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KARLSKRONA
BAKGRUND
Karlskrona är som tidigare nämnts en stad
uppbyggd på ett flertal öar. I takt med att
landmassorna har höjt sig har det som tidigare varit
vatten blivit torrlagd mark, antingen helt naturligt
eller med hjälp av utfyllningar. Staden har en
pärlbandsstruktur som sträcker sig i en nord – sydlig
riktning koncentrerat kring infartsleden och
järnvägen som leder in i staden. Längs med dessa
trafikleder är verksamhetsområden lokaliserade med
en ensidig tidsanvändning, koncentrerad till dagtid.
Detta leder till att dessa områden står tomma en stor
del av dygnet. Detta medför problem, inte minst
genom att den mark mellan öarna och
bostadsområdena, bildar sträckor som blir långa och
ensliga på vissa tider på dygnet. Många av dessa
zoner
har
på
grund
av
dåliga
grundläggningsförhållanden inte blivit bebyggda
eller används till transportzoner i form av trafikleder
och järnvägsspår. Detta medför att gång- och
cykelvägnätet blir utsträckt med långa ensliga
sträckor och passager. Karlskronas gång- och
cykelvägar är till stor del otrygga och har på ett
flertal platser en bristfällig planering och förvaltning.
Följden av detta blir att människor inte rör sig på
dessa platser utan väljer istället andra alternativa
vägar eller färdmedel, vilket i sin tur leder till att
människor inte vill vistas där på grund av att ingen
rör sig där.
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INVENTERING
Studien omfattar Karlskronas gång- och cykelnät
söder om Sunna Kanal inklusive de sträckor som
passerar Kungsmarken/Marieberg, Gullberna och

Karta över de inventerade gång- och cykelsträckorna.

Amiralen norr om Sunna Kanal. De sträckor som
valts att inventeras är de som är markerade som
cykelstråk i Besökskarta Karlskrona 2002 (Bilaga).
Detta dels för att de inte enbart är separerade
cykelvägar utan fungerar även för gång och dels
för att de binder samman Karlskronas centrala delar.
Sträckorna har även kompletterats med ett urval av
gångvägar som sammanbinder bostadsområden
med de cykelvägar som leder förbi och närliggande
hållplatser för buss och tåg.

Brottsförebyggande arbete
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I Karlskronas översiktsplan är målet att trygghetsfaktorerna ska vävas in i planeringen som helhet
och inte som en separat del. (Karlskrona
Översiktsplan, 2002)
I många kommuner arbetar det Brottsförebyggande
Rådet även med brottsförebyggande åtgärder i
bebyggelsen och den fysiska miljön. I Karlskrona
arbetar dock rådet enbart med den sociala
brottspreventionen som är ett samarbete mellan
representanter för kommunens politiska ledning och
socialförvaltningen, närpolisen, Centrumföretagarna samt bevakningsföretag.
(Swennergren 3)

Statistik
Den brottslighet som inte rapporteras till polisen
och därför inte registreras kallas dold brottslighet.
Den brottslighet som däremot kommer till polisens
kännedom och som registreras kallas för synlig
brottslighet. Relationen mellan den faktiska och den
synliga brottsligheten kallas för mörkertal. Om
3

Jan Swennergren, Brottsförebyggande rådet i Karlskrona,
telefonsamtal den 17 februari 2003.

mörkertalet är stort eller litet har ingen betydelse
förutsatt att det är konstant över tid eftersom den
polisanmälda brottsligheten följer samma utveckling
som den faktiska. Om mörkertalet förändras över
tid ger den polisanmälda brottsligheten en dålig
bild av den faktiska brottsligheten. Problemet är att
det inte går att mäta mörkertalet eftersom mörkertal
är just mörkertal, något det inte finns någon vetskap
om. Anmälningsbenägenheten styrs av olika
faktorer beroende på vad för slags brott som är
aktuellt. De två viktigaste faktorerna för viljan att
anmäla våldsbrott är dels den sociala relationen
mellan offer och gärningsman, dels hur allvarlig
skadan är. Detta innebär till exempel att våldsbrott
inom familjen sällan blir representerat i
brottsstatistiken, medan så kallat gatuvåld antas
vara bättre representerat i statistiken. Våldsbrott
som medför allvarliga skador anmäls i högre grad
än sådana som orsakar lindriga skador. (Törnkvist,
2002)

