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Abstract 

 

Analys Handelshamnen, förslag till utveckling av Handelshamnen i Karlskrona är ett 

examensarbete för en kandidatexamen i Fysisk Planering från Blekinge Tekniska 

Högskola 2008, skrivet av Jesper Borgström med Anders Törnqvist som handledare.  

 

Den 5 december 1679 togs det officiella beslutet att grunda staden Karlskrona och 

örlogsbasen. 1998 upptogs Karlskrona på UNESCO:s världsarvslista med 

motivationen: ”Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en planerad 

europeisk örlogsstad, som influerats av äldre anläggningar i andra länder. Karlskrona har 

i sin tur tjänat som förebild för efterföljande städer med liknande uppgifter.” 

 

Handelshamnen är en utfyllnad, området fanns inte med i Karlskronas ursprungliga 

stadsplan utan har tillkommit senare. Handelshamnen är i dagsläget ett mycket attraktivt 

läge för exploatering inte minst på grund av dess närhet både till havet och till 

stadskärnan. Området ligger på den södra delen av Trossö mellan Skeppsbrokajen och 

Stumholmen och har en yta på omkring 650 gånger 60 meter med långsidan mot vattnet, 

för nuvarande används området främst till parkering.  

 

Syftet med arbetet är att utforma ett förslag till en användning och utformning av 

Handelshamnen som är bättre lämpad än den nuvarande. Förslaget medför huvudsakligen 

bostäder, det bedöms som viktigt att kajen görs tillgänglig för allmänheten, en viktig del 

av projektet handlar därför om en offentlig hamnpromenad. 
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Abstract 

 

Analysis Handelshamnen, proposed development of Handelshamnen, Karlskrona is a 

Bachelor thesis in Spatial Planning from Blekinge Institute of Technology, spring 

semester 2008, written by Jesper Borgström with Anders Törnqvist as advisor. 

 

The official descision to found the city of Karlskrona and the naval base was taken 

December fifth, 1679. In 1998 Karlskrona was added to the UNESCO world heritage list, 

the motivation read as follows: “Karlskrona is an exceptionally well preserved example 

of a European planned naval town, which incorporates elements derived from earlier 

establishments in other countries and which was in its turn to serve as the model for 

subsequent towns with similar functions.”1 

 

The area called Handelshamnen was not a part of Karlskronas historical city plan, it was 

created at a later date. Today Handelshamnen is a very attractive place for development, 

mainly because of its vicinity both the town centre and the water. Handelshamnen is 

located in the southern parts of Trossö between Skeppsbrokajen and Stumholmen, it's 

about 650 meters long and 60 meters wide, the long side facing the water, currently it's 

mainly used as parkings pace.  

 

The aim of this thesis is to draft a proposal for a new usage and design of Handelshamnen, 

one that is more suitable than the current. The proposal maily suggests residential 

buildings, however an important part has been designing a waterfront promenade, 

ensuring that the area is avalible to the public. 
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1. Bakgrund 

 

Analys Handelshamnen, förslag till utveckling av Handelshamnen i Karlskrona är en del 

av ett examensarbete, omfattande 15 högskolepoäng, för en kandidatexamen i ämnet 

Fysisk Planering från Blekinge Tekniska Högskola vårterminen 2008. Arbetet utförs med 

utgångspunkt i kursen Stadsanalys. 
 

Arbetet består till huvudsak av ett förslag till en ny utformning och användning av 

Handelshamnen på Trossö i Karlskrona, förhoppningsvis kan förslaget vara en 

inspirationskälla vid framtida utveckling av området. 

 

Handelshamnen är i dagsläget ett mycket attraktivt läge för exploatering och pekades ut 

som ett viktigt utvecklingsområde av Karlskrona Kommun i deras översiktsplan från 

2002.  Området ligger på den södra delen av Trossö mellan Skeppsbrokajen och 

Stumholmen, det har en yta på omkring 650 gånger 60 meter med långsidan mot havet. 

För nuvarande används området främst till parkering men även viss hamnverksamhet 

förekommer. Platsen inrymmer även en station tillhörande Kustbevakningen, Aspöfärjan, 

en mindre gokartbana samt en skateboardpark.  Under sommaren brukar delar av platsen 

användas till olika evenemang. 

