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Det pågår en diskurs om att reducera bilismen och det blir därför allt viktigare att skapa hållbara 
gång- och cykelstråk. Detta eftersom bilismen påverkar staden negativt ur ett miljö- och 
trygghetsmässigt perspektiv. 
 
Då Karlskrona kommun avser att etablera ett nytt resecentrum med 450 närliggande bostäder i 
området Gullberna ökar behovet av ett väl fungerande gång- och cykelstråk för detta och 
omkringliggande områden. Det är därför av stor vikt att utveckla det gång- och cykelstråk som 
sträcker sig mellan bostadsområdena Kungsmarken och Marieberg via framtida Gullberna 
stationsområde och vidare mot halvexternt handelsområdet Amiralen för att tillgodose den nya 
befolkningsökningen i och med nybyggnation av bostäder och resecentrum. 
 

Nyckelord: Fysisk planering, urban design, stråk, väg, gång, cykel, trafik, infrastruktur, växtlighet, 
Karlskrona, mötesplats, gestaltning, utformning. 
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Det pågår en planeringsdiskurs om att minska bilismen, eftersom den påverkar staden negativt. Inte 
bara ur ett trygghetsperspektiv utan även ur ett miljömässigt perspektiv. Därför är det av vikt att 
främja gång- och cykeltrafik genom väl fungerande stråk. Stråk fungerar som mötesplatser i staden 
och motverkar sociala klyftor. Attraktiva stråk lockar till fysiska aktiviteter som resulterar i förbättrad 
mental och fysisk hälsa. (Movium 2013, s. 7, 9, 11) Det blir allt viktigare att skapa stråk för ett hållbart 
samhälle som lockar till rörelse genom gång och cykel.   
 
I Karlskrona kommun, i Blekinge län (se Bilaga 1), planeras ett nytt resecentrum för tåg- och 
busstrafik. Detta resecentrum ska lokaliseras i Gullberna. Intilliggande områden är bostadsområdena 
Kungsmarken, Marieberg och Gullberna Park. I områdena Kungsmarken och Marieberg, som 
angränsar till varandra, finns skola och förskola samt mindre centrumverksamhet. Gullberna park 
utgörs idag av bostäder, förskola och konferensverksamhet. I Gullberna planeras även för 150 nya 
bostäder samt ytterligare 300 nya bostäder i Gullberna park, strax sydöst om stationsområdet. I 
Karlskrona kommuns Översiktsplan belyses behovet av att utveckla gång- och cykeltrafiken intill och i 
det nya stationsområdet, i huvudsak när det gäller trygghet- och säkerhetsaspekter. (Karlskrona 
Översiktsplan 2030 2010, s. 45, 50) Med ett nytt resecentrum och 450 nya bostäder ökar behovet av 
en väl fungerande gång- och cykeltrafik. Det gång- och cykelstråk som idag sträcker sig mellan 
Kungsmarken, Marieberg och Gullberna till handelsområdet Amiralen präglas av skiftande topografi 
och innefattar ett flertal barriärer som påverkar färden, inte minst när det gäller trygghet och 
säkerhet. Exempel på en påtaglig barriär är det järnvägsspår som gång- och cykeltrafiken måste 
korsa. (Se Karta 1 nedan) 

 
KARTA 1 
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Att utveckla gång- och cykelvägen som sträcker sig mellan Kungsmarken/Marieberg kan anses som 
en oaktuell handling i dagsläget då detta är kostsamt. Men efter byggnationen av det nya 
stationsläget samt bostäder och centrumutveckling kan utvecklingen av gång- och cykelstråket anses 
som aktuellt.  
 

 
Arbetet syftar till att undersöka och utveckla det gång- och cykelstråk som leder mellan 
Kungsmarken, Marieberg och Amiralen. Nyckelbegreppet stråk undersöks och vidgas till beskrivning 
av principer för vad ett väl fungerande gång- och cykelstråk bör utgöras av. Vidare utförs ett 
planförslag där slutsatser av diskussionen fullbordas i ett utvecklingsförslag för fallet Kungsmarken, 
Marieberg och Amiralen.    

Med en etablering av ett resecentrum och 450 nya bostäder ökar behovet av ett väl fungerande 
gång- och cykelstråk. Vad utgör ett väl fungerande gång- och cykelstråk? Hur kan gång- och 
cykelstråket som leder mellan Kungsmarken/Marieberg och Amiralen utvecklas till ett väl fungerande 
stråk samt tillgodose den nya befolkningsökningen i och med nybyggnation av bostäder och 
resecentrum? 

Begreppet stråk kan förklaras som sammanhängande fysiska länkar efter varandra. I detta arbete 
benämns stråk som en länk som används för färd från en plats till en annan. Dessa kan möjliggöra 
fysisk aktivitet och rekreation. Gång- och cykelstråk används, som namnet tyder på, av gång- och 
cykeltrafikanter och utesluter de flesta motordrivna fordonstyper. 

I det fortsatta arbetet kommer Kungsmarken och Marieberg i de flesta fall att benämnas som 
Kungamarken/Marieberg. Detta för att områdena angränsar till varandra och behandlas i de flesta 
fall i arbetet som ett område som där gång- och cykelstråket startar eller slutar.   

Enligt 3 kap 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) ska översiktsplanen ange riktningen för den fysiska 
miljöns långsiktiga utveckling. Översiktsplanen ska vägleda beslut för användning av mark- och 
vattenområden samt användning, utveckling och bevarande av den bebyggda miljön. (Plan- och 
bygglag 2010)  
 
Följande definition av en översiktsplan presenterar Karlskrona kommun: ”En översiktsplan är 
kommunens vision för den framtida utvecklingen. Planen ska fungera som en vägledning för 
kommunen och andra myndigheter vid beslut i frågor om kommunens mark- och vattenanvändning.” 
(Karlskrona kommun 2010, s. 12) 

En fördjupad översiktsplan är ett komplement till översiktsplanen. Denna är liksom översiktsplanen 
ej bindande utan endast till för vägledning på en mer detaljerad nivå som ofta täcker ett mindre 
område än översiktsplanen.   

Barriärer definieras i detta arbete som ett hinder för framkomlighet. Exempel på en barriär kan vara 
en hårt trafikerad väg, järnvägsspår eller omfattande topografiska skillnader som försämrar 
framkomligheten.  
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Återkommande i arbetets förslagsdel är begreppet upphöjt stråk. Denna definition används istället 
för bro. Detta för att belysa att stråket, med sin grönska och belysning, endast höjs upp samt att 
undvika den barriäreffekt som en bro kan uppfattas inneha, då det kan finnas svårigheter för vissa 
trafikanter att ta sig upp på broar.  

Arbetets ämne avgränsas till en diskussion kring stråk, både gång- och cykelstråk, samt kriterier för 
en väl fungerande rörelse med dessa trafikantslag. Forskningen avgränsas till vad som utgör ett väl 
fungerande gång- och/eller cykelstråk. Empirin avgränsas till trafikanternas uppfattning om stråket 
mellan Kungsmarken/Marieberg och Amiralen. Diskussionen avgränsas till hur fallet 
Kungsmarken/Marieberg kan utvecklas till ett väl fungerande stråk och samtidigt bemöta den 
planerade befolkningsökningen, i och med nya bostäder, samt det nya stationsläget i Gullberna.     

Den geografiska avgränsningen utgör främst gång- och cykelstråket i sig och dess närmsta omgivning. 
I den omgivningen ingår området Marieberg/Kungsmarken, Gullberna park, den södra delen av 
Amiralen men även omkringliggande vägar för motordriven trafik som kommer i kontakt eller korsar 
gång- och cykelstråket. Kartan nedan illustrerar den geografiska avgränsningen där den svarta linjen 
avskiljer aktuell mark och nedtonat område som inte innefattas i avgränsningen. Den röda 
markeringen på kartan illustrerar gång- och cykelnätet i stadsdelen, där den fetmarkerade linjen 
omfattar avgränsningen på stråket. 
 

 
KARTA 2 

 
Området Marieberg/Kungsmarken utgörs av två bostadsområden med samma namn, Marieberg i 
söder samt Kungsmarken i norr. Dessa områden benämns dock som ett eftersom det underlättar 
referering och på grund av att det är relevant att koppla samman de båda områdena, som angränsar 
till varandra, till stråket. 
 