Karlskronas statistik
Kartorna till höger visar antalet anmälda brott under
tiden 2000-01-01 —- 2003-04-28, som inträffat på eller
i närheten av de inventerade sträckorna i arbetet.
Varje prick representerar ett anmält brott, men det
ska observeras att prickarna inte är exakt utplacerade
utan ska schematiskt visa var de anmälda brotten
skett på respektive sträcka.
Uppgifterna är hämtade ur Polisens RAR med hjälp
av Jan-Olof Larsson, polismyndigheten i Karlskrona.
Materialet har jag sedan sammanställt till kartorna
till höger.

Misshandel mot män, obekanta

Misshandel mot kvinnor, obekanta

Fullbordad våldtäkt, obekanta
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Klotter

Rån med eller utan vapen, utomhus

Sexuellt ofredande: blottning eller
mot barn under 15 år
Ofredande, ex förtal, hets mot folkgrupp

TEMATISK INDELNING
Boverket presenterar i sin rapport Brott, bebyggelse
och planering ett antal generella utformningsteman.
Vid studier av den fysiska utformningens betydelse,
för känslan av trygghet respektive möjligheten att
begå brott i olika miljöer, visar sammanställningar
från olika länder (Österrike, Norge, Danmark, Kanada
m fl.) på några principer som är generella för i stort
sett alla miljöer. Dessa principer ligger som grund
för de utformningsteman som har utformats för
detta arbete. De olika sträckorna som inventerats
utvärderas utifrån dessa, för arbetet utformade
teman, för att konkretisera och identifiera de problem
som behöver åtgärdas för att göra platsen/sträckan
tryggare.

Överblickbarhet
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-

Tydligt markerade entréer
Genomsiktlighet
Tydligt organiserade gångytor och vägar
Siktlinjer till landmärken och målpunkter

Tillgänglighet
-

Lätt att hitta entréer och hållplatser
Gång- och cykelnätet ligga nära bostad
och arbete
Möjlighet till alternativa vägval

Förvaltning
-

Välskötta och ordnade platser visar att
något bryr sig om miljön
Buskar och annan vegetation skötts
regelbundet

Belysning
-

Tillräcklig belysning
Belysningen ska vara jämn utan mörka
zoner
Belysning som varken är bländande eller
för svag
Inget som skymmer belysningen som
buskar eller trädkronor
Möjlighet att känna igen en person på 15
meters avstånd

Tidsanvändningsmönster
-

Blandningen av funktioner
Komplettering av bebyggelse
Lokalklimat

UTVÄRDERING
För att kunna konkretisera en utvärdering av de sex
utformningsteman som är analysverktyg i
inventeringen, används en bedömningsskala med
tre olika nivåer:

-

: oacceptabelt i dagsläget, kräver åtgärd.

0

: funktionsdugligt men behöver åtgärdas
efterhand.

+

: fungerar bra och uppfyller de krav som
ställs.

Tanken är att de ska fungera som en sammanfattning
av inventeringen och som en grund för fortsatt
arbete. De sträckor som tas som exempel i
åtgärdsförslagen ska fungera som allmänna
typexempel för andra likartade sträckor.
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Sammanfattande tabell över inventeringen.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
GENERELLA PRINCIPER
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För att visa på olika åtgärder har ett antal sträckningar
valts ut som fördjupningar i arbetet. Urvalet för just
de aktuella sträckorna grundar sig på att de har fått
lågt omdöme i den i arbetet gjorda inventeringen.
Det finns dock många sträckor, tillsammans med
dessa, som behöver åtgärdas för att upplevas som
tryggare. De utvalda platserna får därför statuera
som typexempel även för andra platser med likartade
problem. Exempel på platser väljs ut för att visa på
vilka förbättringar som kan göras för att öka
tryggheten på sträckorna. Målet är att försöka
uppfylla så många av dessa kriterier som möjligt för
att kunna skapa en trygg miljö att gå och cykla i.
De generella gestaltningsprinciperna ska gälla på
alla sträckor och platser. Tyvärr är detta omöjligt att
genomföra för att varje plats identitet, användning
och lokalisering måste tas hänsyn. Varje sträcka och
plats har unika problem och utformning som kräver
olika åtgärder. De förslag till förbättringar grundar
sig i första hand på en situationell brottprevention
tillsammans med Jane Jacobs teori om en trygg och
livfull stad och Boverkets gestaltningsprinciper som
tidigare diskuterats i rapporten. Kombinerat med
inspiration från olika befintliga exempel och med
hänsyn till platsens specifika egenskaper ges förslag
på åtgärder i den fysiska miljön.
Åtgärderna presenteras med hjälp av skisser,
fotomontage och befintliga exempel som inspiration
och förklaring. De åtgärder som görs i
examensarbetet på respektive plats kan användas
på andra platser med liknande problem och
förutsättningar.

