


FÖRORD

Denna rapport är slutprodukten av ett projektarbete över 15 hp skrivet inom 

ramen för Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola under våren 2008. 

Rapporten tar sin utgångspunkt i kursen Att gestalta offentliga rum och kommer 

som kursnamnet antyder att beröra offentlighet och gestaltning av denna, kopplat 

till den fysiska planeringen. Från kursplanen för projektarbetet kan bland annat 

utläsas att ”Projektarbetet skall behandla uppgifter som är relevanta inom fysisk 

samhällsplanering” och att ”Kursens syfte är att låta studenten visa sin förmåga att 

tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden genom 

att självständigt behandla en planerings- eller utredningsuppgift”.

Handledare för arbetet har varit Katinka Schartau som tillsammans med Anders 

Törnqvist även fungerat som examinator.

Tack till alla som på ett eller annat sätt stöttat, inspirerat och hjälpt mig på vägen; 

det har varit en spännande och lärorik resa.

Tony Davidsson

Karlskrona, maj 2008
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SAMMANFATTNING

Det här planförslaget för omgestaltning av Hoglands park har strävat efter att 

göra området till en fungerande offentlig plats. En sådan bör inbjuda till möten 

och diskussion, vilket den nya parken också skulle göra i ökad grad genom att fler 

målpunkter för fler människor införs. Planförslaget har även sökt ett mer varierat 

rumsligt uttryck, främst exemplifierat genom gröna rum med olika grader av 

öppenhet och slutenhet. Placeringen av en byggnad med portalfunktion i parken 

har tillsammans med en tydlig entré också syftat till att skapa tydliga rumsliga 

avgränsningar. Tydlighet har även varit ett nyckelbegrepp för den nya vägstrukturen, 

vilken ändrat fokus från öst-västlig riktning till nord-sydlig, och på så sätt stärkt 

Hoglands parks position som vistelserum. Samtidigt har det varit viktigt att bevara 

och bygga vidare på de styrkor som parken har idag, som till exempel lekplatserna 

och scenen. För att bevara parkens karaktär har typiska element såsom de stora 

lindarna, de omsorgsfulla blomplanteringarna och vägnätets diagonaler även fått 

plats i det nya förslaget.
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diskutera den politiska makten. Den tyske sociologen Jürgen Habermas menar att 

offentlighet bildas i de fria samtal som människor för när de samlas utan tvång 

och diskuterar frågor av allmänt intresse med garanterad yttrandefrihet (Hellquist 

1980, s. 6). Om man utgår från denna definition var den borgerliga offentligheten 

det första riktiga uttrycket för offentlighet.

Torget - ett tidigt offentligt rum

Offentlighet definieras också av vad som inte är offentligt, nämligen av det som 

är privat. Förhållandet mellan vad som är offentligt och vad som är privat kan 

ses som en ständigt föränderlig process, där drivkrafterna ofta är av ekonomisk 

natur. De ekonomiska aktörer som är dominerande i sin tid skapar normer, vilka 

sedan påverkar bilden av vad som är eller bör vara offentligt (föreläsning med 

Kalle Bergman, 2008-01-25).

INLEDNING

I detta avsnitt kommer för rapporten grundläggande begrepp såsom offentlighet 

och rum utredas. Dessutom presenteras det studerade området och uppgiftens 

problemformulering.

BAKGRUND

OFFENTLIGHET

Det finns ingen allmängiltig definition av offentlighetsbegreppet; dess betydelse har 

förändrats genom historien och skiljer sig även mellan olika kulturer. Gemensamt 

för de olika tolkningarna har varit att begreppet rymmer två sidor: offentlighet 

i betydelsen något som är öppet och tillgängligt för alla, samt offentlighet i 

betydelsen gemensamhet (Wiklund 1991, s. 35). Offentligheten kan också ses 

som en spegel av sin tid, varför det historiskt sett finns konkreta skillnader i det 

offentliga uttrycket. 

Man brukar säga att offentligheten föddes i det antika Grekland där de fria 

medborgarna (män som ägde egendom) fick medborgarskap och tillträde till 

stadsstaten. Här fungerade stadens torg (agora) både som handelsplats och som 

politisk samlingsplats. Under medeltiden flyttades makten längre från folket och 

offentligheten blev snarare ett medel för överheten att demonstrera och befästa 

sin makt genom. Det främsta offentliga rummet blev därför festplatsen där allt från 

tornéspel till stora fester ägde rum. I takt med att ekonomin utvecklades under 

1700-talet föddes även en ny samhällsklass: borgarna. Dessa var överlag bildade 

utan att sitta i någon direkt maktposition. För att ge sig själva ökat inflytande 

samlades man (i allt från coffeehouses till privata salonger, klubbar och föreningar 

vilka bildades i tusental runt om i Europa vid den här tiden) för att kritisera och 
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Ett annat, mer filosofiskt angripssätt står den tyska tänkaren Hanna Arendt för. 

Hon ser både det offentliga och det privata som nödvändigt för att kunna hantera 

den alienation (främlingskap) vi människor känner mot världen. Vår identitet är 

inte något givet utan något som skapas i det offentliga livet när vi möter andra 

(Arendt 1988 se Wiklund 1991, s. 34). Arendt menar också att individen blir 

isolerad utan en offentlig sfär (och i förlängningen försvagad) samtidigt som det 

privata är grunden för den plattform vi agerar från.

