrumkärnan att göra, ingenting om förtätning i områden 
kring centrum nämns i skriften Nya stadsbyggnadsidéer. Det står 
dock att kritikerna till förtätning av centrum istället förespråkar 
en utveckling av flera centra, en så kallad mångkärning stad med 
noder. Detta ska då avlasta stadskärnan. Det finns dock kritiker 
till även denna idé som menar att den inte är något annat än den 
gamla så kallade ABC-staden, vilket innebar att Arbete, Boende 
och Centrum finns nära varandra, men utanför stadskärnan (Berg-
ström & Forshamn 2003, s.9).

Kulturgeografen Moa Tunström försöker i sin doktorsavhandling 
På spaning efter den goda staden reda ut hur stad och urbanitet 
konstrueras i svensk stadsbyggnadsdiskussion och vad begrepp 
som bland annat staden, stadsmässighet, förstätning och vad den 
goda staden är och vad den förväntas ge. Tunström har granskat 
den stadsbyggnadsdiskussion som förts i Sverige under en tid, 
och den diskussion som förs idag. Hon ställer sig frågan vad som 
benämns som stad idag, och vilken mening denna stad fylls med. 
Tät och gles ställd emot varandra, likaså stad och land, samt in-
nerstad och förort. Starka nyckelbegrepp i diskursen om staden är 
stadsmässighet, mångfald och blandning.

Täthet framkommer som ett frekvent mått på graden av stad, och 
som ett medel för att öka det som kallas stadsmässighet. Enligt 
Tunström beskrivs stadsmässighet för det mesta i positiva termer, 
som något som bör eftersträvas i den fysiska planeringen. Det 
framstår som en slags totallösning eller en modell. Stadsmäs-
sighet skapas genom täthet, som möjliggör blandning, som i sin 
tur ger stadsmässighet. Denna stadsmässighet och täthet skapar 
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då en närhet till ”allt”, samt minskar transportbehoven. Då ökar 
jämställdheten och tillväxten (Tunström 2009). Stadsmiljörådet 
argumenterar för den täta blandstaden och menar att den bland 
annat är jämlik, att den minskar segregation, är bra för hälsan, 
är tryggare, gynnar samhällsekonomin, miljön och kulturen. Kort 
sagt, vad som verkar vara en helhetslösning (Stadsmiljörådet 
2003, se Tunström 2009 s.86).

Modellen för den täta staden är stadskärnan, som är platsen där 
man kan uträtta flest ärenden, men som också är mer än bara bu-
tiker. I stadskärnan finns stadslivet, det är nära till ”allt”(Tunström 
2009, s.91). Stadskärnan är också det som anses vara den ”natur-
liga” staden, och blir därför också normen för stadsbyggande. 

Motsatsen till den täta staden, är den glesa staden. Den glesa 
staden är i stadsbyggnadsdiskussioner ett problem, och något 
som ställs i motsats till den goda staden man vill skapa. Den glesa 
staden eller den täta staden framställs som något vi kan välja 
mellan. Till denna diskussion kommer platser som kategoriseras 
som varken stad eller land, platser där gränserna har suddats ut 
och blivit det som kallas urban sprawl. Detta anses i diskussionen 
inte önskvärt, och blir till ett ingenting eller ingemansland i den 
fysiska miljön. Den glesa staden målas upp i negativa termer, och 
beskylls för att ha invaderat naturen, gjort människor osociala 
och för att ha styckat upp vardagslivet (Tunström 2009). 

Funktionsblandning innebär olika saker i olika sammanhang i 
stadsbyggnadsdiskussionen. Det kan dels vara en funktionsbland-
ning av trafik, eller en funktionsblandning av den fysiska miljön. 
Trafikmässigt vill man ha motsatsen till trafikseparering, alltså en 
blandning av biltrafik och cyklar med en trottoar för de gående. 
Miljömässigt ska det uppnås med en blandning av bostäder, 
butiker, service och arbetsplatser. Detta kopplas inte sällan till in-

tegration, men betyder då fysisk integration av verksamheter för 
att skapa en levande och blandad. Blandningen av funktioner ska 
dock inte vara vilka som helst, utan de som anses stadsmässiga. 
Det betyder att köpcentrum, lagerbyggnader och drive-in res-
tauranger till exempel inte är något som eftersträvas. Det bidrar 
istället till något som liknas vid en soppa, istället för en blandning 
(Tunström 2009,  s.96f).

Den fysiska integrationen används som ett verktyg för att minska 
social och etnisk integration. Förorten, det som ses som pro-
dukten av funktionsseparering,  kopplas ihop med segregation, 
medan stadsmiljön ses som det integrerade. Den fysiska integra-
tionen är en viktig faktor i det som kallas stadsmässighet, och ses 
som en garant för mångsidighet och mänsklig kontakt, alltså det 
stadsliv man är ute efter (Tunström 2009, s.99f). 

Staden är något som har en stark historisk koppling. Gata, torg, 
plats, park, mötesplatser, stadskärna, kvarter, stadsdel, esplanad 
och boulevard är begrepp som har fått funktionen att de bidrar 
till skapandet av den traditionella staden. Många förespråkare 
för staden menar att vi måste börja bygga stad igen, och läka de 
sår som uppkommit  i och med modernismens idéer om bland 
annat funktionsseparering. Traditionellt har staden innehållit 
rum att mötas i, i den moderna staden har det bildats hierarkier, 
normer och zoner. Modernismen anses ha slagit sönder staden. 
Den modernistiska staden anses enligt Tunström återkommande 
som något som genom planering ska läkas, eller helas. I det sam-
manhanget nämns bland annat förtätning som ett medel. Moder-
nismen beskrivs som ett kirurgisk grepp som skar bort det onda i 
staden, medan man nu talar om stadens läkning (Tunström 2009, 
s.62).

Köpcentrum är också ett exempel på något som hotar staden och 
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stadskärnan, och som kan fungera som utarmande. Stadskärnan 
är av tradition den naturliga platsen för handel, och tycks hotas 
då av platser som inte ansluter sig till den. Staden är platsen som 
allt utgår från, och det är den som ska växa med byggande av 
kontinuerlig stadsbygd (Tunström 2009, s.92 f). De flesta menar 
att det är så man ska bygga staden, endast ett fåtal inlägg i debat-
ten föreslår att man ska utgå från ytterstaden i stadsbyggandet. 
Ellin (1999, se Tunström 2009, s.164) menar att vi i den postmo-
derna staden alltid i någon mening bor på gränsen, i utkanten. 
På gränsen mellan stadsdelar, på gränsen mellan stad och land 
och så vidare. Ellin menar vidare att tidigare tydliga gränser har 
suddats ut, och att framtiden beror på hur vi förhåller oss till 
detta.  Marshall (2006, se Tunström 2009, s.165) menar att synen 
på staden som antingen förort eller centrum inte bidrar till några 
konstruktiva alternativ. Vi måste tolka staden på andra sätt än 
tidigare, och inte ha som självklar utgångspunkt att centrum har 
högre status när det står mellan centrum och periferi. 
 
Vid konstruktionen av den goda staden är begrepp som attrak-
tiv, levande och mångfald vanliga. Tillsammans kan de skapa en 
stadsmässig atmosfär, både vad gäller den fysiska miljön och 
någon slags stämning eller socialt klimat. I skapandet av stadsliv 
är uttrycken centrala. Uttrycken har ingen entydig betydelse, men 
stadsbyggnadsdiskussionen som förs ger en hint om vad det är. 
Bland annat är stadskärnan viktig för attraktiviteten, vattennära 
boende och för mindre bilism. En levande stad kännetecknas ex-
empelvis av att husens funktioner inte är låsta till en användning, 
och att det finns mycket bostäder och uteserveringar. Glasgow är 
ett exempel på en stad som genom förtätning och olika åtgärder 
för att skapa ”en attraktiv stad” gått från ”dyster tätort till posin-
dustriell metropol”. Det går alltså att utläsa att funktionsbland-
ning, täthet och attraktivitet går att kopplas till varandra. Det går 
dock sällan att utläsa för vem staden är attraktiv och levande, 

samt vilken mångfald som avses (Tunström 2009, s.100f).

Mångfald är ett uttryck som är nära besläktat med variation och 
blandning, och dessutom centrala begrepp, i konstruktionen 
av den goda staden. I artiklar och skrifter nämns dessa uttryck 
tillsammans, utan att egentligen beskriva närmare vad de inne-
bär. Något som syns tydligt är att tiden har betydelse för hur stor 
mångfalden är. En successiv förnyelse, och bevarande av histo-
riska miljöer, är något som bidrar till att skapa mångfald. Detta 
kan också kopplas till livskvalitet och möjligheten att bo kvar i ett 
område (Tunström 2009, s.102f).

Mångfald behöver dock inte bidra till en bättre stad. Tunström 
nämner den amerikanske urbanforskaren Richard Sennet, som 
problematiserar mångfald med utgångspunkt i New York, och 
menar att det trots blandning och variation i en stadsdel inte 
behöver leda till den positiva mångfald som många städer strävar 
efter. Det är i sig inte ett positivt värde, men något som enligt 
Sennet är nödvändigt (Tunström 2009). 