Anledningen till att inte avgränsningen innefattar hela Amiralen är på grund av att det är stråket 
mellan Marieberg/Kungsmarken och Amiralen detta arbete berör. Viss hänsyn har dock tagits då 



Moa Öhman Kandidatarbete 2014 2014.06.16 

 

avgränsningen innefattar den rondell i Amiralen som möjliggör att alla trafikanter kan färdas vidare 
runt till andra delar av området.  
 
Gång- och cykelstråket, Marieberg/Kungsmarken samt Amiralen utgör de mest betydande områdena 
för detta arbete. Dock har området där Gullberna station planeras att anläggas tagits med i den 
geografiska avgränsningen. Detta då stationen i framtiden kan utgöra en viktig knutpunkt som 
därmed är av betydelse att koppla samman med stråket. Kartan nedan visar namnen på de vägar 
som gång- och cykelstråket korsar eller kommer i kontakt med och som därför blir relevanta för 
arbetet. Kartan visar även lokaliseringen på de områden som omger gång- och cykelstråket.   
 

 
KARTA 3 
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Designing the walkable city är ett dokument författat av Michael Southworth som är professor inom 
stads- och regionalplanering samt landskapsarkitektur och miljöplanering vid Berkeley universitetet i 
Kalifornien, USA. Southworth diskuterar värdet av gångbarhet, där hälsoaspekten är ett argument, 
men även dess begränsningar i form av avstånd. Han redogör för sex stycken kriterier för en gångbar 
stad. Dessa innefattar: anslutning till omkringliggande vägnät, sammankopplingar till andra trafikslag 
såsom kollektivtrafik, en tät funktionsblandning, en stad skyddad från både trafik- och 
samhällsrelaterade brott, hög kvalitet av stråk såsom bra belysning och slutligen en stad med ett 
sammanhängande mönster av blandad markanvändning.     

Dokumentet Hela staden - argument för en grönblå stadsbyggnad är författad av Lunds kommun i 
samarbete med forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Movium. I dokumentet framläggs 
argument för hur en hållbar stadsbyggnad uppnås genom att integrera grönska och vatten. 
Argumenten innefattar aspekter som att vegetation främjar ökad fysisk aktivitet och mental 
återhämtning, vilket i sin tur bidrar till förbättrad hälsa. Även att gröna stråk påverkar människans 
välbefinnande positivt och att bilfria stråk främjar en tryggare liksom renare miljö. Argumenten delas 
in i fem stycken aspekter som innefattar hälsa, klimat, livskvalitet, attraktivitet och ekonomi. 

GCM-Handboken är en handbok inom trafikplanering framtagen av Sveriges kommuner och landsting 
samt Trafikverket. Handboken riktar in sig på planering inom gång-, cykel- och mopedtrafik. I 
handboken redogörs för flera aspekter både innan, under och efter utveckling av vägar för dessa 
trafikgrupper. Bland annat finns olycksstatistik inom de olika trafikgrupperna men även vad 
planeraren ska tänka på vid val av grönska vid nyplantering med hänsyn till saltade vägar under 
vinterhalvåret.  

Den gröna promenadstaden är en fördjupad översiktsplan för utveckling av Stockholms stads natur 
och parker. Dokumentet är ett tillägg till Stockholms stads översiktsplan Promenadstaden och ska 
fungera som ett stadsövergripande styrdokument för stadens gröna ytor. Versionen som detta 
arbete utgått ifrån är ett utställningsförslag från maj 2013. I dokumentet introduceras den 
fördjupade översiktsplanens tre mål och 14 strategier för utveckling av Stockholm stads parker och 
natur. Stadens tre mål är följande: Stockholms gröna karaktär, Stockholmarnas gröna vardagsrum 
och Stockholms ekologiska infrastruktur. I de 14 strategierna påträffas bland annat: stråk som 
kopplar samman områden, fler gröna mötesplatser och klimatanpassad stad.       

Översiktsplan 2030 är en översiktsplan framtagen av Karlskrona kommun. Dokumentet redogör för 
kommunens markanvändning och framtida utveckling inom bland annat bostäder och kollektvitrafik. 
I dokumentet finns även en beskrivning av Gullberna stationsområde, med etablering av ett nytt 
resecentrum, med omkringliggande områden. Kommunen planerar för 150 nya bostäder intill 
stationen samt 300 nya bostäder i närliggande område. Dokumentet redogör även för kommunens 
planstrategier som bland annat utgör ”effektivare infrastruktur och grönare stad”.  
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Kungsmarken är ett bostadsområde, vars byggnader är belägna uppe på en höjd i nordvästra 
Karlskrona. Byggnaderna utgörs av två slingrande huslängor som uppfördes under 1960 till 70-talen.  
Karlskronahem och PBA utgör fastighetsägarna. Det finns närliggande skola och förskola samt 
äldreomsorg och närbutiker. Området ligger cirka 6 kilometer från Karlskrona centrum. 
(Karlskronahems webbplats 2014a, PBA:s webbplats 2014) 

Marieberg består av ett 10-tal byggnader som utgörs av bostäder och är beläget strax söder om 
Kungsmarken. Marieberg byggdes på 1950-talet och Karlskronahem är idag fastighetsägare. I 
området finns affär, gatukök och postombud. Området ligger cirka 5 kilometer från Karlskrona 
centrum. (Karlskronahems webbplats 2014b) 

Amiralen är ett halvexternt handelsområde som öppnade år 1993 och är beläget i Lyckeby som tillhör 
nordöstra Karlskrona. I Amiralen finns specialiserade butiker för mat, inredning, kosmetika, 
elektronik, kläder, hem och fritid samt bank och systembolag. Fastighetsägarna för Amiralen utgörs 
av ECF Karlskrona Retail AB samt ICA Fastigheter Sverige AB. Området inrymmer över 1000 avgiftsfria 
parkeringsplatser och har årligen 3 miljoner besökare. (Amiralens webbplats 2014) 

Kungsmarken består till största del av öppen mark och är omgiven av lövskog medan majoriteten av 
Marieberg består av bebyggd yta följt av lövskog, främst i de norra delarna. Amiralen består av 
öppen mark men innehar också vägstruktur, vilket de två tidigare nämnda områdena även innehar. 
Kungsmarken är beläget på en höjd och Marieberg i en sluttning. Amiralens placering utgörs av en 
relativt plan yta. 
 
Stråket är placerat på framförallt öppen mark, men vidrör även skogspartier med lövskog. 
Vattenområde, bebyggelse- och industrimark samt ytterligare skogspartier finns belägna i stråkets 
omgivning. Stråket är placerat intill det övriga vägnätet och korsar detta vid ett flertal tillfällen. 
Eftersom Kungsmarken/Marieberg, Amiralen och sträckan däremellan innefattar stråkets sträckning, 
utgörs stråket av en topografisk variation. 
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KARTA 4 

Vad säger Karlskrona Översiktsplan om utvecklingen av områdena omkring gång- och cykelstråket? 
två områden pekas ut i Översiktsplanen som utvecklingsområden när det gäller resecentrum och 
stadsdelscentrum samt bostäder. Dessa två är Gullberna station och Gullberna park. Nedan redogörs 
vad Karlskrona Översiktsplan säger om dessa områden.  

Kommunerna i Blekinge län vill satsa på spårbunden trafik. Därför ser Karlskrona kommun 
tillsammans med Regionen, staten och Trafikverket en möjlighet att utveckla tågtrafiken i Karlskrona 
genom att upprusta Kust-till-kustbanan som leds från Emmaboda till Karlskrona och även bygga en 
ny station. Detta nya stationsläge har lokaliserats i Gullberna. (Karlskrona kommun 2010, s. 31) 
 
Den nya stationen ska fungera som en knut- och bytespunkt för flera trafikslag såsom tåg- och 
busstrafik. I och med detta finns stora möjligheter att utveckla kollektivtrafiken i kommunen. Ett nytt 
resecentrum kräver en ny på- och avfart till Österleden. Denna har lokaliserats i höjd med Gullberna 
station. Stationen planeras vara planskild då det ökar framkomligheten för olika trafikslag. 
(Karlskrona kommun 2010, s. 31, 49, 50, 71) 
 
Förutom upprustning av Kust-till-kustbanan ska spåret mellan Gullberna station och Karlskrona 
centrum utökas från ett till två spår. Verköbanan föreslås även den att rustas upp för transport av 
gods mellan Gullberna och Verkö, Karlskronas industrihamn med koppling via färja till resterande 
Europa. En ny godsbanegård föreslås i Gullberna istället för att godset i dagsläget transporteras in till 
centrum för att sedan transporteras till andra städer. (Karlskrona kommun 2010, s. 31) 
 
