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SAMMANFATTNING
Denna rapport är ett kandidatarbete i fysisk planering inom kursen Stadsanalys.
Syftet med arbetet är att med en Realistisk byanalys av Norra Kungsgatan och egen
inventering av busstorget Kungsplan i Karlskrona och dess omgivningar se på
möjligheterna att skapa ett småskaligt torg på Kungsplan. Även ge
rekommendationer till förändringar av Kungsplans omgivningar.

Rapporten inleder med en redovisning av den Realistiska Byanalysen som gjordes
av Kalle Gustavsson, Ola Lundström samt undertecknad inom kursen Stadsanalys.
Vidare kommer en redovisning av min egen inventering av Kungsplan och dess
omgivningar. Den slutgiltiga rekommendationen av analysen och inventeringen ger
förslag på hur ett nytt torg på Kungsplan bör utformas. Att Norra Kungsgatan bör få
en ny utformning och bli en gårdsgata för att stärka gatans historiska roll i
Karlskronas Världsarv. Det ges även förslag på förändring av Landbrogatan och
infartsleden/Österleden samt kollektivtrafiken med ett nytt resecentrum vid stationen.

Planförslaget skapar ett nytt torg som öppnar upp mot platsen styrkor, Fribergska
huset och Hoglandspark och har stängda sidor åt norr och öster med ett L-format
hus. Förslaget redovisar beläggning, markmaterial och belysning av platsen.

Rickard Alström
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INLEDNING
BAKGRUND
Kungsplan/Busstorget och området framför stationshuset utgjorde tillsammans
Kungstorget fram tills att infartsleden byggdes och delade platsen till de två delar vi
har idag. Kungstorget skapades när järnvägen kom till Karlskrona under 1870-talet
(Karlskrona, 1970). Att en järnvägsstation fick en park var väldigt vanligt och
Karlskrona blev inget undantag genom Kungstorget. Torget fick flera byggnader av
officiell karaktär omkring sig och byggnaderna fick en monumental utformning. Runt
platsen står stationen (1870-tal), varmbadhuset (1903), elektricitetsverket (1907),
cellfängelset (1851) och Fribergska huset (1893). Elektricitetsverket och
varmbadhuset ses idag som byggnader av kulturhistoriskt värde då de är tidstypiska
exempel av kommunala inrättningar från sekelskiftet.

Platsen idag och karta som visar Kungstorget norr om Hoglandspark
Foto: Kalle Gustafsson

Källa: Blekinge museums arkiv

Kungsplan är idag en dåligt utnyttjad plats med ett överdimensionerat busstorg som
få använder och uppehåller sig på. Platsen har förutsättningar med sina vackra
byggnader som ligger runt om men idag är det en plats som man stressar över och
alla träd och busskurar på platsen gör att det är svårt att betrakta och uppleva den
inramning som omgivningen ger och en gång gett.

Karlskronas stadsplan är en del av det världsarv som Karlskronas örlogsstad är och
Norra Kungsgatan som går från Kungstorget upp mot Stortorget är en viktig del av
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denna genom att vara ena huvudaxeln i stadsplanen. Denna del av axeln är idag en
tvåfilig väg utan något större upplevelsevärde för en gång- eller cykeltrafikant.

PROBLEMFORMULERING
Stadsanalysen visar att Kungstorget var en plats som gick förlorad när infartsleden
byggdes. Den södra halvan som idag utgörs av Kungsplan har dock kvar
sekelskiftesbebyggelsen runt om sig och den har en stor betydelse för stadsbilden
(Karlskrona, 1970). Jag vill återskapa den torgbildning och plats som Kungstorget en
gång utgjorde. Idag är det en diffus och illa använd plats. De monumentala
byggnader som ligger runtom skulle lyftas och stärkas av att ligga runt om en öppen
plats, samtidigt som platsen skulle lyftas av deras framträdande närvaro.

Andra kvalitéer med Kungsplan är närheten till Hoglandspark och Stortorget. Med en
omformning av Norra Kungsgatan skulle man skapa ett stråk mellan Stortorget och
Kungstorget med Hoglandspark som en vacker kuliss vid sidan. De två torgen skulle
kunna få ett liknande förhållande som Lilla och Stora torg i Malmö. Med en utveckling
av Norra Kungsgatan skapar man en attraktivare gata att röra sig utmed och man får
möjligheter att ge gatan den status som den borde ha som en viktig del av
världsarvet. Idag finns det inget bra sätt att ta del av världsarvet på men med ett
återbildande av Kungstorget och utveckling av Norra Kungsgatan ges förutsättningar
för detta.

