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Avståndet i antal rum som måste passeras ligger till grund vid 
beräkningen av den rumsliga integrationen och inte avståndet 
i meter mellan de olika rummen (Nordström, 2004, s. 31). 
Här skiljer man på global och lokal integration. Den globala 
integrationen visar det genomsnittliga antal steg som varje linje 
har till övriga linjer i axialkartan. Den lokala integrationen visar 
hur integrerad en gata är, i tre steg från varje enskild linje, i dess 
närmaste omgivning. 

Den globala integrationen visar längre förflyttningar. Längre 
förflyttningar är väl tillgängliga i alla andra linjer i axialkartan 
medan den lokala integrationen visar kortare förflyttningar i 
närområdet. Den lokala integrationen visar en gatas möjligheter 
att ha en hög trafik av närboende befolkning medan den globala 
integrationen visar gatans möjliga mängd besökare. De gator 
som har både ett högt globalt integrationsvärde och ett högt 
lokalt integrationsvärde har möjligheter att bli välbefolkade 
både av närboende och av besökare. 

Space Syntax-analysen kan användas till att beskriva sambandet 
mellan stadens gatunät och vistelse, förflyttning och användning 
(Spacescape, 2008, s. 2). Den kan t.ex. förklara varför olika 
funktioner uppkommer på olika platser, varför vissa platser 
anses vara tryggare än andra och varför förhållandena mellan 
de olika hyresnivåerna ser ut som de gör. Den kan förklara 
människans rörelsemönster och kan användas för att jämföra 
olika områden i staden, eller kanske till och med olika städer. 
Den kan också vara till hjälp vid planförändringar då den kan 
hjälpa oss att se möjligheter hos enskilda gator och förutse 
effekterna av en förändring.

4. RESULTAT 

4.1 Space syntax

4.1.1 Fotgängarräkning
En fotgängarräkning över sextio olika punkter belägna 
på Trossö har utförts. En fotgängarräkning innebär att 
förbipasserande människor räknas under en på förväg 
angiven tidpunkt, i detta fall fem minuter. Summan av de 
förbipasserande fotgängarna multipliceras för att få antal 
förbipasserande människor per timme. Begränsningar av 
vilka som räknas som fotgängare har gjorts, vilket i det här 
fallet innebär att varken cyklister eller barn i barnvagn räknas. 
Däremot räknas personer i rullstol samt barn gåendes bredvid 
barnvagn. Fotgängarräkningen utfördes under två olika 
tillfällen, 15 februari samt 29 februari. De förbipasserande 
människorna räknas under fem olika tillfällen mellan klockan 
8 och klockan 17 under de två dagarna. De fem olika tillfällena 
då fotgängarräkningarna utfördes låg under olika tillfällen på 
dygnet eftersom det rör sig olika mängd människor under olika 
tid på dygnet. Det rör sig t.ex. mer människor under lunchtid.  
De olika tidpunkterna då räkningarna utfördes samt det faktum 
att fotgängarräkningar utfördes på två olika dagar medför att 
värdet blir mer korrekt. En fotgängarräkning under endast 
en dag hade ökat risken att mätningarna blivit allt för höga 
respektive allt för låga gentemot det egentliga genomsnittet av 
trafik på Trossö. 
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4.1.2 Inventering
En inventering av gatusnittet på Trossö upprättas. Inventeringen 
utgör underlag för den rumsliga analysen. Under inventeringen 
antecknas möjligheter och hinder för passage. 
Detta förekommer i form av;

Smitvägar genom kvarter- 

Siktlinjer och sådant som bryter dem t.ex. branta gator, - 
kurvor

Barriärer som avstängda gator, planteringar, trafikleder - 

Drottninggatan sett från Vallgatan.

Planteringar och trafikleder kan innebära att två siktlinjer 
behöver dras men behöver inte nödvändigtvis innebära det. 
Som utgångspunkt för bedömningen huruvida hur många 
siktlinjer som behövs används den eventuella fara som finns 
vid förflyttning från den första möjliga linjen till den andra. 
Upplevs faran som låg krävs endast en siktlinje medan två 
stycken siktlinjer krävs om faran upplevs som hög. 

