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1. Sammanfattning
Det här är ett kandidatarbete på programmet för fysisk 
planering, Blekinge Tekniska Högskola. Arbetet hand-
lar om analys av staden och behandlar frågan om hur 
man kan analysera staden på ett så heltäckande sätt som 
möjligt. Jag har använt två olika analysmetoder: Realis-
tisk stadsanalys och Finding lost space. Dessa två består 
i sin tur av flera mindre delar där olika infallsvinklar ges 
spelrum. Analysen ska leda fram till ett konkret plan-
förslag, och arbetet behandlar därför hela analys- och 
designprocessen. Arbetet har organiserats utifrån en 
arbetsmetod med fyra steg: Historiska studier; Analys 
av stadens nuvarande rumsliga sammanhang; Syntes 
samt Planförslag.

Hela analys- och designprocessen genomförs i en 
verklig stadsmiljö: området kring Kungsplan i centrala 
Karlskrona. De två analysmetoderna belyser på olika 
sätt varför området ser ut som det gör. Utifrån behovet 
av goda stadsrum belyser de också vilka brister som 
finns och vad man skulle kunna göra åt dessa brister. I 
avsnittet Syntes kartlägger jag olika principer och för-
hållningssätt som jag anser är passande för en omge-
staltning av Kungsplanområdet. I det avslutande 
planförslaget konkretiserar jag ett möjligt omgestalt-
ningsförslag med planer och illustrationer. Planförslag-
ets bärande tankar är att skapa vistelsemiljöer och 
sekvenser av rum genom infogande av nya byggnader 
och omgestaltning av torgmiljöer.
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”Designing is nothing more than finding out what the 
person and object want to be: form then makes itself. 
There is really no need for invention – you must just 
listen carefully.”

 – Herman Hertzberger
(Trancik 1986)

Den som har för avsikt att förändra sin omvärld måste 
också förstå den. Fysiska planerare har som yrkes-
uppgift att planera framtidens levnadsmiljö så att den 
möter människors krav och behov. För att förstå hur 
man kan göra detta på ett bra sätt brukar man analysera 
den miljö som man ska planera. Den här uppsatsen ska 
handla om analys av staden, som ju ofta är ett centralt 
studieobjekt för arkitekter och planerare. Staden är 
befolkad av en mängd människor vars vägar varje dag 
korsas och vars intressen och behov ständigt gör sig 
gällande. Staden består av byggnader och miljöer från 
olika tider, och varje gång något nytt ska byggas eller en 
miljö ska förändras väcks känslor hos stadens invånare. 
Staden är vår gemensamma boplats, och när den förän-
dras påverkar det oss på olika sätt. För dem som har 
som yrke att planera den framtida staden, gäller det att 
ställa sig frågan: Hur kan vi analysera staden så att vi 
förstår dess komplexitet? För att planera den framtida 
staden på ett välmotiverat sätt behöver vi en helhetsbild 
– hur skaffar vi oss den?

Citatet i inledningen av det här kapitlet väckte fun-
deringar hos mig. Det fick mig att undra om man 
genom analys kan komma fram till en design som är 
”självklar”. Och i så fall – hur gör man för att ”lyssna 
noga”, så som den nu 77-årige holländske arkitekten 

Hertzberger förespråkar? Finns det enskilda analysme-
toder som ger en heltäckande bild, eller ska man jobba 
med olika, kompletterande metoder? Kanske ger olika 
analysmetoder olika bilder av verkligheten, och hur 
ska man i så fall hantera motstridiga resultat? Jag vill 
med denna uppsats utforska hur man kan jobba med 
analys på ett sätt som är så heltäckande som möjligt. 
Framför allt vill jag göra detta för att jag tycker att 
analysbiten ofta har varit eftersatt under min utbildn-
ing, och jag upplever att det som planerare är viktigt 
att ha god förståelse för analysprocessens möjligheter 
och svårigheter. Jag vill helt enkelt börja utveckla 
ett arbetssätt som jag kan ha med mig i mitt framtida 
yrkesliv. Analysen ska också mynna ut i ett planförslag 
för ett bestämt område – området kring Kungsplan i 
centrala Karlskrona. Ett sådant tydligt krav på resultat 
gör att det lättare framgår om analysens olika delar varit 
användbara eller inte.

2.1. Bakgrund
Den här uppsatsen är ett kandidatarbete som gjorts inom 
ramen för kursen Stadsanalys på programmet för fysisk 
planering, Blekinge Tekniska Högskola. I början av 
kursen delade vi studenter in oss i grupper och arbetade 
med en metod för stadsanalys på ett avgränsat område 
i Karlskronas centrala delar. Jag var med i en grupp om 
fyra studenter och vi valde att arbeta med en metod som 
kallas realistisk stadsanalys, i området kring Kungsplan. 
Analysen visade på många intressanta problem och 
möjligheter, och jag valde att gå vidare med samma 
område när jag individuellt skulle börja med detta kan-
didatarbete i kursens andra del.

Området kring Kungsplan (för enkelhetens skull kallar 
jag det från och med nu för ”Kungsplanområdet”)
ligger i norra delen av Karlskronas historiska stadskär-
na, som är belägen på ön Trossö. Det har, som analy-
serna ska visa, haft en omvälvande utveckling och står 

inför spännande utmaningar. Karlskrona kommun har 
på flera sätt visat en vilja att förnya området. Man har 
beslutat att bygga ett nytt stadsbibliotek på Kungsplan, 
och vill kring detta utveckla nya kvaliteter på platsen. 
Biblioteksbyggnaden görs möjlig genom att man av-
vecklar den bussterminal som nu finns på Kungsplan. 
Här finns alltså en vilja att skapa nya kvaliteter i ett för 
staden mycket viktigt läge. Dessutom vill kommunen 
utveckla de intilliggande stadsdelarna Pottholmen och 
Handelshamnen. Kungsplanområdet blir ett strategiskt 
nav i en stor stadsförnyelseprocess. Det är där vi står 
idag. Med mina analyser vill jag skapa förståelse för 
området och vilken utveckling som kan vara passande 
för det. Uppsatsen avslutas med ett planförslag, där ett 
möjligt utvecklingsalternativ konkretiseras.

2.2. Problem och
möjligheter
Att analysera staden på ett heltäckande sätt är en kom-
plex, kanske omöjlig uppgift. Med vetskapen om att det 
inte finns en enda, objektiv sanning, är det lätt att vara 
skeptisk till Hertzbergers hållning. Jag ser dock hans 
citat som en intressant ledstjärna, och kommer att bro-
ttas med hans synsätt under uppsatsens gång. Viljan att 
använda kompletterande eller till och med motstridiga 
synsätt kan leda till tolknings- och prioriteringsproblem. 
Som det ska visa sig är det också svårt att bejaka en 
process fylld av motstridighet när målet är att åstad-
komma något konkret, i det här fallet ett planförslag. 
Planerare använder analysmetoder som verktyg. Olika 
verktyg kan komplettera varandra, men de verktyg som 
inte gör någon nytta för att lösa uppgiften använder man 
knappast. Jag tror dock att det är viktigt att belysa och 
ständigt reflektera över mångfalden av synsätt som finns 
att tillgå. När staden utvecklas och förändras måste vi 
också ständigt se den på nya sätt, och kanske är den 

2. Inledning
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bästa arbetsmetoden för analys den som inte är helt 
given på förhand, utan formas efter situationen och de 
specifika förutsättningarna.

2.3. Syfte
Syftet med kandidatarbetet är att utforska tillväga-
gångssätt för analys i planerings- och gestaltningsarbete. 
Detta ska göras i ett konkret sammanhang, nämligen 
analys och utformning av ett planförslag för Kungsplan-
området i Karlskrona.

2.4. Frågeställningar
Hur ser den historiska utveckling ut som har format 
Kungsplanområdet? I vilken kontext bör området ses 
för att kunnas förstås?

Hur ser de viktigaste formmässiga relationerna i områ-
det ut? Utifrån vilken huvudstruktur för rum och rörelse 
ska området struktureras i framtiden?

Hur går man till väga för att sammansmälta slutsatser 
och riktlinjer som givits av olika analysmodeller?

Vilka tillägg kan göras som förbättrar miljön i området? 
Var finns ”lost space” och hur kan det åtgärdas? (”Lost 
space” är en term som Roger Trancik använder och som 
beskrivs under avsnittet Resultat)

Analysområde

Pottholmen

Handelshamnen
Kungsplan

Fig. 1: Översiktskarta över 
Trossö med Kungsplanområdet 
inom röd ram.
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2.5. Metod
Arbetet kommer att bestå av ett antal moment. Dessa är

- att redogöra för några olika metoder för stadsanalys. 
Dessa metoder hämtas från litteratur och föreläsnin-
gar.
- att praktiskt applicera analysmetoderna på ett verk-
ligt område – Kungsplanområdet på norra Trossö, 
Karlskrona. Data till analyserna hämtas från littera-
tur, historiska kartor samt fältstudier.
- att genom en syntes av analyserna beskriva lämp-
liga tillvägagångssätt för framtida omvandling av 
området.
- att utforma ett förslag för omgestaltning utifrån 
syntesen 

2.5.1. Analysmetoder
De analysmetoder jag har valt att använda är realis-
tisk stadsanalys och tre metoder för analys av stadens 
rumsliga struktur: massa-tomrum, sammanlänkning och 
plats. Den realistiska stadsanalysen baseras på Ingrid 
Perssons föreläsningar och texter av Karl Otto Ellefsen 
och Dag Tvilde samt Elena Eckhardt. De tre rumsliga 
analysmetoderna är hämtade från “Finding lost space” 
av Roger Trancik, samt Christian Norberg-Schulz 
artikel Stedsbruk, från Nordisk arkitekturforskning, 
nr 1 1994. Analysmetoderna förklaras ingående under 
respektive rubrik i avsnittet Reslutat.

De analysmetoder jag har valt är sådana jag fått kän-
nedom om under utbildningens gång. Valet har skett 
utifrån vilka metoder jag trodde kunna komplettera 
varandra på ett bra sätt. Det har varit en del i arbetet att 
utreda om de verkligen kompletterar varandra. Det hade 
alltså inte varit möjligt att på förhand fastställa vilken 
uppsättning analysmetoder som skulle vara lämpliga – 

den frågeställningen kan besvaras först när arbetet är 
färdigt.

2.5.2. Utgångspunkter och 
viktiga begrepp
Förutom de specifika analysmetoderna har jag i arbetet 
många gånger dragit nytta av kunskap som jag skaff-
at under min utbildning. Texter som Jan Gehls “Life 
between buildings”, Jane Jacobs “The life and death 
of Great American cities” och Gordon Cullens “The 
consice townscape” har som så ofta i planerings- och 
gestaltningsfrågor varit värdefulla referenser, i synner-
het när det gäller avsnittet “Goda principer och förhåll-
ningssätt”. Egentligen har böckerna inte använts aktivt 
som källor, snarare kan man se det som att mycket av 
deras budskap bekräftas genom analyserna och syn-
tesen, så att överensstämmelser mellan de olika, viktiga 
synsätten upprättas. Dessa böcker innehåller viktiga 
utgångspunkter för planerare och arkitekter, och jag 
upplever det som naturligt att alltid jobba med dylika 
texter “i bakhuvudet”.

Några begrepp är särskilt viktiga att förklara, och jag 
gör därför det redan här. Det handlar om typologi och 
morfologi, som är nödvändiga begrepp för att kunna 
diskutera stadens utveckling och form.

2.5.2.1. Typologi

En typ är en representant för ett antal individer med ge-
mensamma egenskaper. En hustyp kan exempelvis vara 
”järnvägsstation”. Denna typ representerar en genera-
liserad bild av järnvägsstationer. Typen järnvägsstation 
har utvecklats och förändrats över tid, allt eftersom nya 
byggnader inom typen har uppkommit. Då kan man tala 
om en typologisk utveckling.

Att studera typologi är att jämföra typer med varan-
dra och lyfta upp skillnader i ett historiskt, socialt och 
ekonomiskt sammanhang, samt studera utveckling och 
förändring. (Abarkan 2000)

2.5.2.2. Morfologi

Morfologi betyder ”formlära”, och morfologiska analy-
ser av staden handlar om att studera relationerna mellan 
stadens övergripande former: Kvarter, gator, rum etc. 
I en typo-morfologisk analys strävar man efter att se 
nivån mellan typologi (byggnadsnivå) och morfologi 
(övergripande stadsformer) och studera stadsrummet 
i relation till historiska, fysiska och socioekonomiska 
förhållanden (Abarkan 2000).

2.5.3. Analys- och design-
processen
Under mitt arbete har jag upplevt ett behov av en över-
gripande tankestruktur för hur processen från analys 
till förslag kan se ut. I Roger Tranciks bok “Finding 
lost space” fann jag ett arbetssätt som verkade bra för 
uppgiften. Användningen av en etablerad arbetsmetod 
kan ses som ett steg bort från principen att använda flera 
olika synsätt. Å andra sidan baseras Tranciks arbets-
metod just på en mångfald synsätt som är avsedda att 
komplettera varandra. Valet av arbetsmetoden blev en 
slags kompromiss mellan principen om olika, kanske 
motstridiga synsätt och kravet på att under tidspress 
åstadkomma ett konkret planförslag. Jag ska diskutera 
denna avvägning under kapitlet Diskussion längre fram.