Den Realistiska Stadsanalysen visar på att bebyggelsen runt Kungsplan genom
historien har varit av offentlig art. För att få platsen levande och ge torget den
inramning som jag vill ha krävs det offentliga lokaler som gör att människor rör sig på
platsen. Planerna på att bygga ett nytt bibliotek gör att platsen blir ett intressant
alternativ. Även restauranger är lämpliga på platsen för att få mer liv och rörelse, och
ett torg skulle ge en attraktiv plats för uteserveringar med utblick över Hoglandspark
och Fribergska huset. I övrigt bör bebyggelsen vara blandad med kontor och
bostäder för att få rörelse under hela dygnet.

Busstorget flyttas till stationen och man får då ett mer centrerat resecentra på
stationen där resenärerna erbjuds flera resalternativ utan att man behöver förflytta sig
över Österleden.
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SYFTE
Syftet med arbetet är att gå igenom möjligheterna och förutsättningarna för att
ombilda Kungsplan till ett småskaligt torg med ny bebyggelse runt om. Titta på vilken
ny bebyggelse som skulle vara lämplig på platsen. Se över bil- och kollektivtrafiken i
syfte att analysera möjligheterna för att flytta busstorget från Kungsplan till
stationsområdet samt undersöka möjligheterna att omforma Norra Kungsgatan till en
gårdsgata för att stärka gång- och cykeltrafiken.

METOD


Stadsanalys av området med Realistisk byanalyse som metod



Inventering av och insamling av fakta från området.



Inventering och faktainsamling av gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafiken i
området.



Ta del av Space Syntax rapporterna som klasskamrater i stadsanalysen fått
fram och analysera Norra Kungsgatan



Ta del av lämplig litteratur
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ANALYSDEL
Avsnittet analysdelen bearbetar planområdets förutsättningar. Avsnittet innehåller en
Realistisk Stadsanalys, min personliga platsanalys samt en sammanfattande
rekommendation av hur man bör utveckla området baserat på de två analyserna.

STADSANALYS
Detta avsnitt är ett utdrag ur rapporten Realistisk Byanalyse – Enligt Ellefsen och
Tvilde av Ola Lundström, Kalle Gustafsson och undertecknad. Rapporten är en
Realistisk Stadsanalys av Norra Kungsgatan gjord i kursen Stadsanalys.
Realistisk Byanalyse - enligt Ellefsen och Tvilde
Realistisk byanalyse är en analysmetod skapad av Karl Otto Ellefsen och Dag Tvilde.
Metoden innebär att man samlar information om framför allt arkitekturen i samhället
för att sedan tolka denna. Resultatet kan användas som grund för de ändringar man
tänker föreslå, de nya projekten.
I vår analys av Norra Kungsgatan har vi delat in den realistiska byanalysens olika
steg i tre stycken faser. Den första fasen har namnet ”Dokumentation av de primära
elementens historiska utveckling”. Detta innebär, enkelt förklarat, en genomgång av
Karlskronas historia i allmänhet och stadens byggnadshistoria i synnerhet. Här visas
stadens tillkomst och kvartersstrukturen redovisas närmare.
I fas två kallad ”Homogena områden och klassificering av bebyggelsemönster och
struktur” redovisas vilken struktur, enligt Ellefsens och Tvildes indelning, Norra
Kungsgatan har. I denna fas analyseras även gaturummet samt utvalda byggnader
och platser runt Kungsgatan.

I den tredje och avslutande fasen redovisas vad analysen av historien utmynnar i.
Här finns våra förslag på hur Kungsgatan kan utvecklas med tanke på vad analysen
har gett oss.

Fas 1: ”Dokumentation av de primära elementens historiska utveckling”
Den första fasen i den realistiske byanalysen är att studera de primära elementen
genom historien. De primära elementen är ett begrepp som kan innehålla en rad
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olika faktorer. Det som alla faktorer har gemensamt är att de har påverkat stadens
form och funktion tydligt. De är överordnade element som har präglat stadens fysiska
utveckling.
I fallet med Karlskrona kan man konstatera att landskapet och topografin inte har haft
en så avgörande betydelse vid anläggandet av staden. Det togs ingen större hänsyn
till topografin på den bergskulle där staden anlades. Däremot kan man konstatera att
stadens lokalisering har varit avgörande just eftersom att Karlskrona, enligt
bebyggelseinventeringen från 1981, är en ”artificiell skapelse”. Staden bildades inte
naturligt genom att exempelvis handelsvägar möttes här utan Karlskrona anlades på
sin plats av rent praktiska skäl. Sverige behövde en örlogsbas och Karlskrona
grundades enbart av detta skäl. Platsen valdes bland annat på grund av att
Östersjön här mestadels var isfri under vintern.

Lokaliseringen har betytt svårigheter med exempelvis vattenförsörjning, Man har
också genom tiderna tvingats till flertalet utfyllnader för att kunna bygga ut staden.