Överblickbarhet
-

Bättre placering av vegetation
Röjning, skötsel av vegetation
Skyltning
Tydligare vägmarkeringar, genom bl a
markbeläggning och sträckmarkeringar

Tillgänglighet
-

Placering av hållplatser, entréer
Bredare trottoarer, bred vägbana – ger
möjlighet till att byta sida
Kortare sträckor, målpunkter nära
bostaden
Busstopp på begäran

Förvaltning
-

Underhåll av ansvarig
Klotter
Öka samhörigheten

Belysning
-

Placering
Olika varianter
Inget som skymmer lamporna
Jämn belysning
Underhåll

Tidsanvändningsmönster
-

Blandad användning av olika funktioner
En så jämn användning av platsen som
möjligt
Komplettering av bebyggelse om möjligt

EXEMPEL 1
GÅNGTUNNEL
Utvärdering från trygghetsvandring:
Överblickbarhet:
Tillgänglighet:
Förvaltning:
Belysning:
Tidsanvändningsmönster:

-
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Gång- och cykeltunnel
under järnväg.

Problem
Trygghetsvandringen för denna plats visar att
tunneln under järnvägsspåren är mörk både inuti
och området utanför. Tunneln är svängd vilket gör
att det är omöjligt att veta vad som händer runt
hörnet eller utanför. Detta medför även att
tillgängligheten till tunnelns nedfarter inte är lika
lättåtkomliga i alla riktningar. För att tunneln ska
vara lättillgänglig för alla riktningar krävs det att
tunnelns riktning är rak. Bild 4 visar hur riktningen
bryts av för de passerande genom tunneln medan
bild 5 visar hur tunnelns riktning är mer lättillgänglig
för passager i denna riktning.

Brister i förvaltningen.

Den mörka utgången blir ett svart hål.
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Bild 4

Bild 5

Alla väggar är nerklottrade och tunnelns vanvårdade
detaljer inger ett ovårdat intryck. Detta bidrar även
till att platsen upplevs som mer otrygg och saknar
spontan social kontroll. Trots att det finns fyra
väggarmaturer inne i tunneln är den dåligt upplyst
och utgången på motsatt sida upplevs som ett svart
hål då belysningen utanför är bristfällig.
Klotter bidrar till att platsen känns otrygg och
okontrollerad.

Åtgärder
För att öka tryggheten i tunneln är kontinuerlig
skötsel och underhåll särskilt viktigt. Belysningen i
och utanför tunneln måste bättras på med
väggarmaturer som sprider ljuset jämt. Det är viktigt
att även öka belysningen utanför och komplettera
med belysning för att minska ljuskontraster. Detta
kan göras med hjälp av en slags väggarmatur med
horisontella band som ger ett behagligt släpljus
uppåt och nedåt samtidigt som det ger en bra
avbländning när armaturen sitter i ögonhöjd.
Det är viktigt är att tydliggöra ansvarsfrågorna i
fråga om skötsel och underhåll. För att få tunneln
att kännas vårdad är det viktigt att avlägsna klotter
och fräscha upp väggarna med attraktiva målningar,
ex vårdad graffiti för att engagera ungdomar. Genom
att måla väggarna ljusa och dekorativa samt att förse
tunnelns golv med beläggning av plattor och
smågatsten minskas känslan av att vara i en tunnel.

Det är viktigt att den väggarmatur som används i
tunneln är kraftig och vandalsäker med ett effektfullt
ljus.

