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Förord

Arbetet har utförts inom ramen för 15 poängs kandidatexamen-
sarbete i FM 1307 Projektarbet Fysisk planering i programmet 
för Fysisk planering på Blekinge tekniska högskola i Karlsk-
rona. Arbetet har utförts med utgångspunkt i kursen FMD011 
Stadsanalys under vårterminen 2008. Jag vill tacka min handle-
dare Anders Törnqvist.

Karlskrona den 4 juni 2008

David Engström
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SAMMANFATTNING
Space syntax är en analysmetod som syftar till att analysera 
stadsrummet. Forskning har visat att rummens förhållande till 
varandra är avgörande för bebyggelsens funktion och inte rum-
mens form och geometri i sig. Gator med höga globala respek-
tive lokala integrationsvärden har visat sig bli de som blir mest 
välbesökta. För en stad som Karlskrona är strandpromenader 
viktiga för upplevelsen av staden (Karlskrona kommun 2006, 
s.10). Enligt Space syntax-teorin kommer ett promenadstråk bli 
välanvänt om det förläggs på platser med höga globala respek-
tive lokala integrationsvärden. 

Fotgängarräkningar samt studier av lokala respektive globala in-
tegrationsvärden på Trossö (se bilaga 1) har visat att det på Östra 
Hamngatan respektive på Stumholmsbron rör sig mest folk samt 
har högst lokala respektive globala integrationsvärden av de ga-
tor som inte ligger i själva centrum av Karlskrona som t.ex. Ron-
nebygatan. Ett nytt promenadstråk längs med Handelshamnen 
har alltså potential att bli välbesökt. För att ytterligare höja de 
globala respektive lokala integrationsvärdena på platsen anläggs 
en bro till Stumholmen från den södra delen av Handelshamnen. 
Denna bro placeras så att den följer ett naturligt gångstråk över 
till Stumholmen. 

Handelshamnens läge innebär att bostäder på platsen har po-
tential att bli eftertraktade. Studier av, av Karlskrona kommun, 
framtagna eller publicerade skrifter om Handelshamnen har 
utförts och legat till grund för det planförslag som presenteras.  
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Handelshamnens läge i Karlskrona.

1. INLEDNING

1.1 Bakgrund
Handelshamnen på den östra delen av Trossö i Karlskrona är 
idag i stort sett oexploaterat trots att den har goda kvalitéer bl.a. 
med dess närhet till havet. Nivåskillnaden på området är inte 
särdeles stor dels på grund av att större delen idag utgörs av 
parkeringsplatser. Parkeringsplatserna medför att det inte finns 
något promenadstråk längs med vattnet utan det är beläget intill 
Östra Hamngatan. En promenad längs med Östra Hamngatan på 
biten vid Handelshamnen ger idag inte samma upplevelsemiljö 
som området har potential att ge. Från Handelshamnen finns 
vackra utsikter mot bl.a. Bryggarberget, Hästö, Mjölnarholmen, 
Stumholmen med Marinmuseum samt även bort mot 
Stumholmsbron ut mot varvet och Getskär.

1.1.1. Planer och program
Detaljplanen för Skeppsbrokajen redovisar ett nytt läge för 
Kustbevakningens station för södra regionen som idag är 
belägen på Handelshamnen. Handelshamnen är, tillsammans 
med Pottholmen och Oljehamnen, utpekat som centralt 
utvecklingsområde i Karlskronas översiktsplan från 2002 
(Karlskrona kommun 2002, s. 41). Översiktsplanen föreslår en 
storskalig bebyggelse i fyra till fem våningar med bostäder samt 
andra funktioner för den södra delen av Handelshamnen. Ny 
bebyggelse längs Handelshamnen har potential att skapa nya 
kvalitéer för promenadstråket längs med hamnen. 