Trancik föreslår fyra steg för att studera staden, dess 
uppkomst och utveckling, dess rumsliga struktur samt 
möjligheter till modifikation. Det första steget går ut 
på att studera den historiska utvecklingen av stadens 
struktur, genom att beskriva dess utveckling och förän-
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dring. Det andra steget är en rumslig analys av staden så 
som den ser ut idag. Trancik föreslår att dessa två första 
steg ska utgöra en cyklisk process som upprepas tills 
man har en grundläggande förståelse av stadens rums-
liga struktur och vilka faktorer som har påverkat den. I 
den här uppsatsen kommer jag i princip att använda den 
realistiska stadsanalysens historiska studier som steg 
ett, och Tranciks tre teorier från “Finding lost space” – 
massa-tomrum, sammanlänkning och plats – i steg två.

Efter de första två stegens cykliska analysprocess följer 
ett tredje steg som Trancik kallar “identification of lost 
space and restructuring opportunities”. Detta är en slags 
vidareutveckling och syntes av de lärdomar som dragits 
i de två första stegen. Under avsnitten Syntes kommer 
jag att närmare presentera Tranciks syn på vad detta 
steg bör innehålla. Jag kommer dock att utforma syn-
tesens innehåll fritt utifrån vad som passar mitt syfte att 
undersöka tillvägagångssätt för analys. För att på något 
sätt dra generella slutsatser utifrån analyserna kommer 
min syntes att innehålla ett antal förhållningssätt eller 
goda principer som kan vara vägledande vid planering 
och gestaltning. Slutligen följer det sista steget i arbets-
metoden, som Trancik kallar “design intervention” och 
som innehåller själva utarbetandet av omgestaltnings-
förslag.

Fig. 2: Analys- och designprocessen enligt Trancik. 
Mina analysmetoder inom parentes.

Historiska studier
(realistisk stadsanalys)

Studier av nuvarande
rumslig ram

(finding lost space)

q q

!

Syntes

Planförslag

!
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3. Resultat

3.1. Realistisk stads-
analys
Realistisk stadsanalys är en metod för stadsbildsanalys 
som togs fram av de norska arkitekterna Karl Otto 
Ellefsen och Dag Tvilde i början av 1990-talet. Metoden 
bygger på ett rationalistiskt synsätt som utvecklades 
under 1970-talet av bland andra italienaren Aldo Rossi. 
Rossi menar att det går att förklara stadens former på 
ett logiskt sätt, och att arkitekter och planerare bör 
utveckla ett språk med vilket man kan beskriva stadens 
grundläggande ordnings- och formprinciper (Eckhardt 
u.å.). Förklaringarna till stadens utveckling finns i de 
faktiska förutsättningarna, som kan vara landskapsform 
och kommunikationslinjer, men också byggnadsstadgor 
och andra lagregleringar, eller händelser som brän-
der, krig o s v. I den realistiska stadsanalysen studeras 
dessa förutsättningar och händelser, så objektivt som 
möjligt (Persson 2009). Resultatet av analysen blir en 
abstraherande förenkling och systematisering av former 
(Eckhardt u.å.). Fokus ligger på det visuella, vad vi ser 
i staden.

Den realistiska stadsanalysen går alltså ut på att studera 
de bakomliggande faktorer som har format staden, och 
på så sätt försöka förstå varför staden ser ut som den 
gör. När man har byggt upp en sådan förståelse blir det 
lättare att diskutera hur staden bör förändras i framtiden. 
Analysen ska också leda fram till riktlinjer och reko-
mmendationer för framtida förändringar.

Som jag tidigare här nämnt gjorde vi en realistisk 

stadsanalys av Kungsplanområdet som ett grupparbete 
i kursen Stadsanalys, FM 1309. Analysen återfinns i sin 
helhet som en bilaga till detta arbete, och jag ska här 
endast kort redovisa det viktigaste resultatet av de his-
toriska studierna, som passar in under det första steget i 
Tranciks analys- och designprocess.

3.1.1. Fysiska förutsätt-
ningar och händelser
Analysen inleddes med historiska studier av sju kat-
egorier av fysiska förutsättningar samt sju kategorier av 
händelser. Genom att studera dessa kategorier med hjälp 
av litteratur och äldre kartor, fick vi en bild av stadens 
övergripande utveckling. Utifrån denna övergripande 
bild kunde vi se vilka fysiska primära element som finns 
i vårt analysområde. Primära element är ett centralt be-
grepp i realistisk stadsanalys, och det avser stabila eller 
relativt stabila strukturella system som syns på kartor 
från olika tider och som den övriga staden formas kring.

Karlskrona grundades år 1680. Anledningen till grund-
andet var att Sverige, då en stormakt som omfattade nu-
varande Finland, Estland, Lettland och området i norra 
Tyskland, behövde en flottbas som var isfri vintertid och 
som låg i ett strategiskt läge med hänsyn till områdena 
runt Östersjön (Bromé 1930). Stadsplanen är med sina 
axelgator och monumentalbyggnader (framför allt kyr-
korna vid Stortorget) starkt präglad av barockens ideal, 
som var rådande i Europa vid tiden (Andersson 1930).

Vid analys av Kungsplanområdet är det viktigt att 
komma ihåg att Karlskronas ursprungliga entré var 
söderifrån. Viktiga personer skulle nå staden med fartyg 
från havssidan, och följaktligen ligger de ståtligaste 
byggnaderna mot havet i söder (Andersson 1930). 
Kungsplanområdet låg där man med träbroar nådde sta-
den landvägen, men detta var en informell “bakdörr” till 

staden. Den successiva förändringen av trafikslag har 
gjort att entrén har förskjutits till att idag helt och hål-
let ske landvägen, och Kungsplanområdet har därmed 
blivit det område man först möter när man anländer till 
Karlskronas stadskärna.

3.1.2. Primära element

3.1.2.1. Barockplanen

Rutnätet i den ursprungliga planen är en stark struktur 
som i princip har bibehållits. Gatunätet var tidigare på 
många ställen uppbrutet av mindre gränder som idag har 
försvunnit då större huskroppar dominerar kvarteren, 
men det huvudsakliga gatunätet från barockplanen finns 
kvar. En närmare studie av gatunätets roll kommer un-
der avsnittet Massa-tomrum längre fram.

Fig. 3: Karta över Karlskronas stadsplan från 1718.
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3.1.2.2. Kommunikationslinjer

Den norra delen av Trossö har alltid varit präglad av 
kommunikationer. Formerna för dessa kommunikationer 
har dock förändrats, och den stadsbild som ansluter till 
kommunikationslinjerna har sett lite olika ut. Vad som 
består och som kan pekas ut som ett primärt element är 
just rörelsen från öarna norr om Trossö och in i staden.

3.1.2.3. Utfyllnader

Trossö hade vid 1600-talets slut en helt annan strand-
linje än ön har idag. Genom utfyllnader har man gjort 
plats för mer och mer byggnader och infrastruktur. På 
norra Trossö är det framför allt infrastrukturens ytbehov 
som har varit skälet för stora utfyllnader. Det primära 
elementet här kan sägas vara spelet mellan den massa 
som är Trossö och det omgivande vattnet. Det är ett 
primärt element som är föränderligt till sin form, men 
som är mycket viktigt för att förstå området.

3.1.3. Riktlinjer och
rekommendationer
Med utgångspunkt från de faktiska förutsättningarna 
kunde vi studera den typologiska och morfologiska ut-
vecklingen på Trossö. Resultatet av detta syns i bilagan. 
Sammantaget gav studierna av stadens övergripande 
utveckling, områdets primära element, samt den typolo-
giska och morfologiska utvecklingen på norra Trossö en 
god förståelse för områdets karaktär, dess problem och 
dess möjligheter. Vi kunde därmed dra upp riktlinjer och 
rekommendationer – saker som man bör tänka på när 
området ska förändras. Riktlinjerna tog formen av fyra 
ledord:

- Rörelse. Området har alltid varit ett kommunikations-
centrum kopplat till Trossö. Rörelse i form av mänsklig 

förflyttning har alltid präglat platsen.

- Platser. Tydliga platsbildningar har uppstått när män-
niskor har kommit fram till Trossö och av olika skäl har 
stannat upp. Verksamheter i området har kopplats till 
platser med en egen karaktär. Människor har alltid haft 
ett behov av offentliga platser att vistas på.

- Tydlighet. Det behövs en tydlighet i områdets olika 
karaktärer för att staden ska bli läsbar och ge en positiv 
upplevelse. När områden förändras påverkar det även 
intilliggande områden, och karaktären kan gå förlorad 
om inte tydligheten beaktas.

- Innehåll. Innehållet i staden är avgörande för hur man 
använder Norra Trossö. Ett kommunikationscentrum 
kan kompletteras med andra närliggande verksamheter 
vilket kan skapa en harmonisk stadsdel. Innehållet 
måste vara tillgängligt för stadens invånare.

Rekommendationerna är att beakta dessa fyra ledord 
vid förändring av området. Tydlighet behövs så att en 
balans kan uppstå mellan rörelse och platser att vistas 
på. Detta kan exempelvis ta sig uttryck i att man gör 
ett tydligt resecentrum i området, och avdelar andra 
ytor som rena vistelseytor. Vidare bör innehållet i ny 
bebyggelse beaktas så att det harmonierar med områ-
dets karaktär av kommunikationscentrum, men också 
med staden i övrigt. Man bör överväga vilka funktioner 
som finns i staden idag och vilka som är bristande eller 
saknas helt. Planerare har vissa ”spelpjäser” – offentliga 
byggnader som bibliotek, badhus eller konserthus – 
som kan användas för att ge liv åt staden. Men när alla 
spelpjäserna är utplacerade kan man knappast uppfinna 
nya (Jacobs 2004).

Fig. 4, 5, 6: Strandlinje 1718, 1877 respektive 2009.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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3.2. Finding lost space
Roger Trancik, amerikansk professor i urban design, 
diskuterar i boken ”Finding lost space” från 1986 den 
moderna stadens problem att erbjuda meningsfulla 
utemiljöer. De flesta städer har enligt Trancik en stor 
mängd oanvända ytor i centrala lägen, ytor som är 
ostrukturerade, odefinierade och oanvändbara. De är 
”lost space” – förlorade rum. Det kan vara odefinierade 
utrymmen vid basen av höghus, oanvända torg, vid-
sträckta parkeringsytor eller remsor av land som löper 
längs motorleder. Lost space kan också vara oanvända 
bangårdar, hamnområden eller industrikomplex. Kort 
sagt handlar det om oönskade ytor i staden som bör 
omformas eftersom de inte på något sätt ger ett positivt 
bidrag till utemiljön och dess användare. Trancik iden-
tifierar fem huvudsakliga faktorer som ligger bakom 
uppkomsten av lost space: bilen, den moderna rörelsen i 
arkitekturen, zoneringen, dominansen av privata int-
ressen över allmänna, och förändringar av markanvänd-
ning i staden. Han menar att dessa faktorer har påverkat 
planeringen på ett sådant sätt att fundamentala struk-
tureringsprinciper i staden har gått förlorade. Sådana 
struktureringsprinciper står att finna i vad Trancik kallar 
traditionella städer, främst europeiska och asiatiska 
städer som erbjuder offentliga rum som är meningsfulla, 
användbara och populära bland stadens invånare och 
dess besökare. Genom att studera principerna bakom 
strukturerandet av dessa städer och deras offentliga rum 
kan vi skaffa oss kunskap för att omforma lost space till 
något bättre (Trancik 1986).

3.2.1. Massa-Tomrum
(figure-ground theory)
Figure-ground-teorin baseras på studiet av relationen 
mellan stadens solida massa av byggnader (”figure”) 

och öppna rum (”ground”). Denna relation studeras 
vanligen genom en karta där byggnader ritas med svart 
och öppna ytor lämnas vita. Varje stad har ett mönster 
av massa och tomrum, och med denna metod kan man 
studera mönstret och undersöka hur det kan modifieras. 
Målet med sådana modifikationer är att klargöra struk-
turen av stadsrum och skapa rum som är individuellt 
avgränsade men ordnade i relation till varandra. I ett 
sådant mönster är tomrummet ”positivt” och mer figura-
tivt än byggnaderna i sig (Trancik 1986). Byggnaderna 
samspelar då i skapandet av varierade och användbara 
stadsrum. Detta måste enligt Trancik vara målet med ur-
ban design: att skapa en fungerande överordnad struktur 
till vilken individuella byggnader sedan kan fogas.

Trancik identifierar flera typer av urban massa respek-
tive urbana tomrum. Denna kategorisering kan bidra 
till att tydliggöra de olika roller som massa och tomrum 
spelar för att skapa ett fungerande mönster enligt figure-
ground-teorin. 

Den urban massan består av:

- Offentliga monument och institutioner, objekt-
byggnader som fungerar som fokuspunkter i staden. De 
behöver ges utrymme för att uttrycka sin sociala och 
politiska betydelse, och de platsbildningar som vanligen 
förekommer framför dem är enligt Trancik ofta lika 
viktiga som själva byggnaden.

- Fält av kvarter, organiserade genom en upprepning 
av en form. Dessa fält skapar stadsdelar som kan vara 
samstämmiga i innehåll, volym och skala.

- Riktade eller gränsdefinierande byggnader. Dessa 
är specialiserade former som kan vara medvetet ut-
formade för att etablera en axel eller en gräns av ett 
område, eller för att möta ett torg eller en viktig gata.

De urbana tomrummen består av:

- Entréutrymmen, som utgör övergången mellan
offentliga och privata rum. 