OFFENTLIGHET OCH GESTALTNING

Offentligheten speglar sin tid och dess gestaltning och rumsliga uttryck varierar 

därför. Under antiken uttrycktes offentligheten främst av torget, teatern och gården 

(atrium). Medeltidens rumsliga uttryck var en manifestation av makten, varför 

de offentliga byggnaderna från denna tid (till exempel slott och kyrkor) ofta var 

väldigt storslagna och påkostade. Kriget blev också en representation av makten, 

varför militäriska uppvisningar började fylla städernas offentliga rum i allt högre 

grad. De smala och organiska gaturum som ofta förknippas med den medeltida 

staden fick symbolisera folkets underordning: pöbeln fanns i gränderna. Den 

borgerliga offentligheten födde nya samlingsplatser såsom kaffehuset och puben. 

Bildningen och inte minst det skrivna ordet var ett viktigt vapen för borgarna, 

varför det under 1700- och 1800-talet uppfördes många offentliga bibliotek och 

läsesalar. Även nya teatrar där publiken skulle kunna vara kritiskt granskande 

blev ett uttryck för offentligheten. Ett annat exempel är rådhuset, vilket i många 

avseenden markerade frigörelsen från kyrkans makt och steget mot en politisk 

offentlighet. Stadsparken är ytterligare ett nytt stadselement från denna tid, vilken 

kan sägas blev arenan och scenen för borgerskapet. Hit gick man för att visa upp 

sig och för att ta del av offentligheten (Nolin 1999, s. 312). 

Pöbeln fanns i gränderna
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OFFENTLIGHETEN IDAG

De rumsliga uttrycken för vår tids offentlighet har blivit allt fler. Idag finns 

mängder av gemensamma samlingsplatser, men frågan är om man kan tala om 

en ökad offentlighet.  Habermas skriver om den borgerliga offentlighetens förfall 

och menar att publiken gått från att vara kulturresonerande och kritisk till att bli 

kulturkonsumerande (föreläsning med Kalle Bergman, 2008-01-25). Även Thomas 

Hellquist menar att det offentliga rummet har utarmats och hänvisar till stadens 

allt mer öde gator och torg. En anledning till detta kan han spåra i att stadsrummet 

har kommersialiserats, men också för att den fysiska planeringen och själva 

gestaltningen av stadens offentliga rum inte varit tillräcklig (Hellquist 1980, s. 5). 

Att stadsrummet har kommersialiserats i allt högre utsträckning kan man utan 

större svårighet konstatera då många av dagens gemensamma uppehållsplatser i 

grunden är uppbyggda utifrån privata ekonomiska intressen. Ett tydligt exempel 

på detta är gallerian som för många är den nya naturliga mötespunken i staden. 

OFFENTLIGHET OCH DEMOKRATI

Diskussionen om vad som är offentligt och vilka som har tillgång till denna har 

varit ett återkommande inslag i samhällsdebatten under en lång tid. Just för att 

det offentliga handlar om det gemensamma blir det automatiskt ett ämne som 

berör många och därför inte minst ett viktigt ämne inom planeringen. Man kan 

också se våra offentliga rum som ett uttryck för demokrati och öppenhet, vilket 

blir särskilt tydligt när många tendenser i dagens samhällsplanering istället går 

mot separering och exkludering (till exempel stora inhägnade bostadsområden, så 

kallade gated communities, och ett ökat privat byggande). I den här diskussionen 

blir själva demokratibegreppet en central faktor. Utifrån Habermas tolkning av 

offentlighetsbegreppet är dessa gemensamma platser där fria samtal kan föras 

en grundbult i uppbyggnaden av det demokratiska samhället. Man kan däremot 

ställa sig frågan om offentliga uttryck kan fungera som en automatisk kontrollant 

av makten. Alexander Wolodarski menar att tydliga offentliga institutioner och 

organisationer gör att civilsamhället inte behöver engagera sig politiskt (föreläsning 

med Alexander Wolodarski, 2008-01-31). Detta bygger på att det finns en 

fungerande representativ politisk ordning där medborgarnas åsikter manifesteras 

genom den politiska makten. Wolodarski anser vidare att arkitekturen i sig inte kan 

vara direkt kopplad till maktuttryck, att den varken kan representera demokrati 

eller diktatur; när den arkitektoniska formen väl är sjösatt är den fri (Bergquist 

2002, s. 42). Huruvida detta stämmer eller ej kan man självklart diskutera.
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VAD ÄR ETT RUM?

För att kunna tala om ett rum måste man också tala om gränser: det måste finnas 

något som markerar och åtskiljer det ena rummet från det andra. Denna gräns 

behöver inte vara fysisk för att vara påtaglig; det kan skapas kraftiga rumsbildningar 

även utan materiella skiljelinjer (Hellquist 1998, s. 8). Ett exempel på detta är de 

enkla kojor som många byggde upp som barn. Det kunde räcka med att krypa 

in under ett bord för att känna sig avskärmad och gömd från övriga världen och 

husets övriga rum. Just skyddet är en av rummets grundfunktioner, utblicken en 

annan. Det ligger i den mänskliga naturen att vilja ha kontroll på omgivningen, 

och det får vi lättast genom att vända ryggen mot något skyddat (till exempel 

en vägg) samtidigt som vi har god överblick över synfältet. När man översätter 

detta till arkitektoniska begrepp talar man om slutenhet och öppenhet, vilket kan 

prägla ett rum i olika grad. Ett rum kan också definieras utifrån sina inneboende 

egenskaper. I ett vistelserum är själva uppehället målet, medan ett rörelserum har 

för avsikt att transportera oss vidare till andra rum (Hellquist 1998, s. 14).