Centrala utvecklingsområden i Karlskrona. (Karlskrona kom-
mun 2002, s. 41)



6

H
A
N
D
E
L
S
H
A
M
N
E
N6 7

1.1.3. Stadsliv Karlskrona 2004
Den danska arkitekten Jan Gehl gjorde 2004 en stadsanalys 
över Karlskrona, stadsliv Karlskrona 2004. I analysen 
pekas Handelshamnen ut som en outnyttjad sjösida (Gehl 
architects 2004, s. 30). I samma analys pekar Gehl på att 
trafikanläggningarna på Trossö är mycket dominerande samt 
även ofta överdimensionerade med tanke på den relativt 
låga biltrafiken. Gehl menar att dessa faktorer skapar en 
trafikdominerad lokalmiljö då fotgängare tvingas färdas 
på bilarnas villkor. Detta leder till att de kvaliteter som det 
offentliga rummet kan ha blir lidande. 
På Trossö finns cirka 6000 parkeringsplatser, bl.a. vid 
Handelshamnen. Med tanke på antal boende, arbetande och 
besökare samt Trossös storlek är det en relativt hög siffra. Trossö 
inklusive Björkholmen, Saltö och Ekholmen befolkades år 2000 
av 10515 invånare (Karlskrona kommun 2002, s. 40). Som 
jämförelse kan nämnas att det i Stockholms stadskärna endast 
finns 2000 fler parkeringsplatser dvs. 8000 stycken. Gehl ger i 
analysen Karlskrona kommun ett antal rekommendationer bl.a. 
att bygga fler bostäder längs vattnet (Gehl architects 2004, s. 20). 
Han menar att bostadsområden i närheten av vattnet bör skapas 
genom att områden att uppehålla sig vid samtidigt skapas samt 
att möjlighet till båtplats för de boende ges. 

1.1.2 EUROPAN 6
Handelshamnen var under 1999-2001 område för 
arkitekttävlingen EUROPAN 6. Tävlingsprogrammet för 
EUROPAN 6 medgav att hälften av bostäderna skulle vara 
bostäder och den andra hälften av kontor. 
Karlskrona kommun upprättade 2005 ett program för 
planeringen av Handelshamnen. Programmet pekar på att 
efterfrågan på kontorsytor har minskat efter att EUROPAN 
6 genomfördes samtidigt som efterfrågan på bostäder har 
ökat. Handelshamnens läge med dess närhet till vattnet samt 
till det promenadstråk som går intill medför att även enklare 
verksamheter t.ex. café bör kunna få plats om hamnområdet 
bebyggs.

Utblickar från Handelshamnen.

Handelshamnen idag.
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1.2 Problemformulering
Fotgängarräkningar, där förbipasserande människor har 
räknat under fem klockslag varannan timme mellan klockan 
8 och klockan 17, över Trossö har utförts under två tillfällen. 
Fotgängarräkningarna visar att det på Östra Hamngatan samt på 
Stumholmsbron rör sig många människor. På Östra Hamngatan 
passerar 135,6 människor i timmen och på Stumholmsbron 132 
människor i timmen. Dessa värden är de två högsta värdena 
som har uppnåtts på en kontrollpunkt som inte är belägen i 
anslutning till Ronnebygatan på centrala Trossö. 

Trots det faktum att det längs med Handelshamnen passerar 
flertalet människor så är närheten till havet platsen största 
estetiska kvalité. Platsen utgörs idag till största del av 
parkeringsplatser samt även några skjul och Kustbevakningens 
station för södra regionen. Aspöfärjans landningsplats är 
belägen vid hamnen. Ny bebyggelse utmed Handelshamnen har 
pga. platsens läge potential att bli attraktivt. Vid nyexploatering 
bör hänsyn tas till omgivande bebyggelse. Stråket längs med 
Handelshamnen används av förbipasserande gångtrafikanter. 
En ny bebyggelse bör inte enbart få offentlig mark utan även 
privat, halvprivat och halvoffentlig mark bör skapas vid 
nyexploatering. 