En ny station i Gullberna ska gynna kopplingen mellan Gullberna och Kungsmarken då 
Översiktsplanen föreslår ett nytt stadsdelscentrum på Kungsmarksplan intill stationen. Förutom 
stationen föreslås även utveckling av nya bostäder intill stationsområdet med cirka 150 nya 
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lägenheter. Kommunen anser att gång- och cykelstråk behöver utvecklas inom aspekten trygghet 
samt att bättre skyltning krävs. (Karlskrona kommun 2010, s. 31, 45, 47, 50)     
 
I en första etapp ska parkering för bilar och cyklar angöras. Även upprustning av kust-till-kustbanan 
som vid skrivande stund (maj 2014) är genomförd. Vid andra etappen som beräknas påbörjas 2015, 
uppförs ett modernt resecentrum. (Karlskrona kommun 2010, s. 50)   

Gullberna park är ett så kallat stadsbygdsområde. Dessa områden vill kommunen förtäta för att 
skapa starkare centrumidentiteter. Gullberna park är ett område som pekats ut för att det har stor 
utvecklingspotential för nya bostäder. Vid förtätning av ett område kräver nybyggnationen service 
som i sig leder till ett etablerat centrum. Ett etablerat centrum ger förutsättningar till förbättrad 
kommunikation. (Karlskrona kommun 2010, s. 28, 45) 
 
I Gullberna Park planeras det för 300 nya lägenheter (Karlskrona kommun 2010, s. 45). I skrivande 
stund, maj 2014, pågår ett framställande av en detaljplan för Gullberna park. Denna detaljplan 
framställs av FOJAB arkitekter. (FOJAB Arkitekter 2014)  
 
I och med utveckling av bostäder ökar behovet att utveckla gång- och cykelvägar, specifikt de stråk 
som går i öst- och västlig riktning. Slutligen pekas Gullberna park ut som ett av Karlskrona kommuns 
natura 2000- och nyckelbiotopsområden vilket betyder att det är beläget i markområde för 
Karlskronas ekologiska ryggrad. (Karlskrona kommun 2010, s. 29, 49, 50, 135)  
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I kommande avsnitt redogörs för den forskning som ligger till grund för diskussionen och 
planförslaget. Forskningen syftar till att besvara delfrågan: ” Vad utgör ett väl fungerande gång- och 
cykelstråk?”. 

I Designing the walkable city redogör Michael Southworth för kriterier för en väldesignad gångbar 
stad. Dokumentet täcker i huvudsak gångtrafik men även cykeltrafik som han säger går hand i hand 
när det gäller vissa behov och värden. När han redogör för planering av gångtrafik är det i huvudsak 
för USA:s städer.  
  
Han pratar om historiens gångstråk i USA som byggdes bort på 1920-talet av när bilismen slog 
igenom. Stadens nät av gångstråk splittrades vid bygge av bilvägar med högre hastigheter. Detta 
ledde till barriärer i gångtrafiken och begränsade rörelse för gångtrafikanter. Han definierar uttrycket 
walkability, direktöversatt som gångbarhet, som ett samspel mellan den bebyggda miljön i staden 
som uppmuntrar invånare till rörelse. Detta genom att förse staden med gångstråk som kopplas till 
viktiga platser, med god framkomlighet, hög säkerhet och tilltalande omgivning. (Southworth 2005, s. 
247, 248)  
 
Southworth redogör även för gångtrafik som ett miljövänligt transportmedel som har låg inverkan på 
miljön. Det bidrar heller inte till buller och släpper ut giftiga avgaser. Han refererar även till en studie 
utförd i Irland som säger att invånare i ett gångvänligt grannskap innefattar högre social interaktion. 
(Southworth 2005, s. 248) 
 
Följande designkriterier utgör enligt Southworth ett gångbart stråk: anslutning till omkringliggande 
vägnät, sammankopplingar till andra trafikslag såsom kollektivtrafik, en tät funktionsblandning, en 
stad skyddad från både trafikrelaterad och samhällsrelaterade brott, hög kvalitet av stråk såsom bra 
belysning och slutligen en stad med ett sammanhängande stråk.  

Anslutningen till omkringliggande vägnät bestäms av faktorer som förekomst av trottoarer och andra 
gångstråk, vägens kontinuitet och avsaknad av barriärer och hinder. Det är enkelt att påstå att ett 
avstånd är gångbart för att det enligt fågelsperspektivet ser gångbart ut, men det som spelar roll är 
hur stråken är utplacerade mellan punkt a och b. Då städer bli allt tätare och kvarteren allt mindre 
blir även alternativen för gång fler och fågelperspektivet mer korrekt. När det gäller avståndet till 
viktiga punkter i staden bör alternativa gångstråk ses över då Southworth menar att en stad med hög 
densitet och fler korsningar ofta går hand i hand med ett väl fungerat vägnät för gångtrafikanter. 
Barriärer såsom järnvägar, utmärkande topografi och trafikleder måste minimeras.  (Southworth 
2005, s. 249,250) 

Det är viktigt att ansluta till större städer och regioner genom en närhet till trafik som når utanför 
staden såsom buss, tåg och bilvägar. Stationer för kollektivtrafik ska vara utplacerade så att 
gångavståndet är mellan 10 och 20 minuter från bostaden och kommersiella områden såsom handel.  
Ett välutvecklat gångvägnät ansluter till stadens alla färdemedel.  (Southworth 2005, s. 250) 
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Dagliga behov och möjligheten att uträtta dagliga ärenden ska finnas på ett gångavstånd mellan 10 
och 20 minuter från bostaden menar Southworth. I dagliga behov ingår dagligvaruhandel, 
kollektivtrafik, vård, skola och även vistelse i park. (Southworth 2005, s. 250)  

Southworth menar att säkerhet är en av de viktigaste och mest utvecklade aspekterna i gångtrafiken. 
För att undvika dödsfall och olyckor i trafiken samt göra den mer gångvänlig används anordningar för 
att sakta ner trafiken. Detta genom avsmalning av vägar, farthinder, upphöjning av övergångar, 
ojämn stenläggning, rondeller med mera. En problematik i trafiken när det gäller säkerhet är barn. 
Flera städer har utvecklat säkrare vägar till skolan för barn genom olika program som ska reducera 
olyckor med barn inblandade. (Southworth 2005, s. 250, 251) 

Grundläggande för gångtrafiken är stråkets kvalitet. Ett gångstråk ska enligt Southworth vara 
kontinuerligt, inneha en relativt plan markbeläggning utan gropar, gupp eller andra hinder som 
försvårar framkomligheten för gångtrafikanter och rullstolsburna. Stråket ska vara så brett att 2-3 
personer ska kunna gå i bredd. Växtlighet intill stråket isolerar gångtrafikanter från annan trafik. Ett 
upplyst stråk kan ge en känsla av trygghet. (Southworth 2005, s. 251) 

Det mest problematiska kriteriet är ett sammanhänga nät av stråk. Southworth menar att om gång 
ska uppmuntras räcker det inte med att uppfylla de tidigare kriterierna i sig själva. Det 
sammanhängande stråket i sig är det som lockar gångtrafikanter. Fler aspekter kan bidra till en 
positiv promenadupplevelse såsom den bebyggda omgivningen, stråkets utformning, synliga 
aktiviteter, transparens av fasader, växtlighet, ljus och utblickar. (Southworth 2005, s. 251) Stora 
parkeringsytor, shoppinggallerior och samhällets tillit till elektronisk kommunikation leder till urbana 
miljöer som är svåra att läsa av och observera. Southworth (2005, s. 252) menar att ”A transparent 
environment allows one to sense the social and natural life of a place through first hand 
observation.”. Sådana kvaliter är omöjliga att uppnå i och med massproduktionen av trafikanalyser 
och planering. Det krävs en uppmärksamhet och detaljerad design för den specifika platsen. 
(Southworth 2005, s. 252)   
 
En aspekt för ett gångbart stråk som har ignorerats enligt Southworth är estetiskt tilltalande miljöer 
som omger gångstråket. Han anser att en promenad som erbjuder en spännande och skiftande 
omgivning, sociala möten och är lustfylld ofta genomförs fler gånger (Southworth 2005, s. 249). 
 