Krönet på Drottninggatan, vid 
dagens Montmartre, omöjlig-
gör att bortre delen av gatan 
kan ses från ena änden. Gatan 
behöver därför delas in i flera 
siktlinjer.
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För Alamedan krävs endast en siktlinje trots att möjlighet finns 
att gå dels på gatans två trottoarer samt i allén i mitten av gatan. 
Faran att ta sig från den ena sidan av gatan till den andra är inte 
tillräckligt stor för att två siktlinjer ska krävas.

Under inventeringen antecknas existerande siktlinjer på Trossö. 
Det är viktigt att antal siktlinjer blir så få som möjligt.

4.1.3 Konstruktion av axialkarta
En axialkarta skapas i programmet Depthmap. Konstruktionen 
av axialkartan startas med att grundkartan över Trossö 
importeras till programmet. De antecknade siktlinjerna ritas 
sedan in. Det är viktigt att alla siktlinjer korsar varandra. Korsar 
linjerna inte varandra blir konnektiviteten fel och senare även 
integrationsvärdena. Siktlinjerna representerar stadsrummet.

En axialkarta med dominerande korta siktlinjer innebär 
ett rumsligt mer uppbrutet område än en axialkarta med 
dominerande långa siktlinjer. Integration mellan linjerna räknas 
ut av programmet. Global integration samt lokal integration i tre 
steg kommer att användas. 

4.1.4 Beräkning av korrelationsvärden
Till en början redovisas endast en ren linjestruktur 
oavsett integrationsvärdena. För att kunna räkna 
ut integrationsvärdena för de olika siktlinjerna 
krävs att Depthmap vet vilka linjer som skall ingå i 
analysen. Det krävs därför att dessa linjer markeras i 
programmet. Beräkningar av de lokala och de globala 
integrationsvärdena utförs i programmet. Avståndet från 
varje linje till andra linjer dvs. den globala integrationen 
räknas ut i och med att n har valts. Samtidigt räknas även 
den lokala integrationen ut. Den lokala integratonen 
beräknas med avståndet tre från varje enskild linje.
Möjlighet finns nu att visa dels den globala integrationen 
samt den lokala integrationen finns nu i Depthmap. 
Integrationsvärden redovisas i en skala från mörkt blått 
till rött där den röda färgen innebär att linjen har ett högt 
integrationsvärde. En linje med ett högt integrationsvärde 
innebär oftast att linjen används av folk i förflyttning. 
Integrationsvärdena redovisar därför ofta hur ett område 
används av befolkningen. I ett område med några enstaka 
dominerande linjer med höga integrationsvärden används 
dessa oftast till förflyttning medan ett område med överlag 
högt integrerade linjer innebär oftast en jämnare spridning 
av befolkningens förflyttningar inom området.
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Kartan visar att linjerna på Ronnebygatan och Norra 
Kungsgatan samt över Torget från Ristorget mot 
Norra Smedjegatan är de linjer som har högst globalt 
integrationsvärde. Även Borgmästaregatan, Hantverkaregatan 
och Landbrogatan har höga integrationsvärden. Det är dessa 
gator som har högst möjlighet att få en större mängd besökare 
som förflyttar sig längre sträckor. Det är även här som de flesta 
av fotgängarnas förflyttningar äger rum och därmed även här 
som handeln på Trossö är belägen. På Björkholmen har gatorna 
lägst integrationsvärde. Här finns heller ingen anledning att 
passera när man förflyttar sig längre sträckor utan det är främst 
de boende som rör sig i området. 

4.1.5 Resultat och slutsatser Space syntax

Axialkarta som visar den globala integrationen.