  

1999–2001 var Handelshamnen del i en internationell arkitekturtävling, det vinnande 

förslaget som utformats av de tyska arkitekterna Felix Schwartz och Oliver Clemens 

genomfördes aldrig.2 År 2005 tog Samhällsbyggnadsförvaltningen fram ett program för 

utveckling av platsen, den har även behandlats i analyser utförda av Gehl Architects, en 

konsultfirma inom arkitektur, urban design och fysisk planering.3 Gehl Architects tog 

fram en rapport som de benämnde Strategi Karlskrona, arbetet utfördes på uppdrag av 

Karlskrona Kommun. Programmet, Gehls rapport och en analys, utförd av studenter från 

tredje och fjärde årskursen av Fysisk Planering under vårterminen 2008, utgör underlag 

till arbetet. Studentanalysen är utförd med analysmetoden Realistisk Ortsanalys, en 

beskrivning av analysen samt av programmet från Samhällsbyggnadsförvaltningen och 

rapporten från Gehl Architects går att finns under stycket Förutsättningar. 
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2. Problembeskrivning och frågeställning 

 

2.1 Problembeskrivning 

 

Handelshamnen är i dagsläget dåligt utnyttjat vilket medför att tillgången till den 

vattennära miljön upplevs som dålig för såväl invånare som besökare. Bilar har 

prioriterats högre än fotgängare och cyklister, framför allt genom stora parkeringsytor. 

Platsen som är cirka 43 000 kvadratmeter inrymmer över 400 parkeringar.4 Att vattennära 

områden utnyttjas dåligt är ett problem som återfinns på flera ställen på Trossö och 

kopplingen till vattnet upplevs ofta som dålig. Följande skriver Gehl om problemet: 

  

”På Trossö är vattnet alltid närvarande, men det märks inte. Det finns få        

 attraktiva stadsrum i anslutning till vattnet och få möjligheter att njuta av    

 vattnets närvaro.”5 

 

 

2.2 Frågeställning 

 

Hur ser ett förslag ut som tar väl tillvara på platsens förutsättningar och de riktlinjer och 

ambitioner som kommunen har? 

Vad kan göras inom angränsande områden och vägar för att göra platsen mer tillgänglig 

och bättre sammankopplad med resten av staden? 

 

Hur skall befintliga verksamheter behandlas? 
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3. Syfte 

 

Syftet med arbetet är att utforma ett förslag till en lämplig utformning av Handelshamnen. 

Förslaget kommer huvudsakligen att medför bostäder men det kommer även lämnas 

utrymme för kommersiella verksamheter och allmänheten då en viktig del av projektet 

kommer vara en offentlig hamnpromenad. Den nya användningen ämnar tillvarata 

platsens potential på ett sätt som inte sker idag. Hänsyn ska tas till befintliga riktlinjer och 

rekommendationer och till den gamla stadsplanens roll som en del av världsarvet, bland 

annat genom att inte bebygga de ytor som utgör en del av längre obrutna siktlinjer mot 

havet. Följande är hämtat ur Samhällsbyggnadsförvaltningens program: 

 

”Den historiska stadsplanen har konsekvent värnat om utblickarna mot vattnet 

längs gatorna i öster. Därför har exploateringen begränsats så att Skeppsbrokajen, 

Drottninggatans anslutning, Ölandsgatan, Östra Köpmansgatan och Ronnebygatan 

samtliga får siktlinjen obruten mot Skeppsbrofjärden.”6 

 

Förslaget kommer inte att innehålla detaljerade förslag på enskild bebyggelse utan 

kommer snarare att koncentreras på mer övergripande idéer. En förhoppning är att även 

kunna förbättra områdets koppling till resten av staden samt att göra det mer tillgänglig 

för stadens invånare och besökare, framför allt genom att prioritera mjuka trafikslag på 

ett sätt som inte görs idag men även genom att titta närmre på de två viktigaste 

kopplingarna till handelshamnen. Kopplingen från Skeppsbrokajen samt den från 

Ronnebygatan. Så här skriver Gehl i Strategi Karlskrona om trafiksituationen på 

Trossö: ”Trots en relativt låg trafikmängd är väganläggningarna på Trossö mycket 

dominerande och verkar ofta överdimensionerade.”7 

 