Bild 6: Exempel på väggarmatur i modern design.

För att öka överblickbarheten krävs olika åtgärder.
Då det är svårt att räta ut tunneln är det viktigt att
ytterligare åtgärder vidtas. Detta kan vara att sätta
upp något som visar vad som sker inne i tunneln, t
ex en spegel. Ett annat förslag är att runda av ett av
hörnen i tunnelns ”innerkurva” för att minska den
tvära svängen som uppstår. Om hörnet rundas av
ökas sikten i tunneln som blir mer överblickbar. För
att skapa en illusion av att tunnelns tak är högre
kan takkanterna vid ingångarna fasas av vilket
skapar en större öppning. För att öka
tillgängligheten ytterligare och även
överblickbarheten kan tunnelns upp- och nedgångar
vidgas upp vilket minskar tunnelns hotfulla entréer.
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Illustration av ny belysning i tunneln.

EXEMPEL 2
PANTARHOLMSKAJEN
Utvärdering från trygghetsvandring:
Överblickbarhet:

-

Tillgänglighet:

0

Förvaltning:
Belysning:
Tidsanvändningsmönster:
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Gångstråket längs med kajen.

-

Problem
Det finns ingen belysning i anslutning till
gångbanan utan den belysning som försörjer
gångbana är armaturerna på andra sidan av gatan
intill byggnaderna. Denna belysning är dessutom
bländande vilket gör att de buskar som finns längs
med gångbanan skuggar och omöjliggör att se vad
som försiggår på marken. Det går heller inte att se
var buskarnas grenar slutar och gångvägen börjar.
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Ingen belysning på denna sidan av gatan.

Det är omöjligt att se vad som sker framför sig.

Den gatubelysning finns finns längs gatan räcker
inte till.

Åtgärder
Komplettera med belysning på gångvägens sida och
inte enbart på den sida där bebyggelsen ligger. Detta
kan ske med hjälp av pollare med belysning i, eller
högre armaturer som sprider ljuset jämt runt om. Det
är viktigt att belysningen placeras på ett sådant sätt
att det inte blir några mörka ytor mellan de områden
som sprids med ljus från armaturerna.
Genom att ta bort yviga och vildvuxna buskar
öppnas sträckan upp och ljuset kan falla fritt ner
mot vattnet. Detta både ökar överblickbarheten och
bidrar till en trevligare miljö och en mer tillgänglig
utsikt över fjärden.
Dagens bild av kajkanten.
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Sektion av Pantarholmskajen som illustrerar den nya belysningens
ljusspridning.

Genom att ta bort skymmande buskage öppnas vyn upp
och ger ett mer välskött intryck och ökar tryyghetskänslan.
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Illustration av hur Pantarholmskajens nya belysning kan se ut.

Bild 7:Förslag på belysningspollare till
kajpromenaderna.

EXEMPEL 3
TULLPARKEN
Utvärdering från trygghetsvandring:
Överblickbarhet:

0

Tillgänglighet:

+

Förvaltning:
Belysning:
Tidsanvändningsmönster:
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Gatan genom Tullparken.

0
-

Problem

Åtgärder

Gatan som går genom Tullparken är endast belyst
på ena sidan av vägen vilket medför att gatan är
dåligt upplyst. Även resterande delar av parken är
bristfälligt upplyst.

För att göra gatan bättre belyst kompletteras den
nuvarande belysningen med nya armaturer med
samma utformning som på den motsatta sidan av
gatan.
Eftersom parken är mörk och det är svårt att se vad
som sker utanför gatubelysningens strålning är det
viktigt att även belysa gångvägarna inne i parken.
Detta kan göras med en mindre stolparmatur som är
utformad för parker. Detta ökar överblickbarheten

då det blir lättare att urskilja vad som sker vid sidan
av vägen när även andra delar av parken är upplyst.
Bild 8 ger exempel på belysning som kan installeras
i Tullparken istället för dem som finns idag. Detta
exempel är en nyare och mer modern variant av de
belysningsstolpar som finns längs med
vattenstråken idag och smälter väl ihop vid en
integrering eller uppdatering av gamla armaturer.

En mörk park inbjuder ej till promenad.
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Foto på gatan genom parken idagsläget.