När Thomas Hellquist talar om arkitekturens femte dimension (5-D) åsyftar han 

varje rums relation till kringliggande rum, såväl reella som virtuella och mentala 

(Hellquist 1998, s. 8). Denna relation är inte absolut utan förändras efter rummets 

inneboende egenskaper. Således kan ett rum bjuda in eller skärma av, skapa starka 

band till sin omgivning eller vara mer isolerat. 

Arne Branzell har undersökt det upplevda rummet, vilket han väljer att illustrera 

som en rymdbubbla. Denna bubbla påverkas och formas av alla de intryck vi tar in 

genom våra sinnen, vilket i slutändan ger oss en samlad bild av rummets storlek, 

innehåll och karaktär. Branzell illustrerar också hur det finns rum i rummet (bubblor 

i bubblan) och hur dess samspel ändras beroende på vår sinnesstämning. Han 

talar också om de tre tidsrummen: förväntans rum, nurummet och minnets rum. I 

förväntans rum förbereder vi oss och skapar en bild om hur kommande rum ska te 

sig. Denna bild kan skapas av enskilda element: en stor dörr ger ofta en förväntan 

om att ett stort rum döljer sig bakom. När vi befinner oss i nurummet ändras 

ofta den förväntade bilden. Är rummet mindre än vi tänk oss upplever vi också 

rummet som extra litet, och tvärt om. Minnets rum förstärker sedan känslan av 

nurummets karaktär. Känslan bär vi sedan med oss och påverkar framtida rum 

som vi kommer att uppleva (Branzell 2007, s. 13).

Branzells rymdbubbla
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OLIKA RUM GENOM HISTORIEN

Precis som att offentligheten har haft olika uttryck under olika perioder har också 

synen på rummet förändrats genom historien. När olika typer av rumslighet 

behandlas brukar man främst göra skillnad på det klassiska och det moderna 

rummet. I det klassiska rummet, som har varit dominerande fram till 1900-talet, 

finns det alltid ett tydligt centrum, ofta även en stark huvudaxel (föreläsning med 

Thomas Hellquist, 2008-01-29). Man kan också urskilja ett tydligt upp och ett tydligt 

ner. Människan har en tendens att läsa det vertikala framför det horisontella, vilket 

det klassiska rummet utnyttjar för att skapa ett drama i vertikalled. En kraftigt 

markerad sockel och ett stabilt tak finns ofta för att hålla ihop rummet. Viktigaste 

mötet är det mellan vägg och öppning, här skapas det klassiska rummet. Samspelet 

mellan öppenhet och slutet är grundläggande och bör vara relativt jämt uppdelat. 

Det klassiska rummet kan i första hand ses som ett vistelserum, men innehåller 

också egenskaper av rörelserum.

Det moderna rummet bygger på att man aldrig befinner sig i mitten, centrum ligger 

i stället utanför rummet (föreläsning med Thomas Hellquist, 2008-01-29). Detta 

ger karaktären av ett utpräglat rörelserum där man ständigt söker sig bort och iväg 

(nästa rum är viktigare än detta). Skyddet är här inte lika viktigt som utblickarna, 

och analyserar man det moderna rummet utifrån arkitekturens femte dimension 

kan man säga att dess relation till omgivningen är starkare än rummet självt. På 

grund av dess öppna struktur är det moderna rummet svårare att orientera sig i än 

det mer tydligt definierade klassiska rummet, men samtidigt friare. 

Vår tid präglas av en allt tydligare gränslöshet (inte minst exemplifierat 

genom globaliseringen), vilket också satt sina fotspår i den postmoderna 

rumsuppfattningen enligt Hellquist. Tendenser pekar mot ett allt mer flytande 

rum, vilket har sin utgångspunkt i den moderna, öppna planen. Här har man 

dock förstärkt öppenheten genom att använda nya material (främst olika typer 

av glas) och i vissa fall även nya medier (olika digitala installationer). Det flytande 

rummet blir ett utpräglat rörelserum där nya typer av rumsförbindelser skapas 

genom kraftiga länkar mellan svagare noder. Man kan därför hänvisa till det som 

ett nätverksrum (Hellquist 1998, s. 14).

Ett modernt rum?

Ett klassiskt rum?
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DEN OFFENTLIGA PARKEN

Den offentliga parken växte fram i Sverige under 1800-talet och kan främst ses som 

en produkt av ett allt starkare borgerskap (Nolin 1999, s. 312). Parken utgjorde en 

viktig funktion som mötesplats när man ville träffas och diskutera, men fungerade 

också som en scen dit man gick för att visa upp sig och ta del varandras gemenskap. 