Studier visar att avstånd till slutmålet är det som avgör om en person väljer att gå eller åka bil. Den 
aspekten går före väder, fysiska hinder, säkerhet och rädsla att bli utsatt för brott (Southworth 2005, 
s. 249). 

Lunds kommun har i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och Movium författat 
dokumentet Hela staden - argument för en grönblå stadsbyggnad. I detta dokument presenteras 
olika argument för att planera för växtlighet och vatten i städer och vilka fördelar som finns med att 
utföra sådana åtgärder. 

Enligt fakta som författarna framlägger är fysisk inaktivitet ett stort problem. Men områden med 
växtlighet av god kvalité har visat sig uppmuntra till fysisk aktivitet. Dessa områden används för 
promenader, jogging och cykling men även i rekreationssyfte. För att bidra till god tillgänglighet till 
växtlighetsrika platser bör dessa placeras där människor bor och vistas. Utöver tillgänglighet spelar 
platsens utformning även en roll i om människor använder platsen. Har platsen en tilltalande 



Moa Öhman Kandidatarbete 2014 2014.06.16 

 

utformning lockas fler människor att besöka den. I och med detta bidrar platser med växtlighet 
människors fysiska hälsa och aktivitet. (Olsson 2013, s. 22, 23) 

Växtlighet bidrar till ökad trygghet för gång- och cykeltrafikanter, eftersom träd som skiljer dessa 
trafikanter med motordriven trafik minskar risken för kollision. Eftersom ljudet studsar på hårdgjorda 
ytor genereras ökade bullernivåer från motordriven trafik. Växtlighet bidrar till dämpade bullernivåer 
i och med att ljudvågorna absorberas upp av mjukgjorda ytor. Enligt en amerikansk studie motverkar 
växtlighet aggressivt beteende, vilket även medför en minskad rädsla för brott. (Olsson 2013, s. 25, 
33) 

Grönområden och stråk är en del av en stads attraktiva miljö och bör fungera som 
rekreationsområden. De utgör mötesplatser som därmed skapar möjlighet för social interaktion 
mellan olika etniska, ålders- och sociala grupper oavsett ekonomiska förutsättningar och status. 
Därmed minskas sociala klyftor av de som använder platsen. Om dessa platser med växtlighet utgör 
flera funktioner kan fler tänkas vistas där och utföra en variation av aktiviteter, såsom rekreation och 
lek samt social samvaro. (Olsson 2013, s. 27, 28, 51)  

GCM-Handbok är en handbok utformad av Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting. För att 
minska biltrafiken vill författarna till dokumentet lyfta vikten av gång- och cykeltrafik inte bara ur ett 
hållbarhetsperspektiv utan även ett hälsoperspektiv. Denna handbok behandlar gång- och cykeltrafik 
men även mopedtrafik och syftar till att fungera som ett stöd vid gcm-planering.  
 
När det gäller korta avstånd upp till 2 km dominerar gångtrafik, vilket motsvarar 25-30 minuter. 
Tillgängligheten för gående är beroende av avstånd eller den tid det tar att färdas, men även 
gångstråkets uppbyggnad såsom underhåll och drift. (Sveriges kommuner och landsting & 
Trafikverket 2010, s. 9) 
 
När det gäller barn i trafiken krävs en trygg omgivning med trafikseparering, specifikt från 
motortrafik, samt hastighetsreglering vid korsningar för att föräldrar ska känna sig trygga med att 
släppa ut sina barn i trafiken. Detta gäller specifikt barn mellan 6-12 år då dessa inte anses vara 
mogna i trafiken. Belysning och närhet till byggnader bidrar till trygghetskänslan. Då gångtrafikanter 
ofta inte syns i trafiken i mörker ställs ett krav på belysning och utformningen av stråket. (Sveriges 
kommuner och landsting & Trafikverket 2010, s. 9, 10) 
 
Gångnätet kan delas upp i det nödvändiga vardagliga samt det rekreativa, där det nödvändiga 
vardagliga används för att utföra vardagens nödvändiga ärenden och det rekreativa används för 
rekreation vid till exempel promenader och andra rörelseaktiviteter. De rekreativa stråken lockar 
med avsaknad från biltrafik, vatten, grönska i skog och park. (Sveriges kommuner och landsting & 
Trafikverket 2010, s. 19) 
 
När det gäller cykeltrafik väljer många att cykla upp till ett avstånd på 5 km. I städer med 
trängselproblem ökar dessa avstånd till mellan 8-9 km. För att cyklister ska välja att färdas på ett 
stråk ska detta ha ett jämnare underlag än omkringliggande vägar. Detta för att cyklar har begränsad 
stötdämpning. (Sveriges kommuner och landsting & Trafikverket 2010, s. 10, 11)  
 
För att öka säkerheten i trafiken för gång- och cykeltrafikanter krävs fler säkra passager genom 
biltrafiknätet då kollision med motortrafik är den näst vanligaste olycksfaktorn. Att separera gång- 
och cykeltrafik ger en ökad trygghet för gångtrafikanterna samt ökad framkomlighet för cyklisterna. 
Däremot har det ingen nämnvärd betydelse för trafiksäkerheten då antalet olyckor uppgår till 1 % av 
gång- och cykeltrafikanternas skador, enligt sjukvårdsstatistik, där dessa kolliderat med varandra. Vid 
nybyggnation av gång- och cykelvägar rekommenderar VGU, som är ett planeringsverktyg för 
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utformning av vägar och gator, att separation mellan gång- och cykeltrafik alltid ska eftersträvas. 
Seppareringen kan till exempel ske genom en vit heldragen linje i underlaget eller en kännbar gräns 
av till exempel en skiljeremsa i ett annat material. (Sveriges kommuner och landsting & Trafikverket 
2010, s. 13, 15, 55, 56)  

Den gröna promenadstaden är en fördjupad översiktsplan och ett komplement till Stockholms 
översiktsplan Promenadstaden. Dokumentet fungerar som ett stadsövergripande styrdokument för 
utveckling av Stockholms parker och natur. I visionen för 2030 presenteras Stockholms unika 
kombination av stadspuls och lugna natur där alla invånare ska ha tillgång till attraktiva 
grönområden. I dokumentet lyfts 3 övergripande mål samt 14 strategier. Av dessa strategier ingår 
bland annat: 

Grönområden mellan stadsdelar är en viktig roll för en mer sammankopplad stad, men dessa 
områden kan även utgöra barriärer. Det är därför viktigt att sammanlänka områden genom 
Stockholmsstråk. Dessa stråk är välskötta gröna länkar med målpunkter för aktiviteter och funktioner 
såsom odling, utomhusgym, bollplank och caféer. Dessa målpunkter kan minska det upplevda 
avståndet mellan olika stadsdelar. Att ta till vara på landskapet och låta naturen växa fritt bidrar till 
ekologiska spridningsvägar samt gör stråket mer estetiskt tilltalande och dramatiskt. Ur ett 
trygghetsperspektiv är god belysning och ordentlig skötsel av stråken viktigt. Slutligen blir 
Stockholmsstråken en viktig komponent för att stärka kopplingen och öka genomströmningen mellan 
olika stadsdelar. (Stockholm stad 2013, s. 11)  

I promenadstaden ska det vara lockande och lätt att cykla och gå mellan vardagens viktiga 
komponeter. För att uppnå detta ska ett nät av gröna länkar utvecklas. Detta nät utgörs av offentliga 
rum, såsom parker, torg, naturområden och ytor för idrott, som kopplas samman av trädbevuxna 
gator och gångstråk. Målet är att skapa ett stadslandskap med gator avstängda från bilar, med gröna 
gågator för gröna promenader med växtklädda tak, väggar och förgårdar. (Stockholm stad 2013, s. 
12) 
 
I stadens yttre delar ska befintliga gång- och cykelstråk rustas upp då de ibland anses vara 
svårorienterade, otrygga, bullerstörda, övergivna, oattraktiva samt att stråken utgörs av dålig 
kvalitet. Istället ska de utvecklas till ett tydligare nät av gång- och cykelstråk genom att exempelvis 
minska barriäreffekter och buller men även öka tryggheten genom belysning och tydliga överblickar. 
Slutligen ska det gröna nätet av stråk bidra till att invånare i Stockholm går och cyklar till arbetet, 
skolan och andra aktiviteter. (Stockholm stad 2013, s. 12, 13) 