Efter att ha studerat de primära elementen kan man konstatera att det som har haft
störst betydelse för Karlskrona genom historien är styrande planer. En av
anledningarna till att Karlskrona idag är en världsarvsstad är att staden än idag har, i
princip, samma gatunät som när staden anlades år 1680. Erik Dahlberg, som låg
bakom den första stadsplanen för Karlskrona, ritade upp en barockinspirerad plan
med ett stort torg med stora gator (axlar).

Förutom styrande planer har bränder påverkat Karlskronas byggnadshistoria. Den
stora stadsbranden år 1790 är den brand som haft störst påverkan på Karlskronas
innerstad. Staden byggdes snabbt upp men ungefär fyrahundra gårdar ödelagdes i
centrumkärnan.

År 1874 trädde de nya svenska byggnadsstadgarna i kraft och detta fick stora
konsekvenser i hela landet och inte minst i Karlskrona. Resultatet av den nya
lagstiftningen blev att stenstaden fick sitt genombrott. Flera jugendhus byggdes
under den här tiden och längs med Norra Kungsgatan uppfördes bland annat
varmbadhuset och det fribergska huset.
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På 1900-talet slog de funktionalistiska idéerna igenom och detta fick konsekvenser
för bebyggelsen som kantar Norra Kungsgatan. Man byggde om och renoverade hus
för att få större ytor, ljusare rum med mera. Många hus som byggdes vid den här
tiden står estetiskt i mycket stark kontrast till de mycket mer utsmyckade 1800talshusen.

Kvarters- och bebyggelsestruktur

Kata från år 1718
Karta från år 1949
Norra Kungsgatan går i syd-nordlig riktning, mellan de färgade kvarteren.

Källa: Blekinge museums arkiv

Vid analysen av kartor över Karlskrona kan man konstatera att kvartersstrukturen har
varit densamma utmed Norra Kungsgatan. I den mån det har varit möjligt. Fram till
branden år 1790 fanns det nämligen vatten utmed den norra delen av dagens Norra
Kungsgatan (se ovan). Det som blev kvar efter branden dumpades i viken och en
utfyllnad inleddes som senare ledde fram till hur det ser ut idag.

Till skillnad från kvartersstrukturen har dock bebyggelsestrukturen inom kvarteren
förändrats radikalt med tiden. Innan de planer, som ger dagens struktur
genomfördes, hade kvarteren tät bebyggelse med hus på en till två våningar.
Bebyggelsen låg spridd inom hela kvarteret och inte bara utmed gatan.
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De planer som togs fram, främst under 1940-talet, förändrade bebyggelsestrukturen
och gaturummet markant utmed Norra Kungsgatan. I det närmaste all bebyggelse
revs för att ersättas av fyra- till femvåningshus, placerade utmed gatan.
Fasadmaterialet gick från att till den största delen bestå av trä, till tegel och puts.
Fas 3: ”Transformationsanalys – strukturell stabilitet, typologisk
föränderlighet”
Riktlinjerna för vårt område har vi delat in i tre delar; gaturummet, kungsplan samt
Norra Kungsgatan som gågata.
Gaturummet
Då den bevarade kvartersstrukturen är det som ger Karlskrona sin status som
världsarvsstad skall den absolut bevaras. Vi anser att våningsantalen som ligger på
fyra till fem utmed gatan och den slutna kvartersstruktur som råder utmed gatan är
värt att bevara. Det är enbart kvarteret Nauckhoff (lila färg) som idag utgör ett
undantag från denna samstämmighet och bör därför, när det bebyggs, följa samma
våningsantal och slutna bebyggelse.
Kungsplan
Kungstorget var en plats som gick förlorad när infartsleden bebyggdes. Den södra
halvan som idag utgörs av Kungsplan har dock kvar sekelskiftesbebyggelsen runt om
sig och har idag en stor betydelse för stadsbilden.

Den torgbildning som gick förlorad vid byggandet av infartsleden anser vi därför vara
värd att återskapa. Ny bebyggelse runt platsen som skapar ett mindre torg på mer
mänsklig nivå i kontrast till stortorget. Den bebyggelse som förläggs runt platsen kan
exempelvis vara av officiell karaktär, som den varit genom historien. Förslagsvis ett
bibliotek. Med ett torg, en öppen plats, skulle dessutom de monumentala byggnader
som idag ligger runt Kungsplan få sin tyngd tillbaka.
Norra Kungsgatan som gågata
Vid ett återskapande av Kungstorget som en plats anser vi att Norra Kungsgatan
skulle lyfta av att göras om till en gågata. Låta den ena centralaxeln som Norra
Kungsgatan utgör bli en gata som kan upplevas till fots och då även bli en
förbindelse mellan de två platserna som Stortorget utgör och Kungstorget skulle
kunna bli.
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INVENTERING OCH PLATSANALYS
Området som analyserades var Kungsplan/Busstorget och dess närområde.
Stationen, Hoglandspark, Österleden/infartsleden, Östra Vittusgatan som går i öst –
västlig riktning söder om Kungsplan samt Landbrogatan och Norra Kungsgatan som
går i nord – sydlig riktning på varsin sida av Hoglandspark.