Ett annat skäl till varför den offentliga parken uppkom var att den utgjorde ett 

viktigt element då stadsmiljöerna skulle förskönas, varför mycket kraft lades vid 

dess estetiska uttryck. Vägar och gångar, gräsplaner, vattendrag samt olika typer 

av växter, träd och buskar utgjorde de huvudsakliga gestaltningselementen när 

parkerna skulle utformas (Nolin 1999, s. 104). Träden och buskarna hade till 

uppgift att dels ge parken karaktär, men också att skapa djup genom att tydligt 

markera förgrund, mellangrund och bakgrund. Man hade ofta en färdig idé om hur 

besökaren skulle röra sig i parken, vilket man styrde genom vägarna och gångarnas 

sträckning. Grundläggande för många tidiga parker var att man inte skulle kunna 

överblicka hela området direkt utan istället uppleva det bit för bit. Viktigt var även 

att det fanns såväl skuggiga och lugna som soliga och mer livliga partier i parken.  

HOGLANDS PARK

Hoglands park i Karlskrona anlades under 1820-talet och utgör därmed en 

av de tidigaste offentliga parkerna i Sverige (Nolin 1999, s. 132). Vid denna tid 

var Karlskrona rikets tredje största stad, med en stor militär befolkning varför 

borgerskapet hade en framskjuten roll. Det var också borgarna som skötte parken 

fram till 1836 då Karlskrona stad istället tog över driftansvaret. 1863 beslutades 

det att parken skulle moderniseras efter ett planförslag från Knut Forsberg, vars 

struktur parken än idag till stor del bygger på (Nolin 1999, s. 133). Från början 

innehöll parken både cirkus och tivoli, och var helt omgärdad av en mur, vilken 

man endast fick passera om man betalade en avgift till parkförvaltaren. 1866 

ersattes muren av ett staket, och samtidigt ändrade parken karaktär till en mer 

fransk stil med ökat fokus på själva naturdelen. I samband med detta byggdes 

den Schweiziska paviljongen i parkens södra del, men ersattes 30 år senare av 

en åttakantig musikpaviljong. Denna ersattes i sin tur 1945 av Snäckan, en 

scenbyggnad som står i parken än idag.

Centralt i parken finns en paraddel med fontän, damm, prydnadsgräsmattor, konst 

och blomsterarrangemang (Karlskrona kommun 2008). Blomsterarrangemangen 

inrymmer 90 arter och byts ut en gång på sommaren och en gång på våren. 

Konstinslaget utgörs av tre statyer: Karl XIII, Blekingeflickan och Grodan. Flera av 

parkens tidigare statyer har flyttats, och även dagens uppsättning har varit föremål 

för debatt då de av vissa anses vara ojämställda (den stora, ståtliga och i parken 

centralt placerade Karl XIII i kontrast främst till Grodan som avbildar en liten, naken 

och ihopkrupen kvinna, placerad i parkens periferi). Det dominerande trädslaget i 

Hoglands park är lind som utgör själva stommen, men parken rymmer även många 

av de vanligaste trädarterna i Sverige samt några mer exotiska inslag. 

Grodan
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PROBLEMFORMULERING

Under våren 2008 har man från Karlskrona kommuns sida framlagt förslag om att 

Hoglands park ska genomgå en större förändring. Man har genomfört en utredning 

och kommit fram till att uppemot 70 procent av träden är i väldigt dåligt skick och 

många av dem ska därför tas bort, vilket kommer leda till en tydlig förändring av 

parkens gestalt (Karlsson 2008). Man har de senaste somrarna anordnat välbesökta 

allsångskvällar i parken och det finns därför planer på att bygga ut parkens scen 

för att kunna svara mot de krav som en ökad mängd artister medför. Det finns 

även planer på att rusta upp intilliggande gator (Kungsgatan och Landbrogatan) 

och på så sätt skapa en mer livaktig centrummiljö i direkt kontakt till parken, som 

därför också planeras få ett nytt café. För att stärka denna idé ytterligare finns det 

förslag på att göra centrala Trossö bilfritt, vilket skulle innebära att de gator som 

omgärdar Hoglands park skulle bli utpräglade bussgator. Parkgatan, som avgränsar 

parken i söder, kan då komma att bli hållplats för de större stadsbussarna, vilket 

skulle göra Hoglands park till en naturlig knutpunkt i staden (Lindheimer 2008). 

Eftersom detta i grunden är ett teoretiskt projekt utan fast förankring i verkligheten 

kan ett helhetsgrepp på omgestaltningen av Hoglands park tas som annars varit 

svårt. Tanken är dock att ta fasta på de förutsättningar som finns och bygga förslaget 

på dels de förändringsförslag som Karlskrona kommun framfört, och dels på de 

teorier om offentlighet och rumslighet som varit grundläggande för kursen. Också 

sådana kunskaper som tidigare lärts ut under utbildningen kommer att användas 

för att analysera och behandla uppgiften.

Frågeställningen för rapporten ser således ut som följande:

Hur kan man, med utgångspunkt i teorier kring offentlighet och rumslighet, 

utforma ett planförslag för omgestaltning av Hoglands park som svarar mot de 

krav som ställs när parken i framtiden kommer bli en än mer utpräglad knutpunkt 

i staden Karlskrona?

Tänkbar framtida utformning av Parkgatan.
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SYFTE

SYFTESFORMULERING

Syftet med denna rapport är att utreda begreppen offentlighet och rum, samt 

undersöka hur det offentliga rummet, här i form av en park, kan gestaltas.  Baserat 

på teorier och analyser inom detta ämnesfält ska arbetet även föreslå åtgärder 

för en omgestaltning av Hoglands park i Karlskrona, vilket ska resultera i ett 

planförslag. 