- Innergårdar, ett halvprivat utrymme i kvarterets 
inre. I bostadskvarter är det främst en vistelseyta för de 
boende, men det kan också användas för affärsintressen.

- Primärt nätverk av gator och torg. Historiskt sett 
har gator och torg varit stadens enande struktur, där inte 
bara förflyttning utan även aktiviteter och socialt liv tar 
plats.

- Offentliga parker och trädgårdar, öppna ytor som 
kontrasterar mot den byggda miljön och inåt sett bildar 
självständiga landskapskompositioner.

- Linjära öppna system, öppna ytor som vanligen 
uppstår där staden möter större vattenområden. Dessa 
öppna ytor skär av, skapar gränser och länkar mellan 
områden.

Relationen mellan stadens massa och tomrum påverkar 
läsbarheten, upplevelsen och användbarheten av stadens 
offentliga rum (Trancik 1986). Här följer en analys av 
Kungsplanområdets mönster av massa och tomrum. 
Analysen redovisas i kartorna på nästa uppslag.

3.2.2.1. Analys: Massa-tomrum

Karlskronas historiska stadsplan kan ses som ett eller 
flera fält av kvarter. I stort sett samtliga idag befintliga 
kvarter i staden centrum ritades upp samtidigt och har 
haft en gemensam utveckling där innehåll, form och 
skala successivt har förändrats. Genom stadsplanens 
betoning av vissa punkter och axlar har olika kvarter 
fått olika stor betydelse och relation till starka element 
som Hoglands park och Kungsgatans axel. Strandlinjens 
oregelbundenhet och höjdskillnader har gjort att vissa 



11

kvarter fått ett mer oregelbundet uttryck. Trots vissa 
variationer från kvarter till kvarter blir det i Kungsplan-
området dock tydligt att kvartersstaden upphör och 
något annat tar vid. Detta “andra” faller inte in under 
någon av Tranciks typer av urban massa. Flera av bygg-
naderna har en koppling till järnväg och logistik, och 
deras planmönster är otraditionellt och praktiskt. Un-
dantaget är fattigvårdens gamla byggnader (fig 8, nr 6) 
från sent 1800-tal, som riktar sig in mot en gemensam 
gård.

I området finns fyra offentliga institutioner som alla 
är mer eller mindre viktiga landmärken och betydelse-
bärare. Det finns öppna ytor i anslutning till dem alla, 
men badhuset (fig 8, nr 1; uppförd 1903) och järn-
vägsstationen (2; uppförd 1874) är de enda som tydligt 
relaterar till en framförliggande platsbildning. I de båda 
fallen har platsbildningen blivit otydlig genom infarts-
ledens framdragande (se vidare nästa avsnitt, linkage). 
Fängelset (3; uppfört 1851) står ensamt i sitt kvarter, 
där mindre servicebyggnader adderats till huvudbygg-
naden, och är mycket framträdande från infarten till 
staden. Polishuset (4; uppfört 1992), har en utform-
ning som relaterar till en väg snarare än en plats, och 
förstärker infartsledens öst-västliga riktning. Dessa fyra 
institutioner, uppförda under nära 150 års tid, spelar 
olika roller och förhåller sig på olika sätt till mönstret av 
massa och tomrum, och dessa skillnader måste beaktas 
vid modifikationer av det urbana mönstret.

I området finns flera byggnader som bidrar till att 
definiera platser och gränser. I flera fall har platserna 
fallit bort eller förändrats med tiden, och byggnader-
nas roll i relationen massa-tomrum har blivit oklar. En 
sådan byggnad finns vid Landbrogatans början (fig 8, 
nr 5), som då den uppfördes vette mot en öppen plats. 
Den platsen bebyggdes i början av 1990-talet, då det så 
kallade Michano-huset uppfördes. Det huset i sin tur har 
en tydlig fond mot Landbrogatans sträckning söder om 
byggnaden. Här ser vi alltså hur byggnader från olika 

tider tävlar om relationer till urbana tomrum, varpå 
oklarheter uppstår. 

I Karlskrona fungerar innergårdarna ofta mer som 
entréutrymmen än som vistelseytor för boende. Det 
kan ha att göra med att kvarteren ofta är uppbrutna av 
fristående byggnader och innergårdarna därför inte är 
figurativa rum, eller ”holes in the doughnut” som Tran-
cik kallar innergårdar. En modifikation som kunde för-
bätt-ra mönstret är att förtydliga innergårdarna och göra 
dem mer figurativa genom att bygga igen kvarteren, 
såsom kvarteret Lagerberg (fig 9, nr 1). De enda tydliga 
entréutrymmen som finns är knutna till verksamheter, 
dels vid Michano-huset (2), dels vid fattigvårdens gamla 
byggnader (3) som numera huserar diverse företag och 
föreningar. Här rör det sig alltså egentligen inte om 
övergångar till det privata, men exemplen kan ändå illu-
strera hur sådana ytor skulle kunna se ut. 

Kvartersstaden Karlskrona ger möjlighet till starka 
gaturum som kan fungera som enande struktur och 
platser att vistas i staden. Det primära nätverket av gator 
och torg (i rött på kartan) erbjuder i många fall tydliga 
gaturum, men biltrafiken genom och parkeringar i dessa 
rum gör att det finns lite möjlighet att vistas. Figura-
tiva platsbildningar är ovanligt, och finns i området 
egentigen bara på ett ställe, på Möllebacken (4). Själva 
Kungsplan (5) lider av bristande definition och kan inte 
anses vara ett figurativt tomrum.

Stadens kajer bildar tydliga linjära öppna system. Dessa 
kajer skulle kunna agera som en stark enande struktur, 
och erbjuder möjliga vistelseytor. I nuläget är deras 
tydligaste funktion genomfart, då de inrymmer större 
kommunikationsleder från vilka det är möjligt att ta sig 
till stora delar av Trossö (se vidare nästa avsnitt, link-
age).

I allmänhet är det svårt att kategorisera Kungplanområ-
dets urbana tomrum. I den norra delen är tom-Fig. 7: Riktade byggnader i Kungsplanområdet.

“The easiest way to achieve positive voids is to work 
with a horizontal building mass where the structures 
have more coverage than the surrounding fields and 
where, conceptually, the space is carved out of the 
mass.”

- Roger Trancik, “Finding lost space”
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Fig. 8: Urban massa i Kungsplanområdet.rummen mycket odefinierade. Kungsplan utgör en 
slags övergång mellan en definierad och en odefini-
erad struktur, och är därför särskilt problematisk. I 
kvartersstaden kan det verka ganska enkelt att kategori-
sera tomrummen, men även där bryts mönstret sönder 
då fristående hus dyker upp och det blir oklart om 
ytorna är innergårdar, entréutrymmen eller kanske torg. 
Kanske rör det sig om lost space. Det som är viktigt att 
få med sig här är frågan om denna otyd-lighet är icke 
önskvärd, eller om den går att tolerera. Bilens framfart i 
en tät kvartersstad som Karlskrona har inneburit en viss 
kvävning av gatuliv och vistelse-ytor, men för tillfället 
kan det vara ett nödvändigt ont. Kvartersstaden har ändå 
upplevelserika och relativt definierade rum, men norr 
om den mynnar dessa ut i ett virrvarr av infrastruktur 
och otydliga rum. Detta är ett viktigt område som utgör 
en länk mellan stadskärnan och den övriga staden, och 
området passeras och används dagligen av en stor
mängd människor. Det är här modifikationer av det 
urbana mönstret är viktigast, för att skapa positivt, 
figurativt tomrum och åstadkomma en upplevelserik 
stadsmiljö.

Fält av kvarter

Offentliga institutioner

Riktad eller gräns-
definierande byggnad

2

3

5
14

6

Entréutrymme

Innergård

Primärt nätverk av gator och torg

Offentlig park

Linjärt öppet system

2

3

14
5

Fig. 9: Urbana tomrum i Kungsplanområdet.

7

1
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3.2.3. Sammanlänkning 
(linkage theory)
Roger Trancik beskriver linkage (ung. ”sammanlänk-
ning”) som organisationen av linjer som sammanbinder 
stadens delar. Det handlar om att skapa begripliga 
länkar mellan enskilda delar i staden. För att de en-
skilda delarna ska kunna utformas i relation till helheten 
måste man upprätta vad Trancik kallar en rumslig ram 
(”a spatial datum”) genom vilken byggnader relateras 
till rörelselinjer (Trancik 1986). Stadsplaneraren måste 
förstå vilka bestämmande krafter av rörelse som verkar 
på en plats för att kunna utforma den på rätt sätt. Dessa 
krafter bestämmer den rumsliga ramen, som kan bestå 
av rörelsestråk, axlar, byggnadskanter eller liknande.

Det går utifrån linkage-teorin att definiera olika princi-
per för hur städer länkas samman. En sådan princip är 
en självgenererande stad där grupper av bebyggelse for-
mas kring en given huvudform, exempelvis en flod eller 
en handelsväg. En annan princip är megastrukturen, 
med en hierarki av linjer som sammanbinder strukturen 
och där alla enskilda delar är inkorporerade (Trancik 
1986). Karlskronas ursprungliga stadsplan kan ses som 
en sådan megastruktur.

3.2.4.1. Analys: Sammanlänkning

Om Karlskronas ursprungliga stadsplan är en mega-
struktur, har byggnaderna på Pottholmen uppkommit 
mer generativt, som servicebyggnader av ett mer prak-
tiskt slag. Strukturen för sammanlänkning är därför inte 
anpassad för annat än sådan praktisk användning. När 
området utvecklas till exempelvis bostadsbebyggelse 
måste en mer ändamålsenlig sammanlänkning imple-
menteras.

“Linkage is simply the glue of the city... urban design is 
concerned with the question of making comprehensible 
links between discrete things.”

- Fumihiko Maki, “Investigations in collective form” 
(citat från Trancik, 1986)

Fig. 10: Dominerande rörelseflöden i Kungsplanområdet

Blandat flöde

Flöde förbehållet 
biltrafik
Flöde förbehållet 
gång och cykel
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Ett problem i Kungsplanområdet är att två olika me-
gastrukturer möts här: dels den gamla rutnätsplanens 
hierarki av vägar, dels det moderna vägnät som sam-
manbinder hela den större stad som idag är Karlskrona. 
Norr om Kungsplan anlades under 1970-talets början 
den infartsled som effektivt sammanlänkar Karlskronas 
gamla stadskärna med Galgamarken, Långö, Bergåsa, 
Kungsmarken och alla andra nyare yttre stadsdelar – 
och i förlängningen även med Nättraby, Karlshamn, 
Malmö, Kalmar o s v. Poängen är att två hierarkier av 
vägnät möts, och att det på ett eller annat sätt märks 
på platsen. För att Kungsplanområdet ska kunna bli 
mer mänskligt i skala krävs sannolikt att infartsleden 
omgestaltas så att den fungerar inom området, och att 
hänsyn tas till behovet av traditionella rum av massa 
och tomrum.

En karta över dominerande flöden i Kungsplanområdet 
idag (fig. 10) ger en uppfattning om hur den rumsliga 
ramen ser ut. De större vägarna i området är genom 
sin karaktär av motorleder förbehållna biltrafik och 
fungerar som barriärer för fotgängare. De går att korsa, 
men endast vid avsedda övergångsställen. I rutnäts-
stadens gatunät däremot, kan fotgängare röra sig mer 
obehindrat även om biltrafiken många gånger dominerar 
gaturummet. På några ställen uppstår platser där fot-
gängare inbjuds att stanna upp i gaturummet, framför 
allt i anslutning till affärer. Vissa flöden är helt förbe-
hållna fotgängare och cyklister. Dels har sådana stråk 
uppkommit som ett resultat av trafiksepareringen och 
följer då motorlederna (rosa på kartan). En helt annan 
karaktär har de flöden för fotgängare och cyklister som 
finns i Hoglands park samt i viss mån på Kungsplan. I 
framför allt det förra fallet är vistelse och rörelse till fots 
egenvärden.

De rosa linjerna är enligt Roger Trancik inte önskvärda 
i staden. Gator med blandad användning, omslutna 
torg och sammanlänkade platser är egenvärden som är 
avgörande för stadens kvalitet (Trancik 1986), och stora 

Fig. 11: Olika hierarkier av vägar möts vid Kungsplan.

Fig. 12: Trossös gatunät.

trafikseparerade vägar undergräver dessa värden genom 
monofunktionalitet och barriärverkan. I Karlskrona har 
infartsleden dessutom brutit sönder rum som tidigare 
varit mer omslutna. I en lyckad rumslig ram borde de 
gula linjerna dominera och utgöra stommen i ett an-
vändbart gatunät som sammanbinder olika delar av 
staden och fungerar som både rörelsekorridorer och 
vistelseytor. Det är alltså viktigt att fotgängartrafik och 
vistelse inte sker på bilarnas bekostnad. De gula linjerna 
leder fram till områden med gröna linjer – platser för 
långsam rörelse och vistelse. I Kungsplanområdet idag 
är det endast Hoglands park som helt lever upp till de 
kriterierna. 
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Fig. 11: Olika hierarkier av vägar möts vid Kungsplan.

3.2.5. Plats (place theory)
Medan massa-tomrum och sammanlänkning är relativt 
rättframma analysmetoder som kan implementeras på 
ett någorlunda rationellt sätt, är studiet av plats betyd-
ligt mer komplext. Kärnan i studiet av plats är enligt 
Roger Trancik att förstå det fysiska rummets kulturella 
och mänskliga karaktärsdrag. Ett område eller rum blir 
en plats först när det ges en kontextuell mening (Tran-
cik 1986). Människor behöver en uppsättning sådana 
platser där de kan utveckla sig själva, sitt sociala liv och 
sin kultur. Stadsplanerarens mål blir därmed att på bästa 
sätt foga ihop fysiskt och kulturellt innehåll med männi-
skors behov och önskningar. På så sätt skapas platser – 
rum med en närvaro som är mer än bara fysisk.