Källa: Blekinge Tekniska Högskola

Vid inventeringen ser jag tre siktlinjer som jag anser man bör utnyttja och stärka.
Genom att göra det förstärker man samtidigt det rutnät som är karakteristiskt för
Karlskrona. Den första siktlinjen (C) är Norra Kungsgatan, en av huvudaxlarna i
stadsplanen och en gata som förbinder Stortorget och Kungsplan.
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Den andra (A) är en förlängning av Hoglandsparks centrallinje som går mitt genom
parken. Den går att förlänga rakt norrut, över Östra Vittusgatan, genom gatan
Kungsplan som ligger precis väster om busstorget och över Österleden med en ny
placering av övergångstället mellan stationen och Kungsplan. Det skulle skapa ett
vackert entréstråk till staden för de resenärer som kliver ut från stationen.

De tre siktlinjerna

Bildkälla: Blekinge Tekniska Högskola

Den tredje siktlinjen (C) är utmed Österleden, från Borgmästarekajen med badhuset
som fondbyggnad. Österledens utformning idag gör att det är motorvägsutformning
på vägen ända in i staden. Ett sätt att undkomma detta är att ta bort den svepande
svängen som går mellan Kungsplan och stationen och göra den vinkelrät framför
badhuset. Med den utformningen blir Karlskronas vackra badhus en fondbyggnad i
änden på vägen samt att Österleden blir mer stadslik och känslan av att ha kommit in
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i staden förstärks. En liknande utformning föreslås av Karlskrona kommun i deras
Översiktsplan 2002.

Kungsplan är idag en stor yta som är outnyttjad en stor del av dygnet. Platsen
erbjuder inte några kvalitativa möjligheter att slå sig ner och njuta och uppleva de
närmast monumentala byggnader som finns runt platsen. Det Fribergska huset och
Badhuset är byggnader som förtjänar att människor ges bättre möjligheter att
beskåda dem. Hoglandspark ger också en kvalitativ inramning till platsen. Som
busstorg är det inte speciellt utnyttjat då den större mängden resenärer hoppar på vid
Centrumhållplasten intill köpcentret Kronan.

Norra Kungsgatan är idag en enkelriktad och tvåfilig gata. Då trafikflödet är lågt blir
gatan överdimensionerad med två filer. Bredden på gatan tillsammans med

Norra Kungsgatan sett från norr mot söder

Foto: Rickard Alström

parkeringsplatser utmed båda sidorna av gatan gör vägen oattraktiv för gång- och
cykeltrafik. Bilismen tar en väldigt stor del av gaturummet i anspråk. Med den
historiska prägel som gatan har borde upplevelsen för gång- och cykeltrafikanter
stärkas.
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Karlskronas slogan är, Karlskrona – för dig som gillar vatten. Befinner man sig i
staden Karlskrona saknas det dock kvalitativa anknytningar till vattnet. Staden är
vänd inåt mot Stortorget och det är runt torget med alla affärer och Ronnebygatan
som staden lever och människor rör sig i störst utsträckning. I de flesta hamnstäder
är småbåtshamnen en självklar målpunkt men så är inte fallet i Karlskrona.
Karlskronas småbåtshamn är idag en isolerad del utan koppling till övriga staden.

Spåret som idag går över kungsplan bör bevaras som en påminnelse och berättelse
om vad som en gång varit.

Fribergska huset vid Kungsplan har en motspelare i huset som ligger i andra hörnet
av Hoglandspark längs Norra Kungsgatan (Karlskrona, 1970). Husen är byggda och
utformade med torn som vänder mot parken. En detalj som gör Fribergska huset
extra intressant och därför bör lyftas fram.

Fribergska huset i fotot till vänster

Foto: Rickard Alström

SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER
En sammanfattning av den Realistiska stadsanalysen och mina vidare inventeringar
och analyser av Kungsplan, Norra Kungsgatan och intilliggande områden ger
följande rekommendationer.
Torgbildning
Busstorget Kungsplan är idag en plats med outnyttjad potential. Omgivningarna runt
busstorget skapades kring ett torg. Ett torg som idag ersatts med en
överdimensionerad busshållplats och mängder av träd som försvårar möjligheterna
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att njuta av omgivningar som Fribergska huset och Hogland parks grönska. En
återgång till torg skulle förhöja platsen kvalité.