Mer övergripande mål är att undvika en utveckling styrd av kortsiktiga intressen som inte 

främjar en långsiktigt hållbar stadsutveckling. 
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4. Förutsättningar 

 

4.1 Karlskrona och den historiska stadsplanen 

 

Den 5 december 1679 togs det officiella beslutet att grunda Karlskrona. Staden anlades 

av militära skäl och var hem åt Amiralitetskollegiet.8 Sverige var fortfarande en stormakt 

men man hade nu nått de gränser som man ämnade behålla och staden anlades främst för 

försvar samt som ett medel att hålla förbindelserna öppna med provinser på andra sidan 

havet, däribland Riga som då var en av Sveriges största och viktigaste städer.  

Karlskronas första stads- och befästningsplan, ritades av K. M. Stuart, den slutgiltiga 

stads och befästningsplanen färdigställdes av Erik Dahlbergh. 8 De delar av planen som 

förverkligades finns i stor grad kvar än idag både i gatustrukturen och i form av bevarade 

byggnadsverk, av dessa anledningar upptogs staden på UNESCO:s världsarvslista 1998. 

Världsarvskommitténs motivering löd: 

 

”Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en planerad europeisk 

örlogsstad, som influerats av äldre anläggningar i andra länder. Karlskrona har i 

sin tur tjänat som förebild för efterföljande städer med liknande uppgifter. 

Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands 

flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik och Karlskrona är den 

bäst bevarade och mest kompletta av dem som finns kvar.”9 

 

 

4.2 Karlskronas översiktsplan från 2002 

 

En översiktsplan är ett dokument i vilket kommunen visar sina intentioner för framtida 

mark- och vattenanvändning. Planen är inte juridiskt bindande utan agerar snarare som 

vägledning.10 Karlskrona Kommuns översiktsplan från 2002 går att hitta på deras 

hemsida. I översiktsplanen beskrivs Handelshamnen som särskilt intressant för  
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Karlskronas utveckling och man föreslår storskalig bebyggelse för bostadsändamål och 

att det även i fortsättningen ska finnas plats till evenemang, rekreation och parkeringsytor. 

Man föreslår även att Kustbevakningen omlokaliseras till Skeppsbrokajen. 

 

 

4.3 Strategi Karlskrona 

 

Strategi Karlskrona är en samlad strategi för en framtida utveckling av Karlskronas 

stadskärna. Rapporten är framtagen av Gehl Architects, en konsultfirma som inriktar sig 

på arkitektur, urban design och planering.3 Den är framtagen på beställning av Karlskrona 

Kommun och är baserad på fyra rapporter, Trafikstrategi för Karlskrona från 2006 av 

Bjerkemo Konsult, Stadsliv Karlskrona från 2004 av Gehl Architects, Karlskrona 

Stadsmiljöprogram från 2006 framtaget av Karlskrona kommun samt Handeln i 

Karlskrona från 2005 av AB Handelns Utredningsinstitut. Rapporten finns tillgänglig på 

Karlskrona Kommuns hemsida. 

 

 

4.4 Samhällsbyggnadsförvaltningens program 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tog i slutet av 2005 fram ett program för planering av 

Handelshamnen. Programmet går att finna på Karlskrona Kommuns hemsida. I 

programmet rekommenderas bland annat en 11 meter bred allmän Hamnpromenad. Man 

föreslår även bostadsbebyggelse och att Aspöfärjan förblir vid nuvarande lokalisering. 

 

4.5 Befintliga verksamheter 

I den norra delen av Handelshamnen finns en gokartbana som upptar en yta på cirka 3500 

kvadratmeter, bredvid gokartbanan ligger det en skateboardhall i ett gammalt 

hamnmagasin. Hallen har legat där sedan 1998.11  
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Gokartbana och skateboardhall. 

 

Aspöfärjan är en kostnadsfri bilfärja som går mellan Aspö och Handelshamnen. Turen tar 

knappt 25 minuter och drivs av affärsverken på uppdrag av Vägverket. Färjan är 

lokaliserad till den södra delen av Handelshamnen, på platsen finns en mindre vänthall 

och en biluppställningsyta. 