I byggandet av den goda staden är planerarens roll central. Istäl-
let för att handla om antingen det traditionella eller det moderna, 
så handlar planerarens roll istället om att frångå modernismens 
planerarroll som expert, ingenjör, tekniker eller normsättare. 
En ny planerare och en ny planering behövs därför. Siffror och 
mätetal, som karakteriserade den modernistiska planeraren, är 
något som ska lämnas därhän. Det behövs andra sätt för att nå 
den goda staden. Återigen talas det om identitet och sätt att nå 
det. Det är också vanligt att erkänna gamla planeringsmisstag, 
modernismen, och att det är detta som är dagens problem. Den 
nya planeraren ska istället lyssna, känns respekt och omtanke, 
skapa förtroende och samtala med folket. Den nya planeraren ska 
vara mer mänsklig än tidigare, och på samma nivå som den van-
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liga medborgaren i staden. Den nya planeraren ska också ha nya 
kunskaper, och förhålla sig till staden på ett nytt sätt. På så sätt 
kan den ideala planeraren hjälpa invånarna att ta fram en plats 
identitet, de blir då delaktiga själva och får självförtroende som 
leder till denna identitet (Tunström 2009).

Den nya planerarrollen gör sig även till uttryck i strävan om att nå 
någonting gemensamt. En gemensam syn på staden. Visionen är 
här ett viktigt verktyg. Det är dock ingenting nytt med visioner, 
men sättet att skapa dem är nytt. Visionen ska skapas genom 
dialog med målet att nå en gemensam inriktning. Det debatteras 
dock om visionen som verktyg. Vissa anser att visionsplanering 
gör planeringen till politik, och att dessa två bör hållas isär. Andra 
menar att visioner verkade förödande under modernismen, men 
att det inte är visionen i sig som är problemet, utan innehållet 
(Tunström 2009). 

4.4 Trafik och kommunikationer

Ett av kommunens ledord är Effektivare infrastruktur, vilket enligt 
dem innebär att hållbara lösningar som minskar både persontran-
sporternas och varutransporternas miljö- och klimatpåverkan bör 
eftersträvas (Karlskrona kommun 2009).

Enligt översiktsplanen har det övergripande gång- och cykelnätet 
en god täckningsgrad. Åtgärder som bör ske är framförallt att 
minska avstånden mellan tvärgående gång- och cykelvägar. Man 
bör även förtydliga skyltningen, samt förbättra trygghets- och 
säkerhetsaspekten i gång- och cykelvägnätet. På lokalgator anser 
kommunen att det är acceptabelt att cykla i blandtrafik. Med 
detta menar man att det inte är nödvändigt att gång- och cykel-
trafik får en egen separat bana (Karlskrona kommun 2009).

I Grönstrukturplanen ges förslag på utveckling av överordnande 
rekreationsstråk i Karlskrona. Förslaget består av att gång- och 
cykelleder som förespråkar att man ska kunna ta sig fram i slingor 
eller rundor. Detta för att inte behöva vända och ta samma väg 
tillbaka. I Karlskrona finns det på en del ställen brist på kopplingar 
mellan områden. Detta gäller bland annat Hattholmen och Trossö 
och mellan Hattholmen och Tullparken. I dagsläget planerar kom-
munen en öppningsbar bro mellan Hattholmen och Trossö, och 
att gång- och cykelförbindelser upprättas mellan Hattholmen och 
Tullparken (Karlskrona kommun 2009).

I avsnittet Kommunikationer beskriver kommunen att ny bebyg-
gelse ska lokaliseras nära kollektivtrafikstråk för att uppnå god 
tillgänglighet, trafikeffektivitet, bättre miljö samt större valfrihet 
(Karlskrona kommun 2009, s.27). Kommunen menar då att man 
skapar ett bättre underlag för kollektivtrafiken vilket leder till de 
tidigare nämnda vinsterna.

Under rubriken biltrafik i avsnittet Stadsbygden beskriver kommu-
nen att det befintliga vägnätet ska utnyttjas så långt som möjligt. 
Stora investeringar behöver dock göras på bland annat infarts-
leden som föreslås omvandlas till en så kallad stadsgata för att 
skapa en bättre entré till Trossö. Men även för att minska buller 
och den barriäreffekt som kommunen menar att infartsleden har. 
Vid omvandlingen av infartsleden föreslås också en cirkulations-
plats i höjd med Hattholmen och kvarteret Muddret. Kommunen 
menar även att det är viktigt att stimulera byggandet av gång- och 
cykelvägar i detta sammanhang (Karlskrona kommun 2009).

När det gäller parkering vill kommunen att dessa ska lokaliseras 
till en yttre parkeringsring med parkeringshus och garagelösning-
ar. Var detta skulle ske i detalj nämns inte vidare . De vill också 
ha en aktiv parkeringspolicy för att kollektivtrafikens konkurrens-
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kraft ska öka (Karlskrona kommun 2010). Just parkeringspolicy 
är något som Bengt Holmberg (2008) tycker att kommuner bör 
utnyttja som ett styrmedel för att påverka trafiken. Han menar 
att det är vetenskapligt belagt att lokalisering, prissättning och di-
mensionering av parkering fungerar som ett kraftfullt instrument. 
Holmberg menar dock också att trafiken inte alltid går att styra 
enbart inom kommunen, då mycket trafik kommer från utanför 
kommungränsen. Här skulle regionalt samarbete kunna vara en 
lösning.

4.5 Grönstruktur

Karlskrona kommun har en grönstrukturplan där en ekologisk 
ryggrad presenteras för varje ort. Kommunen ska arbeta med att 
behålla de samband som finns och stärka de länkar som saknas 
samt att det ska finnas en balans mellan friytor och exploate-
ringsområden. Om ett enligt kommunen värdefullt grönområde 
ska exploateras ska detta motiveras tydligt och en konsekvensbe-
skrivning ska göras. Exploatering av sådana värdefulla naturområ-
den är begränsad i översiktsplanen. Kommunen vill även att det i 
varje nytt bebyggelseområde ska skapas gröna ytor för spontani-
drott (Karlskrona kommun 2009, s. 27).

Kommunen beskriver en möjlighet att låta Tullparken på Pan-
tarholmen utvecklas öster ut, för att skapa ett grönt stråk mot 
Blå port. Detta för att ge den sistnämnda stadsdelen lummighet. 
Det skulle då inte bara ge Blå port lummighet, utan också binda 
ihop de två stadsdelarna genom grönstråket. Blå port består idag 
mestadels av verksamheter av olika slag, men översiktsplanen 
beskriver att området kan komma att bebyggas med bostäder 
och service. Detta ger enligt kommunen en tryggare stadsdel på 
dygnets alla timmar (Karlskrona kommun 2009, s. 39).

Den gröna staden är något som i stadsbyggnadsdiskussioner kan 
ställas i kontrast till den täta staden. Det går dock att kombinera, 
menar många. Kvalitet behöver inte betyda stor yta. En skillnad 
görs på begreppen park och grönområde, där park är det som 
är eftersträvansvärt då det är beteckningen för det gröna i den 
goda staden. Grönområde som ord är starkt kopplat till de funk-
tionsuppdelade områdena i den glesa staden, den stad som inte 
är eftertraktad. Dessa områden blir då till oattraktiva mellanrum, 
utan funktion. Det är dock för människorna som dessa mellanrum 
inte är eftertraktade. För djuren och den ekologiska  mångfalden 
är den dock en livsviktig miljö. Beroende på från vilket perspektiv 
det gröna skildras, får det olika värde (Tunström 2009, 95 f).

Som en motreaktion till den täta, allt mindre gröna staden, har 
det bland annat bildats en rörelse som kallas för gerillaodling. Det 
går ut på att en enskild person eller en grupp övertar en offentlig 
yta i odlingssyfte. Uttrycket gerilla gardening myntades i USA på 
70-talet, och har vuxit sig allt starkare i Europa under de senaste 
20 åren. Själva odlingen sker ofta på natten för att undvika upp-
täckt, men även på dagen för att uppmana befolkningen att ar-
beta tillsammans. Detta sker på mer eller mindre organiserat sätt, 
och globala nätverk har skapats för att odlare ska få kontakt och 
kunna dokumentera och sprida odlingen vidare (Nilsson 2009).

Alexander Ståhle, landskapsarkitekt och doktor på KTH, anser att 
parker utgör en viktig nyckelfråga i utvecklingen mot en hållbar 
stad. Han tar upp Stockholm som exempel där 15-30 procent 
består av obebyggd grönyta. Vid en undersökning svarade mindre 
än var sjätte innerstadsbo att de upplevde en brist på parker och 
naturområden, medan mer än en tredjedel var missnöjd i mycket 
glesare förorter. Ståhle menar att det finns utrymme för både 
grönytor och förtätning i staden, genom så kallad kompakt utgles-
ning. Grönskan ska då vara tillgänglig i form av parker och natur, 
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men även torg, kajer och lekplaster på ett kvalitativt sätt, sam-
tidigt som staden är tät. Kompakt utglesning heter på engelska 
compact sprawl, och compact är då ett positivt uttryck som visar 
hur många kvaliteter som kan finnas på samma yta. Han påpekar 
också att om grönskan försummas i staden, så flyr människorna 
och drar paralleller till filmen Blade Runner från 1982 som en 
stadsdystopisk framtidsvision (Ståhle 2009). 