Kungsplan/Busstorget sett från stationen

Fribergska huset vid Kungsplan, sett från Hoglandspark
Foto: Rickard Alström

Karlskronas torg är Stortorget och som skapades för att imponera på befolkningen,
kunna användas för militär maktdemonstration och med en kunglig staty visa vem
som regerar. Det är ett torg som var tänkt att visa makt över folket. Idag är det nog
inte många som upplever torget på det viset men det är fortfarande ett torg vars skala
gör att det inte är ett gemytligt torg att uppehålla sig på. Därför finns det plats för
ytterligare ett torg i Karlskrona, ett folkets torg, ett mindre torg i en mer mänsklig
skala. En plats där människor kan mötas.

Med ett parkeringsgarage under Kungstorget kan man minska alla synliga
gatuparkeringar som idag finns på centrala Trossö, däribland de utmed Norra
Kungsgatan. Med den placeringen på garaget kan man även fånga upp en del av de
bilister som kommer till Karlskrona genom att få dem att parkera där och på så sätt
minska trafiken inne i staden. Det tillsammans med skapandet av ett attraktivt stråk
på gång- och cykeltrafikanternas villkor in till staden tror jag man minskar motståndet
av att parkera i utkanten och promenera sista biten till de centrala delarna.
Bebyggelse
Stadsanalysen förordar en bebyggelse på fyra till fem våningar utmed Norra
Kungsgatan och högre än så bör inte en byggnad bli för att kunna behålla
helhetsintrycket utmed Norra Kungsgatan. På Kungsplan är Fribergska huset
majestäten på platsen och ny bebyggelse som kan rama in ett nytt torg bör inte
utformas så att den känslan frångås. Utan ny bebyggelse bör åtminstone vara en
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våning lägre än fribergska huset och utformad så den samspelar med, och smälter in
på platsen.
Norra Kungsgatan
Norra Kungsgatan är en för Karlskronas stadsplan, och därmed världsarvet, viktig
gata då den utgör en av huvudaxlarna i planen. Som ena axeln har gatan en stor
bredd som används till ett överdimensionerat bilutrymme med två filer för trafiken och
parkeringar på båda sidor av vägen. Gatan är enkelriktad och trafikflödet är inte
större än att en fil skulle räcka. Utrymmet för att en gång eller cykeltrafikant skall med
kvalité kunna uppleva denna historiska gata är begränsat. Cyklister kan inte ens ta
sig in mot centrum via Norra Kungsgatan eftersom den är enkelriktad och saknar
cykelväg.

Norra Kungsgatan sett mot norr och Kungsplan

Foto: Rickard Alström

Genom att göra gatan enfilig och alternativt även plocka bort parkeringsplatserna
utmed ena sidan ges det möjligheter att utveckla gång- och cykeltrafikanternas del av
gaturummet. Gatans historiska betydelse gör att det är viktigt att man kan uppleva
den med kvalité och med känslan av att gå längs en historisk huvudaxel.
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Gatan bör då även göras om till
gårdsgata för att ytterligare
förstärka Kungsgatans roll som en
gata på gång- och cykeltrafikanters
villkor. Genom att göra
Landbrogatan och Parkgatan
dubbelriktade skulle trafikflödet på
Norra Kungsgatan minskas
ytterligare eftersom bilister från
centrum och parkeringshuset i

Parkgatan

Foto: Rickard Alström

köpcentret Kronan kan välja
Landbrogatan framför Kungsgatan.

Den lämpligaste delen av gaturummet att utveckla till enbart gång- och cykelstråk är
byggnadssidan. Med byggnaderna som stöd blir upplevelsen av Norra Kungsgatan
som en rak axel starkare. Stråket kan då också bli en förgrening från Ronnebygatans
affärsstråk och gynna de affärer och viktiga institutioner som ligger utmed Norra
Kungsgatan.

Kungsplan med Norra Kungsgatan i bakgrunden

Foto: Rickard Alström

Utformningen av den bilfria delen av gatan variera men att även göra plats för
uteserveringar, cykelparkeringar, sittplatser med mera är lämpligt. Med murar kan
man skapa rum med olika innehåll. Nedan visar exempelbilder från Halmstad hur det
kan se ut.

Foto: Rickard Alström

Foto: Rickard Alström

I branten upp mot Klaipedaplatsen
bör parkeringsplatserna på den
östra sidan tas bort för att förbättra
en förbindelse mellan
Ronnebygatan och Norra
Kungsgatan. Med det frigjorda
utrymmet kan en trappa med
viloplan och bänkar kompletteras till
den befintliga trottoaren för att
underlätta för människor att ta sig

Foto: Rickard Alström

fram i den branta lutningen.