I stadens gröna rum tillåts människor att mötas spontant. Dessa möten kan ske mellan människor i 
olika åldrar, från olika kulturella och sociala bakgrunder och från olika stadsdelar. Detta har stor vikt 
för hur invånarna uppfattar sin stad och sina medmänniskor. Att utforma rum för sociala möten leder 
till motverkad segregation och motverkat utanförskap. Därför ska Stockholm skapa nya gröna 
målpunkter för spontana möten mellan både invånare och besökare. (Stockholm stad 2013, s. 15, 16) 

Stockholms stränder och vatten utgör en huvuddel av stadens identitet och karaktär. Detta genom 
dess strandpromenader och blåa utblickar som utgör en viktig komponent i det gröna nätet av stråk. 
Stockholm har tidigare värnat om tillgängligheten till dess stränder genom att utveckla promenader 
längs kajer och stränder. Stockholm stad anser att det är av vikt att fortsätta med denna utveckling. 
Då hamn- och industriområden byggs om är det av vikt att breda stråk utformas, samt att blåa 
utblickar tas tillvara. (Stockholm stad 2013, s. 13) 
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Detta dokument har bidragit med strategier och mål för en grön promenadstad. Dessa mål och 
strategier är relativt övergripande i dess karaktär och bedöms kunna appliceras eller användas som 
riktlinjer i Karlskrona. Det finns även vissa likheter i strategierna och målen som återfinns i 
Karlskrona. Precis som Stockholm innehar Karlskrona ett vattennära läge och det är aktuellt att binda 
samman stadsdelar, i detta fall Kungsmarken/Marieberg och Amiralen. 

Visionen för Karlskrona kommuns utveckling mot ett hållbart samhälle bygger på 4 hörnstenar. Dessa 
är följande: Den attraktiva livsmiljön där attraktiva miljöer för boende erbjuds, där en stad med stil 
och puls i ett levande världsarv byggs samt att goda förbindelser med omvärlden finns. Det växande 
näringslivet där staden skapar ett bra klimat för entreprenörer, erbjuder en god tillväxt för drivande 
företag samt stärkta affärer och kontakter. Den bästa kunskapen där kommunen lockar med 
kompetens, kunskaper och drivkraft, bildar ett nytänkande universitet samt skapar skolor som 
inspirerar till lärande. Och slutligen det öppna sinnet där staden välkomnar nya människor, lär av 
andra med en lyhördhet samt har en trygg inställning till förändring. (Karlskrona kommun 2010, s. 17)  
      
Utefter dessa 4 hörnstenar har planeringsstrategier för ett hållbart samhälle utvecklats. Av dessa 
planstrategier ingår bland annat: 

Denna strategi innebär att hållbara lösningar som minskar både persontransporter och miljö- och 
klimatpåverkan bör eftersträvas. (Karlskrona kommun 2010, s. 25) 

Denna strategi innebär att Karlskrona kommun vill utveckla och bevara stadens gröna struktur men 
även stärka bristande strukturer. Detta för att tillgången till grönområden har stor påverkan på 
invånarnas folkhälsa, möjlighet till rekreation och god livsmiljö samt den biologiska mångfalden. 
(Karlskrona kommun 2010, s. 25) 
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I följande avsnitt behandlas de metoder som ligger till grund för arbetet. För att arbetet ska svara på 
den problemformulering som presenteras används fler metoder vid inhämtning av empiri för att 
identifiera gång- och cykelstråkets egenskaper i fallet Kungsmarken/Marieberg och Amiralen. Dessa 
fungerar som ett komplement till både varandra och litteraturstudien genom en observation som 
särskiljer vad som sker samt intervjuer som kompletterar varför detta sker. Även en inventering som 
identifierar stråkets egenskaper och en kartstudie som ger förståelse i stråkets fysiska utformning.   

Problemformuleringen är uppdelad i två delfrågor vilka lyder som följande: ”Vad utgör ett väl 
fungerande gång- och cykelstråk?” och ”Hur kan gång- och cykelstråket som leder mellan 
Kungsmarken/Marieberg och Amiralen utvecklas till ett väl fungerande stråk samt tillgodose den nya 
befolkningsökningen i och med nybyggnation av bostäder och resecentrum?”. Ur dessa två delfrågor 
kan tre steg urskiljas. Det första steget är att identifiera vad som utgör ett väl fungerande gång- och 
cykelstråk. Detta genom att samla in tidigare forskning och strategier. Det andra steget går ut på att 
identifiera gång- och cykelstråkets egenskaper i fallet Kungsmarken/Marieberg och Amiralen. Detta 
genom inventering och observation av stråket samt intervjuer med personer som är kopplade till 
området och stråket. Därefter diskuteras den forskning som tagits fram med det resultat av 
metoderna och aspekter tas fram som kan svara på det tredje steget om hur gång- och cykelstråket i 
Kungsmarken/Marieberg ska utvecklas.     

 

Kartstudien syftar till att ge en övergripande uppfattning av området Marieberg/Kungsmarken samt 
det gång- och cykelstråk som leder från området till Amiralen. Kartstudien kan ligga till grund för 
övriga metoder då det går att undersöka vilka delar av stråket som är av intresse att studera mer 
noggrant under fältarbete. Kartstudien utgör därmed ett verktyg för att förbereda för övriga 
metoder.  

Kartstudien utförs digitalt och omfattar både kartor i GIS och CAD. Genom GIS kan information om 
topografiska skillnader och markanvändning inhämtas, medan CAD möjliggör mer precisa mått och 
strukturell utformning.  Google Maps bidrar med riktlinjer för mätning av avstånd och lokalisering av 
olika platser (Google Maps 2014).  

Vid tillämpning av kartstudien möjliggörs som sagt endast en övergripande uppfattning genom att 
kartorna studeras från fågelperspektiv. Därmed skapas ingen helhetsbild över området respektive 
stråket. Studerande av området vid fältarbete kompletterar dock detta eftersom betraktaren då 
vistas på marknivå. Det kan även finnas svårigheter i att föreställa sig topografiska skillnader baserat 
på höjdkurvor, vilket fältarbete återigen möjliggör. 
 

 

Inventering av gång- och cykelstråket syftar till att granska dess utformning och egenskaper. 
Inventeringen sker till fots på gång- och cykelstråket och i bil på de bilvägar som sträcker sig 
längsmed och korsar stråket. Detta för att betrakta stråkets egenskaper från olika riktningar, 
exempelvis då bilvägen korsar stråket, vilket kan bidra till en helhetsuppfattning där olika 
trafikgrupper är inkluderade. 
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Vid inventering kommer följande huvudaspekter att betraktas: barriärer, över- och undergångar samt 
korsningar, anslutande vägnät, topografiska skillnader, omgivning och utformning. Dessa aspekter 
kommer sedan att jämföras med den information som framkommer i litteraturen gällande vad som 
utgör ett väl fungerande stråk. Under inventeringen ska stråkets utformning och egenskaper 
dokumenteras genom fotografering. Detta för att både påvisa och styrka de påståenden som 
framkommer av inventeringen samt att dokumentationen underlättar för framtida arbete.   
 
Det som framkommer under inventeringen kan även kompletteras med hur intervjuobjekten 
beskriver stråket och dess egenskaper för att få en så tydlig och sanningsenlig bild som möjligt. Detta 
för att motverka subjektiviteten som uppkommer i inventeringen där inventerarens bild blir den 
sanna bilden.  

Vid inventering bör inventerarens subjektivitet finnas med i åtanke. Baserat på dennes bakgrund och 
egenskaper kan platsen och situationen uppfattas på ett visst sätt. Det är därför av vikt att jämföra 
resultatet av inventeringen med övriga metoder. Framförallt resultatet av intervjumetoden spelar en 
viktig roll. Detta eftersom att andra personer, i form av intervjuobjekten, yttrar sig om deras 
uppfattning.  
 
Vid inventeringstillfället bör det faktum att årstid och tidpunkt kan påverka iakttagelser finnas med i 
åtanke. Under vinterhalvåret tenderar rummen att uppfattas som mer öppna då trädkronorna inte 
blommar, vilket de gör under sommartid. När det gäller tidpunkt på dygnet kan exempelvis sikten 
skilja sig från dagtid och nattetid.  

För att beröra ytterligare ett trafikantslag, utöver bilist och gående, kan det möjligvis vara relevant 
att utföra inventeringen av stråket via cykel. Det finns dock dessvärre inte tillgång till cykel, varför 
detta inte är möjligt. 