 

 

Aspöfärjan och biluppställningsyta. 
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Kustbevakningen har en station inom området som tillhör Regionledning Syd.12 Stationen 

är lokaliserad till den södra delen av Handelshamnen och upptar en yta på omkring 2300 

kvadratmeter. Båtar tillhörande kustbevakningen brukar lägga till längst kajen utanför. 

 

 Kustbevakningens station. 

 

 
5. Metod 
 
Världsarvet är något som bör belysas och vid utveckling av Trossö är det viktigt att stor 

hänsyn tas till den historiska stadsplanen, den Realistiska Ortsanalysen och även 

Samhällsbyggnadsförvaltningens program har varit användbara för att tydliggöra hur 

detta kan åstadkommas inom planområdet. 

 

Karlskronas översiktsplan tydliggör vilka intentioner kommunen har för Handelshamnen, 

något som har beaktats under arbetsprocessen. När man arbetar med ett begränsat område 

är det lätt hänt att man bara koncentrerar sig på det och därmed försummar stadens 

övergripande intressen, översiktsplanen är hjälpsam till att förhindra detta. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens program innehåller liknande förslag som 

översiktsplanen men är mer detaljerat. Programmet har varit en stor inspirationskälla 

 

Enbart den inledande delen av den Realistiska Ortsanalysen, som handlar om Karlskronas 

historia, har varit användbar under arbetsgången då andra delar är inriktade på områden i 

Karlskrona som inte berör Handelshamnen.  

 

Strategi Karlskrona är en ytterst välgjord rapport och har varit en värdefull tillgång vid 

arbetet, som framgår av planförslaget har ett flertal av Gehls rekommendationer har 

tillämpats inom området.   

 

SWOT-analysen har, i och med sättet som en den utförs på, huvudsakligen varit 

användbar i ett tidigt skede av arbetet, analysen går snabbt att utföra men resultatet av 

den måste granskas ytterligare innan slutsatser kan dras av den.  

 

 
6. Resultat 
 

6.1 Analyser 

 

6.1.1 Realistisk Ortsanalys 

 

Realistisk Ortsanalys eller ’Realistisk Stedsanalys’ är en analysmetod utvecklad av Karl 

Otto Ellefsen och Dag Tvilde. Metoden går ut på att undersöka historiens roll i 

utformningen av staden och vilka bakomliggande anledningar som finns till varför staden 

ser ut som den gör. 

 

Till Analys Handelshamnen, förslag till utveckling av Handelshamnen har en Realistisk 

Ortsanalys framtagen av Jesper Borgström, Filip Evander, Anders Franzén samt Henrik 

Gustavsson använts, samtliga är studenter vid Blekinge Tekniska Högskola.  
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6.1.2 SWOT-analys 

 

SWOT är en akronym bestående av orden Strengths, Weaknesses, Opportunities och 

Threats alltså Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. Metoden utvecklades av Albert 

Humphrey vid Stanfords forskningsinstitut och används mestadels inom företagsekonomi, 

den bygger på att man på ett strukturerat sätt klargör positiva och negativa faktorer. 

Analysen utförs vanligen genom att man samlar en grupp av personer med olika 

bakgrund och perspektiv som först individuellt listar så många av de olika faktorerna som 

man kan komma på för att sedan diskutera dem i gruppen och ställa upp dem i en tabell. 

För att försäkra sig om att metoden blir användbar bör det första man gör vara att 

identifiera vilket mål man har, i mitt fall det syfte som jag presenterat på sidan åtta, när 

man sedan utför analysen bör man fråga sig själv hur de olika faktorerna kan fungera 

positivt respektive negativt för att uppnå målet.  
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Resultat från min SWOT-analys, utförd tillsammans med fyra kurskamrater: 

 

 

Styrkor 
 

 Handelshamnen ligger centralt, 

platsen ansluter till 
Ronnebygatan och har ett stort 

utbud av handel och service 
inom gångavstånd. 

 Platsen har väldigt trevlig utsikt 
över havet, Stumholmen och 

Mjölnareholmen. 

 Platsen är exploaterad i relativt 

låg grad, det består till största 
del av parkeringsplatser. 

 Platsen ligger nära Österleden 

som är den största infarten till 
Trossö. 

 Busshållplatser och 
järnvägsstation finns inom 

gångavstånd från platsen. 
 