Parkeringsfrågan är en viktig fråga vid exploatering av 
Handelshamnen, som idag utgör en stor parkeringsplats för 
de arbetsplatser som ligger längs med Östra Hamngatan. 
Parkeringsfrågan behöver kunna lösas för de anställda vid dessa 
arbetsplatser även efter en exploatering av Handelshamnen. 

Karlskrona kommuns översiktsplan från 2002 medger att antal 
parkeringsplatser i kommun per bostad är 0,5 parkeringsplatser 
(Karlskrona kommun 2002, s. 45). Med 400-600 nya bostäder 
på området innebär enbart det att 200-300 nya parkeringsplatser 
krävs. Aspöfärjans landningsplats, de planerade småbåtsham-
narna samt det faktum att ett nytt bibliotek planeras på den södra 
delen av Handelshamnen genererar även det ett visst behov av 
parkeringsplatser. visst behov av parkeringsplatser. 

Det faktum att Handelshamnen ligger intill vattnet ger platsen 
kvalitéer. För gående ner mot Handelshamnen på Ronnebygatan, 
Östra Köpmansgatan, Ölandsgatan samt Drottninggatan innebär 
det vackra utblickar.  Detta är något som behöver finnas kvar. 
För de gående längs med Östra Köpmansgatan innebär Aspöfär-
jans landningsplats, som nås via en förlängning av vägen, ett 
naturligt avbrott i bebyggelsen på Handelshamnen och en fri sikt 
ner mot Östersjön kan garanteras. För övriga gator behöver be-
byggelsen placeras så att det fortfarande erbjuds fri sikt rakt ner 
mot Östersjön. En exploatering av Handelshamnen bör se till att 
utblicksmöjligheterna rakt ner från dessa gator finns kvar även 
efter att Handelshamnen exploaterats. 

Ett boende på Handelshamnen, med dess läge, är attraktivt för 
invånarna. Samtidigt som det är lockande med stora grönytor 
behöver man kompromissa med vad som är ekonomiskt hållbart 
för byggherrarna. Ett förslag på exploatering blir inte ekono-
miskt hållbart med en bebyggelse med allt för lågt exploater-
ingstal. Ett liknande attraktivt område intill vattnet är Västra 
Hamnen i Malmö. Exploateringstalet, den totala våningsytan 
i kvadratmeter delat med tomtens area, bör vara ungefär som i 
Västra Hamnen dvs. ungefär 1,0.



8

H
A
N
D
E
L
S
H
A
M
N
E
N8 9

2. SYFTE

2.1 Syfte 
Planförslaget syftar på att ta vara på Handelshamnens kvalitéer 
vid nyexploatering. Vid utformningen skall även efterfrågan 
på olika typer av bostäder has i åtanke. Ny bebyggelse 
utmed Handelshamnen får inte förstöra det existerande 
promenadstråket utan det ska snarare locka fler människor att 
använda det. Som Jan Gehl beskriver det är ofta vägarna på 
Trossö överdimensionerade (Gehl architects 2004, s. 18). Av 
denna anledning bör därför en möjlig avsmalning av Östra 
Hamngatan övervägas. Den föreslagna bebyggelsen skalla ta 
hänsyn till omkringliggande bebyggelse både längs med Östra 
Hamngatan samt på Stumholmen. Angivelser i Karlskrona 
kommuns översiktsplan samt i programmet för planeringen av 
Handelshamnen bör has i åtanke. 

Planförslaget syftar till att ge en lösning på det parkeringsbehov 
som finns bl.a. i och med arbetsplatserna längs med Östra 
Hamngatan. Planförslaget kommer även i fortsättningen ge 
möjlighet för gående på Ronnebygatan, Östra Köpmansgatan, 
Ölandsgatan samt Drottninggatan ner mot Handelshamnen att 
rakt ner kunna se Östersjön, något som är en stor kvalité idag. 