Kungsgatans trottoar utmed Hoglandspark är idag dåligt underhållen med ojämn och
hålig beläggning utav asfalt och detta bör åtgärdas och ersättas med en förbättrad
trottoar med stenbeläggning.

Med en utveckling av Norra Kungsgatan kan man skapa ett stråk från Stortorget
ända ner till marinan. På så sätt får men en bättre koppling mellan de centrala
delarna och vattnet. De turister som kommer vattenvägen ges då också en naturlig
och bättre förbindelse från hamnen in till den centrala delen av staden.
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Österleden & Landbrogatan
Österleden är den stora
infartsleden som leder den största
andelen av trafiken in till centrala
Karlskrona. Österledens
motorvägslika utformning med två
filer som även inbjuder till för
höga hastigheter gör dock att
känslan av att ha kommit in i
staden blir vag.

Österleden

Foto: Rickard Alström

Karlskronas förslag till lösning i sin Översiktsplan 2002 anser jag är lämplig och
passar väl in med mina tankar och idéer. Deras förslag är att Österleden tar slut i en
rondell vid korsningen med Skeppsbrokajen. Österleden fortsätter sedan rakt fram
och kurvan som går mellan Stationen och busstorget görs mer vinkelrät istället för

Trafikförslag rödmarkerat

Bildkälla: Karlskrona ÖP2002

dagens svepande sväng mot Borgmästarekajen. Dessa förslag stärker känslan av att
man har kommit in i staden. För att stärka stadskänslan ytterligare bör gatubredden
minskas och vägen göras tvåfilig istället för fyrfilig. Med den omformningen av
Österleden får man ner hastigheterna och barriäreffekten som Österleden idag utgör
mellan stationen och centrala Trossö minskar. Med en rätning av Österleden kan
Badhuset också bli en fond för de från Borgmästarekajan på Österleden.
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Badhuset

Foto: Rickard Alström

Landbrogatan är idag likt Norra Kungsgatan en enkelriktad och tvåfilig väg. Gatan
bör dock göras dubbelriktad, vilket bredden på gatan tillåter, för att minska trafiken på
Norra Kungsgatan och låta bussarna ta sig från centrumhållplatsen via Landbrogatan
istället för Norra Kungsgatan som de gör idag.

Landbrogatan

Foto: Rickard Alström
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Kollektivtrafik
Kungsplan är Karlskronas stora resecentra för busstrafik med lokala linjer, läns linjer
och nationella linjer. Platsen är dock överdimensionerad med sina sju busshållplatser
och vissa busslinjer har till och med sin egen busshållplats. Kungsplan med sin
busstrafik och stationen med sin tågtrafik bildar ett resecentrum men de två delarna
delas upp av Österleden som ligger som en stor barriär.

Busstorget bör istället flyttas till stationen på andra sidan av Österleden. Genom en
flytt får man ett mer enhetligt resecentra som erbjuder resenärerna flera alternativ
från samma plats. Ett nav för resandet i Karlskrona där man kan ta sig såväl inom
kommunen och länet som nationellt. Med en ny dragning av Österleden skulle stora
ytor framför järnvägsstationen skapas, lämpliga för anläggande av ett resecentrum
och även viss bebyggelse.

Med omformningen av Österleden förslår jag också en ny övergång över Österleden.
Genom att ta tillvara på siktlinjen och skapa ett stråk som går genom Hoglandspark,
Landbron och till stationsområdet skapar man en intressantare och attraktivare väg
mellan staden och stationen.

Siktlinjen sedd från stationen mot Hoglandspark

Foto: Rickard Alström

En ny placering av busstorget innebär att man behöver en ny sträckning för bussarna
från hållplats Centrum till hållplats Stationen. Idag åker de från centrum via Norra
Kungsgatan till busstorget, men med en dubbelriktning av Landsbrogatan kan man
låta dem ta den vägen.
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Grön linje föreslagen rutt. Röd linje nuvarande rutt.

Bildkälla: Blekinge Tekniska Högskola

Ny rutt till det nya busstorget blir att från Landbrogatan svänga in på Östra
Vittusgatan, ta sig österut, upp till Skeppsbrokajen via Norra Smedjegatan och via
den nya rondellen och Österleden ta sig till Stationen. Man kan låta hållplatsen för de
lokala bussarna finnas kvar vid Kungsplan genom att lägga till en hållplats vid
Hoglandspark, mitt emot Kungstorget. Där finns redan idag en outnyttjad hållplats.
Andra lämpliga hållplatser blir en närmre gymnasieskolorna som idag är en stor
majoritet av resenärerna från hållplatsen på Norra Kungsgatan och Busstorget. Även
hållplats närmre marinan blir möjlig.
Världsarvet
Karlskrona är en speciell stad genom att vara, Världsarvstaden – ett av Sveriges sju
underverk, som man själv uttrycker det på en turistkarta. Det är något att vara stolt
över och något man skall ta tillvara på. Idag har man sju informationsskyltar om
världsarvet som står utplacerade på Trossö. För att vara en del av det som anses
viktigast på hela jordklotet är det för blygsamt med sju stycken informationsskyltar.
Man måste utnyttja det bättre för att sälja staden och låta världsarvet bli en tydligare

22

del av Karlskronas identitet. Ta vara på det speciella som Jan Gehl uttrycker det i sin
Strategi Karlskrona.