 

Svagheter 
 

 Platsen kan vara blåsig. 

 Platsen har dålig kontakt med 

centrum och med Stumholmen. 

 Platsen är utformad på ett sätt 

som innebär att tillgängligheten 
för invånare och besökare är 
dålig. 

 

 

Möjligheter 
 

 Planera bort bilar och minska 
biltrafiken på Trossö. 

 Det finns ett behov av bostäder, 

centralt lokaliserade bostäder 
med havsutsikt är speciellt 

efterfrågade. 

 Det finns mycket 

bakgrundsmaterial och 
Kommunens har tydliggjort sina 

intentioner. 

 Det finns möjlighet att skapa en 
havspromenad och öka 

tillgängligheten. 

 Förbättra kopplingen till resten 

av staden. 

 

Hot 
 

 Negativt inställda grannar. 

 Negativt inställda invånare. 

 Parkeringen som finns på 
platsen är väl använd och det 

kommer behövas ännu mer 
platser vid nybygge av bostäder. 

 Verksamheterna som idag finns 
på platsen kommer att behöva 
omlokaliseras. 

 Klimathotet, havshöjning ett 
hot? 
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6.2 Planförslag 

 

Planområdet avgränsas av Skeppsbrokajen, kvarteren Hubendick, Lindblad, Psilander, 

Ruthensparre och Skantze i väster samt av Kyrkogatan i söder. 

 

Avgränsning av planområde. Ursprungligt flygfoto från Blekinge Tekniska Högskolas databas . 
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Förslag till ny bebyggelse. Huvuddelen av bebyggelsen längst kajen planeras i fyra och en halv våning . 

 

 

6.2.1 Inledning 

 

En övervägande del av Handelshamnen används i dagsläget till parkeringsutrymme och 

det är tydligt att biltrafik har prioriterats före fotgängare. Trossö har en yta på runt en 

kvadratkilometer vilket innebär en promenad på lite över 10 minuter.13 Ön har alltså goda 

förutsättningar för fotgängare men ett överskott av parkeringsplatser inbjuder biltrafik 

istället för att främja fotgängartrafik, ett problem som uppmärksammas av Gehl i Strategi 

Karlskrona:  

 

”God tillgänglighet för bilar och parkering är en konstant inbjudan att köra istället 

för att gå, och trafik och parkeringar försämrar ofta stadsmiljöns kvalitet när den 

upplevs till fots.”14 

 

En av de viktigaste ambitionerna med planförslaget är att skapa en livfull hamnpromenad 

och tillvarata den potential som platsen har, en hamnpromenad stämmer också överens 

med kommunens intentioner som har redovisats i Samhällsbyggnadsförvaltningens 

program och i Översiktsplanen från 2002. Utöver strandpromenaden kommer förslaget 

medföra nya bostäder och verksamheter i form av handel, restauranger och caféer. 

Kajområdet fanns inte vid grundandet av Karlskrona, utformning av ny bebyggelse har 

därför kunnat vara relativt obunden och den historiska stadsplanen har i ringa grad styrt 
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arbetet. En ambition med förslaget har varit att genom tät bebyggelse längst Östra 

Hamngatan ge området en stadsmässig karaktär som saknas idag, samtidigt har området 

runt kajpromenaden fått en mer öppen karaktär. Omtanke har tagit för att försäkra att viss 

havsutsikt bevaras för bakomliggande bebyggelse men då det huvudsakligen handlar om 

arbetsplatser har detta inte varit den främsta prioriteringen. 

 

 

6.2.2 Ställningstagande befintliga verksamheter 

 

Planförslaget medför en omlokalisering av Kustbevakningens kontor till Skeppsbrokajen. 

Nya representativa lokaler bedöms behövas och det bedöms inte finnas något behov av 

att bevara deras nuvarande, ganska torftiga, lokaler. Planförslaget förutsätter även att 

gokartbanan och skateboardhallen omlokaliseras. Aspöfärjan kommer även i 

fortsättningen att avgå från Handelshamnen, från i stort sett samma lokalisering med viss 

förändring av biluppställningsytan. 
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Planförslag, de röda siffrorna representerar kap itel i v ilka respektive område behandlas. 
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6.2.3 Östra Hamngatan 

 

Östra Hamngatan har i dagsläget en tillåten hastighet på max 50 kilometer i timmen och 

ett relativt lågt trafikflöde under 10 000 bilar per dygn.15 Gatubredden varierar men ligger 

huvudsakligen mellan nio och tio meter. På den västra sidan av gatan finns en trottoar 

med en bredd på omkring fyra meter och på den östra sidan finns en cykelväg med en 

bredd på runt tre och en halv meter. Cykelvägen är asfalterad och i samma höjd som 

gatan men har skiljts från denne med en refug. Längst den norra halvan av 

vägsträckningen finns det en trädplantering. 