4.6 Hållbarhet
 
Under rubriken Vision för Karlskrona i Översiktplan 2030  beskri-
ver man hållbarhet enligt citatet nedan:

Hållbar utveckling är ett brett begrepp men det finns fyra grund-
principer som är gemensamma för det hållbara samhället. När 
samhället är hållbart
-utsätts inte naturen för systematiskt ökande koncentrationer av 
ämnen som utvinns ur jordskorpan.
- utsätts inte naturen för systematiskt ökande koncentrationer av 
ämnen från samhällets produktion.
- utsätts inte naturen för systematiskt undanträngning med fy-
siska metoder.
- är hushållningen med resurser så effektiv och rättvis att mänsk-
liga behov tillgodoses överallt.

Karlskrona kommun anger att de har ställt sig bakom dessa fyra 
grundprinciper, och som ett led i den hållbara utvecklingen är 
man också sedan ett antal år medlem i föreningen Sveriges Eko-
kommuner. De fyra grundprinciperna som beskrevs ovan, tillsam-
mans med de fyra hörnstenarna är det som ligger till grund för 
Karlskrona kommuns vision om det hållbara samhället. I över-
siktsplanen går man även igenom konsekvenserna av de förslag 

som översiktsplanen bidrar till under rubrikerna Miljökonsekven-
ser, Ekonomiska konsekvenser, Sociala konsekvenser och Områ-
desvisa konsekvenser (Karlskrona kommun 2010).

Ett stort steg som Karlskrona kommun anser sig ta till att bli en 
hållbar kommun är etableringen av ett biobränsleeldat värme-
kraftverk i Bubbetorp, intill orten Rödeby. Det ska då leda till att 
fler hushåll kan koppla upp sig till fjärrvärmenätet. De säger att 
de verkligen menar allvar med att försöka bli en hållbar kom-
mun1.

Hållbar utveckling som begrepp fick sitt genomslag som global 
strategi på 1980-talet genom Brundtlandkommissionens rapport 
”Our Common Future”. Där definieras hållbar utveckling som en 
”...utveckling som möter dagens behov utan att kompromissa om 
möjligheterna för framtida generationer att möta sina behov” 
(Wärneryd, Hallin, Hultman 2002). Bengt Holmberg, professor i 
trafikplanering på Lunds universitet,, har granskat ett antal över-
siktsplaner i Sverige med syftet att beskriva och analysera hur 
hållbarhetsbegreppet använts och definierats. Av de 16 översikts-
planer som hans artikel utgår ifrån har enbart ett fåtal definierat 
vad det är man menar med hållbarhet. De som har definierat 
hållbarhet har då utgått från citatet ovan, som är Brundtlandkom-
misonens definition. Han anser vidare att det är förvånande att 
ingen kommun tagit upp de definitioner som är tagna av EU un-
der senare år. Han nämner då ministermöten i Lissabon och Göte-
borg som exempel. I samband med dessa ministermöten disku-
terades begreppet hållbarhet, och man kom då fram till var fokus 
skulle ligga. I Lissabon 2000, skulle fokus ligga på främst ekono-
misk utveckling där miljön var underordnad. I Göteborg 2001 

1 Intervju med Ola Swärdh 2010-03-31
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utvidgade man hållbarhetsbegreppet till att innefatta ekonomisk, 
ekologisk och social utveckling. Inspirationen till den sistnämnda 
definitionen kom från Brundtlandkommisonens definition. 2005 
återgick dock EU till att lägga större tyngd vid den ekonomiska 
utvecklingen (Holmberg 2008).

Enligt skriften Nya Stadsbyggnadsidéer är idéen om den hållbara 
staden där människan inte är världens herre allmänt omfattande. 
De menar dock att det finns delade meningar om hur tanken om 
att man ska inordna sina handlingar i naturens kretslopp ska gå 
till. Dels lever modernismens tankar om att till exempel räkna 
sig till svaren med siffror och standard kvar, medan det är svårt 
att räkna fram till exempel miljökonsekvenser. Det är därför en 
politisk fråga, och behandlas olika i olika länder (Bergström & 
Forshamn 2003, s. 8).

Från att ha varit en biologisk fråga med Agenda 21 som milstolpe, 
så har den hållbara staden kommit att handla mer och mer om 
social hållbarhet. Flera översiktsplaner i Sverige gör idag en av-
vägning mellan ekologisk, ekonomisk, social och ibland även kul-
turell hållbarhet. Detta eftersom många anser att den ekologiska 
synen med kretslopp och aktsamhet om naturresurser inte räcker 
för att en stad ska utvecklas och fungera. Staden behöver även 
ett gott vardagsliv och en god ekonomi som grund för utveckling. 
Den kulturella hållbarheten är svårdefinierad, då den kan stå i 
konflikt med den sociala hållbarheten i frågor om vilka gruppers 
kultur som egentligen är hållbar (Bergström & Forshamn 2003). 

I de flesta av översiktsplanerna som Holmberg granskat, har 
kommunen delat upp hållbarhetsbegreppet i ekologisk, ekono-
misk och social hållbarhet. Vissa planer lägger även till kulturell 
hållbarhet. Endast två kommuner diskuterar om det finns några 
motsättningar mellan de olika begreppen. Holmberg undrar 

vidare om det finns någon hierarki mellan begreppen, om något 
är viktigare än det andra. Ingen översiktsplan har tagit upp den 
diskussionen, men det finns forskare som diskuterar detta. Vissa 
menar att den ekonomiska hållbarheten är överordnad, andra att 
den ekologiska är det. En tredje uppfattning är att det bör ske ett 
utbyte mellan de olika begreppen för att nå ett optimalt utfall. En 
diskussion frågar sig om man bör tolka hållbarhet på ett strikt na-
turvetenskapligt sätt, eller om man bör göra det på ett mer mjukt 
ekonomiskt (Holmberg 2008). 
 
Sveriges Arkitekter (SA) har gett ut skriften Hållbar stadsutveck-
ling, som ska fungera som en politisk handbok. SA undrar var 
politiken finns för framtidens stadsbyggande och stadsutveckling. 
De menar också att det finns en glesbygdspolitik, men ingen 
stadspolitik (Ullstad 2008). Enligt SA handlar hållbar stadsutveck-
ling till 98 procent om förvaltning och utveckling av den befint-
liga staden. De menar också att förutsättningen för en hållbar 
stadsutveckling är att vi inte kan göra  om hela staden på en och 
samma gång. Något SA kallar Arvet anser de ha gett oss fyra vik-
tiga stadsområden att utveckla och skapa samband mellan. Dessa 
är Den gamla staden, Förorten, De stora mellanrummen och 
Kransen av mindre orter runt staden. De skriver även att det är en 
större utmaning att utveckla befintliga stadsdelar än vad det är 
att planera ett nybygge (Ullstad 2008, s. 20f). 

Hållbarhet är enligt SA inget slutresultat, utan något som ska ses 
som en inriktning för det ständigt pågående bygget av staden. 
Det behövs då en gemensam kartbild och färdriktning för att håll-
barheten ska öka. Eftersom staden byggs långsamt, är det svårt 
att snabbt ändra strukturer. Byggandet fortgår dock löpande, och 
eftersom bebyggelsen förändras 2% i genomsnitt per år i Sverige, 
skulle det ta 50 år för i princip hela staden att vara förändrad. 
Om målbilden formulerats väl, och strategier och vägval fungerat 
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så kan också staden bli hållbar i samma takt som förändringen 
(Ullstad 2008, s.31).

Den täta staden har tidigare i den här uppsatsen beskrivits av 
många som en helhetslösning för staden. Karin Bradley arbe-
tar som forskare på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, 
och disputerade 2009 på en avhandling om hållbar utveckling. 
Hon ställer sig frågande till den täta staden som helhetslösning. 
Bradley anser att det finns andra sätt att bygga på, även om det 
finns dock många fördelar med täta stadsmiljöer. Hon nämner 
då underlag för effektivare infrastruktur och promenadavstånd 
till butiker och arbetsplatser som exempel. Kritik riktas dock till 
den samstämmighet som finns kring att den täta staden är den 
enda vägen till hållbar stadsutveckling. Det stadsliv som sägs vara 
hållbart menar Bradley också leder till en konsumtionskultur som 
är allt annat än hållbar. Hon gör en skillnad mellan innerstadens 
stadsliv med shopping, och förorten Tensta som också har ett 
folkliv, dock i form av att folk sitter på bänkar och pratar, utan att 
shoppa. Urbaniteten som framställs som mest eftertraktad är 
innerstaden. Innerstadens stadsliv kan dock innebära mer miljö-
belastande resor, då det bygger på att man kan resa därifrån. En 
barnfamilj i Vasastan i Stockholm spenderar knappast sin se-
mester där, menar Bradley, och tillägger att det är mer troligt att  
tillgång till en badplats och ett grönområde bidrar till ett mindre 
behov av att resa därifrån (Andersson 2009).