Till varje siktlinje har attributdata kopplats. Attributdatan 
redovisas i tabellform. I Microsoft Excel förs referensnummer 
samt lokalt och globalt integrationsvärden in för vare enskild 
kontrollpunkt från fotgängarräkningen (se bilaga 1). Även 
fotgängarantalet från de två fotgängarräkningarna samt 
det genomsnittliga antalet fotgängare per timme förs in. 
Korrelationen mellan de globala integrationsvärdena och 
fotgängarantalet, samt de lokala integrationsvärdena och 
fotgängarantalet räknas ut genom att funktionen Correl används.

Samma beräkning utförs för de lokala integrationsvärdena. 
Korrelationen kommer anta ett värde mellan 0 och 1. Ett 
värde runt 0 innebär att det finns ett väldigt litet samband 
mellan det genomsnittliga fotgängarantalet per timme och 
linjernas integrationsvärde medan ett värde nära 1 innebär 
att korrelationen, sambandet, är högt. Den globala samt den 
lokala korrelationen redovisas i form av ett scatterdiagram. 
De globala integrationsvärdena läggs in som x-värden och 
det genomsnittliga fotgängarantalet som y-värden. Samma 
beräkning utförs för de lokala integrationsvärdena.
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Bilden visar korrelationen mellan fotgängarantal per timme och 
de globala integrationsvärdena. 

Korrelationen mellan det genomsnittliga fotgängarantalet per 
timme och de globala integrationsvärdena blev 0,5181. Ett 
värde runt 0 innebär att det finns en väldigt liten korrelation, 
samband, mellan det genomsnittliga fotgängarantalet per timme 
och linjernas integrationsvärde medan ett värde nära 1 innebär 
att korrelationen, sambandet, är högt. En anledning till att kor-
relationsvärdet inte är högre kan vara att det inte bor tillräckligt 
många på Trossö. De två högsta fotgängarantalen per timme är 
från västra Ronnebygatan samt från Borgmästaregatan utanför 
Wachtmeister vilket även de globala integrationsvärdena visar 
att det borde vara. 

Bild över den lokala integrationen.

Ronnebygatan har tillsammans med Norra Smedjegatan och 
Östra Prinsgatan högst lokalt integrationsvärde. Ett högt lokalt 
integrationsvärde innebär att gatan kan nås av flera gator inom 
tre steg. Dessa gator kan också nås av flera gator inom tre steg 
då de är utformade som huvudgator med korsande mindre gator. 
Gatorna på Björkholmen har ett högre lokalt integrationsvärde 
än globalt. Det innebär att de till största del är befolkade av de 
närboende i området. 
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4.2 Slutsatser
Korrelation mellan det genomsnittliga fotgängarantalet och 
de lokala integrationsvärdena blev sämre än jämfört med de 
globala integrationsvärdena. 
I Centrum fanns de högsta integrationsvärdena medan gatorna 
i ytterkanterna fick lägre värden eftersom de har färre gator 
att integrera med. Axialkartan som skapades var endast över 
Trossö, samt Pottholmen och Stumholmen. Eftersom de 
närliggande områdena Saltö och Pantarholmen inte tagits 
med får de linjer som ligger intill dessa områden lägre 
integrationsvärdet än vad fallet hade varit om dessa områden 
hade tagits med. För att få ett mer korrekt integrationsvärde 
borde influensområdena ha varit större. 
Endast två stycken fotgängarräkningar utfördes. De 
kontrollpunkter som räknades på var redan satta innan 
axialkartan skapades. Andra kontrollpunkter kan ha valts om 
kontrollpunkterna satts ut efter att axialkartan skapats. Det kan 
ha gett ett annorlunda resultat då risken nu finns för att viktiga 
platser på Trossö kan ha missats. 