Idag passerar drygt 130 personer i timmen längs planområdet  
Planförslaget skall locka fler människor att röra sig längs 
med hamnen. Närheten till vattnet är en stor kvalité för ett 
promenadstråk samt även för bebyggelse. Utformningen av ny 
bebyggelse bör ske så att en ökad gångtrafik längs med kajen 
inte upplevs som påträngande för de boende. De boende ska 
fortfarande kunna ha sin del av avskildhet. 

2.2 Avgränsning
Arbetet avgränsas till att beröra Handelshamnen, från läget för 
Kustbevakningens station för södra regionen till och norrut längs 
med kajen till dess att kajen gör en 90 graders sväng mot väster 
nordväst om Palanderska gården, samt Skeppsbrotorget. 
I öst avgränsas planområdet av Östersjön, i söder av 
Stumholmsbron, i norr av Östersjön samt i väster av Östra 
Hamngatan, dock med undantag vid Skeppsbrotorget där slutet 
på detta avgränsar området. 

2.2.1 Befintlig bebyggelse

Kustbevakningens station för södra region finns angivet på 
detaljplanen för Skeppsbrokajen, som väster om planområdets 
norra delar (Karlskrona kommun 2002, s. 2). Planförslaget 
kommer därför att utgå från att denna flyttas till på detaljplanen 
avsett område.  På planområdet ligger även andra byggnader i 
form av några skjul samt en gokarthall. Även dessa byggnader 
kommer planförslaget utgå från att de omlokaliseras då de inte 
har något behov av att lokaliseras på ett av Karlskronas mest 
attraktiva lägen. 
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3. METOD

3.1 Space syntax

3.1.1 Om Space syntax
Space Syntax är en analysmetod som syftar till att analysera 
stadsrummet (Spacescape, 2008, s. 1). Metoden togs fram av 
arkitekturforskaren Bill Hillier och fokuserar på bebyggelsens 
olika delar och dess relationer mellan varandra. Den beskriver 
stadsområdet som en helhet snarare än dess olika delar för sig. 

Space Syntax-forskningen har visat att det som är avgörande för 
bebyggelsens funktion är rummens förhållande till varandra och 
inte rummens form och geometri i sig (Spacescape, 2008, s. 1). 
Man väljer att diskutera mer grundläggande funktioner såsom 
vistelse och förflyttning och ser dem som funktioner av rummet 
istället för funktioner i rummet. Gatunätet anses nämligen 
ha stor betydelse för hur vi väljer att vistas och förflytta oss i 
staden. 

För att förstå hur de olika rummens förhållande till varandra 
påverkar hur vi väljer att röra oss och använda dem kan man 
ta ett hus som exempel (Spacescape, 2008, s. 1). Bilden visar 
tre hus med nio rum som till form och geometri kan tyckas se 
precis likadana ut. Men om man tittar närmare på rummens 
förhållande till varandra, dess konfiguration, kan man se att 
de skiljer sig från varandra. I Hus A måste man passera andra 
rum vid varje förflyttning vilket gör att det inte passar som 
bostadshus. 

Hus B har en struktur som skulle passa bra som skola eller 
sjukhus då tre av rummen bildar en korridor. Hus C passar bra 
som bostad eftersom det finns möjlighet att går runt i huset. 
Slutsatsen av detta är att rummens förhållande till varandra är en 
starkt påverkande faktor när det kommer till dess funktion.

I analysen beskrivs flödet av förflyttningar i stadsrummet med 
hjälp av räta linjer där varje linje representerar en gatu- eller 
gångvägssträckning (Spacescape, 2008, s. 3). De olika linjernas 
förhållande till varandra kan sedan beskrivas genom att man 
beräknar hur integrerad en viss linje är i förhållande till de andra. 
Resultatet har visat att gator med höga integrationsvärden är 
samma gator som är välbesökta och används för förflyttning 
av många människor. Välbesökta gator är alltså de som i Space 
Syntax–analysen visat sig vara mest integrerade i förhållande till 
andra gator.

Tre byggnadsplaner 
och konfigurativa 
beskrivningar av dem 
(Hillier, 1996, s. 21).