AVGRÄNSNING

Vi har i kursen fått välja mellan tre offentliga platser att arbeta med: Hoglands 

park i Karlskrona, Amiralitetsparken i Karlskrona samt Arenastaden i Växjö. Jag 

har valt att jobba med Hoglands park, en stadspark belägen i centrala Karlskrona 

med anor från 1800-talet.  När det gäller källmaterial har jag valt att i huvudsak 

avgränsa mig till kurslitteraturen och kursens föreläsningar.

METOD

Teoretisk kunskap om offentlighet, rum och dess gestaltning har främst hämtats 

från litteraturstudier av Arendt, Branzell, Habermas, Hellquist och Wiklund. Detta 

har kompletterats med föreläsningar av Kalle Bergman, Thomas Hellquist och 

Alexander Wolodarski som alla ägt rum på Blekinge Tekniska Högskola under 

våren 2008. För att få kunskap om den offentliga parken i Sverige i allmänhet och 

om Hoglands park i synnerhet har texter av Nolin studerats. 

Under kursen genomfördes även en stadsvandring i centrala Karlskrona som 

leddes av Katinka Schartau, Thomas Hellquist och Alexander Wolodarski, 

vilken fungerade som en första inventering och analys av platsen. Ytterligare 

inventeringar och analyser har sedan tillkommit. En SWOT-analys har genomförts 

för att strukturera upp parkens styrkor, svagheter möjligheter och hot. Detta är 

en modell som exempelvis kan användas för att analysera en plats i förhållande 

till sin omgivning. För att få en uppfattning om vilka element parken rymmer har 

en landskapsanalys enligt Kevin Lynchs metod gjorts. Här identifierar man stråk, 

barriärer, knutpunkter, landmärken och områden. Utöver detta har även en rums- 

och offentlighetsanalys genomförts, vilken haft som syfte att identifiera olika typer 

av rumt samt att urskilja olika grader av offentlighet inom området. Denna analys 

bygger på begrepp som hämtats från den använda litteraturen.

En viktig del i processen har varit skissarbetet, vilket har fungerat både som 

process- och analysmetod. Skissandet har inte minst varit värdefullt för att få 

grepp om olika typer av rum, samt naturligtvis gestaltningen av dessa. För att få en 

känsla för proportioner och avstånd har även modeller tagits fram över området, 

dels en fysisk modell över platsen idag, dels en digital modell över planförslaget. 
Flygfoto över Hoglands park
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RESULTAT

INVENTERING

Det räcker att vara på plats i Hoglands park en kort stund för att inse att träden 

har tagit över stora delar av området. De är inte bara i dåligt skick som stadens 

utredning visat, utan är på sina håll även förvuxna och för tätt placerade. Detta 

medför att parken upplevs som väldigt separerad från omkringliggande bebyggelse 

och att stora delar av parken är skuggbelagd. Belysningen inne i parken är ingen 

höjdare, med föråldrade armaturer som sprider ett onaturligt sken. Det är till 

fots man ska röra sig i området. Som cyklist är man inte välkommen, vilket tydligt 

markeras av trottoarkanter. Tyvärr finns det dåligt med cykelvägar även utanför 

parken vilket gör det väldigt svårt att veta hur man ska förhålla sig som cyklist.  

Det är inte heller helt självklart hur man ska närma sig området då det inte finns 

någon tydligt markerad entré. Samma osäkerhet gäller inne i parken eftersom ett 

tydligt huvudstråk norr till syd saknas. Parkens båda lekplatser är välbesökta och 

utgör på vinterhalvåret den enda fasta målpunkten. På sommaren är de öppna 

gräsytorna ofta välbefolkade och då finns det även en del bänkar utplacerade i 

parken samt en hel del blomplanteringar, vilka är omsorgsfullt utarbetade och ett 

trivsamt inslag i miljön. Scenområdet används som samlingspunkt vid de tiotal 

arrangemang som anordnas varje år, men står oftast tomt. 

Stora förvuxna träd dominerar Undermålig belysning

Cykelbana? En tydlig huvudentré saknas

Parkens huvudstråk? En av parkens populära lekplatser

Scenen “Snäckan” Se men inte röra
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ANALYS

SWOT-ANALYS

Styrkor: 

Läget. Hoglands park är Karlskronas mest självklara park vilket inte minst beror 

på dess centrala läge. Den är placerad längs kommunikationsleder och många 

människor passerar dagligen genom eller förbi parken.

Uppskattade lekplatser. De två lekplatser som finns i Hoglands park är mycket 

uppskattade och välbesökta. Det råder inte något överflöd av lekområden på 

Trossö varför dessa har ett relativt stort upptagningsområde. 

Scenen. Snäckan må vara obefolkad stora delar av året men utgör en viktig 

samlingsplats när den används. De senaste årens succé med sommarallsång i 

parken tyder på att det finns behov av en offentlig scen i staden.

Vacker på sommaren. Hoglands park är en vacker plats på sommarhalvåret. Detta 

beror inte minst på parkens blomplanteringar som inbegriper över 90 arter.

Svagheter:

Få målpunkter. Det finns få orsaker till att gå in i parken om man inte ska leka på 

lekplatserna eller bara sitta ner (vilket förutsätter att det är sommar eller vår).