Det speciella, och som gör det svårt, med Karlskronas världsarv är att det inte är lika
greppbart som Radiomasten i Grimeton eller Pyramiderna i Kairo eftersom det bland
annat är stadsplanen som är en del av världsarvet. Men inte desto mindre viktigt blir
det då att skapa en greppbar plats för världsarvet. En plats som turister besöker och
som karlskronabor tar sina besökare till för att stolt kunna visa och berätta att man
bor i en världsarvsstad.

Ett sätt är att skapa en huvudpunkt som blir en del av ett nät med flera punkter som
man tar sig runt mellan för att uppleva världsarvet. Upplevelsen av en stad blir för
många besökare mycket större och intressantare om man har en historia med sig
som förklarar och utvecklar det du ser och upplever. Att känna till sin egen stads
historia tror jag även stärker stadens identitet och de boendes känsla av samhörighet
till staden. På Kungstorget skulle man därför kunna skapa ett slags minnesmärke
över Karlskronas historia och ge berättelsen om vad som gör staden till ett världsarv.
Platsen skulle kunna vara huvudpunkten bland många andra punkter i staden som
illustrerar och berättar om Karlskrona. Starten på en vandring som tar dig genom
Trossö och berättelsen om Karlskronas historia. Från Kungstorget skulle man
exempelvis vidare kunna få reda på att man har ena huvudaxeln framför sig i form av
Norra Kungsgatan samt ges berättelsen om Fribergska huset som en del av
Hoglandspark och om hur det samspelar med huset i andra änden av parken.
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PLANFÖRSLAG
På Kungsplan anläggs ett nytt torg och en byggnad. Huvudsyftet med torget är att
skapa folkets torg där människor känner att de vill stanna upp, mötas och uppehålla
sig. Det erbjuds genom kvalitativa möjligheter att uppleva platsen och dess styrkor.
Skapa möjligheter för spontana möten mellan människor. Med sittplatser, både i form
av vanliga bänkar men även murar som kan uppfylla samma syfte. Beläggning som
får dig att uppleva de olika delarna av torget och att du är på torget. Ny byggnad med
bland annat bibliotek och affärs-, kafé- och restaurangytor för att skapa rörelse.

Att sommartid ha plats för uteserveringar som ger en levande inramning. Ha kvar
öppna ytor för att skapa möjligheter för spontana eller planerade arrangemang av
olika slag men även skapa ett innertorg, ett torg i torget som ett rum att vistas i.
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Torgets styrkor i omgivningen är Hoglands park och Fribergska huset. Därför är
torget öppet åt dessa håll och avgränsas åt öster av Fribergska huset och gång- och
cykelstråket som blir en förlängning av Norra Kungsgatan. Åt söder avgränsas torget
av Hoglands park och Östra Vittusgatan. För att stärka upplevelsen av att torget tittar
mot dessa delar får byggnaden en L-form och blir torgets avgränsning åt norr och
väster. Torget är alltså inte ett helt ”tomt” kvarter som är den något vanligare
utformningen på torg.

Karlskrona kommun tog 2006 fram Karlskrona Stadsmiljöprogram. Ett dokument
framtaget med visionen att ”Karlskrona skall året om för alla erbjuda vacker,
funktionell och ren miljö, intressanta upplevelser och ett attraktivt kommersiellt
utbud.” Programmet innehåller bland annat ett designprogram för den offentliga
miljön på Trossö och det är ett program som jag använder mig av när jag lägger fram
mitt förslag.
Byggnaden
Den nya byggnaden ges en L-form för att rama in torget och öppna upp mot de
stadsmässiga kvalitéer som Hoglandspark och Fribergska huset utgör. Som analysen
förordar skall byggnaden var minst en våning lägre än Fribergska huset för att låta
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detta hus fortsätta dominera platsen, omkring 4-5 våningar, och med sin utformning
smälta in på platsen.

Nackdelen med utformningen av byggnaden är att torget skärmas av för de resenärer
som kommer från stationen. Man får ingen korsning av torget av de som tar sig till
och ifrån torget och tappar därmed den rörelse som eventuellt skulle funnits.
Bedömningen är att byggnadens syfte för torget är viktigare och att majoriteten av
resenärerna från stationen är pendlare som har en bestämd punkt man skall ta sig till
när man kommer till Karlskrona. Alltså inte flanörer som skall ta sig an staden mer
planlöst och missar alltså inte de som eventuellt skulle stanna till på torget.