Den person som kanske har haft störst inflytande över 
platsforskningen inom arkitektur är den norske arkitek-
ten Christian Norberg-Schulz. Han rör sig i en filosofisk 
tradition som kallas fenomenologin, en inriktning som 
uppehåller sig kring den sinnliga verkligheten som allt-
ings utgångspunkt (Bengtsson 1994). Fenomenologin 
studerar den värld där människor lever sina dagliga 
liv och utför alla sina aktiviteter, och söker förstå hur 
den upplevs på ett subjektivt sätt. Denna ”livsvärld” är 
också Norberg-Schulz utgångspunkt, och han säger att 
platsen är dess viktigaste manifestation. När platser inte 
har en distinkt karaktär kan vi människor inte identi-
fiera oss med dem, och vi blir ”främmandegjorda” i 
staden. Norberg-Schulz pekar på att moderna städer 
lider av ”platsförlust” – en beskrivning som stämmer 
väl överens med Tranciks resonemang om ”lost space”. 
De huvudsakliga skälen till denna platsförlust i moderna 
städer är dels historielöshet – ty ”historien är det som 
knyter samman dåtid och nutid, och som pekar mot en 
meningsfull framtid” (Norberg-Schulz 1994) – dels brist 
på definition och avgränsning av platser.

Norberg-Schulz sätter upp ett antal moment som 

anger på vilket sätt livet ”tar plats”: ankomst, möte, 
samvaro, överenskommelse, förklaring och tillbaka-
dragande (Norberg-Schulz 1994). Dessa beskrivs under 
analysavsnittet nedan. För att livet överhuvudtaget ska 
kunna ta plats måste dock tre förutsättningar upp-
fyllas: erinran, orientering och identifikation (Norberg-
Schulz 1994). Jag återkommer även till dessa begrepp. 
Förutsättningarna ger en förförståelse som är nödvändig 
för människan, och som grundas i de namngivna ”ting” 
som bygger upp staden och arkitekturen, såväl som 
naturen. Det kan vara gator, torg, portar eller naturföre-
teelser som åsar, sjöar etc. Tingen är förförståelsens 
substans, som möjliggör mänsklig identifikation med 
platsen. Här ges en ledtråd till varför vi blir alienerade 
i den moderna staden: där finns områden och ytor som 
inte tycks vara några särskilda ”ting”, som vi inte kan 
relatera till och som därmed gör oss alienerade. Med 
Tranciks ord är de ”lost space”.

Norberg-Schulz förutsättningar och moment förkla-
rar tillsammans hur vi ”bebor” staden, och visar att 
boendet är något mer än att bara ha tak över huvudet. 
Han menar vidare att de utgör en grundstruktur som är 
utgångspunkten för analys av den individuella platsen. 
Vi måste se insamlade data utifrån en helhetsförståelse, 
som uttryck för platsbruket. Bara då kan platsanalysen 
bli en realistisk utgångspunkt för att förstå platsens 
identitet (Norberg-Schulz 1994).

Det konstnärliga ingreppet, Tranciks ”design interven-
tion”, måste för Norberg-Schulz knyta an till platsiden-
titeten. Han menar att platsens själ, ”genius loci” består 
av ett visst förhållande mellan form, figur och rum som 
finns på platsen genom tradition, eller i ett ”byggnads-
skick”. För att mänsklig förståelse av platsen ska kunna 
göras gällande krävs en viss stabilitet, genom bevaran-
det av genius loci. Detta medan formspråket hela tiden 
kan omtolkas utan att platsen för den skull blir något 

Fig. 13: Genius loci upprätthålls genom bevarandet av ett visst forhållande 
mellan form, figur och rum. Bild från Museumsquartier, Wien. 
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annat. Arkitektur enligt Christian Norberg-Schulz är 
”platskonst”, den konstart som framställer ”livet som tar 
plats mellan himmel och jord”, och det enskilda arki-
tekturverket måste tolka och relatera till platsens helhet 
(Norberg-Schulz 1994).

Detta låter definitivt som en god strävan. Men frågan är 
om det finns en sådan tydlig, avläsbar vilja i vår fysiska 
omgivning. Sociologer som Doreen Massey och Henri 
Lefebvre har beskrivit saken på ett annat sätt. Massey 
definierar plats som de sociala relationer som existerar 
där, och de effekter dessa relationer producerar genom 
sin ständiga växelverkan (Massey 2003). Hon slår fast 
att eftersom detta innebär att plats är något dynamiskt, 
är det också falskt att tillskriva en plats en särskild 
identitet. Sådana defenitioner av platsens identitet tyder 
på att en grupp av människor gör anspråk på makt över 
platsen. I själva verket är platsens identitet flytande – 
“unfixed”. Lefebvre för ett liknande resonemang då han 
beskriver rummets sammansättning som en effekt av de 
maktförhållanden som finns i samhället. Olika männi-
skor projicerar olika föreställningar av vad platsen är på 
rummet, och dessa föreställningar kommer att utgöra 
rummet – vissa i byggd form, vissa enbart i en föreställ-
ningsvärld. En “kamp om rummet” försiggår ständigt, 
och det är alltid någon som lyckas skaffa sig tolknings-
företräde och “bygga in” sina föreställningar på platsen 
så att de färgar den för lång tid framöver (Franzén 
2003).

Det sociologiska perspektivet på vad plats är komplicer-
ar alltså bilden. Men kanske är den viktigaste lärdomen 
här ändå just att plats är viktigt. Människor behöver 
platser med distinkt karaktär, och dessa platser bär upp 
och formar vår kultur. Eller som Aldo van Eyck säger: 
“Whatever space and time mean, place and occasion 
means more. For space in the image of man is place” 
(Trancik 1986). Stadsplaneraren måste vara medveten 
om den mänskliga dimensionen av staden, och också 
förstå att utformningen av stadens rum alltid innehåller 

ställningstaganden. Man måste på ett seriöst sätt bekan-
ta sig med lokalhistorien och olika gruppers syn på det 
förgångna, nuet och framtiden. När man utformar nya 
platser måste man ställa sig frågan: Vilken betydelse 
och kulturell kontext kommer platsen att bära genom sin 
form, sina symboler, material och sin relation till gamla 
byggnader? I utformningen av stadens rum måste man 
alltid vara medveten om vad väljer – och vad man väljer 
bort.

3.2.6.1. Analys: Plats

Christian Norberg-Schulz platsteori ger oss några nya 
perspektiv på Kungsplanområdet. Hans moment och 
förutsättningar ger en ofta förbisedd inblick i de män-
skliga behoven, som ju egentligen borde vara centrala 
för stadsplaneringen.

Norberg-Schulz vill visa oss att människan har behov 
av att kunna känna igen sig i former och figurer så att 
hon kan orientera sig och känna sig trygg – detta är 
förutsättningar för att livet ska kunna ta plats. Detta liv 
har ett antal moment som platsen ska kunna möjliggöra. 
Problemen i Kungsplanområdet tycks finnas både bland 
förutsättningar och bland moment. Områdets i många 
fall röriga struktur gör att det kan vara svårt att känna 
igen sig och orientera sig. Den stadsstruktur vi är vana 
vid består av ”ting” som gaturum, torg, bostadshus och 
institutioner. När denna helhetsbild bryts upp av ele-
ment vi inte är vana vid att se i staden, som motorleder 
eller remsor av oanvänd mark, får vi svårt att identifiera 
oss med miljön.

När det gäller momenten i stadslivet finns andra pro-
blem. Momentet ankomst torde vara viktigt för Kungs-
planområdet eftersom det är här man kommer fram 
till Karlskronas historiska stadskärna. För att man i 
Kungsplanområdet ska kunna uppleva en plats, ett 
”entrégolv” till staden, bör den plats man vill skapa 
vara definierad så att man upplever den som skild från 

“I varje epok avslöjas några av platsens kvaliteter, 
medan andra förblir dolda. En tradition består alltså av 
möjligheter, inte fasta regler.”

- Christian Norberg-Schulz, “Stedsbruk”
(min översättning)

Fig. 14: Plats för samvaro?
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Fig. 15: Ankomst till plats?

det man passerar på vägen dit. Något kan vara ett mål 
endast om det skiljer sig från vägen, menar Norberg-
Schulz. Detta betyder inte att vi ska bygga murar och 
portar runt alla våra platser, poängen är att någon slags 
definition är viktig för att man alls ska uppleva att man 
når en plats. Mötet med en stadsmiljö, skriver Norberg-
Schulz, är mötet med en ”möjligheternas miljö” (Nor-
berg-Schulz 1994) som erbjuder olika val och en känsla 
av frihet – det är detta som är stadens stora fördel gen-
temot omlandet. Denna mångfald bör vara inordnad i en 
helhet som förenar platsen. En blandning av bostäder 
och verksamheter bör vara en god utgångspunkt för 
mötet enligt Norberg-Schulz. När rörelsen faller till ro 
övergår mötet till samvaro. De val som staden erbjuder 
övergår i medverkan. Detta kräver också en plats. I 
Kungsplanområdet är det kanske främst gaturummen 
med affärer som utgör plats för samvaro. På Kungsplan 
kan samvaro ske, men torgets roll som vistelseyta har 
påverkats av bussarna. Överenskommelse kan ske i 
samvaron, och det fysiska uttrycket för överenskom-
melse i staden är institutionerna, som rådhus och ko-
mmunhus. De har historiskt sett varit de platser ”som 
varit samvarons mål” genom sitt uttryck för offentlig 

överenskommelse, och de har ofta varit knutna till tor-
gen, där ju samvaron skett. Kungsplanområdet har inga 
av de viktigare institutionerna, men järnvägsstationen 
skulle kunna ses som ett uttryck för överenskommelsen 
om transporternas viktighet. Momentet förklaring 
hänvisar till kyrkor som inordnar platsen i ett ”kosmiskt 
sammanhang” (Norberg-Schulz 1994). Med tillbakadra-
gande, slutligen, menar Norberg-Schulz helt enkelt att 
gå in i sitt hus, att vara hemma, bekräfta vår identitet 
och nå trygghet. Husen med privata bostäder iscensätter 
därmed platsens lokala karaktär, till skillnad från insti-
tutioner och helgedomar, som inordnar dem i ett större 
sammanhang. Detta kan tolkas som att bostäder är 
viktiga för en plats. I Kungsplanområdet, vid den gamla 
stadsplanens gräns, tar bostadskvarteren slut. Detta kan 
vara ett problem för platskaraktärer i området.

Det verkar naturligt att dela upp Kungsplanområdet i 
olika platser, som möter mänskliga behov och stadens 
funktioner på olika sätt. Så har området sett ut tidigare, 
tydligast var det kanske vid 1800-talets slut då järn-
vägens anläggning genererade flera platser i anslutning 
till stationen, platser som kompletterade stadens övriga 
huvudsakliga offentliga vistelseytor: Hoglands park 
och Stortorget. Platserna i Kungsplanområdet var dock 
aldrig särskilt starka – med Norberg-Schulz ord blev 
de aldrig ”bebodda” – och platserna bjöd inget större 
motstånd då biltrafiken alltmer kom att dominera dem. 
Även framöver bör man se området som bestående av 
olika platser. Utifrån Norberg-Schulz förutsättning-
ar och moment är målet att göra dem till platser som 
faktiskt används och bebos. Detta kommer naturligtvis 
att se olika ut beroende på platsens roll, där exempelvis 
platsen nära järnvägsstationen bör karaktäriseras av 
rörelse, medan ett annat torg kan bli mer av en vis-
telseyta, o s v.
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Fig. 16: Karta över lost space i Kungsplanområdet.

3.3. Syntes
Det här arbetet har hittills gått ut på att studera Kungs-
planområdets historia och nuvarande rumsliga struktur. 
Det är de första två stegen i Roger Tranciks design-
process, och han föreslår att de ska utgöra ett cykliskt 
arbetsförlopp. Växelvis studerar man historien och den 
rumsliga strukturen för att förstå hur de har samverkat. 
Till slut har man en förståelse för sitt studieobjekt, och 
man kan gå vidare.

Vi har fram till denna punkt sökt svaren på frågeställ-
ningarna ”Hur ser den historiska utveckling ut som har 
format Kungsplanområdet?” och ”Hur ser de viktigaste 
formmässiga relationerna i området ut?”. Med syntesen 
går arbetet in i en ny fas, och vi närmar oss nu själva 
kärnan i allt analysarbete. Det gäller nu att väga sam-
man de lärdomar som analysarbetet har gett, och söka 
svaret på frågeställningen ”Hur går man till väga för att 
sammansmälta slutsatser och riktlinjer som givits av 
olika analysmodeller?”

Roger Trancik föreslår några olika saker man kan göra 
för att skapa en syntes. Analyserna av massa-tomrum 
och sammanlänkning ger en schematisk bild av stadens 
struktur, och det blir möjligt att se platser där kopplin-
gen mellan områden är otydlig eller ostrukturerad. När 
man har tittat på detta kan man identifiera lost space, 
ytor som är tomma eller underutnyttjade (se nästa av-
snitt).