Bilden visar korrelationen mellan det genomsnittligga fotgän-
garantalet per timme och de lokala integrationsvärdena.
Korrelationen mellan det genomsnittliga fotgängarantalet per 
timme och de lokala integrationsvärdena blev 0,2135. Det 
innebär att sambandet är ganska dåligt. Östra Prinsgatan har 
enligt analysen ett högt lokalt integrationsvärde. Att korrela-
tionsvärdet är lågt innebär att det borde förflytta sig mer folk på 
exempelvis Östra Prinsgatan än vad det gör. Fotgängarräknin-
garna (se bilaga 1) visar också att det på Östra Prinsgatan, trots 
dess höga lokala integrationsvärde, endast var 48 passerande 
fotgängare per timme jämfört med Ronnebygatan, som har ett 
liknande lokalt integrationsvärde, men har 1325 passerande 
fotgängare per timme.
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Situationsplan (För sitationsplan i skala 1:1000 se bilaga 2).

4.3 Planförslag och rekommendationer
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4.3.1. Bebyggelse

Sören Olsson har studerat det offentliga livet i Göteborg 
(Nyström, 2006 s.110). Genom dessa studier har han funnit 
att stråken oftast blir attraktivare än torgen eftersom det längs 
stråken ofta passerar fler människor. Vidare pekar han på att 
Linnégatan i Göteborg, där människor strosar fram och tillbaka, 
har blivit en populär mötesplats. De restauranger som placeras 
längs med ett stråk ger möjlighet att ses av fler människor.

Där möjlighet finns bör ett café inrymmas i något av husen. 
Caféet ökar attraktionskraften dels för de bostadsområdet och 
dels för promenadstråket. Ett café bör dock inte göra för stort 
ingrepp på gårdsmarken och områdena för de boende där. 
I den södra delen av Handelshamnen finns ett område vars 
geometriska form skiljer sig från den övrigt rektangulära delen. 
Här finns goda möjligheter att placera ett café exempelvis i 
bottenplan på ett bibliotek. Förutom café och bibliotek skulle 
huset kunna inhysa utställningslokaler. Handelshamnen var 
en av de platser som var på förslag för nytt stadsbibliotek i 
Karlskrona (Karlskrona kommun 2007). Intill detta hus, strax 
söder om, anläggs en park, där det finns möjlighet för de 
besökande att slå sig ner kanske för att läsa en nyligen lånad 
bok. Genom att ett bibliotek lokaliseras i den södra delen av 
området skapas en målpunkt längs med Hamnpromenaden, 
dessutom på en plats i området där de lokala och globala 
integrationsvärden är som högst. Enligt space syntax-teorin 
kommer det passera flertalet människor på platsen och 
biblioteket har potential att bli välbesökt. Ett välbesökt bibliotek 
bidrar sedan till att uppnå syftet med att skapa ett promenadstråk 
där platsen kvaliteter tas tillvara. 

Vy mot Kulturhuset från parken söder om byggnaden.

Vy mot caféet i Kulturhuset.
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Bebyggelsen bör ta hänsyn till den omgivande bebyggelsen 
både på Trossö och Stumholmen. Östra Hamngatan och kajkant-
en utgör gränser för planområdet. Bebyggelsen kommer anpas-
sas så att den passar sig efter dessa. Bebyggelsen bör även så 
mycket som möjligt följa kvartersstrukturen på Trossö. För att 
få en variation i området kommer byggnaderna i de olika gård-
arna att variera både i fasadfärg, storlek samt inbördes relation 
placeringsmässigt till varandra. Fasadmaterialet kommer dock 
på husen att vara puts för att den nya bebyggelsen ska passa in 
med bebyggelsen på Stumholmen, med Bo93-husen, samt på 
Trossö, där t.ex. Ericssonhuset är i puts. 

Volymstudie av förslaget.

Inspirationsbilder för bebyggelse respektive gårdsutformning

Hagaberg i Linköping. Husen är av puts i olika nyanser. Gården 
ligger en trappa upp från gång- och cykelvägen nedanför för att 
på så vis få en mer privat gård för de boende.