Karin Bradley har själv ingen alternativ lösning på vad som bidrar 
till ett hållbart stadsbyggande. Hon är dock inte för miljonpro-
gram, segregation och bilberoende, som förespråkarna för täthet 
kontrar med när hon lägger fram sin kritik. I samarbete med ett 
arkitektkontor ska hon dock utveckla stadsformer som kan ut-
mana den täta staden (Andersson 2009).
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5. POTTHOLMEN – FÖRSLAG 
TILL FÖRÄNDRING
En stadsdel som just nu genomgår en förändring är Pottholmen. 
För att skapa förståelse för hur Karlskrona kommun tänker vid 
omvandling av stadsdelar görs en beskrivning av de tre förslagen, 
och vad kommunen anser om dem.  I diskussionsdelen av upp-
satsen kommer sedan förslagen diskuteras. Pottholmen är även 
viktigt att belysa eftersom det är den stadsdel som ligger intill 
Pantarholmen.

Fig. 5: Flygfoto över Pottholmen. Källa: Tengboms förslag.

Idag är Pottholmen en plats med många trafikfunktioner då 
järnvägsstationen finns där, och det är också den plats där infarts-
leden möter Trossö. Stadsdelen har kust på två sidor, och det nya 
förslaget ska enligt kommunen ta tillvara på det havsnära läget 
på ett mycket bra sätt. I samband med ut- och ombyggnaden av 
Pottholmen flyttas brandstationen till ett föreslaget läge på Os-
karsvärn. Målet med den nya stadsdelen är att skapa en attraktiv 
stadsdel som ska innehålla blandade funktioner med bostäder, 
kontor och butiker. Pottholmen ska också utgöra länken mellan 
stadskärnan och de yttre delarna av Karlskrona (Karlskrona kom-
mun 2009).
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Pottholmen ligger mittemellan Trossö och Pantarholmen, och be-
döms av kommunen inte fungera på ett effektivt sätt som stads-
del idag. Tre arkitektfirmor fick i uppdrag att ta fram förslag på 
förändring av stadsdelen: Fojab, Tengbom och White. Ingen vin-
nare utsågs, eftersom kommunen i förväg hade meddelat detta. 
Hans Juhlin skrev följande på Karlskrona kommuns hemsida när 
förslagen presenterades:

Vi kommer inte att välja ett av förslagen utan kommer att välja 
det bästa från var och en.

5.1 Fojab arkitekter 

En förändring som föreslås är att Österleden och järnvägsområdet 
sammanförs till ett trafikstråk. Österleden flyttas då till väster, för 
att göra plats för bebyggelse längs med vattnet i öster. Österleden 
får ny gestaltning i form av en esplanadliknande aveny. Denna 
aveny går hela vägen fram till Hoglandspark, och ansluter då till 
Karlskronas gamla axel upp till Stortorget, och ner till Amiralitets-
parken. Denna axel beskrivs som en ny aktivitetsaxel för att skapa 
en sekvens av rum, händelser och utblickar. Fojab menar att man 
då länkar Trossös kärna till den nya bebyggelsen. Bebyggelse-
strukturen på Pottholmen utgår enligt Fojab från Trossös typiska 
rutnätsplan (Fojab 2009).

Förslaget beskriver vidare att Pottholmen ska tillföras flera nya 
offentliga platser med skiftande storlek, karaktär och innehåll 
beroende på förutsättningar och läge. Områdena närmast vattnet 
ska tas tillvara och en kajbebyggelse ska enligt förslaget bidra till 
attraktiva ytor för gående och cyklister. Bebyggelsen utmed vatt-
net utformas med mellanrum för att skapa utblickar och för att 
inte helt skymma bakomliggande bebyggelse. Bebyggelsen Fig. 6: Fojabs förslag till förnyelse på Pottholmen.
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består till största delen av blandad verksamhet, kontor, bostäder, 
kultur och service. Våningsantalet blir för det mesta fyra, men 
med inslag av högre byggnader. Parkeringsfrågan föreslås lösas 
inom respektive kvarter, och redovisas mer detaljerat på en struk-
turplan för varje byggnad och kvarter. Förslaget innehåller även 
en karta där varje trafikslag och deras respektive sträckningar är 
redovisade (Fojab 2009). 

Förslaget föreslår att en byggnad för resecentrum utvecklas söder 
om den befintliga stationsbyggnaden, och att ett nytt stadsrum 
anordnas väster om spåren där alla trafikslag ansluter. Taxiangö-
ring sker intill den föreslagna avenyn. Intill stationsområdet, på 
andra sidan avenyn, föreslås World Trade Center att placeras. 
Detta bygger då vidare på idén om aktivitetsaxeln, men det finns 
även en tanke om ett direkt samband mellan stadens aktiviteter 
och goda kommunikationer (Fojab 2009).

5.2 White arkitekter

Detta förslag är ett av två som tar upp hållbarhet. Det som skiljer 
White från Tengbom är att de redovisar hur hållbarhet ska upp-
nås just på Pottholmen.

White behåller infartsleden på dess nuvarande plats, men skapar 
en cirkulationsplats vid Skeppsbrokajen och gör trafikleden till en 
stadsgata. Intill infartsleden placeras fem nya stadskvarter som 
ska skapa en ny stadsfront mot Trossö och stadsmarinan. Östra 
sidan får även en ny strandpark som går från stadsmarinan till ol-
jehamnen. Detta för att skapa en koppling och grön länk till norra 
Karlskrona. White beskriver detta som en upplevelserik miljö vid 
Karlskronas nya infart (White 2009).

Fig. 7: Whites förslag till förnyelse på Pottholmen.
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På Pottholmens västra sida har man tagit bort bilvägen från 
strandkanten och skapat en ny kvartersstruktur som riktar sig ut 
mot Borgmästarfjärden. Kvarteren ska skapa en rörelse som stöd-
jer sig på den nya stadsgatan i mitten av området, som går förbi 
Lokstallarna och ner till Hoglandspark. Den nya stadsgatan bidrar 
även enligt förslaget till en ny koppling till Pantarholmen och 
norra Karlskrona. Den västra sidan får även ny brygga i tåligt trä, 
Borgmästarbryggan. Denna brygga ska enligt förslaget fungera 
som en offentlig stadsmöbel där man förslagsvis ska sitta ner och 
titta på utsikten, bada, sola eller ha picknick (White 2009). 

White föreslår ett resecentrum som enligt dem underlättar och 
stimulerar det kollektiva resandet för alla, då resenärer inte ska 
ses som en homogen grupp. Den befintliga stationsbyggnaden 
behålls, men platsen utanför blir det nya Järnvägstorget som 
rumsligt avgränsas av stationshuset, det nya WTC, husfasaderna i 
kvarteret Nauckhoff samt platsen där ett nytt bibliotek eventuellt 
ska byggas. Ytan på torget ska vara stenbelagd, och två vatten-
speglar ska finnas. På torgytan ska cyklister, gående och bilister 
samsas då stenbeläggningen enligt förslaget bidrar till att natur-
ligt sänka bilarnas hastighet till 30 km i timmen. Även pållare och 
en låg mur ska bidra till att biltrafiken avgränsas (White 2009).

Förslaget är, som tidigare nämnt, ett av två som tagit upp begrep-
pet hållbarhet på något sätt. White nämner social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet. 

Social hållbarhet vill man bland annat uppnå genom en blandad 
stad, med en tät och sammanhängande med bebyggelse med 
rumsliga hierarkier, en bebyggelse som har platser för rörelse 
och stillhet samt med en struktur där man lätt kan avläsa ge-
mensamma och privata ytor. Man nämner även att en blandning 
av lägenhetstyper kan attrahera olika sorters människor som en 

punkt på den sociala hållbarheten (White 2009).

Ekonomisk hållbarhet vill man uppnå genom en hög utnyttjande-
grad i välavgränsade områden och med en bebyggelse som är väl 
samordnad med infrastruktur och grönstruktur (White 2009).

Den ekologiska hållbarheten vill man uppnå genom en hög ut-
nyttjandegrad av befintlig infrastruktur, en tät blandad stad efter-
som det enligt dem resulterar i färre transporter. Man vill även att 
kollektivtrafiken prioriteras och att det ska finnas ett välutbyggt 
nät av gång- och cykelbanor. Bebyggelsen ska bestå av väliso-
lerade, täta och energieffektiva hus av sunda och miljövänliga 
material som är återvinningsbara. Det ska även finnas små grön-
skande platser, så kallade pocket parks. För att minska mängden 
dagvatten föreslår man gröna tak och vegetation på fasaderna 
(White 2009).

5.3 Tengbom

Tengbom föreslår 500 nya bostäder, nya arbetsplatser och handel 
i området tillsammans med nya torg, parker och rekreations-
stråk. Detta ska vara starkt förbundet och integrerat med Trossös 
befintliga bebyggelse (Tengbom 2009).

Tengbom väljer att ge Österleden en ny dragning intill järnvägs-
området. Leden och övriga gator i området gestaltas som stads-
gator med trygga och tydliga passager för fotgängare. Förslaget 
vill även göra järnvägen korsningsbar. Bilvägen längs med Borg-
mästarekajen på västra sidan har tagits bort, och trafiken leds 
mot stadens norra delar förbi lokstallarna på Blekingegatan. 
Nedsänkta gångvägar ska koppla ihop den västra och den östra 
gångpromenaden. Detta ska ske på två sidor vid Landbron. En 
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Fig. 8: Tengboms förslag till förnyelse på Pottholmen.

rondell föreslås även vid Pantarholmens södra infart (Tengbom 
2009).