Förutom identifikationen av lost space, föreslår Trancik 
att syntesen ska innehålla undersökande av trafikmön-
ster, för att se var kontinuerliga fotgängarströmmar 
inom eller mellan områden omöjliggörs av trafikens 
barriärverkan (se 3.3.2.). Dessutom bör man se över 
exploateringssituationen ur politiskt och ekonomiskt 
perspektiv för att värdera var förändring är möjlig eller 
rentav självklar. Slutligen, säger Trancik, identifieras 

det ramverk kring vilket omstruktureringen ska ske. 
De fasta, oföränderliga platserna, de viktiga historiska 
resurserna och de nya byggnaderna som ska kvarstå blir 
hörnstenarna kring vilka omvandling kan ske.

Syftet med detta kandidatarbete är “att utforska tillväga-
gångssätt för analys i planerings- och gestaltningsar-
bete“. Jag kommer här att undersöka hur en syntes kan 
utformas, fritt utifrån Tranciks rekommendationer. Detta 
ska jag göra i några olika steg. Först ska jag återkomma 
till begreppet “lost space”, och översiktligt ringa in 
sådana ytor i Kungsplanområdet. Därefter ska jag reson-
era kring hur man kan etablera en god rumslig ram i 
området, något som enligt Trancik är en grundförutsätt-
ning för att kunna skapa goda stadsrum. Slutligen ska 
jag presentera ett antal principer och förhållningssätt för 
stadsplanering, som är motiverade utifrån vad analy-
serna har visat. Detta blir min tolkning av hur man på 
ett praktiskt sätt kan sammansmälta olika slutsatser. Om 
principerna är tydliga och illustreras på ett bra sätt, kan 
de bli en bra grund för arbetet i den sista fasen – ut-
arbetandet av ett planförslag.

3.3.1. Lost space
Vi drar oss till minnes Tranciks definition av lost space:

”Generally speaking, lost space are the undesirable 
urban areas that are in need of redesign – antispaces, 
making no positive contribution to the surroundings 
or users. They are ill-defined, without measurable 
boundaries, and fail to connect elements in a coherent 
way.”

Vi minns också de fem faktorer som skapat lost space: 
bilen, den moderna rörelsen inom design, zonering, 
privatisering av offentliga platser, och förändrad mar-
kanvändning.

Kartan ovan är en enkel bild över ytor som skulle kunna 
klassas som “lost space”. Utritandet av ytorna har här 
skett på ett schematiskt och möjligen godtyckligt sätt 
– men det viktiga är att de ger en bild av brister i den 
rumsliga strukturen att jobba med i kommande för-
bättringsförslag.
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3.3.2. En önskvärd rumslig 
ram
Analysen av rörelseflöden (under avsnittet “samman-
länkning”) visade på några problem i Kungsplanområ-
det. Motorleden skär in i staden och slår sönder rums-
ligheter och relationer mellan byggnader som tidigare 
funnits. Eftersom vägen endast är till för bilar finns det 
inget egentligt gaturum, och vägen blir en barriär för 
kontinuerliga rörelseflöden. Som kompensation löper 
utmed motorleden gång- och cykelvägar som också de 
får karaktären av transportrum. Vistelseytor går förlo-
rade i och med prioriteringen av transport och genom-
fart som motorleden medför. För att skapa en stadsmiljö 
som inte bara prioriterar bilar, tror jag att motorleden 
måste omvandlas till en stadsgata. Infarten till Karlskro-
na centrum, hur den än ser ut, måste hela tiden relatera 
till det som finns runt omkring den – byggnader, tro-
ttoarer, torg o s v. I den stund infarten blir en separerad 
led, förloras stadens rumsliga sammanhang.

Ett sätt att lösa trafiken in till Trossö kan vara att skapa 
fler mindre grenar av gator som matar trafik in i staden, 
istället för en stor led. Ett problem idag är att infarts-
leden ligger öster om järnvägen. Den gamla infarten 
ligger isolerad från den nya, väster om järnvägen. 
Med en trafiklösning i höjd med Pantarholmens syd-
spets, skulle man kunna sammanfoga dessa två vägar 
och tillskapa ytterligare en gren ner över Pottholmen. 
Trafiken in till Trossö skulle fördelas över dessa olika 
grenar och dagens stora motorled skulle inte behövas. 
Den skulle kunna omvandlas till en stadsgata där bilarna 
inte är överordnade och där rum och vistelseytor kan 
uppstå i närheten. Denna omstrukturering av vägnätet 
kräver dock också att järnvägen flyttas under jord eller 
på något annat sätt ändras så att den inte stör den nya 
trafikapparaten för mycket.

Fig. 17: Konceptskiss över förgrenade trafikflöden in till Trossö.

Kungsplan
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ing”: att kunna korsa gatan utan att behöva använda 
övergångsställen. Ett sätt att upp-nå detta kan vara att 
dela in gatan i zoner: en zon för gående på varje sida 
av gatan flankeras av en möblerad zon, där det kan 
finnas träd, cykelställ, bänkar med mera. I mitten finns 
körbanan. Denna typ av gaturum uppmuntrar till en fri 
rörelse och signalerar ett gatuliv som man inte kan köra 
speciellt fort genom. Andra gator kan ha mer flytande 
gränser mellan fotgängaryta och bilyta. Långt draget 
blir gatan då till en så kallad gårdsgata, en princip som 
bland annat använts med framgång i Holland (där de 
kallas ”Woonerf”). Bilar kan ta sig fram på de multi-
funktionella gatorna, men endast på de gåendes villkor 
(Gehl 2001). Vilken indelning av gaturummet man bör 
välja beror på det enskilda fallet, men i alla händelser 
bör målet vara att skapa en gata både för rörelse och 
vistelse och att knyta samman stadens delar genom kon-
tinuerliga flöden. En gata med generell användning som 
sträcker sig genom områden med många olika använd-
ningsområden ger en inbjudande och trygg stadsmiljö. 
Så framhåller också Roger Trancik gator med generell 
användning som en ”historisk, sund princip”.

3.3.3. Principer och
förhållningssätt
De analyser jag har gjort kan sägas utgå från ett 
grundläggande antagande om vad det är planerare och 
arkitekter bör göra i staden. Med en mening kan man 
säga att det är

“att genom tillskott av byggnader som ansluter till 
områdets byggnadsskick skapa sekvenser av figura-
tiva rum, ordnade i relation till hela stadens rumsliga 
ram – detta sett utifrån den levda verklighetens var-
dagliga behov”

Det blev en lång och svår mening. Att beskriva i ord 
hur man faktiskt kan göra detta, är ännu svårare. Jag vill 
därför här presentera ett antal principer för hur stadens 
byggnader och rum kan ordnas så att meningen ovan 
i någon mening kan efterlevas. Principerna kan sägas 
sammanfatta de viktigaste lärdomarna av Roger Tran-
ciks analys, men väver också in grundtankar från Jan 
Gehl, Jane Jacobs och Gordon Cullen – författare vars 
texter har ingått i min utbildning till planeringsarkitekt. 
Dessa lärdomar och grundtankar har sedan filtrerats 
genom den platsspecifika förståelsen för Kungsplan-
området som analyserna har gett. Följande kan därför 
sägas vara min tolkning av vilka generella principer 
och förhållningssätt som är riktiga i det specifika fallet 
Kungsplanområdet. Tillsammans kommer de att utgöra 
grunden för mitt planförslag för Kungsplanområdet.

3.3.3.1. ”Den generella gatan”

På en del gator behövs en tydlig uppdelning mellan tro-
ttoar för fotgängare och vägrum för bilar. Sådana gator 
kan vara mer eller mindre lätta att korsa för fotgängare. 
Ett levande gaturum bör underlätta så kallad ”jaywalk- Fig. 18: Generell gata i Jakriborg, Skåne. Fig. 19: Torg i Ljubljana, Slovenien.

3.3.3.2. ”Byggnaderna och rummet”

På sina ställen i staden öppnar strukturen av gaturum 
och byggnader upp sig och övergår i torg eller plats-
bildningar. För att dessa övergångar ska fungera krävs 
medveten gestaltning. Det handlar om förhållanden dels 
mellan gata och torg, dels mellan torg och byggnad. I 
Kungsplanområdet kan man se hur platserna framför 
byggnaderna varit viktiga bland annat vid uppförandet 
av Fribergska huset (fig 8, nr 7) och badhuset (nr 1). 
Som Norberg-Schulz påpekar är institutioner uttryck för 
överenskommelser mellan stadens invånare, och de bru-
kar vara kopplade till torgen som är platser för samvaro. 
Vid uppförandet av offentliga byggnader bör man alltså 
ta hänsyn till deras förhållande till offentliga stadsrum.

Byggnader av privat karaktär har en annan roll i det 
offentliga rummet. Norberg-Schulz menar att de ger 
platsen en lokal förankring, till skillnad från institution-
erna, som inordnar platsen i ett större sammanhang. Ett 
bostadshus vid ett torg ger torget en ”hemkänsla” och 
representerar ett moment av ”tillbakadragande” till det 
privata som vi kan identifiera oss med. Torg med en 
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informell karaktär ramas ofta in av en stor del privata 
byggnader, ofta parat med verksamheter i husens bot-
tenvåningar. Sammansättningen av offentligt och privat 
i den omgivande bebyggelsen är viktig att överväga vid 
skapandet av offentliga rum.

Man kan, om man får tro Roger Trancik, inte nog poän-
gtera vikten av figurativa rum i staden. Det är enligt 
Trancik just detta som byggnaderna ska skapa, de ska 
inte ses som objekt var för sig utan som en helhet som 
tillsammans skapar de meningsfulla rummen. Detta 
gäller både gator och torg och är en viktig lärdom för 
alla stadsplanerare och arkitekter. Rummets proportion-
er bestäms av byggnadshöjderna likväl som storleken 
och formen av rummets ”golv”. Fig. 19 visar ett torg där 
de omgivande byggnaderna varierar i form och skala. 
En helt annan typ av platsbildning syns i fig. 20. Där 
bildar huskropparna ett rum som blir omslutet tack vare 
byggnadernas höjd. En lyckad avvägning mellan rum-
mets ”golvyta” och ”väggyta” skapar rummet.

Fig. 20: Britz, Berlin.

Fig. 21: Fasader längs Landbrogatan i Kungsplanområdet.

3.3.3.3. ”Huset och kvarteret”

När det handlar om hus kan man också tala om deras 
typologiska förhållanden till varandra, inom kvarter och 
områden. I Karlskrona kan man på många platser se en 
historisk linje i byggnadernas utformning. Detta berätt-
ar en historia om hur man har byggt på platsen i olika 
tider. Relationen mellan form, figur och rum bär enligt 
Norberg-Schulz också på ”platsens själ”. Om själen ska 
bevaras måste också det typologiska förhållandet upp-
rätthållas i nya tolkningar av platsens byggnadsskick. 
Ett intressant exempel på detta i Kungsplanområdet är 
Landbrogatan, som löper längs Hoglands parks västra 
kant. Byggnaderna har liknande höjd och bredd, och 
man skulle kunna se det som att det på 1700-talet upp-
förda ”Kungshuset” (fig. 21, fjärde huset från vänster 
i övre raden) har dikterat villkoren för den senare 
bebyggelsens uttryck. Landbrogatans bebyggelse blir 
därigenom homogen, men är samtidigt varierad genom 
material, färger och arkitekturstilar. Samspelet mellan 
Landbrogatans fasader kan lyftas till en princip för hur 
varierad bebyggelse kan utformas till en helhet.
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3.3.3.4. “Den historiska blandningen”

Kungsplanområdet är kraftigt präglat av ändrad använd-
ning. Historien har fört med sig olika ingrepp som 
påverkat områdets karaktär, framför allt infrastruktur-
anläggningar för bil, tåg och spårvagn men också bygg-
nader för handel, fattigvård, fängelse, polishus, med 
mera. Här behövs förebilder för hur man kan strukturera 
ett område med så blandad och föränderlig karaktär och 
skapa en stark helhet kring historiska element. Roger 
Trancik föreslår att syntesen ska innehålla en identifier-
ing av ”hörnstenar”: byggnader kring vilka omvand-
lingen av området ska ta form. Även om Kungsplan-
området i stora delar är rörigt, finns definitivt sådana 
hörnstenar med en stark karaktär kring vilka ett område 
med identitet kan genereras. Jag tänker då framför allt 
på fängelset, järnvägsstationen, handelsgården och 
Michano-huset i kvarteret Holmdahl, badhuset samt 
“Fribergska huset” vid Kungsplan.

En förebild när det gäller omstrukturering av gamla 
verksamheter till en ny helhet finns bara någon kilome-
ter bort, i form av den tidigare militära ön Stumholmen. 
Denna plats blev tillgänglig för Karlskrona kommun 
inför boutställningen i staden 1993, då den lämnades 
över från militär till kommunal regi. Här var utmaning-
en att använda de gamla, i många fall kulturhistoriskt 
intressanta byggnaderna, hitta nya användningsområden 
för dem och foga ny bebyggelse till dem så att en helhet 
skapades. Stumholmen skulle bli ett bostadsområde 
men också ett musei- och kulturminnesområde, bland 
annat genom uppförandet av ett nytt marinmuseum. Det 
gällde alltså att skapa något nytt men samtidigt bevara 
mycket av den gamla, starka karaktären. Detta gjordes 
genom varsamt infogande av ny bebyggelse, och på 
många sätt blev omvandlingen lyckad. Blandningen av 
nytt och gammalt och av bostäder och verksamheter 
(förutom museet bland annat en designskola och lokaler 
för kustbevakningen) upplevs som tilltalande och stads-
delen är ett promenadmål för många boende på Trossö. 