Kvarteret Kakelungen i Karlskrona. Bottenplanen i byggnaden 
skjuter ut framför våningsplanen och utgör terras för dessa.
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Det vinnande förslaget till exploatering av Handelshamnen 
medgav en bebyggelse i 2-4 våningar (Karlskrona kommun 
2005, s. 1). Detta förslag skiljer sig lite från det förslaget då 
våningshöjden på husen föreslås vara 3-4 våningar. Det föresla-
gna biblioteket i den södra delen av Handelshamnen bör dock 
vara fem våningar för att det ska skilja ut sig från den övriga 
bebyggelsen. I den södra delen av Handelshamnen ligger idag 
Aspöfärjans landningsplats. Den bör ligga kvar där. Aspöfärjan 
attraherar folk till platsen. En placering av Aspöfärjans landn-
ingsplats på samma ställe som idag medför att en väg ner till 
landningsplatsen från Östra Hamngatan måste finnas. Längs 
med denna väg bör det även finnas parkering. Denna väg skapar 
en naturlig gräns där bostadsbebyggelse bör lokaliseras på den 
betydligt större norra sidan medan exempelvis ett bibliotek samt 
ett café bör lokaliseras på den södra sidan.

På den norra delen av Handelshamnen har man som bäst utsikt i 
planområdet över Karlskrona skärgård. Härifrån finns utsikt mot 
Mjölnarholmen, Koholmen och vidare ut i Karlskrona skärgård. 
För att så många som möjligt ska kunna få del av utsikten 
kommer den del av Handelshamnen inte att bebyggas. Istället 
anläggs där ett grönområde.

Syftet med att även efter Handelshamnen exploaterats erbjuda 
sikt rakt ner mot Östersjön från Ronnebygatan, Ölandsgatan, 
Östra Köpmansgatan samt Drottninggatan kommer att lösas 
på olika sätt på de olika gatorna. Från Ronnebygatan ner mot 
Handelshamnen, där man förutom Östersjön även ser Marinmu-
seum, kommer på planområdet en park, tillhörande det intillig-
gande Kulturhuset att anläggas, något som inte kommer att störa 
sikten från Ronnebygatan. Från Östra Köpmansgatan innebär 
Aspöfärjans landningsplats, som kommer nås genom en 

förlängning av Östra Köpmansgatan, att ett avbrott i bebyg-
gelsen behöver göras. Anläggandet av småbåtshamnar innebär 
att en plats där båtarna kan läggas i på våren respektive tas upp 
på hösten måste skapas. Denna plats kommer att nås genom en 
förlängning av Ölandsgatan och på samma sätt som med Östra 
Köpmansgatan uppstår ett naturligt avbrott i bebyggelsen. I 
siktlinjen från Drottninggatan kommer det efter Östra Hamnga-
tan, i planområdets västra gräns, att anläggas en lekplats för att 
säkerställa att de gående mot Östra Hamngatan på Drottningga-
tan ska kunna se Östersjön. 

På Handelshamnen föreslås 400-600 lägenheter byggas. Han-
delshamnens läge gör att bostäder på platsen blir attraktiva. Ett 
boende längs på en attraktiv plats som Handelshamnen längs 
med Östersjön och de utblickar det innebär vill man kunna erb-
juda så många som möjligt utan att det för den delen innebär allt 
för små grönytor. Detta för att området ska bli ekonomiskt håll-
bart för byggherrarna. Handelshamnen kan jämföras med Västra 
Hamnen i Malmö, området för Bo01. På båda områdena har ett 
attraktivt område längs med vattnet exploaterats. Exploatering-
stalet, den totala våningsytan i kvadratmeter delat med tomtens 
area, bör därför vara ungefär den samma i Handelshamnen som 
i Västra Hamnen i Malmö. Exploateringstalet för Västra Ham-
nen är 1,0 dvs. den totala våningsytan i kvadratmeter är lika 
stort som tomtens area. För Handelshamnen innebär ett exploat-
eringstal på 1,0 att det totala våningsantalet i kvadratmeter ska 
vara ungefär 46807 kvadratmeter. Med en våningshöjd mellan 
tre och fyra våningar för bostadshusen samt fem för biblioteket 
innebär det att våningsarean i markplanen behöver vara ungefär 
mellan 11700 och 15600. Exploateringstalet för området blev 
efter uträkningar (för våningsantal se bilaga 2) 1,04.