Observationen syftar till att frambringa en tydlig bild av gång- och cykelstråket som sträcker sig 
mellan Kungsmarken/Marieberg och Amiralen. Att ta reda på vilka trafikanter som färdas på stråket 
och hur de beter sig och agerar. Detta genom att färdas till fots på stråket från 
Kungsmarken/Marieberg till Amiralen och tillbaka. Men även att färdas med bil på de vägar som 
leder längsmed och korsar stråket.  

Observationen ska komma att äga rum på eftermiddagen. Anledningen till detta är att det 
förmodligen vistas fler trafikanter av olika slag på vägar och stråk vid denna tidpunkt, då människor 
reser till och från arbete eller skola samt ska inhandla varor eller färdas till fritidsaktiviteter. Det bör 
påpekas att detta endast är en spekulation. Under observationen kommer ett diskret 
tillvägagångssätt tillämpas för att inte väcka uppmärksamhet hos andra trafikanter. Observationen 
sker till fots samt till viss del i bil i området Kungsmarken/Marieberg och på det gång- och cykelstråk 
som leder mellan området och Amiralen liksom på de bilvägar som leder längsmed och korsar gång- 
och cykelstråket.  
 
Två huvudfrågor utgör betraktatandet under observationen, vilka beskrivs nedan.   

1. Vilka trafikanter färdas på och intill stråket? 

Denna fråga svarar på vilka trafikanter som befinner sig på och använder stråket. Dessa 
trafikanttyper kan sedan delas upp i grupper, vilka kommer att genomsyra arbetet och diskussionen 
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om ett förbättrat stråk senare i planförslaget. Exempel på möjliga trafikgrupper är gångtrafikanter 
och cyklister. 

2. Hur agerar och beter sig dessa trafikanter? 

Utefter de trafikantgrupper som identifieras i tidigare fråga, kan deras beteende och agerande på 
stråket urskiljas. Aspekter att undersöka kan vara hur gångtrafikanter respektive cyklister rör sig samt 
hur gångtrafikanter och cyklister gemensamt rör sig. Även hur trafikanterna på stråket förhåller sig 
till trafikanterna runtom stråket, i form av exempelvis bilister och andra gång- och cykeltrafikanter. 

Det är av stor vikt att observatören smälter in i omgivningen för att inte påverka rörelsemönster eller 
beteende hos de som studeras. Det är även av stor vikt att observatören undviker interaktion med 
observationsobjekten för att inte misstolka en situation. (Denscombe 2009, s.72, 79) Därför bör vikt 
läggas på att smälta in och välja en bra plats för iakttagelse. Det bör finnas med i åtanke att 
observation som tillvägagångssätt inte ger någon helhetssyn på situationen då den endast besvarar 
vad som händer och inte varför (Denscombe 2009, s.79-80). Det innebär att observationen bör 
kompletteras med exempelvis intervjuer som kan besvara frågan varför genom detaljerade och 
personliga svar.    

Eftersom observationen genomförs inom en viss begränsad tid, kan det finnas en problematik med 
att generalisera iakttagelser. Detta då det under andra tidpunkter kan se annorlunda ut eller 
uppfattas på ett annat sätt. En spekulation är att den tid på morgonen respektive eftermiddagen då 
människor reser till och från arbete eller skola bör det mer trafikanter av olika slag befinna sig på 
vägar och stråk. 

  

Intervjuer kommer att utföras i området Kungsmarken/Marieberg rörande det gång- och cykelstråk 
som leder mellan området och Amiralen. Intervjuerna syftar till att få en detaljerad bild av personers 
uppfattning om gång- och cykelstråket. Inkommen empiri i form av intervjuobjektens svar kan 
jämföras med det som framkommer vid observation och inventering samt ställas mot den 
information som beskrivs i litteraturen.  

I och med att arbetet bland annat syftar till att studera området Kungsmarken/Mariebergs koppling 
till Amiralen, utförs de tänkta intervjuerna i just Kungsmarken respektive Marieberg. Detta för att 
lättare finna intervjuobjekt som är boende i eller har en koppling till området och även till gång- och 
cykelstråket. Om objektet inte har en koppling till gång- och cykelstråket kan andra frågor ställas som 
rör trafiken runtom stråket, exempelvis biltrafiken till Amiralen som sträcker sig längsmed samt 
korsar stråket. Intervjuerna kommer att utföras på en tidpunkt där fler rör sig i området. 
Uppskattningsvis bör detta vara på eftermiddagen då de äldre slutat arbetet och de yngre slutat 
skolan. Anledningen till detta är som sagt att finna personer som arbetar och bor i området när de 
rör sig till och från arbetet, skolan, aktiviteter eller butiker för inhandling av varor. I och med detta 
ökar sannorlikheten att intervjuobjekten, med en bredare skara av personer i olika åldrar, med olika 
bakgrund och med olika sysselsättningar, identifieras. Då intervjuerna endast är en av fler metoder, 
tillsammans med inventeringen, observationen och studie av litteraturen, kommer en generalisering 
av intervjuobjekten att göras. Detta innebär att intervjuobjekten kommer att vara anonyma då 
dessas identitet och bakgrund inte anses ha någon relevans för det problem som ska undersökas. 
 
Intervjuerna kommer att utföras i en semistrukturerad form, vilket innebär att intervjun innefattas av 
vissa huvudfrågor men ger intervjuobjektet en frihet i sina svar och kan därmed dela med sig av 
djupare och mer detaljerade svar och erfarenheter. (Denscombe 2009, s. 234–235) De huvudfrågor 
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som används i intervjuerna syftar till att få vetskap om information om intervjuobjektets användning 
och uppfattning av cykel- och gångstråket mellan Kungsmarken/Marieberg och Amiralen. Följande 
huvudfrågor kommer att användas vid intervjuerna:   
 

1. Bor du i området? 

Intervjuerna kommer att utföras i området Kungsmarken/Marieberg med personer som befinner sig 
på platsen. Därför kan ett nej på denna inledande fråga leda till följdfrågor, som vad personen har för 
annan koppling till området. Denna fråga är relevant då undersökningen utgår från boende i 
Kungsmarken/Marieberg eller personer med annan koppling till området.  

2. Besöker du Amiralen för att uträtta ärenden? 

Denna fråga ställdes för att identifiera intervjuobjekt med koppling till Amiralen där fråga 3, 
nästkommande fråga, blir en naturlig följdfråga. Om personen inte har någon koppling till Amiralen 
kan andra frågor ställas om gång- och cykeltrafiken i Kungsmarken/Mariberg, som utgör en del av 
gång- och cykelstråket. 

3. Hur tar du dig dit? 

Om personen svarat ”ja” på fråga nummer 2 är denna fråga relevant. Beroende av svar på fråga 
nummer 3 kan andra följdfrågor ställas om varför personen väljer ett transportslag framför andra 
sådana samt om personen använder gång- och cykelstråket. Om personen inte använder gång- och 
cykelstråket kan följdfrågan ”Vad är anledningen till detta?” ställas som i sin tur kan leda till att det 
framkommer information om bristande egenskaper rörande stråket.  
 
Om personen använder gång- och cykelstråket ställs frågan: ”Hur upplever du stråket?”, vilket ger 
intervjuobjekten möjlighet att bidra med positiva såväl negativa aspekter rörande stråket. Med 
denna fråga är förhoppningen att intervjuobjekten kan peka ut specifika egenskaper om stråket som 
bidrar till en bedömning om hur väl gång- och cykelstråket fungerar respektive inte fungerar.  

Det är av stor vikt att intervjuaren har ett objektivt och neutralt förhållningssätt till intervjuobjektet 
och dennes svar. Den så kallade intervjuareffekten medför att det är svårt att avgöra om 
intervjuobjektens svar har validitet då en person kan svara olika beroende på hur den uppfattar 
intervjuaren. Företeelser som ålder, kön, och etnicitet kan påverka intervjuobjektets avsikt att svara 
ärligt på en fråga. (Denscombe 2009, s. 244–246) Detta bör finnas med i åtanke vid bedömning av 
empirin som inkommer. Slutligen kan intervjuobjektens svar skilja sig beroende på tid och rum 
(Denscombe 2009, s. 269). 
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Måndagen den 5:e maj och tisdagen den 6:e maj utfördes en kartstudie, en inventering av området, 
en observation av området samt intervjuer. I följande avsnitt presenteras det framkomna resultatet 
för vardera metod med hjälp av kartor och bilder. Avsnittet avslutas sedan med en sammanfattning. 