Den medvetna utformningen av nya byggnader (som i 
flera fall ändå hade starka arkitektoniska uttryck, fram-
för allt Marinmuséet) verkar fungera bra i Karlskronas 
blandade karaktär av varvs-, militär- och civil stad.

Kungsplanområdet har naturligtvis en helt annan roll 
än Stumholmen, men jämförelsen är ändå intressant 
och behovet av förebilder ska inte underskattas. Frågan 
är hur man ska använda denna förebild; vilka delar av 
Stumholmens koncept passar in på Kungsplanområdet? 
Kungsplanområdet är inte känsligt såtillvida att det har 
en marinhistoriskt intressant bebyggelse, snarare rör 
det sig om en miljö av borgerlig representation (med 
Hoglands park, Kungsplan, affärsstråket Landbroga-
tan, Fribergska huset) som möter offentliga funktioner 
(fängelset, badhuset, järnvägsstationen) och logistiska 
anläggningar kring järnvägen (poståkeriet, lagerbygg-
nader, perronger). Karaktären har inte en lika tydlig 
helhet som Stumholmen, och kanske kan modern, friare 
arkitektur finna sig lättare i en sådan miljö än på Stum-
holmen. Jag tror ändå att det är viktigt att hitta lokala 
motiv och ge nya byggnader ett platsspecifikt uttryck. 
Det kan också vara önskvärt att försöka skapa en helhet 
i det som är Karlskronas samtida byggnadsbestånd. 

Personligen anser jag att det bästa i detta bestånd finns 
på Stumholmen, just för att de byggnaderna på ett 
självklart sätt relaterar till historien och bidrar till en 
helhet i området. Därför kan det vara relevant att hämta 
inspiration därifrån även för nya byggnader i Kungs-
planområdet. Diskussionen om arkitektoniska uttryck 
kan göras lång och jag ämnar inte fortsätta den här, jag 
vill endast lyfta fram Stumholmen som ett sätt att arbeta 
och en princip som skulle kulle kunna vara fruktbar 
även för Kungsplanområdet.

Fig. 22: Byggnader möter vattnet på Stumholmen, 
Karlskrona.

Fig. 23: Blandning av nytt och äldre på 
Stumholmen.
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3.3.3.5. “Rörelsens rum”

Avslutningsvis ligger en intressant aspekt av Kungs-
planområdet i dess historiska karaktär av “rörelserum”. 
Här, norr om den ursprungliga stadsplanen för Karls-
krona, tar kvartersstaden slut och ett område för “an-
ländande” har uppstått. Här har strukturen aldrig varit 
särskilt strikt, istället har en fri form uppstått mellan 
rörelsestråken och de funktioner och verksamheter som 
tagit plats här, i stadens utkant – från 1700-talets krea-
tursmarknader till 1900-talets logistiska apparat med 
tåg och all fler bilar. Frågan är vad Kungsplanområdet 
är i 2000-talet. På många platser i Sverige idag ser vi 
hur man omvandlar platser som påminner om Kungs-
planområdet – gamla övergivna bangårdar, nedlagda 
hamnområden och liknande – till något som kan liknas 
vid kvartersstad. Man kan fråga sig vilken form som är 
den rätta för sådana områden. Ska rutnätets logik få ta 
över, och ritas ovanpå de gamla, uppbrutna formerna? 
Eller ska rörelsens rum även i fortsättningen vara fritt, 
bejakande rörelse och berett att ta emot verksamheter 

med stora ytkrav? Som vi slog fast i den realistiska 
stadsanalysen, tycks området vara i behov av en större 
ordning och tydlighet vad gäller de olika platsernas 
roll. Samtidigt måste det finnas en fortsatt betoning av 
rörelse. Principen blir ett sökande efter en god jämvikt 
mellan rörelse och vila, mellan plats och passage.

Fig. 24: Infartsleden leder fram till Kungsplanområdet. Fängelset syns i mitten av bilden.

Fig. 25: I Kungsplanområdet.finns flera historiska 
byggnader som kan vara hörnstenar kring vilka 
framtida omstrukturering kan ske. Här badhuset och 
“Fribergska huset”.
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3.3.4. Utvecklings-
alternativ
Som avslutning av syntesen vill jag presentera två över-
gripande idéer om utveckling av Kungsplan-området. 
Båda syftar till att förstärka områdets stadsmässiga 
kvaliteter, men de har lite olika förhållningssätt till 
stadens rum.

Den bärande idén för alternativet ”Mer kvarter” (fig. 
26) är att utöka Karlskronas rutnätsplan genom tillägg 
av nya stadskvarter. Norra Kungsgatans sträckning 
norr om Kungsplan utvecklas till en stadsgata. Alter-
nativet möjliggör nya gator med generell användning 
som inordnas i samma hierarki som resten av Trossös 
gator. Kungsgatan blir en tydligare huvudaxel. De nya 
kvarteren motsvarar till sin volym befintliga kvarter i 
Kungsplanområdet, men bör samtidigt ha en tydlig rela-
tion till vattnet i öst samt till Kungsgatan.

Alternativet ”Rörelsens rum” (fig. 27) utgår från att 
Kungsplanområdet även i fortsättningen bör gestal-
tas annorlunda än rutnätsstaden Karlskrona. En friare 
form eftersträvas, där sekvenser av rum skapas genom 
tillskott av enstaka byggnader snarare än kvarter. Ut-
formningen av rummen möjliggör kontinuerlig rörelse 
inom området och vidare mot intilliggande områden.

Fig. 26: Schematisk karta över 
alternativet “Mer kvarter”

Fig. 27: Schematisk karta över 
alternativet “Rörelsens rum”

Kungsplan

Kungsgatan

Järnvägs-
stationen

Järnvägs-
stationen

Kungsplan
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3.4. Planförslag
I det fjärde steget i analys- och designprocessen, ut-
formningen av planförslag, betonar Roger Trancik vikt-
en av ett inkluderande stadsplaneringstänkande: Han 
menar att infill, modifikation och återanvändning av 
gamla byggnader är bättre strategier för dagens urbana 
miljö än att radera ut det gamla och börja på nytt. Där 
strukturerna är oklara kan vi addera saknade urbana ele-
ment för att skapa en stad baserad på tre historiskt sunda 
principer: gator med blandad användning, omslutna torg 
och sammanlänkade platser (Trancik 1986).

Jag har utvecklat det alternativ som jag i syntesen ovan 
kallade ”rörelsens rum”. Jag tycket att det är ett intre-
ssant tillvägagångssätt att bejaka det öppna och rörliga 
som är speciellt för Kungsplanområdet. Man skulle 
kunna argumentera för att en sådan utveckling står bätt-
re i samklang med ”platsens själ”. Planförslaget syftar 
till att skapa en sekvens av rum med Hoglands park, 
Kungsplan och ”Nya Järnvägstorget” som individuellt 
omslutna rum. ”Nya Järnvägstorget” får en något mer 
öppen karaktär för att kunna släppa igenom kollektiv-
trafik och transporter. Bärande för förslaget är dock att 
skapa torgmiljöer där gående är prioriterade framför bi-
lar, och där det ska vara lätt att fritt förflytta sig mellan 
stadens rum. Det nya biblioteket blir den byggnad som 
gränsar av de nya rummen, och skapar fonder, entréer 
och mindre platsbildningar på flera ställen. De olika 
torgens respektive markbehandlingar blir viktiga för att 
skapa kontinuitet mellan rummen, och i övergångarna 
kan mycket inspiration hämtas från goda exempel på 
”generella gator”.

Fig. 28: Stadens rum i svart, idag. Fig. 29: Stadens rum i svart, med planförslaget.
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Fig. 31: Axonometri över planförslaget
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3.5. Diskussion
Jag har i mitt analysarbete använt metoder som kom-
pletterar varandra. Min avsikt var från början att 
använda ännu fler metoder, som i någon mån kunde 
ses som motstridiga. Detta för att få olika synsätt, 
och sedan pröva hur motstridiga resultat kunde han-
teras i utarbetandet av ett planförslag. I slutänden 
har min analys ändå inordnats i en någorlunda ”rak” 
analys- och designprocess, nämligen Roger Tranciks. 
Att detta skedde tror jag har mycket att göra med med 
planeringens behov av praktiska arbetsmetoder. Hur 
mycket man än intresserar sig för stadens komplexitet 
och motstridighet, behöver man i det praktiska arbetet 
ett tankesätt som fungerar för att skapa något konkret. 
Ett sådant tankesätt blir alltid en abstraktion av verk-
ligheten, och jag tror aldrig att det kan bli objektivt. Jag 
tror att det är en god strävan för arkitekter och planerare 
att alltid utvärdera grunderna till varför man gör som 
man gör, och ständigt söka nya sätt att se på husen, ga-
torna, staden och landskapet. I det här fallet, i en uppgift 
som skulle mynna ut i ett planförslag, ledde viljan att 
se saker med många olika glasögon visserligen fram till 
ett arbetssätt med flera synvinklar, men det var till stor 
del ett på förhand givet och tidigare prövat arbetssätt. 
Tranciks analysmetod betonar några saker: Historia är 
viktigt, liksom goda stadsrum. Jag tror att dessa insikter 
är viktiga för alla planerare. Nästa steg är att ställa nya 
frågor. Vems historia är det som prioriteras? Måste goda 
stadsrum verkligen baseras på förebilder från Siena och 
Rom? Och i så fall, finns det verkligen möjlighet att 
återskapa dem med dem planerings- och stadsbyggnads-
verktyg vi använder idag?

Förståelsen av vad goda stadsrum är och hur vi männi-
skor upplever miljöerna, breddas av Christian Norberg-
Schulz synsätt, som jag har vidrört här. Jag tror dock att 
det krävs mycket mer forskning av den typen för att vi 
på ett träffsäkert sätt ska kunna forma städer för män-

niskor. Den dimensionen av stadsplanering är alltför 
ofta sorgligt åsidosatt, när den i själva verket borde vara 
viktigast. I den meningen håller jag med Trancik om att 
modern planering på många sätt har skapat ”lost space” 
och gjort städerna oattraktiva. Men hans syn på vad 
goda stadsrum är måste breddas, och insikten om vad vi 
i det tjugoförsta århundradet faktiskt använder stads-
rummet till måste fördjupas.

Sammantaget anser jag att metoden, som den tog form 
i mitt arbete fungerade bra. Med realistisk stadsanalys 
får man på ett enkelt och lättförståeligt sätt grepp om 
de fysiska förutsättningar och händelser som har format 
staden. Den delen är mindre noggrant beskriven av 
Trancik. Däremot är hans tre teorier: figure-ground, 
linkage och place, en suverän triad för att studera sta-
dens rumsliga sammanhang. I synnerhet de två första 
går att använda på ett rättframt sätt; när det gäller plats-
analys gäller det att vara mer kreativ i sin tolkning av 
vad den specifika platsen är för något, och anpassa sitt 
analyssätt till den givna uppgiften. Jag tror att det går att 
skapa oändliga variationer av platsanalys anpassade till 
olika kontexter. 

Realistisk stadsanalys är en omfattande metod och i 
vårt grupparbete använde vi inte alla delar av metoden. 
Vi utgick från metodens övergripande struktur och 
använde en hel del av de begrepp som Ellefsen och 
Tvilde föreslår. Eftersom metoden är så omfattande var 
det ibland svårt att se vad informationen skulle leda 
fram till för slutsatser. Då är Tranciks metod betydligt 
mer ”målinriktad”. Den utgår ju också från ett specifikt 
problem och söker hitta lösningar på det. Realistisk 
stadsanalys har en större grad av objektivitet men är 
också därmed till sin natur ett mer ”oskarpt” verktyg.

I slutänden tror jag inte heller att man ska vänta sig allt-
för stor objektivitet av en analys. Även om man använ-
der en metod som verkar neutral, tror jag att ett urval av 
resultat hela tiden sker, medvetet eller omedvetet, hos 

den som utför analysen. Exemplet finding lost space 
visar på hur en grundläggande föreställning dominerar 
en hel analys- och designprocess, en föreställning om 
att traditionella stadsrum är det bästa för alla städer. Un-
der 60- och 70-talen fanns uppenbarligen ingen sådan 
föreställning, då man bland annat anlade infartsleden till 
Karlskrona. Med detta vill jag säga att föreställningar 
om vad som är bäst för staden kommer att förändras 
över tid, och att olika analysmetoder är olika bra på att 
stödja olika föreställningar. Det gäller att vara medveten 
om vilka värden man bejakar. Inte minst gäller detta för 
planerare, som vanligen arbetar som tjänstemän åt poli-
tiker. Då är det eftersträvansvärt att få fram en politiskt 
styrd bild av vad den goda staden är – i vår kommun, i 
vår specifika stad. Därefter måste man som tjänsteman 
se till att de analysmetoder man använder också belyser 
dessa kvaliteter; samtidigt som man på ett nyktert sätt 
kan se utvecklingens eventuella baksidor.

Analys – till vilken nytta?