WTC, som föreslås ligga ovanför järnvägsspåren, blir Pottholmens 
nya landmärke, och även en symbol som tydligt markerar var ön 
börjar och en markering för stadens entré. Intill den nya byggna-
den anordnas ett Resetorg, som ska vara bilfritt. Genom det nya 
resecentret och busstationen precis intill järnvägen vill Tengbom 
göra det så bekvämt och smidigt som möjligt för det kollektiva 
resandet (Tengbom 2009).

Tengbom vill utveckla de båda stränderna i öst och väst till attrak-
tiva och tillgängliga rekreationsstråk med nya kajer och bryggor. 
Det ska finnas paviljonger, badplatser och en småbåtshamn med 
marina (Tengbom 2009).

Den nya bebyggelsen och gatustrukturen strävar enligt Tengbom 
efter att förbättra kopplingen mellan stadskärnan och stadens 
yttre delar. Högre byggnader ska markera entréerna till ön och 
intill Österleden anläggs två lokalgator som korsar vattnet och 
fortsätter mot förorten (Tengbom 2009). Vilken förort som menas 
är oklart.

Den nya bebyggelsen består huvudsakligen av fyra våningar, 
utformad som en halvöppen kvartersstad. Detta är enligt Teng-
bom en modern kombination av en sluten traditionell innerstad 
och en modernistisk öppen planform. Tengbom skriver vidare att 
den nya bebyggelsen i framtiden kan växa ihop med utbyggnads-
områden i norr och öster. På en karta redovisas oljehamnen och 
gästhamnen som framtida utbyggnadsområden (Tengbom 2009).

I slutet av förslaget tar Tengbom upp begreppet hållbart stads-
byggande. De redovisar hur detta ska uppnås genom något de 
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kallar ”Hammarbymodellen”. Underrubrikerna för vad som är 
hållbart är effektiv markanvändning, effektiv energianvändning, 
ansvarsfull avfallshantering, effektiv VA, uthålliga transportsys-
tem, grönområden samt byggmaterial och utformning (Tengbom 
2009). Hur detta ska tillämpas på Pottholmen redovisas inte.

5.4 Bedömningsgruppens utlåtande

Bedömningsgruppen består av representanter från Kärnhem, 
Karlskrona kommun samt två externa konsulter från Jernhusen 
och Tyrens. Inledningsvis beskriver bedömningsgruppen vad upp-
draget har gått ut på, och vad som har förväntats. En ny attraktiv 
stadsdel med blandade funktioner ska skapas. Den nya stads-
delen ska upplevas som en naturlig del av Karlskrona, och ska 
vara det nya mötet med Karlskrona stad samt kopplingen mellan 
stadskärnan och Karlskronas yttre delar. World Trade Centers 
(WTC) betydelse för området belyses, och anses betyda mycket 
för det kommande näringslivet på Pottholmen (Bedömningsgrup-
pen 2009).

Resecentrum ska enligt bedömningsgruppen ”..underlätta och 
stimulera resandet för person-, gång-och cykel-, taxi och kollektiv-
trafik”. White anses ha löst detta på bästa sätt med avseende på 
ytor och funktioner. Även cykelangöringen anses god, där också 
Tengboms förslag anses bra. Tengboms förslag innebär en av-
kortning av spåren, och detta bedöms inte som bra, då det leder 
till att tågen förlorar viktig uppställningsplats. Fojabs förslag till 
resecentrum anses vara mycket begränsat (Bedömningsgruppen 
2009). 

Som tidigare angivet är WTC en viktig del av områdets nya ka-
raktär. Byggnaden ska ha en tydlig exponering, och bidra till 

att mötet mellan ytterstaden och Trossö blir vackert. Gruppen 
poängterar dock att byggnaden inte ska dominera området, och 
att den ska anpassa sig till Karlskronas stadsbild. Alla förslag 
anses ha valt en god placering av byggnaden då den har placerats 
i anslutning till stationsområdet. White och Fojab lyfts fram med 
anledning av goda etappmöjligheter (Bedömningsgruppen 2009). 
Just möjligheten till att bygga ut området i etapper, är något som 
kommunen uttryckligen har ställt sig positiva till.

Vattenkontakten är något som kommunen lägger stor tyngdpunkt 
på eftersom stadsdelen har kust på båda sidor. Att flytta huvudga-
tan på Pottholmen österut, bort från kajen, bedöms som positivt. 
Whites förslag visar på en mycket god gestaltning av kajen. Teng-
boms förslag är bäst gestaltad när det gäller kontakten mellan 
bebyggelse och vattnet, dock anser bedömningasgruppen att de-
ras förslag innebär avkall på stadsmässigheten i förslaget. Vidare 
anses både Fojab och Tengbom ha bra förslag vad det gäller den 
obrutna vattenkontakten till bostadskvarteren. Detta anses vara 
något som förstärker stadsdelens kvaliteter. Fojabs förslag anses 
dock behova mer generösa ytor vid vattnet på den västra sidan av 
Pottholmen (Bedömningsgruppen 2009).

Med avseende på stadsbyggnad tycks Whites förslag falla bedöm-
ningsgruppen mest i smaken. Man påpekar styrkan i att bygga 
vidare på Trossös axiala rutnätsplan, och att de olika förslagen 
förhåller sig på olika sätt till detta. De framhäver att Whites för-
slag inte blockerar utblicken över Trossö, utan att entrén istället 
skapas genom mötet mellan det nya järnvägstorget, biblioteket 
och den gamla staden. Både Tengbom och Fojab har i sina förslag 
valt att markera infarten till staden med två högre byggnader, 
och låter då på så sätt staden börja med den nya bebyggelsen. 
Whites förslag anses även vara det som är det mest stadsmässigt 
uppbyggda med stordgårdskvarter, och det anses även ge vär-
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dighet till Karlskronas nord-sydliga axel. Flytten av Österleden till 
järnvägsområdet, som både Tengbom och Fojab föreslår, bedöms 
kunna ge ett lugnt och trivsamt bostads- och verksamhetsområde 
på Pottholmens östra sida. Fojabs förslag att låta stadens entré gå 
ända ner till Hoglands park anses vara ett intressant och värdigt 
förslag. Exploateringsgraden på förslagen var högre än den ut-
satta i samtliga fall, vilket enligt bedömningsgruppen tyder på att 
det går att genomföra förslagen utan att det bryter mot stadens 
nuvarande skala (Bedömningsgruppen 2009).

Av de förslag som inkommit anser bedömningsgruppen att ingen 
har löst alla de frågor kring trafiksituationen på Pottholmen på ett 
enligt dem tillfredställande sätt. Flytten av trafiken som går längs 
med Borgmästarekajen till Blekingegatan riskerar att ge långa 
köer vid det nya torget. En vidare utredning anses därför önsk-
värd. Fojab lyfts fram som det förslag med den bästa lösningen ur 
framkomlighetssynpunkt (Bedömningsgruppen 2009). 

Pottholmens utsatta läge ur trafikmängdssynpunkt innebär en 
svårighet att hantera buller. Detta ska hanteras genom att bygga 
slutna kvarter med tyst sida mot innergård eller placering av 
kontor och garage i de mest utsatta lägena. Fojab och White har 
förslag som kan innebära bullerstörda bostadsmiljöer. Fojab i väst 
längs med Borgmästarekajen, och White i främst nordöst, men 
även i väst vid Blekingegatan. Tengboms förslag anses ge god 
kvalitet för de boende med god vattenkontakt och gröna gårdar 
(Bedömningsgruppen 2009).

Slutligen säger bedömningsgruppen att alla förslag är intressanta. 
En del lösningar anses för dyra, till exempel en placering av WTC 
över spåren, underjordiska parkeringshus och flytten av infarts-
leden. En flytt av LIDL som Tengbom föreslår anses inte realis-
tisk, och de ställer sig även negativa till att Lokstallarna då också 

förlorar parkeringsplatser. White anses av gruppen som det bästa 
förslaget ur helhetssynpunkt (Bedömningsgruppen 2009).
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6. FOKUS PANTARHOLMEN 
 
6.1 Planeringshistoria 
 
Från det att Karlskrona fick stadsprivilegier har Pantarholmen fun-
nits i utkanten till Trossö. Den första träbron som gick från Trossö 
till Pantarholmen via små holmar, invigdes 1681. 1839 invigdes en 
stenbro som hade ungefär samma dragning. De holmar och berg 
som funnits intill Trossö fylldes så småningom ut och bildade det 
som idag heter Pottholmen. År 1874 stod en järnvägsbro klar vid 
den så kallade Brohålan, som är det som utgör gränsen mellan 
Pottholmen och Pantarholmen. Det var även samma år som sta-
tionshuset byggdes, och det står där än idag (Fredriksson, 2006).