Måndagen den 5:e maj utfördes en kartstudie av området Kungsmarken/Marieberg och det gång- 
och cykelstråk som sträcker sig mellan området och Amiralen. Kartstudien syftade till att få en tydlig 
bild av området och identifiera specifika platser som var av intresse för djupare undersökning. 

Då området studerades i Google Maps lokaliserades och identifierades 4 specifika platser där olika 
trafikstråk korsade varandra. Den första identifierade platsen är den där gång- och cykelstråket 
korsar järnvägen vid Kungsmarksvägen, den andra och tredje platsen är där gång- och cykelstråket på 
två ställen korsar en biltrafikerad väg i form av Gullbernavägen och Lallerstedts gata och den sista 
platsen är där gång- och cykelstråket leds i tunnel under järnvägen och den biltrafikerade flerfiliga 
Verkövägen. Dessa platser tenderade att ur ett fågelperspektiv uppfattas som problematiska då 
oskyddade trafikanter, gång- och cykeltrafikanter, möter motortrafikanter. Dessa ska därför 
undersökas noggrant i kommande inventering, observation och intervjuer. Härmed kommer dessa 
platser eller korsningar att benämnas som 1, 2, 3 och 4.   
 

KARTA 5 
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KARTA 6 

 
Då området studerades i GIS, Geografiska Informations-system, framkom det att gång- och 
cykelstråket utgörs av avsevärt skiftande topografi. I synnerhet gällande Kungsmarksvägen där det 
sluttar ner från Kungsmarken mot järnvägen och Marieberg samt Hultvägen, där topografin både 
stiger upp mot infarten till Kolonivägen och sluttar därefter ner mot infarten till Gullberna park och 
Astervägen (se karta nedan). Stråket omges till stor del av skog och öppen mark. Förutom bebyggda 
områden och vägar av olika slag möter även stråket vatten vid den östra delen av sträckningen.  

 
KARTA 7 

Genom att arbeta med stråket, Kungsmarken/Marieberg och Amiralen i CAD, Computer-aided 
design, framkom mer precisa höjdskillnader och avstånd. Då det gäller stråkets topografi så finns en 
lutning från Kungsmarken ned mot Marieberg via Kungsmarksvägen. Den högsta punkten, det vill 
säga knappt 124 meter är belägen öster om Kungsmarken medan det vid korsningen 
Kungsmarksvägen och Gullbernavägen är en höjd på drygt 108 meter. Därefter sker en vag lutning 
ned till drygt 107 meter vid korsningen mellan Gullbernavägen och Hultvägen. Efter tunneln under 
Österleden sker en höjdökning på Hultvägen upp till knappt 114 meter. Därefter sluttar stråket ned 
till knappt 108 meter vid Astervägen, för att sedan utgöras av en relativt plan yta med höjdskillnader 
mellan ungefär 107 och 109 meter fram till tunneln under Verkövägen. Tunneln under Verkövägen 
vid Amiralen utgör den lägsta punkten på en höjd av drygt 105 meter. 
 



Moa Öhman Kandidatarbete 2014 2014.06.16 

 

 
KARTA 8 
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Måndagen den 5:e maj mellan klockan 13.00 och 14.00 utfördes en inventering av området 
Kungsmarken/Marieberg samt det cykel- och gångstråk som leder mellan området och Amiralen. 
Inventeringen utfördes både genom att färdas på sträckan till fots samt färdas längsmed och korsa 
sträckan med bil. Under inventeringen betraktades ett antal huvudaspekter, vilka redogörs nedan. 
Genom fotografering dokumenterades stråkets egenskaper för att styrka de påståenden som 
framläggs rörande stråket samt underlätta fortsatt arbete. 

Stråket går att dela upp i 6 delar baserat på vägstruktur och omgivning. Kartan nedan har 
producerats för att tydligt visa det uppdelade stråket. Dessa olika delar benämns som A-F. Denna 
karta kommer att fungera som grund vid redogörelse av inventeringsresultatet för de olika 
aspekterna, detta för att resultatet inte ska bli svårtolkat.  
 

 
KARTA 9 

 
För att få en tydlig bild av stråket så genomfördes en promenad till fots med andra trafikanter som 
startade vid Kungsmarken/Marieberg och avslutades vid Amiralen. Följande inventeringsresultat 
kommer därför att presenteras som i en promenad längs gång- och cykelstråket del för del med 
kompletterande fotografier. De huvudaspekter som betraktades under inventeringen var följande: 
barriärer, över- och undergångar samt korsningar, anslutande vägnät, topografiska skillnader samt 
stråkets omgivning och utformning. Dessa aspekter kommer nedan att beskrivas i stråkets olika 
delar.  

Del A består av Kungsmarksvägen som är uppdelad i bilväg och gång- och cykelväg. För att fortsätta 
på stråket ska gång- och cykeltrafikanterna först korsa bilvägen för att sedan korsa järnvägsspåret. 
Detta genom ett obevakat övergångsställe, som innebär ett övergångsställe utan trafikljus och/eller -
ljud (Transportstyrelsens webbplats 2013), samt en avskild gång- och cykelövergång med bommar. 
(Se bild 1)  
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Från Kungsmarken sluttar vägen avsevärt ner mot Marieberg (se bild 2). Vid järnvägsspåret möter 
och övergår Kungsmarksvägen till Gullbernavägen som leder mot Amiralen eller in mot Trossö, 
Karlskrona centrum. Från Kungsmarksvägen finns fler mindre infartsvägar till Kungsmarken.    
 
Intill Kungsmarksvägens östra sida leder järnvägen (se bild 3) och nordöst och öster om vägen ligger 
området Kungsmarken med bostäder, ett mindre centrum samt skola. Stråket delas av mot bilvägen 
med en trottoarkant, däremot delas inte gång- och cykeltrafik av från varandra. Gång- och 
cykelvägen är mellan 3-4 meter bred med asfalt som underlag.   
 

 
BILD 1 

Efter övergången vid spåret leder del B, Gullbernvägen, stråket längsmed spårets östra sida (se bild 
1). Gullbernavägen är även den uppdelad i biltrafik och gång- och cykeltrafik med en trottoarkant. 
Gullbernavägen fortsätter mot Amiralen, och Österleden men gång- och cykelstråket svänger av mot 
öster in på Hultvägen. Efter spårövergången skiljs gång- och cykelvägen av med ett stålräcke de 
första 60-70 meterna (se bild 2). 
 
Stråkets topografi är flack. Förutom att stråket svänger av mot Hultvägen fortsätter som tidigare 
nämnt Gullbernavägen mot Amiralen och vidare till Österleden eller mot Trossö, som är Karlskronas 
centrum.  
 
På västra sidan av stråket sträcker sig tågspåret. Mellan spåret och stråket finns en tom gräsvuxen 
yta där oanvänt byggmaterial ligger samlat. Förutom bilvägen närmast på västra sidan om stråket 
sträcker sig en bit bort Österleden, den väg som Karlskronas trafik ut i resten av länet. Mellan 
Österleden och Gullbernavägen ligger en trädbevuxen yta som säkerligen ska fungera som ett 
naturligt bullerskydd (se bild 3). Bakom spåret reser sig Kungsmarkens slingrande byggnader. Stråket 
som är uppdelat mellan gång- och cykeltrafik har huvudsakligen asfalt som underlag. 
 

 
BILD 2 

Där del C börjar svänger gång- och cykelstråket av mot öster på Gullbernavägen mot Hultvägen. För 
att ta sig över Gullbernavägen är ett blått ”övergångsställe” utmarkerat. Den blå färgen på 
beläggningen innebär cykelöverfart där vanliga regler för cykelöverfart gäller (Gatubolaget 2007). 
Hultvägen sträcker sig under Österleden, som är upphöjd, i en planskild korsning (se bild 1). Under 
den planskilda korsningen skiljs gång- och cykelstråket åt med hjälp av ett stålräcke.  
 
Efter undergången av Österleden uppenbaras en stigande kurva som bildar en backe (se bild 2). 
Denna backe börjar sedan slutta vid infarten till Kolonivägen. Marken planas ut vid infarten till 
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Gullberna park. Denna del av stråket har en skiftande topografi som både stiger och sluttar. Efter 
undergången av Österleden ansluter ett cykelstråk i söder som sträcker sig längsmed Österleden och 
vidare till Karlskronas södra delar. Till Hultvägen ansluts två infarter, till ett bostadsområde via 
Kolonivägen samt en infart till Gullberna park via Astervägen. Vid den förstnämnda infarten leds 
gång- och cykeltrafiken över vägen med hjälp av ett obevakat övergångsställe men vid den andra 
avfarten, den till Gullberna park, har ingen övergång anlagts. I höjd med infarten till Kolonivägen 
finns en busshållsplats (se bild 3).  
  