Jag har i den här uppsatsen ägnat analysen ett stort 
spelrum. Min avsikt var att utforska analysprocessens 
möjligheter och svårigheter för att så småningom kunna 
hitta ett arbetssätt som jag kunde ha med mig i mitt 
framtida yrkesliv. Jag upplever också att jag genom att 
skriva den här uppsatsen har lärt mig väldigt mycket 
och rett ut många av de funderingar jag tidigare hade 
om analys. Analysen har möjligen fått oproportionerligt 
stort spelrum, men det har fört med sig det positiva att 
jag nu vet mycket mer om vad jag i framtida analyser 
bör fokusera på och vad jag kan välja bort. Samtidigt 
märker jag att analys är ett självgenererande arbete, i det 
att nya insikter ständigt skapar nya frågor. Den nyfikne 
kan antagligen analysera i oändlighet. Men arkitekter 
och planerare behöver veta när de ska sätta ner foten 
och gå vidare, när det ska vara ”stopp för teorierna”. I 
den processen tror jag att diskussioner med olika intre-
ssenter – kollegor, politiker, boende – är en mycket vik-
tig del av arbetet. Då märker man om man har tillräcklig 
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kunskap för att kunna tala om saker ur olika perspektiv, 
och vad man eventuellt behöver fylla på med för att 
allsidigt belysa problemen.

Principer och förhållningssätt som syntes
– en intuitiv arbetsmetod?

Det kanske viktigaste – och svåraste – steget i min 
arbetsprocess var syntesen. Jag hade gett mig in i ar-
betet med avsikten att i syntesen väga samman all den 
information som de olika analyserna försett mig med, 
och det visade sig inte finnas något självklart sätt att 
lösa detta på. Det som föll ut av analysen var framför 
allt det som jag kallat ”principer och förhållningssätt”, 
och det kan vara intressant att utvärdera detta resultat. 
Detta kapitel var en slags intuitiv sammansmältning av 
dragna lärdomar, kryddade med tidigare erfarenheter. 
Då analysen tidigare var en ganska rationell ”steg-för-
steg”-process, kan man reagera på den eventuella god-
tyckligheten i valet av principer och förhållningssätt. 
Samtidigt är det svårt att skapa en mer objektiv syntes. 
Principerna var i alla fall tydligt förankrade i vad analy-
serna hade visat – om goda stadsrum i allmänhet och 
Kungsplanområdet i synnerhet. Jag tror att metoden kan 
erbjuda ett bra diskussionsunderlag för att kunna tala 
om vilken stad man vill se. Naturligtvis kan principerna 
och förhållningssätten beskrivas utförligare, och då även 
mynna ut i mer noggranna riktlinjer som gestaltnings-
program, program för kulturmiljövård och liknande.

Att lyssna noga?

Avslutningsvis är det naturligtvis intressant att ställa 
frågan om jag har kunnat ”lyssna” så noga att plan-
förslaget slutligen föll sig naturligt – såsom antyddes i 
Hertzbergers citat i uppsatsens inledning. Jag upplevde 
att det var ett relativt okomplicerat arbete att utforma 
planförslaget efter att jag gjort analysen. En analys visar 
i bästa fall på ett enkelt sätt hur kvaliteter kan skapas 

eller tillvaratas. Saker som man ”anat” blir med hjälp 
av analys påtagliga och möjliga att tala om och argu-
mentera för. Men just där återkommer vi också till det 
subjektiva i alla analys- och designprocesser. För analys 
kan befästa sådant som vi redan tycker. Kanske hade jag 
ritat ett liknande planförslag även om jag inte hade gjort 
någon analys alls, för i förslaget finns värden som jag på 
olika sätt lärt mig att sätta stort värde på. Men nu vet jag 
i mycket större utsträckning varför jag ritar om jag gör. 
Jag vet också att det inte finns någon absolut sanning. 
Men att vi genom att lyssna riktigt noga kan hitta sätt att 
forma staden som med stor sannolikhet faller väl ut.
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Analysmetoden
Realistisk stadsanalys är en metod för stadsbilds-
analys som tagits fram av de norska arkitekterna 
Karl Otto Ellefsen och Dag Tvilde. Metoden bygger 
på synsättet att det går att förklara stadens former 
på ett rationellt sätt. Ellefsen och Tvilde menar 
att man med hjälp av begrepp som typologi och 
morfologi kan beskriva stadens grundläggande 
ordnings- och formprinciper. Förklaringarna till 
utvecklingen finns i de faktiska förutsättningarna 
som metoden försöker studera så objektivt som 
möjligt.

Historiska studier av fysiska förutsättningar och 
händelser är analysens första fas. Detta ska leda 
fram till en definition av de primära element som 
har varit stabila över tiden och som övriga delar 
formats kring. I den andra fasen sorteras bebygg-
elseområden utifrån de organisationsprinciper som 
styrt deras utveckling. Den tredje fasen består av 
en transformationsanalys som ska visa vilka ele-
ment i staden som är stabila över tid och vilka som 
har förändrats. I den fjärde och sista fasen tas rikt-
linjer och rekommendationer fram inför framtida 
förändringar.

Det här arbetet har följt metoden för realistisk 
stadsanalys i stora drag. I denna rapport börjar 
vi med att redogöra förutsättningarna för att se-
dan definiera de strukturer som vi anser har varit 
viktiga i vårt analysområde. Därefter följer ett antal 
illustrativa exempel på hur dessa strukturers his-
toriska utveckling har sett ut. Slutligen redovisas 
våra riktlinjer och rekommendationer för framtida 
utveckling av området.

Analysområdet
Området vi har analyserat ligger kring Järnvägs-
torget och Kungsplan med omgivningar på norra 
Trossö i centrala Karlskrona.

Inledning

Bild 1. Översiktskarta
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Stadens lokalisering
År 1680 grundades örlogsstaden Karlskrona. Vid 
denna tid var Sverige en stormakt, som innefattade 
nuvarande Finland, Estland, Lettland och områden 
i norra Tyskland (Bromé, 1930).

Trossö ägdes på 1600-talet av bonden Vittus An-
dersson. År 1679 exproprierades ön av kung Karl 
XI för att bli flottans örlogsstation med isfri hamn i 
ett strategiskt läge med hänsyn till områdena kring 
Östersjön. Amiral Hans Wachtmeister fick i uppdrag 
att peka ut en lämplig plats för flottans vinterläger 
och Karl Magnus Stuart ansvarade för att kartera 
och planlägga staden. Staden låg strategiskt på en 
ö med en bevakad förbindelse till fastlandet, sky-
ddad av kringliggande öar där militärbefästningar 
uppfördes för att skydda flottbasen (Bromé, 1930. 
Hillbom, 1979).

År 1680 erhöll staden sina stadsprivilegier. Ron-
neby avvecklades som stad och dess befolkning 
tvingades flytta till Karlskrona. Staden gynnades 
bland annat genom flera års tullfrihet. 1682 bygg-
des broar som förenade staden med fastlandet. 
Karlskrona blev ganska snart landets tredje största 
stad (Bromé,1930).

Stadsplanen visar tydligt en strävan efter de klass-
iska idealen med rutnätsplan och strålgator. Ba-
rockens ideal med breda axelgator och tunga mon-
umentala byggnader vid det stora torget var högsta 
mode och präglar också planen (Andersson, 1930. 
Bromé, 1930).

Landskap och topografi
Innan Trossö togs i anspråk bestod landskapet till 
största del av lövskog, främst i form av ek. Denna 
kom sedan att avverkas och landskapet blev då mer 
kargt och den kuperade terrängen blev mer fram-
trädande. Området Norra Trossö – Pottholmen – 
Pantarholmen innehåller stora höjdskillnader. Möl-
lebacken är en naturlig höjd, medan området direkt 
norr om den består av utfyllnadsmassor och är cirka 
tio meter lägre (Bromé, 1930).

Fysiska förutsättningar
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Utfyllnader
Området som idag utgör norra Trossö har i sin 
form förändrats starkt genom utfyllnader. En havs-
vik sträckte sig från nuvarande stationsområdet 
in i Hoglands park. Detta område började fyllas 
ut för att ge plats åt parken under 1810-talet och 
var helt utfyllt på 1870-talet när järnvägen drogs 
fram. Norra Trossö har hela tiden spelat mot de 
omgivande vattenmassorna och strandlinjens 
form har framför allt påverkats av infrastrukturens 
ytbehov. Utfyllnaderna och pålningsarbetet som 
föregick infartsledens framdragning under 1970-
talet har starkt präglat dagens entré till Karlskrona 
(Andersson, 1930. Hillbom, 1982).

Fysiska förutsättningar

Bild 2. Utfyllnad 1718 Bild 3. Utfyllnad 1877

Bild 3. Utfyllnad 1949 Bild 4. Utfyllnad 2009
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Genomförda regleringar
När Karlskrona grundades fördelades den lämp-
ligaste marken, som fanns i den södra delen av 
Trossö, till marinen och varvet. Norr om detta plan-
erades den civila staden. I Karlskronas stadsprivi-
legier från 1680 stod att alla tomter i stadsplanen 
skulle bebyggas och att de förnämsta köpmännen 
skulle ha de bästa lägena. Karlskronas grundare 
ville från början att staden skulle präglas av rep-
resentativa stenhus. När Ronnebys borgerskap 
1680 beordrades att flytta till Karlskrona senast 
1682, bestämdes att staden skulle ge byggnads-
hjälp åt dem som byggde i sten och att publika 
byggnader skulle uppföras på Kronans bekost-
nad. Utbyggnaden gick långsammare än vad de 
styrande önskat och 1685 genomfördes en tomt-
inventering, där de som ännu inte bebyggt sin tomt 
fråntogs den (Andersson, 1930).

År 1718 görs av överstelöjtnant Lindeblad en indel-
ning av staden i tjugo kvarter där tomterna i varje 
kvarter förses med nummer. Vid denna tid hade 
stadens invånare uppfört hus ute i gatorna. Linde-
blad beordrar att dessa ska rivas och att man från 
och med nu strikt måste hålla sig till gatulinjen vid 
uppförande av byggnader. Den Lindebladska in-
delningen kvarstår i sina huvuddrag fram till idag. 
De regleringar som under 1800- och 1900-talen 
påverkat staden är främst sådana som beslutats 
på riksnivå. 1874-års byggnadsstadga avsåg att 
styra de svenska städerna mot en mer hygienisk 
och modern struktur med bredare gator och sten-
hus med samma höjd som gatans bredd (Anders-
son, 1930).

Styrande planer
Den första stads- och fortfikationsplanen upprätt-
ades år 1683 av Karl Magnus Stuart i samarbete 
med Wachtmeister och Dahlberg. På grund av oli-
ka omständigheter, bland annat bristande ekonomi 
och av vissa försvarspolitiska skäl, kunde denna 
plan inte fullföljas helt och hållet. Planen omar-
betades och den slutgiltiga planen fastställdes 
1694. År 1718 upprättade Lindeblad en ny plan 
där staden delades in i 20 kvarter med numre-
rade tomter. År 1881 fastslås en ny stadsplan, 
framtagen av stadsingenjör Thedenius, där stora 
områden som låg i vattnet planlades för utfyllnad 
och nya kvarter. Ett område var viken mellan Möl-
lebacken och Pottholmen samt området från Pot-
tholmen till Pantarholmen. Planer som tas fram 
under 1800-talet blir i många fall inget annat än 
förslag. Efterfrågan på nya tomter är stor och un-
der 1900-talets början tas flera nya planer fram. 
(Bromé, 1930).

Fysiska förutsättningar
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Kommunikationslinjer
Trossö fick sin första koppling till fastlandet då 
Landbron byggdes under 1680-talet. Denna trä-
bro gick då via Pottholmen för att sen kopplas 
samman med fastlandet. Viktiga milstolpar inom 
utvecklingen av kommunikationer i Karlskrona:

• 1874: Första tåget mellan Karlskrona och   
Växjö
• 1889: Första tåget mellan Karlskrona och Ron-
neby
• 1910: Spårvägslinje mellan Bergåsa och Ami    
ralitetsgatan
• 1949: Spårvägslinjen lades ner och ersattes av 
bussar
• 1950-talet: Kungsplan blir busstorg
• 1976: Österleden tas i bruk

(Hillbom, 1979. Hillbom, 1982. Hillbom, 1986. 
Sydöstran, 1990)

Fysiska förutsättningar

Bild 5. Kommunikationslinjer 1718

Bild 8. Kommunikationslinjer 2009

Bild 6. Kommunikationslinjer 1877

Bild 7. Kommunikationslinjer 1949
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Händelser

Bränder
Stadens första brandordning upprättades 1689 
och ersattes 1719 av en ny som delade in staden 
i fyra huvudkvarter.

1784 brann det vid olika tillfällen på Landbrogatan, 
Östra Köpmansgatan och på Lilla Möllebacken 
(Hillbom, 1979).

Sanering
Bebyggelsen i Karlskrona kan delas in i fyra bygg-
nadsfaser. Nybyggnadsskedet med de Tessinska 
barockbyggnaderna var den första. Under den 
gustavianska tiden inföll den andra perioden som 
drabbades av den stora brand som ägde rum 
1790. Tredje perioden inleddes med eldsvådan 
1887. Den fjärde byggnadsfasen ägde rum sam-
tidigt som andra världskriget då trähusbebyggelse 
från 1800-talet fortfarande var den dominerande 
hustypen. Ett fåtal större hyreshus av sten, bygg-
da efter 1874 års byggnadsstadga, reste sig över 
de befintliga husen.

Saneringsarbetet på Trossö sattes igång under 
1930-talet och pågick ända fram till 1970-talet. 
Den sydvästra delen av Trossö drabbades hår-
dast av saneringen. På Möllebacken lät man riva 
den gamla trähusbebyggelsen och upprättade ett 
helt nytt kvarter i terrassform.