För mörk. Parken har för många för stora träd och belysningen är undermålig.

Inte användarvänlig. Hoglands park har till viss del karaktären av en prydnadspark, 

se men inte röra. 

Tråkig på vinterhalvåret. Förutom julmarknad händer det i stort sett inget i parken 

på vintern.

Avskärmar cykeltrafik. Som cyklist vet man inte var man ska ta vägen.

Ingen tydlig struktur. Avsaknaden av en tydlig entré och ett tydligt huvudstråk gör 

att man har svårt att förhålla sig till parken.

Dålig kontakt med intilliggande verksamhet. På grund av avskärmande träd och få 

ingångar i öst respektive väst isoleras parken från sin omgivning.

Få definierade rum. Parken saknar ett brett register av rum. Antingen är det stora 

öppna ytor eller också slutna passager som dominerar.

Få gröna områden som kan användas. Trots att det finns en hel del grön yta är det 

relativt få områden som faktiskt kan användas till någonting.
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Möjligheter:

Kan bli en stor knutpunkt i Karlskrona. Om de planerade trafikomläggningarna 

verkställs kommer Hoglands park bli en av de centrala noderna i staden.

Porten in till staden. Parken ligger placerad så att den skulle kunna bli en port in till 

staden för alla de som anländer till Karlskrona via tåg eller buss.

Ett fungerande offentligt rum. Parken kan bli en plats dit alla kan gå och delta i det 

offentliga samtalet.

Med sitt strategiska läge skulle parken även kunna bli en representant för staden.

Utvecklas till en spännande plats med en rad spännande rum.

Hot:

Om inte parken upprustas kan den komma att förfalla och växa ihop än mer.

Med dess långa historia finns det risk att parken fastnar i historien och på så sätt 

motverka en omgestaltning.

Kan glömmas bort i ännu högre grad under vinterhalvåret.

En omgestaltning måste utföras med extra hög precision för ett sådant centralt 

stadsrum som Hoglands park. Misstag kan få stora konsekvenser.

Det finns risk att det offentliga samtalet utestängs om det inte finns fungerande 

samlingsplatser i staden.
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LYNCH-ANALYS

Analysen visar att det finns barriärer såväl runt om som inuti parken. Barriärerna 

i parkens utkanter utgörs av stora träd samt att det finns få in/utgångar. Parkens 

inre barriärer är främst bredare planterade ytor som saknar genomfartsgångar, 

men också de små avskärmningar som finns runt gräsmattorna.

Det finns ett horisontellt huvudstråk men detta minskar i parkens mitt där det 

delas upp av Karl XIII-statyn. I övrigt finns det ytterst få stråk i denna längdriktning. 

Det finns betydligt flera vertikala stråk, men inget markerat huvudstråk. Parkens 

diagonala gångar fungerar som sammanhållande element för vägstrukturen.

Hoglands park har få knutpunkter. Markerade på denna analyskarta är scenen, 

det båda lekplatserna samt den glassbar som på sommarhalvåret har en hel del 

kunder.

Parken har några olika typer av områden: scenområdet (gult), de öppna 

gräsområdena (grönt) samt de områden som utgörs av öppningar i vägnätet 

(orange).

TECKENFÖRKLARING:
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RUMS- OCH OFFENTLIGHETSANALYS

Det gröna i kartan syftar på parkens öppna rum. Här finns bland annat scenområdet, 

det gröna partiet i mitten med gräsytor och plantering samt parkens in- och 

utgångar. Den röda färgen illustrerar parkens slutna rum, som alla definieras av 

höga träd. Hoglands park är idag mer ett rörelserum än ett vistelserum vilket 

hänger ihop med att det finns få uppehållsplatser och målpunkter inom området. 

Det är också svårt att finna platser som både erbjuder skydd och som ger god 

överblickbarhet.

Parken är i grunden ett offentligt rum och det finns få privata inslag i Hoglands 

park (glassbaren kan sägas vara en sådan). Men det finns inte heller särskilt 

många inslag som aktivt stärker offentligheten. De som har identifierats och 

som i kartan är markerade med svarta prickar är scenen – vilken uppmuntrar till 

offentliga framträdanden och kan fungera som katalysator för diskussioner och 

demonstrationer – lekplatserna – vilka samlar människor och bäddar för möten – 

samt parkens statyer som inbjuder till en offentlig diskussion.

SLUTSATSER

Det gäller att ta fasta på de styrkor och möjligheter som finns i Hoglands park 

när denna ska omgestaltas. Samtidigt finns det en mängd svagheter och hot som 

man måste förhålla sig till. Det finns dock väldigt få negativa aspekter som inte 

kan förändras vid en omgestaltning av parken, vilket tyder på att det finns en stor 

potential i platsen. Lynch-analysen visar dock att det krävs en relativt omfattande 

strukturförändring av parken för att skapa en god rörelse inom området. Därtill 

krävs det ett särskilt beaktande av rumsutformningen, inte minst om tanken är att 

skapa ett spännande offentligt rum.
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PLANFÖRSLAG

KONCEPT

Planförslaget bygger på att bryta upp parken i fyra delar där varje del har ett tydligt 

uttryck. Trots att de olika uttrycken skiljer sig åt ska de inte kännas separerade utan 

istället fungera som en naturlig förlängning av varandra. Parkens fyra områden 

knyts samman med hjälp av tydliga stråk, belysning och vegetation. Tanken är 

också att de olika delarna får skilda rumsliga egenskaper, detta för att skapa ett 

varierat och spännande parkrum.