 

I förslaget pekas ett område vid den norra delen av Östra Hamngatan ut som lämplig för 

en ny busshållplats, något som kan komma att behövas då förslaget medför nya bostäder. 

Att placera en busshållplats i utkanten av stadskärnan innebär att Trossö frigörs från 

onödig trafik.16 En cykelparkering bör placeras i anslutning till hållplatsen för att försäkra 

en bra koppling mellan kollektivtrafik och cykeltrafik. Cykelparkeringen utformas på ett 

sätt som ger möjlighet att låsa fast cyklar, något som bedöms som speciellt viktigt med 

tanke på parkeringens närhet till havet. Cykelvägen höjs till normal trottoarnivå. 

Markbeläggningen ändras från asfalt till marksten, som är mer hållbart och ser trevligare 

ut. Gång- och cykelbanor utformas så att de lätt kan skiljas genom kontrasterande 

mönster eller färg på markbeläggning, de separeras även genom en linje av smågatsten. 

Längst stråket placeras sittbänkar med ett avstånd på max 100 meter från varandra. 

Bredvid bänkarna kommer det att finnas en yta tillgänglig för till exempel rullstol eller 

rullator. Cykelvägen dras bakom hållplatsen för att undvika olyckor. Ett nytt 

övergångsställe planeras vid korsningen mellan Östra Hamngatan och Ölandsgatan, detta 

för att säkerställa en hög framkomlighet och säkerhet. Hastighetsgräns vid Östra 

Hamngatan bedöms inte behöva förändras då cykeltrafik är separerad. Den trädplantering 

som i dagsläget bara sträcker sig längst ungefär halva Östra Hamngatan förlängs så att 

den nu sträcker sig längst hela, träd har en vinddämpande effekt och Karlskrona är en 

blåsig stad speciellt, som nämn i SWOT-analysen, vid områden närmst havet. 
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Förslag till ny utformning av Östra Hamngatan. 

 

 

Sektion av Östra hamngatan i enlighet med förslag. 
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6.2.4 Skeppsbron 

 

 

Förslag till nytt torg och parkering vid Skeppsbroområdet. 

 

Det område som ligger i den nordligaste delen Handelshamnen kommer att kallas 

Skeppsbron, vid detta område planeras en bilparkeringen avsedd för besökare. 

Parkeringen kommer att vara cirka 2700 kvadratmeter och ha plats till omkring 135 bilar. 

Även en större cykelparkering planeras med utrymme till cirka 300 cyklar. Vid entrén 

kommer det att finnas en informationsskylt som berättar om områdets historia och 
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nuvarande användning. Norr om parkeringsytan, vid hörnet mellan Skeppsbrokajen och 

Handelshamnen planeras en öppen torgyta, uppförd i samma markbeläggning som 

hamnpromenaden, som tydligt ska markera områdets entré. Platsen kommer således att 

ha två sidor mot vatten och de övriga mot Skeppsbrokajen och mot den nya bebyggelsen i 

Handelshamnen, den tar upp en yta på cirka 3500 kvadratmeter. Platsen kommer att 

möbleras med bänkar och bord, möbleringen bör vara enhetlig med det möblemang som 

kommer att finns längst hamnpromenaden, detta för att ge området en tydlig och 

sammanhållen identitet. Tanken är att både torget och bilparkeringen tillsammans ska 

kunna utnyttjas som en större evenemangsyta när sådan behövs. Vid den norra kajkanten 

föreslås trappor och en brygga i trä, för fiske och avkoppling. Följande säger Gehl om 

stadsrum i Strategi Karlskrona: 

 