Landsvägsgatan var länge den enda till- och frånfartsvägen till 
Karlskrona centrum. Tilltagande trafik gjorde dock att Sunnavä-
gen började planeras öster om Landsvägsgatan, längs med järn-
vägen. Där fanns redan en bit väg som hette Järnvägsgatan, men 
den avslutades med gångväg vid anslutningen till Landbron, bron 
som går till Pottholmen. Järnvägsgatan breddades, fick en kopp-
ling till landbron och en genomfart över Tullparken för att ansluta 
till Polhemsgatan. Det räckte dock inte, och Sunnavägens nuva-
rande lösning med en dragning längs med järnvägen bort mot 
Sunna byggdes (Ulvesjö 1997).

1910 började spårvagnstrafik gå i Karlskrona. Sträckan som tra-
fikerades gick från Västra Amiralitetsgatan till Bergåsa, och pas-
serade då Pantarholmen. 1949 togs spårvagnarna ur trafik, och 
i princip alla spår är borta från de gator där den gick (Andersson 
2005). Fig. 9 och 10 visar hur korsningen Landsvägsgatan - Sunna-
vägen - Pantarholmskajen har sett ut tidigare. 

Fig. 9: Spårvagn på Landsvägsgatan. Okänt årtal.

Fig. 10. Samma korsning någon gång efter 1949.
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Pantarholmen var länge en arbetarstadsdel, och bestod till största 
delen av låga trähus, ungefär som Björkholmen i Karlskona idag 
ser ut (Lilius 1996). Det som idag heter Barktorget var länge 
ett befästningsverk eftersom den enda vägen in till staden gick 
genom Pantarholmen. Det fick länge inte bebyggas, men gjordes 
sedan om till en slags park på 40-talet. Denna park fanns kvar till 
det att garaget vid kvarteret Barken anlades (Ulvesjö 1994). 

Tullparken i Karlskrona som tidigare nämndes vid byggandet av 
Sunnavägen, var länge ett sund mellan Långösundet och hamn-
bassängen vid Handelshamnen. Ytan började fyllas igen med 
avfall i början av 1900-talet, för att slutligen fyllas igen med mud-
der som sprutades in undervägsbanken i öster. Därav namnet på 
kvarteret Muddret (Ulvesjö 1997).

Fig. 11: Tullparken. Okänt årtal. 

1933 bildades HSB Karlskrona, och man bidrog då enligt dem 
själva till att förvandla Karlskrona till en modern stad, från att ha 
varit ett av landets sorgebarn när det gällde bostäder. Just HSB 
har som enskild aktör präglat Pantarholmen i hög grad ur bygg-
nadssynpunkt. Inte mindre än 12 hus har uppförts i HSBs regi 
mellan åren 1934 och 1967 (HSB Karlskrona 1983).

Det senaste huset som uppfördes på Pantarholmen är det så 
kallade ”Willys-huset”, som ligger i korsningen Landsvägsgatan – 
Tullgatan. Fig. 12 och 13 visar hur platsen förändrats sedan 1960-
talet.

Fig.12: Philipsons. Detta är byggnaden som nämns i Översiktsplan 
1991. Fotografiet taget på 1960-talet.
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Fig. 13: Willyshuset. Fotografiet taget 2010.

6.2 Planeringsförutsättningar 2010 
 
Stadsarkitekten Hans Juhlin1 anser att Pantarholmen är en stads-
del som har stor potential att utvecklas på flera sätt. Kopplingen 
till Pottholmen, Tullparken och området öster om Sunnavägen 
är områden han anser bör förbättras. Även den plats norr om 
Tullskolan där vårdcentralen låg tills nyligen, samt den fastighet 
där byggnaderna nyss brann ner bör tittas närmare på. Trafikmäs-
sigt anser Juhlin att man kan fundera över gång- och cykelförbin-
delserna till resten av staden. Ola Swärdh2 tycker även han att 
Pantarholmen är en stadsdel med potential, och menar att det är 
en naturlig vidareutveckling av staden.
 
6.2.1 Trafik och kommunikationer
 
Om man ska ta sig till Pantarholmen från Trossö, via Pottholmen, 
möts man direkt av en trafikplats. Enligt Ola Svärdh är den hemsk 

och ingen kan riktigt förklara varför den ser ut som den gör. I 
allmänhetens ögon är den väldigt märkligt uppbyggd. I direkt 
anslutning till trafikplatsen finns också en gång- och cykeltun-
nel under infartsleden. Tunneln är trång, och Svärdh menar att 
det inte går att få rätt lutning på den. Som det är idag, är den för 
brant för att klara kravet på 1:12, som är önskvärt tillgänglighets-
mässigt. Tunneln är dock viktig för de som antingen kommer från 
eller ska öster om infartsleden, då det inte finns många över- eller 
undergångar i den riktningen.
 
Vid trafikplatsen finns sedan tre möjliga bilvägar att välja mellan 
för att komma vidare ut ur staden, eller för att komma genom el-
ler runt Pantarholmen. Sunnavägen, Landsvägsgatan och Pantar-
holmskajen. Sunnavägen är stadens gamla infartsled, byggd innan 
den nuvarande infartsleden. Landsvägsgatan är som namnet 
säger, den gamla landsvägen som blivit en gata. Pantarholmska-
jen är den väg som går från trafikplatsen längs med havet, bort 
till Långöbron. 

Landsvägsgatan fortsätter norrut upp på Pantarholmen, som är 
en bergskulle, och kopplas då samman med Polhemsgatan. Vid 
Gräsvik fortsätter sedan gatan med namnet Valhallavägen och 
slutar sedan vid Bergåsa station. Detta vägstråk är något som 
kommunen1 vill lyfta fram och vitalisera till att bli ett värdigare 
stråk.

Förbi Pantarholmen går varje dag ett antal bussturer. Längst upp 
på Pantarholmen finns två busshållplatser där buss 1, 7 och 8 går 
förbi flera gånger om dagen. Längs med Sunnavägen går resten av 
de bussar som går från och till Karlskrona centrum.
1 Mail från Hans Juhlin, 2010-03-30
2 Intervju med Ola Swärdh, 2010-03-31
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Fig. 14: Trafikstruktur. Skala 1:4000. De mörkgråa ytorna visar 

gångväg/trottoar. De mellangrå ytorna visar gång- och cykelväg. 
De ljusgråa är bilväg. De bruna ytorna är grusväg.

6.2.2 Grönska
 
På Pantarholmen ligger Tullparken, som är den enda stora gröny-
tan i området. I övrigt finns ett antal innergårdar som är gröna, 
samt ett stråk längs med havet som har en lång gräsyta, buskar 
och träd. Det finns även ett ”torg” som heter Barktorget vid 
parkeringshuset Barken, som har bänkar, ett par träd och några 
buskar. Fig. 15 visar grönstruktur på Pantarholmen.

6.2.3 Byggnader och verksamheter

På Pantarholmen finns flera tidsepoker och planeringsideal repre-
senterade. De flesta befintliga byggnaderna är dock från 1930-
talet och framåt. Som tidigare nämnt har HSB spelat stor roll för 
hur stadsdelen idag ser ut. Samtliga årtal och upplysningar om de 
olika kvarteren och byggnaderna har hämtats på plats vid inven-
tering.

På kartan över bebyggelsestruktur är de byggnader som finns på 
Pantarholmen markerade med grått. De byggnader som har en 
ljusbrun färg är de hus som i februari 2010 brann. Dessa hus har 
nu fått rivningslov1. Vad som istället ska finnas på fastigheten är 
ännu inte klart, men kommunen är som tidigare nämnt intresse-
rade av en utbyggnad av fastigheten.

1 TV4Nyheterna Karlskrona, 2010-05-10.
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Fig. 15: Grönstruktur på Pantarholmen. Skala 1:4000. Fig. 16: Bebyggelsestruktur. Skala 1:4000.
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Kvarteret Garvaren består främst av verksamheter i olika slag. 
I det så kallade Willys-huset finns, förutom mataffären Willys i 
bottenplanet, dock bostäder i den övre delen av byggnaden. De 
verksamheter som finns i kvarteret där är efter branden är Aki-
tebolaget Karlskrona Lampfabrik, ett bilserviceföretag, ett mät-
systemföretag, ett hundcenter och ett företag som arbetar med 
frukt och grönt. De olika byggnaderna är uppförda från början av 
1900-talet till början på 1990-talet. Utseendemässigt har husen 
trä- eller putsfasad.

Kvarteret Jagaren består av bostadshus med både hyres- och 
bostadsrätter. I huset vid Landsvägsgatan finns två affärslokaler, 
en rymmer en lagerlokal och den andra består av en smörgåsbod. 
Husen är uppförda från 1929 till 60-talet och har fasader av tegel 
och puts.

Kvarteret Stenbock består av två sammankopplade hus med bo-
städer och verksamheter i botten. Dessa två hus är byggda av HSB 
mellan åren 1946-47. Fasaderna är av puts och plåt.
Kvarteret Nordensköld består av en byggnad, också den byggd 
av HSB. Fasaden är av puts, och huset är byggt 1955. Den största 
andelen av huset är bostäder, men i bottenplan finns en kiosk, en 
frisör och ett konstgalleri. 