En tidig konceptskiss Planförslagets koncept
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ÖVERGRIPANDE FÖRÄNDRINGAR

Trafik och rörelse

Förslaget utgår från att de planer som finns på att Landbrogatan och Kungsgatan 

ska bli rena bussgator genomförs. För att intimisera gaturummet och på så sätt 

stärka de mjuka transportslagens position (vilket i förlängningen ska leda till 

ett förbättrat centrumliv) smalnas dessa gator av med två meter. Väl tilltagna 

cykelvägar placeras inne i parken vilket medför en ökad rörelse. Cyklister ska 

kunna ta sig fram på alla parkens vägar, men förväntas i allra största grad hålla sig 

i ytterkanterna då dessa är klart genast. Precis som tidigare finns det diagonaler 

i vägnätet, vilka ska öka framkomligheten ytterligare och samtidigt skapa direkta 

kopplingar mellan parkens olika delar.

Parken öppnas upp åt väst och öst genom fler in- och utgångar, vilket innebär 

att den omkringliggande bebyggelsen och dess verksamhet får ökad kontakt med 

parkområdet. I norr får parken en tydlig huvudentré, vilken sedan fortsätter i ett 

centralt huvudstråk i nord-sydlig riktning. Det tidigare väl markerade horisontella 

centralstråket får minskat utrymme. Tanken med detta är att motverka en direkt 

rörelse mellan Landbrogatan och Kungsgatan, och istället leda till att besökarna i 

högre grad än tidigare uppehåller sig i parken.

Illustrationsplan
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Vegetation

För att avgränsa parken mot omgivningen, och på så sätt skapa ett tydligt parkrum, 

behålls en del av de lindar som finns längs parkens ytterkanter. För att undvika att 

parken blir för mörk ska träden stå som solitärer. De lindar som är i dåligt skick 

ersätts med nya.

Inne i parken sker stora förändringar och en större trädrensning föreslås.  I 

planförslaget finns två nya cirkulära trädplanteringar. Den norra av dessa ska 

fungera som sammankopplande länk mellan flera av parkens delar, och samtidigt 

avgränsa ett slags minitorg. Här föreslås praktmagnolior planeras, vilka blir sex till 

nio meter höga och ger stora vitrosa blommor. Den södra planteringen bör ha en 

något mindre skala, varför exempelvis japanska körsbärsträd skulle fungera, vars 

blommor går i en liknande rosa färgskala. Planförslaget rekommenderar att inga 

träd i övrigt blir över sex meter, och att en princip som innebär att mängden träd 

avtar ju längre söderut man rör sig i parken efterföljs. Det innebär att det öppna 

gräsområdet närmast scenen i stort ska vara helt fritt från träd. På så sätt skapas 

också en fallande skala i rumslighet, med ett mer slutet parkrum i norr och ett mer 

öppet i söder.

Planförslaget tar fasta på den styrka som finns i dagens park gällande 

blomplanteringar. Hela det nya centrala huvudstråket ramas in av olika typer av 

planteringar (främst sådana som redan används i parken), vilka placeras i upphöjda 

stenmurar. Detta syftar också till att förstärka stråket ytterligare. Stenmurarna ska 

även fungera som sittplatser, vilka kan nyttjas året om. För att de öppna gräsytorna 

inte ska bli alltför utsträckta bör de avgränsas med planteringar i nordlig, östlig 

och västlig riktning.

Sektion nord till syd

Praktmagnolior
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Belysning

Planförslaget föreslår fyra typer av ny belysning i parken. I ytterkanterna placeras 

en belysningsarmatur i gjutjärn med en klassisk känsla, vilken ska ge ett relativt 

spritt men ändå naturligt ljus. Samma typ av armatur fast i mindre skala lyser 

upp de lite större stråken inne i parken, medan de mindre markeras med ljus 

från pollare. Det centrala huvudstråket får även en riktad markbelysning från 

stenmurarna.

Markbeläggning

De större stråken i parken föreslås få en markbeläggning av större betongplattor 

(typ 70 x 70 cm) i olika färger, vilket både ger en god framkomlighet och en lekfull 

känsla. Samma princip gäller för de mindre stigarna, fast med plattor i en mindre 

skala. Aktivitetsområdet i söder beläggs med en naturfärgad asfalt (gärna i en röd-

brun nyans), vilket underlättar för de nyplanerade aktiviteterna samtidigt som den 

hårda asfaltskänslan undviks.

Sektion väst till öst

Större betongplattor

Mindre betongplattor    Typskiss för belysningsarmatur
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DELOMRÅDE 1 - REPRESENTATIVT Längst i norr får parken en representativ del med utställning, statypark och 

Sveriges trädgård. Tanken med detta är att Hoglands park ska bli den centrala 

porten in i staden och ett representativt offentligt rum för Karlskrona, varför också 

en tydlig entré föreslås i parkens norra ände. Områdets olika delar binds ihop 

med mindre stråk och av de praktmagnolior som föreslås planteras i ett cirkulärt 

mönster. Det öppna rum som bildas av träden kan förstärkas genom dekorationer 

i markbeläggningen, förslagsvis någon typ av text.