”Stadens rum är viktiga mötesplatser och katalysatorer för stadsliv. Inbjud till 

uppehåll genom att erbjuda bra platser att stå och sitta på längs viktiga gångstråk 

och på primära platsbildningar”.17 

 

 

6.2.5 Bebyggelse 

 

Handelshamnen är som tidigare nämnt ett område som inte fanns vid grundandet av 

Karlskrona, kajen har fyllts ut vid ett senare tillfälle, området finns således inte med som 

en del av den historiska stadsplanen. Bebyggelse och kvarter i närheten av 

Handelshamnen är relativt varierade när det gäller våningsantal, arkitekturstilar och 

kvartersstruktur vilket medför att planeringen av området har kunnat vara relativt fri. De 

områden som påverkas av den historiska stadsplanen är de utblickar som återfinns vid 

mynningarna av Drottninggatan, Ölandsgatan, Östra Köpmansgatan samt Ronnebygatan, 

dessa kommer inte att bebyggas. 
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Viktiga utblickar. Flygfoto från Blekinge Tekniska Högskolas databas . 

 

Huvuddelen av bebyggelsen längst kajen planeras i fyra och en halv våning och med en 

bredd på tio meter, den nedersta våningen blir delvis nedgrävd och används till parkering. 

Vilket innebär att all parkering till de nya bostäderna kommer att kunna inrymmas inom 

byggnaderna, något som sparar plats och även förhindrar parkerade bilar från att visuellt 

dominera stadsrummet. Mindre envåningsbyggnader planeras längst hamnpromenaden, 

de kommer att användas till restauranger, caféer och handel, i anslutning till dem byggs 

kajen ut för att möjliggöra uteserveringar i direkt kontakt med vattnet. 
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Förslag till användning av ny bebyggelse. 

 

Huvuddelen av byggnaderna kommer att användas som bostäder och samtliga lägenheter 

kommer att erbjuda havsutsikt, som konstaterades i SWOT-analysen har platsen en 

väldigt trevlig utsikt över havet, Stumholmen och Mjölnareholmen.. Den översta 

våningen blir indragen för att möjliggöra stora terrasser. För att skapa variation längst 

hamnpromenaden och undvika att den upplevs som monoton kommer bebyggelsens 

närhet till kajkanten att variera mellan åtta och tolv meter.  

 

Bebyggelsen längst Östra Hamngatan kommer att vara tät medan den vid vattnet blir 

mera öppen. De nya byggnaderna längst Östra Hamngatan skapar en stadsmässigkaraktär 

som inte finns idag och hjälper till att knyta samman området med resten av staden, 

längst sträckan kommer det att finnas bänkar och vid ingångar till husen kommer det att 

finnas trappor, förhoppningen är att dessa ska främja möten. Så här skriver Gehl i Strategi 

Karlskrona: 

 

”I Holland används trapporna, eller det lilla område framför husen som man kallar 

en “stoep”, ofta för sociala aktiviteter. Kanske kommer någon man känner förbi, 

och då är det lätt att stanna till och hälsa på.”18 
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            Inspirationsbild från Karlskrona. 

 

 

6.2.6 Utblickar 

 

Som nämnts tidigare finns det områden inom Handelshamnen som utgör en del av längre 

utblickar mot havet, dessa återfinns vid Drottninggatans anslutning, Ölandsgatan, Östra 

Köpmansgatan och Ronnebygatan. Vid följande områden planeras gångvägar. Det finns 

en brist på fotgängarförbindelser till vattnet på Trossö, något som Gehl Architects tar upp 

i Strategi Karlskrona.19 Förhoppningen är att de nya gångvägarna inte bara kommer att 

förstärka förbindelsen med vattnet utan även förbättra Handelshamnens koppling till 

övriga Trossö. Följande skriver Kindlund om utblickarna: 

 

”Den historiska stadsplanen har konsekvent värnat om utblickarna mot vattnet 

längs gatorna i öster. Därför har exploateringen begränsats så att Skeppsbrokajen, 

Drottninggatans anslutning, Ölandsgatan, Östra Köpmansgatan och Ronnebygatan 

samtliga får siktlinjen obruten mot Skeppsbrofjärden.”20 
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6.2.7 Hamnpromenad 

 