Kvarteret Raab består av fyra sammansatta hus längs med Lands-
vägsgatan, samt ett äldre hus på Bagaregatan/Östergatan. Två 
av de fyra husen längs med Landsvägsgatan är från 1937 och är 
bostadshus byggda av HSB. Intill dem ligger två äldre hus med 
okänt bebyggelseår som är bostäder med plats för verksamhet i 
bottenplan. Vid Bagaregatan/Östergatan ligger också där ett äldre 
bostadshus med okänt bebyggelseår. Husens fasader är puts och 
tegel.

I kvarteret Väderkvarnen finns fem bostadshus. De två norra 
husen i puts är byggda av HSB 1934, och är de första husen som 
HSB byggde på Pantarholmen. Söder om dessa hus ligger två 
punkthus i tegel byggda år 1967. Bredvid punkthusen ligger ett 
bostadshus i puts från 1932. I bottenplanet längs med Sunnavä-
gen finns en verksamhetslokal.

Kvarteret Pantarholmen består av sju byggnader. De är byggda 
från 1940-talet till 1960-talet och består av både hyres- och bo-
stadsrätter. Samtliga av bostadshusen längs med Landsvägsgatan 
har verksamhet i bottenplan som inrymmer second hand-affär, 
pizzeria, frisör och en diverseaffär. Fasaderna är av tegel och puts. 

Kvarteret Fregatten består av fem byggnader bestående av hyres- 
och bostadsrätter samt ett servicehem. Husen är byggda från 
1930-talet till 1960-talet.Fasaderna är i tegel och puts.
Till sist finns kvarteret Hemmet, vars samtliga byggnader består 
av äldreboende och äldrevård av olika slag. Husen är uppförda 
mellan 1902 och 1990-talet och har fasader av puts och tegel.
 
6.3 Problem på Pantarholmen
 
Ola Swärdh1 beskriver ett antal saker som han anser är problema-
tiska på Pantarholmen:

- Strukturen. All infrastruktur löper i samma riktning. Leder till 
problem med buller.

- Markföroreningar. Då Pantarholmen har en historia med ganska 
smutsig industri finns det fortfarande spår av detta i marken. Tull-

1 Intervju med Ola Swärdh, 2010-03-31
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parken, som varit en slags sjö, är till stor del utfylld med dåligt
material i form av bland annat avfall.

- Tullparken. Är idag inte en park som fungerar optimalt. Borde 
omgestaltas på något sätt.

- Barriärer. Kopplingspunkterna till resterande Karlskrona är få. 
Det märks tydligt att staden är uppbyggd av öar på Pantarholmen, 
som ligger nära men ändå långt borta och lite ensam. Kopplingen 
till kvarteret Muddret är särskilt dålig och krånglig att ta sig till 
utan bil. Järnvägen och infartsleden är här en stor barriär. Detta 
är då främst en svårighet för gående och cyklister. Även Sunnavä-
gen är ett problem som Ola beskriver som ett bortglömt trafiksys-
tem som nästan ingen förutom viss bil- och busstrafik rör sig i. 

Fig. 17: Förslag till nya kopplingar. Här syns förslag på ny koppling 
från Pantarholmen till kvarteret Muddret. Även en ny trafiklös-
ning vid Landbron föreslås.

Fig. 18: Legend till Fig. 17.

6.4 Ställningstagande och slutsatser

Utifrån kommunens visioner och ledord tar uppsatsen här ställ-
ning till om detta är genomfört, och drar vissa slutsatser om vad 
som skulle kunna förbättras. 

- Pantarholmen består av en funktionsblandad bebyggelse. I 
stadsdelen finns bostadsrätter, hyresrätter, verksamheter, äld-
reboende, serviceboende och en stor grönyta. Om man enbart 
skulle gå efter siffror på hur många hus och hur många olika 
funktioner som fanns i området, skulle det på pappret säkert se 
ut som en välfungerande stadsdel.

- Det går att förtäta Pantarholmen. Den fastighet som är mest 
lämplig för förtätning är den tomt som nyss brunnit ner. Då om-
rådet av tradition har bestått av verksamheter bör detta inte helt 
förändras. Ett bostadshus med verksamhetslokaler i bottenplan är 
en idé som i resten av området fungerar, och därför också skulle 
kunna göra så här. Fler boende skulle då också generera bättre 
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underlag för service, men det skulle också generera mer biltra-
fik. Då det finns bra kollektivtrafikförbindelser redan är det dock 
inget som nödvändigtvis måste hända.

- Pantarholmen, lika mycket som resten av Karlskrona, har lång 
väg kvar till hållbarhet. Som konstaterat tidigare i uppsatsen 
bör man dock inte se hållbarhet som ett slutresultat, men noga 
övervägningar vid nybyggnad bör göras. En strävan vid nybygge 
på Pantarholmen skulle vara att försöka bygga så energisnålt 
som möjligt för att bidra till Karlskronas strävan mot ett hållbart 
samhälle.

- Identitet sägs av kommunen uppnås genom funktionsblandning 
och förtätning. Då Pantarholmen som tidigare konstaterats är 
relativt förtätat och funktionsblandat, bör andra åtgärder sökas.  
Som tidigare redovisats tycks identitet gå att skapa på olika sätt 
genom till exempel förändring av den fysiska miljön. Detta skulle 
kunna vara trädplantering längs med gator, upprustning av Tull-
parken och ännu mer förtätning. Trädplantering längs med vägen 
är även ett sätt som kommunen anser bidrar till en bättre gatu-
miljö, då infartsleden föreslås bli en stadsgata med träd som ett 
medel. Identitet sägs också vara något som växer fram långsamt, 
och som har med tid att göra. Då Pantarholmen har byggnader 
från många olika årtionden, tycks inte det stämma heller. Som 
ett steg mot den nya planerarrollen som även den ska bidra till 
den goda staden, bör frågan om identitet på Pantarholmen tas 
upp genom till exempel samråd eller diskussion av något slag. De 
boende i området måste få vara med och bestämma hur deras 
stadsdel ska utvecklas. 

- En bättre koppling från Pantarholmen till kvarteret Muddret och 
oljehamnen skulle kunna bidra till positiva följder för alla stads-
delar. En genare väg skapas, som ger kvaliteter i form av utökad 

rörlighet för gående och cyklister från väst till öst. Man bryter då 
strukturen där alla vägar går i samma riktning.

- Då vattnet är något som anses av kommunen göra Pottholmen 
attraktivt, borde även Pantarholmen jobba bättre med vatten-
kontakten. Det faktum att Pantarholmen ligger på en kulle, ger 
många möjligheten till havsutsikt. Men promenaden längs med 
havet vid Pantarholmskajen skulle kunna utvecklas så att fler vill 
vistas där. 

- Trafikstrukturkartan visar att det finns en brist vad gäller flytet i 
cykelvägen förbi Pantarholmen. En kombinerad gång- och cykel-
väg finns längs med Sunnavägen, men som tidigare konstaterat är 
det ett bortglömt trafiksystem som människor undviker att vistas 
i. Vill man cykla längs med havet måste man göra det i blandtra-
fik. En bättre koppling till cykelvägen mellan Borgmästarekajen 
och cykelvägen som börjar vid Långöbron är därför önskvärd. 
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7. DISKUSSION
Kommunen har en bild av vilken stad de vill skapa. Den är dock 
inte entydig, då de använder begrepp som är öppna för tolkning, 
exempelvis attraktiv. Förtätning, funktionsblandning och hållbar-
het är viktiga begrepp i skapandet av denna stad. Av översiktspla-
nen att döma behövs detta för att ge vissa stadsdelar en starkare 
identitet. Jag förstår deras tanke, och tror att de tänker rätt, men 
inte helt rätt. De bör inte fastna i tanken om att de på så sätt 
skapar en mer levande stadsdel som lockar till sig mer människor 
och verksamheter. Finns underlaget kanske det ena leder till det 
andra, men det är ingen garanti , och alla människor kanske inte 
vill ha detta. Det är inte det enda sättet för att ge en stadsdel 
identitet. Och vad kommunen egentligen menar med identitet 
framgår egentligen inte. Samtidigt finns Pantarholmen som ett 
exempel där stadsdelen är relativt förtätad, med god tillgång till 
kollektivtrafik och där det finns verksamheter. Ändå anser kom-
munen att den behöver en starkare identitet, vilket tyder på att 
deras fina ord inte räcker ända fram. Det behövs något ytterligare 
för att kommunen ska anse att stadsdelen har ”rätt” identitet.

Förtätning och funktionsblandning nämns av kommunen som en 
väg till ett hållbart samhälle, och beskrivs nästintill som en hel-
hetslösning. Tätheten och funktionsblandningen ska bland annat 
leda till ett mindre bilberoende , samtidigt som det finns statistik 
på att bilinnehav och bilåkande inte har med förtätning att göra, 
utan beror på människors välstånd. Det finns därför mycket kvar 
att göra, men det som bör göras kanske inte har med de fysiska 
strukturerna att göra, utan med ändring av vanor till exempel. 
Karin Bradley menade även att en tät stad kan bidra till ett ökat 
behov av att åka därifrån, och det kan då bidra till ökad bilism. 
Det tycks alltså inte vara helt optimalt med en tät stad.