Illustration på hur gatan blir bättre belyst med komplettering av befintlig belysningsarmatur.
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Bild 8: Exempel på
stolparmatur.
Illustation på hur mer belysning i parken bidrar till en trevligare och tryggare miljö.

EXEMPEL 4
GALGAMARKEN
Utvärdering från trygghetsvandring:
Överblickbarhet:
Tillgänglighet:
Förvaltning:
Belysning:
Tidsanvändningsmönster:

0
+
-
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Gångväg mellan Galgamarken och Bergåsa.

46

Problem

Åtgärder

Som på många andra av de inventerade sträckorna
är belysningen bristfällig på delar av gångvägarna
i grönområdet. De armaturer som finns fyller sin
funktion med en svag belysning. I den norra delen
ligger vid inventeringens tidpunkt stora högar med
nedhuggna träd längs med hela sträckan. Detta
medför att belysningen har hamnat bakom och
tappat sin funktion helt. Detta är visserligen en
tillfällig brist men det är viktigt att belysningen inte
kommer i skymundan för annan planering. I detta
fallet är det verkligen en god sak att det röjs upp
och växtligheten öppnas upp. Detta är en sträcka
som används ofta för att det är en gen och snabb
väg som förbinder Galgamarken med bland annat
sjukhuset och Bergåsas knutpunkt för spår- och
busstrafik.

En viktig åtgärd är att komplettera med belysning
längs de gångvägar som saknar belysning helt. Där
det finns stora skymmande buskar måste det lysas
upp för att minska känslan av obehag att det kan
gömma sig någon i skuggorna. Med en jämn svag
belysning ökas tryggheten och bibehåller samtidigt
trivselfaktorn i området.

Backen upp till bostäderna är snålt upplyst.

Övertäckt belysning.

Foto på hur gångvägen ser ut idag. Jmf sid. 47.
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Illustration över hur gångvägen skulle se ut med belysning.

SLUTORD
För att det ska vara tryggt att gå och cykla i
Karlskrona behövs åtgärder på den fysiska miljön.
Det som krävs är inga stora åtgärder utan det går att
med små medel skapa trygga platser längs med gångoch cykelstråken. Om rapportens fem
utformingsteman uppfylls och åtgärdas har arbetet
kommit en god bit på väg. Tyvärr finns det platser
som inte har alla kriterier för att kunna uppfylla de
krav som ställs. Det är t ex svårt att göra en skogsväg
genom ett rekreationsområde tryggare och mer
använd genom att bygga ett bostadsområde där
istället. Vissa platser har en given funktion och
användning som måste tas hänsyn i planeringen av
en trygg offentlig miljö i Karlskrona.
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För att skapa en trygg miljö krävs det att
belysningen är god. Den bör varken vara för svag
eller för stark, utan jämn utan mörka partier. Det krävs
en bra överblickbarhet och tillgänglighet med hjälp
av öppna siktlinjer med synliga målpunkter samt
tydlig skyltning och vägmarkering. En jämn och
omsorgsfull förvaltning av markbeläggning, väggar,
möbler och vegetation bidrar till att en plats upplevs
som trygg och kontrollerad. Om en plats har goda
egenskaper bidrar det till att människor använder
platsen eller sträckan vilket i sin tur leder till en ökad
genomströmning av människor och ett ökat och mer
aktivt tidsanvändningsmönster som är en av
ingredienserna för att Karlskronas gång- och
cykelstråk ska bli trygga och säkra.
Tanken med de exempel som tas upp i rapporten är
att de ska fungera som typexempel även för andra
platser med liknande problem och förutsättningar.
Som författare hoppas jag att denna rapport kommer
att inspirera till att arbeta vidare med detta ämne

och därmed öka tryggheten i vår offentliga miljö i
samhället, idag och i framtiden.

Bilderna är inspiration till fortsatt arbete!

Bild 9: Rätt planerad belysning blir som ett vackert konstverk samtidigt som belysningen fyller sin funktion!

Bild 10: Varför inte framhäva fasaderna?

Bild 11: Belysningsarmatur som samspelar
med akitekturen.

Bild 12: Vacker offentlig miljö är trevligare att vistas i.
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Bild 13

Bild 14

Bild 15: Belysta vattenstråk skapar attraktivitet.
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