Det var först på 1950-talet som man började ta 
hänsyn till den äldre bebyggelsen i staden och 
på 1960-talet kunde kulturvårdsnämnden konsta-
tera att de senaste decenniernas förnyelse hade 

förintat många byggnader och miljöer av kulturhis-
toriskt värde (Hillbom, 1986). 

Institutioner, utbildning, administration
Följande har funnits eller finns inom analysområ-
det: 

• Fattigvård
• Fängelse
• Badhus
• Järnvägsstation
• Skolor
• Brandstation
• Polis

Lokalisering av verksamheter, näringsliv/
handel
”Staden har alltid haft två ansikten”, militären och 
näringslivet – olika men likväl alltid beroende av 
varandra.” (Bromé, 1930)

Innan den industriella frammarschen levde 
man i naturahushållningens, hantverkets och 
skråförordningarnas dagar. Ett skeppsbyggeri 
för handelssjöfart låg vid Ölandsgatans början. 
Där startades Sveriges enda skeppsbyggarinsti-
tut 1843. Riktiga kajer saknades, man lade till vid 
Skeppsbron, skeppsvarvet eller vid något av de 
större handelshusens egna packhus och broar. 
Handelshus fanns det gott om längs strandlinjen 
från häktet i Kalvhagen till Palanderska gården.

För att bli en starkare handelsstad hade Karlskr-
ona i slutet på 1600-talet fram till början av 1700-

talet ensamrätt på både handel och hantverk. 
Handel fick inte ske på landet och detta ledde till 
konflikter både inom staden men även med an-
dra städer som t.ex. Kalmar och Karlshamn. Intill 
Landbroporten hölls kreatursmarknader men alla 
andra varor skulle föras direkt till saluplatsen. På 
1700-talet fanns kontrollanter som övervakade att 
handel inte förekom vid Landbrotullen. 

Vid 1860-talets slut kom det industriella genom-
brottet och under 1870-talet tillkommer flera fabri-
ker. Fabriksindustrin kom att prägla bebyggelsen 
framförallt vid hamnen. I slutet av 1890-talet stag-
nerade fabriksverksamheten vilket också kom att 
påverka sjöfarten. Genom att utvidga hamnom-
rådet, kajen samt upplags- och byggnadsplats-
er ville man utveckla Karlskrona till en modern 
sjöstad. Detta gick dock sämre än väntat och vid 
utredningar kom man fram till att staden hade brist 
på lämpliga industritomter. Industrins tillbakagång 
påverkades också av brist på både företagsamhet 
och pengar (Bromé, 1930. Hillbom, 1979. Hillbom, 
1982).
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Morfologi
Morfologi är studier av form och dess relationer. 
I typo-morfologiska analyser strävar man efter 
att studera stadsrummen utifrån en större helhet 
samt social produktion utifrån den byggda miljön i 
relation till historiska, fysiska och socioekonomis-
ka förhållanden. Stadsrummen produceras i olika 
tidssegment där vart och ett av dessa segment ut-
trycker sin egen logik i sociala strategier. Förhåll-
anden mellan dessa sociala strategier förändras i 
tiden (Abarkan).

Morfologi och typologi

Bild 9. Plankarta 1718 Bild 10. Plankarta 1877

Bild 11. Plankarta 1949 Bild 12. Plankarta 2009
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Typologi
En typ står som representant för ett antal individer i 
en grupp med gemensamma egenskaper. Typologi 
är en helhet av typer som placeras i förhållanden 
med varandra. Inom arkitekturforskningen används 
typologi som begrepp, dels för att klargöra histo-
riska händelser av sådan karaktär att de förklarar 
utvecklingar, förändringar och övergångar, dels för 
att lyfta upp principer, karaktärer och egenskaper 
som kan prövas i nya projekt.

Att upprätta en typologi betyder att väga in en 
byggnads förhållande till typexempel, undersöka 
byggnadens förhållande till en annan närliggande 
typ, lyfta upp skillnader i ett historiskt, socialt och 
ekonomiskt sammanhang och studera utveckling-
ar och förändringar (Abarkan).

Morfologi och typologi

Bild 13. Varmbadhuset vid Kungsplan, ca år 1900

Bild 15. Östra Vittusgatan, år 1938

Bild 14. Varmbadhuset vid Kungsplan, år 2009

Bild 16. Östra Vittusgatan, år 2009
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Med hjälp av vad vi kallar struktur analyseras ett 
antal detaljområden för att finna likheter och olik-
heter samt kopplingar mellan historiska skeden. 
Strukturen består av:

• Kommunikation
• Stråk 
• Slutet kvarter
• Öppet kvarter
• Plats 
• Fond
• Fond/Plats/Kommunikation

Dessa analyser skapar senare riktlinjer och reko-
mmendationer i form av rörelse, plats, tydlighet 
och innehåll.

Struktur

Bild 17. Plankarta – Struktur, år 2009
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Struktur

Slutet kvarter – Lagerberg
De slutna kvarteren är dominerande på Trossö 
och återfinns även i vårt analysområde. Kvarters-
staden har i princip behållit sin huvudform sedan 
planläggningen av Karlskrona på 1680-talet. Inom 
kvarteren har dock mycket förändrats.

Kronan ville att Karlskrona skulle bli en impo-
nerande stad med representativa stenhus, men 
få hade ekonomiska medel att bygga i sten. Ända 
in på 1800-talets andra hälft var Karlskrona en 
så gott som enhetlig trästad där låga hus stod i 
rad med bredsidan mot gatan (Andersson, 1930). 
Tomterna var små och inne på gårdarna fanns 
uthus. I flera kvarter fanns väderkvarnar fram till 
1700-talets slut. Gränder och små platsbildningar 
gav kvarteren en uppbruten och varierad form.

Vid 1860-talets slut började industrialiseringen av 
Sverige. Nya tillverkningsmetoder, ökad handel 
och mer pengar i omlopp gjorde att Karlskrona 
omformades kraftigt genom privata bygginitiativ. 
Större byggnadsvolymer i tegel eller med putsfa-
sader byggdes, bland annat i kvarteret Lagerberg 
där industrimannen C. A. Friberg byggde ett rep-
resentativt fyravåningshus som stod färdigt 1905. 
Denna inrymde bland annat Karlskronas första bi-
ograf (Bromé, 1930).

Kvarteret Lagerberg behåller i stort sin småskaliga 
bebyggelse även under 1900-talets första hälft. 
Det är först i och med saneringarna på 1960- och 
70-talen, som i princip kan läsas av i alla svenska 
städer, som gatunätet och byggnadsvolymerna 
antar dagens mer räta form.

Bild 18. Kvartersstruktur – år 1718

Bild 19. Fastighetsindelning – år 1877

Bild 20. Bebyggelsestruktur – år 1949

Bild 21. Bebyggelsestruktur – år 2009
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Struktur

Plats – Kungsplan
Det som idag kallas Kungsplan var innan Karlsk-
rona anlades en havsvik (se bild 22). Någon gång 
i slutet 1870-talet fylldes viken ut (Se bild 23). Plat-
sen kom då att kallas för Neptuni torg, troligen på 
grund av att marken trots utfyllnaden fortfarande 
var sank. Enligt gällande planer skulle denna plats 
utformas som en förlängning av Hoglands park. 
År 1874 anlades järnvägsstationen och Kungspl-
an utformades då medvetet till en mer representa-
tiv plats för att möta de som anlände till staden. 
I början av 1900-talet uppförs också institutioner 
som varmbadhuset och elektricitetsverket samt 
det Fribergska huset i samma område, dessa ra-
mar in platsen och förstärker dess representativ-
itet ytterligare. När järnvägen sedan byggs ut och 
dras igenom området så börjar platsen att brytas 
upp. Någon gång under 1900-talets början an-
lades en bensinstation på Kungsplan (se bild 24) 
och efter 1950 togs denna bort för att ersättas av 
det busstorg som finns där än idag (se bild 25). 
Kungsplans roll som vistelseplats har med tiden 
försämrats och idag används platsen enbart för 
passerande bussar.

Bild 22. Plankarta – Kungsplan, år 1718 Bild 23. Plankarta – Kungsplan, år 1877

Bild 24. Plankarta – Kungsplan, år 1949 Bild 25. Plankarta – Kungsplan, år 2009
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Fond – Fribergska huset
Fribergska huset stod färdigt 1905 och var då en 
fond till den förlängda delen av Hoglands park. I 
och med att Kungsplan börjar förändras av järn-
vägen och senare av en bensinstation (se bild 28) 
så försvagas Fribergska husets roll som fond. Det-
ta blir ännu tydligare när bensinstationen sedan 
ersätts av ett busstorg (se bild 30) som placeras 
norr om byggnaden. Fribergska huset roll som 
fond har idag förändrats och försvagats. 

Struktur

Bild 26. Plankarta – Kungsplan, år 1877

Bild 28. Plankarta – Kungsplan, år 1949

Bild 30. Plankarta – Kungsplan, år 2009

Bild 27. Fribergska huset

Bild 29. Fribergska huset

Bild 31. Fribergska huset
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Plats/Fond/Kommunikation  –  
Järnvägstorget 
Området i den ursprungliga stadsplanens nord-
västra utkant är ett exempel på hur olika strukturer 
ersätter varandra över tid. Området dominerades 
av en havsvik fram till 1870-talet (se bild 32) och 
fylldes därefter ut. Sedan drogs järnvägen fram 
och stationshuset byggdes. Man anlade då ett 
torg, Järnvägstorget, som kantades av vägar och 
som användes främst som parkeringsyta (se bild 
33). På 1970-talet anlades den nuvarande infarts-
leden, vars fyra filer helt kom att täcka platsen för 
det tidigare torget.

Omgivande bebyggelse har också påverkat områ-
dets inramning. I norr har fattigvårdens byggnader 
fungerat som en fond redan vid torgets anläggn-
ing. Söder om torget var bebyggelsen under 1900-
talet mer fragmenterad med bland annat parker-
ingsytor som bröt upp fasadlinjen (se bild 34, 35). 
År 1992 byggdes polishuset (se bild 37, 38) som 
bildar en långsträckt fond i söder. En platsbildning 
som definierar denna fond saknas och fonden ger 
istället en tydlig riktning för trafiken.

Struktur

Bild 32. Plankarta – Järnvägstorget, år 1877

Bild 33. Plankarta – Järnvägstorget, år 1949

Bild 36. Plankarta – Järnvägstorget, år 2009

Bild 34. Järnvägstorget Bild 35. Järnvägstorget

Bild 37. Järnvägstorget Bild 38. Järnvägstorget
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Riktlinjer
Analysen av arbetsområdet har resulterat i fyra 
ledord som ger vägledning inför framtida förän-
dring. Dessa är: 

• Rörelse
• Platser
• Tydlighet
• Innehåll

Rörelse 
Området för analysen har ända sedan stadens 
grundande fungerat som ett kommunikationscent-
rum för staden. Innan stadens grundande nåddes 
området med båt och vid grundandet av Karlskr-
ona anlades broförbindelser med fastlandet. Med 
industrialismen kom järnvägen och spårvagns-
trafiken att dominera. Trafikleder med den snabbt 
växande bilismen har på senare tid haft stor inver-
kan. Rörelsen i form av mänsklig förflyttning har 
alltid funnits närvarande. 

Platser
Med hjälp av bland annat landskapets form och 
förändring samt människans närvaro har tydliga 
platsbilningar utvecklats. Historien visar oss att 
här har det funnits verksamheter som med sitt 
läge utgjort en port till staden. Behovet av platser 
för människor att vistas på har alltid funnits. 

Tydlighet
Rörelse och plats är två viktiga element för stadens 
tydlighet, läsbarhet och upplevelse. Tydligheten 
har sitt ursprung i de historiska verksamheterna 
som påverkat området med sin närvaro. Föränd-

ringar i tiden påverkar platsens tydlighet och ger 
en övergång mot det diffusa och otydliga. 

Innehåll
Det sista ledordet handlar om innehåll och hur 
det på bästa sätt kan tillgängliggöras för staden 
och dess invånare. För att uppnå detta har även 
rörelse, plats och tydlighet en viktig roll. 

Rekommendationer 
Rekommendationer för framtida förändringar by-
gger på de fyra ledorden. Området Järnvägstorget 
– Kungsplan med omgivningar har som beskrivits 
tidigare präglats av kommunikation och verksam-
heter, två primära element som med tiden fått sina 
skepnader förändrade. För att hitta tillbaka till plats-
ens själ som tidigare i historien har visat på tydliga 
strukturer bör en tillbakablick ges. Vilken roll spel-
ade Järnvägstorget? Vilka kopplingar till historien 
har nuvarande Kungsplan med sitt busstorg? Hur 
ser dagens kommunikationer till och från Trossö 
ut, kan denna förankras till en tydligare form som 
skapar tydlighet och platsidentitet?

Riktlinjer och rekommendationer
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Bild 19: Blekinge museum
Bild 20: Blekinge museum
Bild 21: Blekinge museum
Bild 22: Blekinge museum
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Bild 24: Blekinge museum
Bild 25: Blekinge museum
Bild 26: Blekinge museum
Bild 27: Blekinge museum
Bild 28: Blekinge museum
Bild 29: Blekinge museum
Bild 30: Blekinge museum
Bild 31: Bild tagen av arbetsgruppen
Bild 32: Blekinge museum
Bild 33: Blekinge museum
Bild 34: Karlskrona, då och nu
Bild 35: Karlskrona, då och nu

Bild 36: Blekinge museum
Bild 37: Karlskrona, då och nu

Källförteckning