Historiskt har Kungsplan omgärdats av offentliga byggnader så att ge det nya torget
Karlskronas nya stadsbibliotek är naturligt. Ett torg på platsen är även bra ur
synvinkeln att det kommer ligga acceptabelt centralt samt ligga intill kollektivtrafik och
lättåtkomligt för såväl gång- och cykeltrafikanter som bilister.

Övriga delar av huset bör vara av
blandad verksamhet såsom
restaurang-, kafé- samt butikslokaler
på bottenplan tillsammans med
biblioteksentrén för att stimulera livet
på torget. De övriga våningarna kan
vara blandat bostäder och kontor
tillsammans med biblioteket. Med den
blandningen får man ett ”blandhus”
som kan skapa rörelse under större
delen av dygnet och man undviker en
”död” byggnad och plats under dagen.
Sommartid kan uteserveringar med

Föreslagen yta för uteserveringar

fördel anläggas på torgets norra del.
Stenmurar och Möblemang
Stenmurarna på torget får ett flertal funktioner. Främst är det sittplatser som ramar in
torget på olika sätt och skapar olika rum. Murarna skall alltså inte vara högre än att
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de fungerar som sittplatser. Utmed
gång och cykelvägen läggs en mur
som skärmar torget från det stråket.
Intill biblioteksentrén skapar
stenmurarna en cykelparkering till
biblioteket. Stenmurarna fungerar även
som ryggar åt möblemang placerad
mer centralt på torget. På så sätt
försvinner upplevelsen av att man sitter
på en soffa mitt på torget utan känslan
blir mer som när möblemanget är

Färgad yta cykelparkering

placerat mot en husvägg.

En speciell detalj för torget är innertorget. Ett torg i torget, skapat av stenmurarna.
Med innertorget skapas ett mindre rum att uppehålla sig i. Rummet får flera
sittmöbler, även bord och ges ett schackbräde i beläggningen, en detalj som i
Varberg används flitigt under främst sommarmånaderna.

Sittmöblerna på torget är
”Lessebosoffan” som enligt
Karlskronas Stadsmiljöprogram skall
vara sittmöbeln i den inre stadskärnan
med hårdgjorda ytor.

Vatten är en viktig del av Karlskronas
identitet och något som alltid har
fascinerat och lockat människor. Ett

Lessebosoffan

Källa: Karlskrona kommun (2006)

vattenspel får därför en plats på torget och placeras för att även bli en del av
bibliotekets entré. Trots dess placering blir inte vattenspegeln i vägen då den inte
ligger i något naturligt stråk över torget och till eller ifrån biblioteksentrén.
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Exempelbild

Foto: Rickard Alström

Beläggning
Beläggningen på ett torg fyller en viktig
funktion. Beläggningen kan göra
platsen mer levande genom att man
arbetar med olika färger och material.
På kungstorget visar beläggningen
torgets avgränsning samt torgets två
rum, innertorget och cykelparkeringen.
Bibliotekets entré får en ”röd matta” av
Vånga granit i beläggningen för att markera bibliotekets centrala plats på torget.
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Bibliotekets entré med en uteservering i bakgrunden

Karlskronas Stadsmiljöprogram förespråkar flammad granit samt ljusgrå Sienasten
på ytor där många fotgängare rör sig. Flammad granit innebär att stenen har en så
kallad flammad yta. Det ger en grov yta som ändå är jämn utan att det innebär
halkrisk. Huvudmaterialet för torget blir flammad granit och innertorget får den ljusgrå
siena stenen. Schackbrädet får gatsten som ram med den flammade graniten och
siena stenen som schackrutor. Cykelparkeringen får vanlig gatusten.

Flammad granit

Ljusgrå Sienaplattor

Källa Karlskrona kommun 2006

30

Belysning
Genom att jobba med belysningen kan
man stärka upplevelsen av en plats
efter mörkrets inbrott. Viktigt ur
trygghetsaspekten är att inte ha för
stark belysning över dem som befinner
sig på platsen. Det ger en bländande
effekt som sänker mörkerseendet och
det kan skapa en känsla av osäkerhet.

Foto: Rickard Alström

Platsen ges därför ljuskällor som riktar sig från besökaren mot olika mål. Fasaderna
på biblioteket och Fribergska huset ges belysning samt alla murar. Även vattenspelet
får bli en ljuspunkt. På så sätt får platsen lysa upp sig själv istället för att ges olika
lampor. Då får man behagliga ljuspunkter som gör att man kan uppleva platsens
kvalitéer och samtidigt ha god överblick över sin omgivning.
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