”Trossös aktiva centrum är mycket litet. Trots öns ringa storlek och lättheten att 

nå dess många kvaliteter har stadslivet inte förmått att sprida sig speciellt långt 

utanför Hoglands Park och Stortorget.”21 

 

Längst hela kajens sträckning planeras en hamnpromenad. Närheten till vattnet är en av 

Trossös viktigaste kvaliteter och något som borde tillvaratas, men som tidigare nämnts 

upplevs vattnet ofta som otillgängligt på Trossö. Förhoppningen är att den nyplanerade 

hamnpromenaden kommer att utgöra ett livfullt handelsstråk och vara ett trevligt område 

för rekreation, möten och avkoppling. Promenaden kommer att vara tio meter bred, med 

några få undantag. Markbeläggningen bedöms som speciellt viktig och bör vara enhetlig 

längst hela stråket. Följande skriver Gehl om markbeläggning i Strategi Karlskrona: 

 

”Fotgängare har en stor del av sin visuella uppmärksamhet riktad mot marken. 

Därför har kvaliteten på beläggningen stor betydelse för upplevelsen av att färdas 

till fots.”22 

 

Längst hela stråket kommer det att finnas bänkar med ett avstånd på max 25 meter ifrån 

varandra något som rekommenderas i boken Gator för alla av Svenska 

Kommunförbundet: 

 

”Utmed gångstråk är det lämpligt att placera bänkar med ett inbördes avstånd av 

100 m. Utmed primära gångstråk, till exempel till köpcentra eller hållplats, är ett 

avstånd på 25 m lämpligt. Sittbänkarna ska dras in från gångytan, gärna placeras i 

soligt läge. Intill bänken görs ett utrymme för rollator eller rullstol. Sittbänken ges 

en kontrastfärg mot omgivande ytor.”23 
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Gehl skriver följande i Strategi Karlskrona: 

 

”Folk som färdas till fots behöver ofta ta en paus, bland annat därför är bänkar 

och andra sittmöjligheter mycket viktiga. Bänkar ska vara inbjudande och av hög 

kvalitet för att folk ska vilja använda dem.”24 

 

Längst delar av kajen föreslås trappor ner mot havet, förhoppningen är att dessa ska 

fungera som mötesplats både för boende och för besökare. 

 

 

Inspirationsbild från Malmö . 
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Sektion av hamnpromenaden i enlighet med förslag.  

 

 

Förslag till ny kajpromenad. 
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6.2.8 Området framför kvarteret Ruthensparre 

 

Området framför kvarteret Ruthensparre, där i dagsläget Kustbevakningens kontor ligger, 

föreslås användas till en byggnad som av offentlig karaktär. Både bibliotek och kulturhus 

har diskuterats som lämplig användning av platsen. Det bedöms som lämpligt att 

byggnaden utformas så att den utgör en del av landskapet med till exempel ett tak som 

kan beträdas. 

 

 

Inspirationsbild av operahuset i Oslo. 

 

I anslutning till området har plats lämnats till bil och cykelparkering. Aspfärjan kommer 

fortsättningsvis att avgå från i stort sett samma plats, även den ligger i anslutning 

parkeringen, men den föreslås avgå från en cirka 50 meter lång och cirka 20 meter bred 

pir som även kommer att fungera som biluppställningsyta. 
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6.2.9 Bro till Stumholmen 

 

Vid den södra änden av kajen kommer hamnpromenaden att fortsätta med en bro som 

leder till Stumholmen. Vid mitten av bron planeras en mindre ö på omkring 800 

kvadratmeter. På ön kommer det att finnas en infoskylt om Stumholmen, det kommer 

även att finnas bänkar och trappor i söderläge som leder ner mot havet.  

 

6.2.10 Cykelparkeringar 

 

Två större cykelparkeringar planeras, en vid den norra entrén till området och en vid den 

södra. Cykelparkeringarna bör utformas på ett sätt som ger möjlighet att låsa fast cyklar, 

de bör även erbjuda väderskydd. De båda parkeringarna kommer tillsammans att uppta en 

yta på cirka 700 kvadratmeter och kommer att kunna inrymma runt 600 cyklar. 

Cykelparkeringarnas placering har valts för att minimera avståndet mellan parkering och 

målpunkter då cyklister sällan är beredda att cykla omvägar för att parkera sina cyklar.25 
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