En annan sak som kommunen anser att förtätning och funk-
tionsblandning ska leda till är en trevligare stadsmiljö, befolkade 
gaturum och trygghet. Dessa uttryck har dock ingen entydig 
betydelse, och det nämns inte vilken stadsmiljö som är eftertrak-
tad. Samtidigt nämner kommunen att det på vissa platser inte 
är lämpligt med bostäder, eller verksamheter. Ibland är alltså 
inte funktionsblandning att föredra, trots de många fördelar som 
finns. Det kan då handla om miljöstörande verksamheter, och det 
pekar på att det som eftertraktas är en viss sorts funktionsbland-
ning. Det är då alltså inte alltid en helhetslösning. Kommunen 
verkar ha bestämt sig för vad förtätning och funktionsblandning 
bidrar till i förväg, utan att resonera kring vad de väljer bort. För-
modligen har detta att göra med tanken om att ”läka” den stad 
som planerades på 60-talet. 
 
Kommunen skriver väldigt mycket om förtätning och att använda 
befintlig infrastruktur. Samtidigt väljer de att satsa stort på Pott-
holmen, som idag består av tågstation, LIDL, lokstallar, brand-
station och några hus som endast används dagtid. I princip allt 
ska förändras. Att inte utnyttja området är slöseri med värdefull 
mark, men varför inte fokusera på ett befintligt område som Pan-
tarholmen? Kommunen vill förtäta, men planerar ändå helt nya 
områden, vilket kan tyckas vara lite paradoxalt.

Med utbyggnaden av Pottholmen vill kommunen skapa en ny 
attraktiv stadsdel med blandade funktioner. Det ska också vara 
koppling mellan stadskärnan och Karlskronas yttre delar. Attraktiv 
förväntas här vara något som alla förstår. Vad betyder attraktiv? 
Moa Tunström beskrev att stadskärnan är viktig för attraktivite-
ten, samt vattennära boende och mindre bilism. Men hon pekar 
även på att det sällan nämns för vem det ska vara attraktivt. Det 
är även intressant att Pottholmen ska vara länken mellan stads-
kärnan och stadens yttre delar. Pantarholmen räknas alltså till 
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stadens yttre delar, trots sin omedelbara närhet. En tydlig gräns 
dras upp, som inte bidrar till någon syn på staden. Det finns antin-
gen stad, eller ytterdel. Inget mittemellan. Vilket jag menar inte 
stämmer. Pantarholmen är ett utmärkt exempel på detta. Men 
Pottholmen kanske bidrar till att få bort den synen på staden, och 
kan då kanske sudda ut gränsen och tanken om att stadskärnan är 
normen. 

Fojab skapar genom sitt förslag en ännu större barriär än vad 
som finns idag i och med sammanslagningen av infartsleden och 
järnvägen. Tanken om att skapa plats för bebyggelse på den östra 
sidan är intressant, men om bebyggelsen inte får en koppling från 
öster till väster skapar man samma situation som finns mellan 
Pantarholmen och kvarteret Muddret idag. Den gångtunnel som 
finns under järnvägen på Pantarholmens södra del finns dock kvar 
enligt plankartan, men barriäreffekten återstår.

Fojabs bebyggelsestruktur utgår från Trossö, och beskriver hur 
kopplingen till stadskärnan ska bli bättre. Ingenting om kopp-
lingen till områdena norrut. Bebyggelsen ska vara blandad, och 
ytorna närmast vattnet ska tas tillvara och bli mer tillgänglig för 
cyklister och gående. Helt i stil med Karlskronas visioner om 
funktionsblandning. Det är dock fortfarande bilarna som tar mest 
plats vid en koll på plankartan. 

White behåller infartleden på samma ställe som den är idag, men 
gör om den till en stadsgata. De lägger bebyggelse mellan infarts-
leden och järnvägsspåren, vilken kan tyckas matta ner barriäref-
fekten något. Något förslag på bättre koppling mellan östra och 
västra sidan  finns inte. Den tunnel som förbinder Pantarholmen 
och Pottholmens västra sida finns dock kvar. Den nya stadsgatan 
istället för vägen längs med Borgmästarekajen anses bidra till en 
bättre koppling till Pantarholmen. De redovisar dock inte hur. Det 

är en väg, som förut, men med ny gestaltning. Hur detta skulle 
bidra till en bättre koppling är svårt att tyda. Möjligtvis gestalt-
ningsmässigt. En ambition att förbinda oljehamnen med området 
finns dock. En eventuell förbättring av kopplingen mellan Pan-
tarholmen och kvarteret muddret tillsammans med oljehamnen 
skulle därför kunna ske.

Whites förslag bidrar till att hållbarhet arbetas in i förslaget. 
De nämner även hur denna ska uppnås. Den hamnar dock lite i 
skymundan då bedömningsgruppen inte ens kommenterar det.
Tengbom beskriver även de att bebyggelsen ska vara starkt kopp-
lat till Trossös mönster. De menar dock att förslaget strävar efter 
att förbättra kopplingen till de yttre delarna av staden, vilket syns 
genom att förslaget är det enda som har försökt utforma en ny 
koppling mellan den östra och den västra sidan för gående och 
cyklister. De har också försökt minska barriäreffekten från järn-
vägen och infartsleden genom att göra en gemensam korsnings-
punkt på ett ställe.

Även Tengbom ger sig på hållbarhetsbegreppet, men får inte 
heller någon respons från bedömningsgruppen. De har dock inte 
beskrivit hur hållbarhet ska uppnås på just Pottholmen, utan har 
beskrivit en modell. Att tänka att hållbarhet kan uppnås genom 
en modell kan kännas lite snävt. 

När bedömningsgruppen av Pottholmen kommenterar de olika 
förslagen ur stadsbyggnadssynpunkt utgår de i samtliga fall från 
hur väl förslagen förhåller sig till Trossö och stadskärnan, samt 
hur mycket stadsmässighet som uppnås i förslagen. Ingenting 
nämns om kopplingen till de yttre delarna av staden, som sas vara 
ett av målen för Pottholmen. Stadskärnan och rutnätsplanen blir 
normen för hur nya stadsdelar ska byggas. Flera av förslagen tar 
även upp att de vill skapa en ny entré eller en ny stadsfront med 
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den nya bebyggelsen. Staden börjar alltså här, inte innan. Karls-
krona är givetvis stolta över sin gamla stad av texten att döma, 
men genom att så tydligt visa att det är stadskärnan som är norm, 
kan det ge signaler om att resten av orten inte är eftertraktans-
värd. 

Med min kritik mot Karlskrona kommun att eftersträva täthet 
menar jag inte att det istället ska byggas glest. Bara för att man 
kritiserar täthet, är man automatiskt inte emot det. Det behövs 
istället en diskussion om vad som är bra för just ett visst område. 
Det kan inte finnas en helhetslösning, till slut brister den, som 
med modernismens kritiserade visioner.
 
Karlskrona kommun beskriver sin syn på hållbarhet under rubri-
ken Vision för Karlskrona. De tycks dock ha fastnat lite i tänket att 
hållbarhet enbart handlar om ekologisk hållbarhet. Åtminstone 
om man bara tittar på de fyra grundprinciperna som Karlskrona 
kommun menar är gemensamma nämnare för samhället. Ingen 
tydlig uppdelning finns i Översiktsplanen över vad det egentligen 
är i de olika förslagen som ska bidra till en hållbar utveckling. 
Man gör dock en konsekvensanalys utifrån sociala, ekonomiska, 
miljömässiga och områdesvisa aspekter. Man tar dock inte tydligt 
upp hur konsekvenserna förhåller sig till de mål om hållbarhet 
man har. Synen på hållbarhet är även väldigt luddigt beskriven. 
Sveriges arkitekter beskrev att de inte ser hållbarhet som ett slut-
resultat, vilket Karlskrona på ett sätt verkar se det som. De fyra 
hörnstenarna som Karlskrona använder sig av i sin syn på hållbar-
het tar i större utsträckning med den sociala hållbarheten, men 
hur man arbetar med det rent konkret hamnar i skymundan. Det 
tycks ses snarare som något som kan bli en positiv konsekvens av 
annan hållbarhet. 

Det korta sammanfattande svaret på min frågeställning ”Hur an-

vänds översiktsplan och nya stadsbyggnadsprinciper vid förnyelse 
av en befintlig stadsdel?” är  att översiktsplanen används som ett 
instrument i form av en vision. I översiktsplanen finns idéer om 
hur staden ska byggas, och dessa idéer är framkomna utifrån de 
nya ideal som finns i stadsbyggnadsdiskussionerna som förs idag. 
Dessa idéer och visioner appliceras sedan på befintliga stadsdelar 
där det tycks passa bäst. Inte sagt att det sker på ett dåligt sätt, 
men ibland kanske det inte passar eller fungerar på tänkt sätt. 
Pantarholmen är ett levande exempel på att det kommunen vill 
uppnå, på ett sätt redan finns, men att det inte är tillräckligt.
 
På min sekundärfrågeställning ”Vilka begrepp är centrala vid för-
nyelse av staden?” är svaret förtätning, funktionsblandning, att-
raktivitet, identitet, stadsmässighet och hållbarhet. Tillsammans 
ska de bidra till att den ideala staden skapas, förenklat uttryckt. 
Uttrycker mångfald är även vanligt, dock inte i Karlskrona kom-
muns syn på staden de vill skapa.
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