En tydlig entré med portalkänsla



2222 2323

Utställning

Här finns större glasskyltar som exempelvis kan bära information om Karlskronas 

kulturarv, Hoglands park eller vad som händer i staden för tillfället. Man kan också 

tänka sig att tillfälliga konstutställningar kan anordnas här, vilket skulle vara ett 

sätt att få igång ett offentligt samtal.

Perspektiv över utställningsdelen
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Statypark

Parkens statyer flyttas till ett och samma område och kompletteras med ny 

samtidskonst för att få en ökad konstnärlig spännvidd och en mer jämställd 

utgångspunkt.

Sveriges trädgård

Blekinge är känt som Sveriges trädgård, vilket Karlskrona idag inte tar fasta 

på. Denna del är tänkt att fungera som en spegel av landets flora, om än i ett 

koncentrerat format. Således får parken här ett mångfacetterat uttryck och kan på 

vår och sommar bli en naturlig färgexplosion.

Wanås i Skåne, en förebild till statyparken
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DELOMRÅDE 2 - LEK

Lekområdet får ännu större utrymme

Planförslaget tar fasta på dagens populära lekplatser och utvecklar också detta 

element genom att dels ge utrymme för en ny, stor lekplats, dels genom att införa 

ett område för pedagogiskt lärande. Här ska man kunna lära sig om exempelvis 

vattnets kretslopp genom att studera det direkt i naturen. Förslaget anser också 

att parken behöver ett antal boulebanor, vilka skulle kunna locka till lek för en 

annan del av befolkningen. Precis som i område 1 är delarna sammanlänkade med 

mindre stråk, men får en något öppnare rumskaraktär med färre träd/buskar och 

istället mer öppen gräsyta. 
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DELOMRÅDE 3 - AVKOPPLING

Caféet blir en central knutpunkt i parken

Café/lusthus

Mitt i parken, i gränslandet mellan lek och avkoppling, föreslås en ny cafébyggnad 

placeras. Denna är tänkt att vara öppen året om och fungera som en central 

knutpunkt i parken. 

Byggnaden är öppen för genomfart åt fyra väderstreck och blir inte minst ett 

intressant rumligt inslag för den som passerar genom parken. Det arkitektoniska 

uttrycket är inspirerat av äldre lusthus och kan även föra tankarna till den glassbar 

som finns i parken idag. På sommaren ska det finnas en uteservering på gräsmattan 

i anslutning till caféet som komplement till husets egna serveringsplatser.
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Öppen gräsyta

Parken får en väl tilltagen öppen gräsyta, vilket det råder stor brist på i centrala 

Karlskrona. Här ska man kunna slå sig ner och ta det lugnt, men det finns också 

utrymme för exempelvis frisbee-kastning. Området ska också fungera som 

publikplats då större arrangemang anordnas på parkens scen.

Vattentrappa

För att få in vattenelement i parken planeras en cirkulär vattentrappa centralt i det 

öppna gräsområdet. Trappan blir en plats dit man kan sätta sig och doppa en fot 

eller två, eller bara ta del av vattnets lugn. På vintern ska trappan kunna nyttjas 

för skridskoåkning, och på så sätt medverka till att skapa liv i parken även under 

denna tid på året.

Vattentrappan omgärdad av större gräsytor
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Skatepark

För att locka fler ungdomar till Hoglands park och därmed göra den till en sann 

mötesplats för alla åldrar (och på så sätt utgöra en god offentlig arena) krävs 

det nya målpunkter. En skatepark skulle kunna vara en sådan, vilken i det här 

planförslaget föreslås placeras öster om scenen. Skateåkarna, som bidrar till att 

skapa mer liv och rörelse, skulle också bli en intressant blickpunkt för de som 

samlas på gräsmattan.

DELOMRÅDE 4 - AKTIVITET
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Basket / Street Hockey-plan

Ett ytterligare steg för att öka aktiviteten i Hoglands park är att inrymma en mindre 

plan, vilken skulle kunna nyttjas till basket, street hockey eller andra sporter. Denna 

skulle då placeras väster om scenen och på så sätt balansera rörelserna i parken 

gentemot skate-området. Ytan skulle även kunna användas till annat vid behov, till 

exempel den årliga julmarknaden eller för scenarrangemang som kräver mycket 

utrymme.

Scen med glasvägg

Förslaget medför inga större förändringar för själva scenbyggnaden, utan föreslår 

en upprustning och mindre utbyggnad av Snäckan så att den kan möta de ökade 

krav som finns idag. Däremot vill planförslaget väcka tanken om att placera en stor 

glasvägg bakom själva scenen. Detta kan möjligen ses som en orimlig tanke, men det 

finns en rad vinster att göra med ett sådant grepp. Dels skulle man kunna projicera 

olika motiv och ljusspel på väggen för att skapa en häftig visuell upplevelse vid 

konserter eller liknande arrangemang. Man kan också tänka sig att olika projicerade 

belysningsmönster skulle ge parken ett väldigt intressant uttryck nattetid, samt att 

den delvis skulle kunna skärma av mot de tråkiga fasader som gränsar till parken 

söderut. Ifall planerna på att skapa ett busscentrum längs Parkgatan blir verklighet 

skulle glasväggen även kunna användas som informationsskylt och som digital 

tidtabell för de olika busslinjerna.

Illustration över en tänkbar projektion på glasväggen
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