Förutom den bilväg som går intill gång- och cykelstråket och de infarter från bilvägen som leder in till 
andra områden sträcker sig Österleden intill vägen. Vid busshållsplatsen är Österleden påtaglig, 
endast några meter skiljer Österleden från stråket. Underlaget är av asfalt och förutom de nämnda 
vägar och infarter är omgivningen intill stråket förhållandevis grön i form av skog eller snår av löv.   
 

 
BILD 3 

Del D är den del där gång- och cykelstråket skiljs från bilvägen. Stråket slingrar sig genom skog och 
grönska.  
 
Även om Gullberna park ej har en övergång för gång- och cykeltrafik så kopplas stråket på till 
infartsvägen till parken. Detta genom en asfalterad vägbit som möter bilvägen (se bild 1). Del D 
avslutas då stråket korsar en bilväg, Lallerstedts gata, som leder till Verkövägen och Amiralen. 
Stråkets topografi är flack. 
 
Stråket är mellan 3-3,5 meter brett och är av underlaget asfalt. Längs stråket finns belysningsstolpar 
utplacerat, en enstaka skräpkorg och ett fåtal sittplatser i form av en bänk (se bild 2). Stråket har ej 
någon skiljelinje mellan gång- och cykeltrafikanter. Det omges av grönska i form av skog av lövträd 
som skapar en rumskänsla med grönskan som väggar (se bild 3).  
 

 
BILD 4 

Del E börjar vid den korsning, som tidigare nämndes, där gång- och cykelstråket möter bilvägen 
Lallerstedts gata. Där gång- och cykeltrafiken ska korsa biltrafiken saknas en övergång (se bild 1). 
Förutom vid denna korsning är gång- och cykeltrafik helt skild från biltrafik. Även denna del av 
stråket omges av grönska.  
 
Del E är snarlik del D när det gäller topografi. Förutom bilvägen Lallerstedts gata som korsar stråket 
ansluter även en cykelväg i öster som leder cykeltrafiken till Verkö.  
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Längs stråket i norr sträcker sig järnvägen, med trafik ut till Verkö, som stråket vid ett ställe kommer i 
kontakt med. Där är det endast några få meter mellan spåret och stråket (se bild 2). Med havet i 
söder kommer stråket i kontakt med vatten som leds in under stråket och järnvägen. Omgivningen är 
grön och med rik växtlighet, och i söder mot havet finns en outnyttjad yta med äldre körsbärsträd 
med utsikt över vattnet (se bild 3). Stråket har ej någon skiljelinje mellan gång- och cykeltrafikanter. 
 

 
BILD 5 

Del F är den sista delen av stråket som arbetet undersöker. Delen består av en avvikande vägbit mot 
norr där gång- och cykelstråket ska korsa Verkövägen, en flerfilig 50-väg, samt järnvägen genom en 
tunnel. Efter tunneln leder stråket fram till handelsområdet Amiralens sydligaste del.  
 
Tunneln är nedsänkt under marken, därför sluttar stråket ner mot tunneln och stiger sedan efter 
tunneln (se bild 1 och 2). Därefter är gång- och cykelstråket flackt. Stråket ansluter till ett nät av 
flertalet vägar som går genom Amiralen-området till mindre köpcentrumbyggnader.   
 
Efter tunneln leds stråket intill en av Amiralens parkeringsytor, på västra sidan av stråket, och längs 
bilvägen som leder biltrafiken in till Amiralen, på östra sidan om stråket. Att tunneln ska korsa flera 
filer och järnväg gör att den behöver vara lång. Den är även smal och svagt upplyst vilket bidrar till en 
underjordisk känsla (se bild 3). Ingångarna till tunneln är försedda med trappsteg som täcker halva 
bredden och en ramp som täcker den andra halvan.   
 

 
BILD 6 

Sammanfattningsvis passerar stråket fyra korsningar där det antingen går över eller under den 
korsande trafiken. Topografin är skiftande (se kommande diagram). Stråket är ibland helt avskilt från 
bilväg och sträcker sig ibland intill.  Gång- och cykelstråket är alltid uppdelat från biltrafik med 
åtminstone en trottoarkant, däremot är gång- och cykeltrafik i flest fall inte skilda från varandra, 
detta gäller vid alla delar förutom B. Stråket sträcker sig intill bostadsområden, större vägar och 
järnvägar samt grönska och växtlighet. Stråkets beläggning består av asfalt. 
 
För att visa hur topografin förändras i de olika delarna av stråket har ett illustrativt diagram gjorts. I 
diagrammet syns lägsta och högsta höjd i meter.  
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BILD 7 
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Måndagen den 5:e maj mellan klockan 15.00 och 18.00 utfördes en observation av det gång- och 
cykelstråk som sträcker sig mellan Kungsmarken/Marieberg och Amiralen.  Observationen utfördes 
både genom att färdas på sträckan via fot och längsmed via bil. Detta för att kunna studera och 
urskilja aspekter rörande stråket ur olika trafikanters perspektiv.  
 
Följande två huvudfrågor utgjorde fokus vid observationen: ”Vilka trafikanter färdas på och intill 
stråket?” och ”Hur agerar och beter sig dessa trafikanter?”.  

- Vilka trafikanter färdas på och intill stråket? 

De trafikanter som identifierades på stråket var gångtrafikanter, cykeltrafikanter och även en 
mopedist. På de vägar som leder längsmed samt korsar stråket påträffades biltrafik, spårbunden 
trafik i form av tåg, kollektivtrafik samt tyngre trafik. I och med stråkets lokalisering nära ett större 
handelsområde påträffades tyngre trafik i form av lastbilar. Dessa trafikanter kan delas in i fyra 
trafikantgrupper: gångtrafikanter, cykeltrafikanter, spårbunden trafik och motortrafikanter, som 
inkluderar biltrafik, kollektivtrafik, tyngre trafik och andra motordrivna fordon. Dessa 
trafikantgrupper har markerats på kartan nedan.  
 

 

KARTA 10 

 
Den röda linjen illusterar de vägar där motortrafik påträffades. Den gröna linjen illusterar gångtrafik 
på stråket. Den blåa linjen illusterar cykeltrafiken på stråket. Slutligen illusterar den gula linjen 
spårbunden trafik, i form av järnvägen. Det bör finnas med i åtanke att denna karta endast markerar 
de vägar som har ingått i observationen och där olika trafikanter har identifierats på.  

- Hur agerar och beter sig dessa trafikanter? 
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Under observationen framkom det att cykel- och gångbanan inte har någon skiljelinje mellan 
gångtrafikanterna och cykeltrafikanterna. Det innebär att trafikgrupperna som vistas där delar 
färdväg och rör sig gemensamt i vardera riktning. I och med detta uppmärksammades två 
huvudsakliga aspekter mellan dessa trafikanter, gällande dels en osäkerhet hos trafikanterna om var 
och hur dessa skulle mötas och dels en stor hastighetsskillnad mellan dessa. Ett exempel som 
inträffade ett flertal gånger var när en gångtrafikant mötte en cyklist och det uppstod en tveksamhet 
gällande åt vilken sida av stråket de skulle väja. Den stora hastighetsskillnaden mellan cykeltrafik och 
gångtrafik spelade även en huvudsaklig roll då gångtrafikanter som gick med ryggen mot en sluttande 
backe ofta tittade bakåt för att i tid upptäcka och hinna väja för cyklisterna som kom i hög fart.  
 
Det observerades även en problematik när gång- och cykeltrafiken skulle möta annan trafik såsom 
spårtrafik eller motortrafik. Kartan nedan pekar på fyra platser varav 1, 2 och 3 visade sig framkalla 
missförstånd i vilken trafikant som har företräde.   

 

KARTA 11 

Vid korsning 1 framgick det tydligt att gångtrafikanter som befann sig vid övergångsstället fick vänta 
innan bilarna stannade för dem. Vid ett övergångsställe har bilisten skyldighet att stanna för 
gångtrafikanten vilket, vid ett flertal tillfällen, inte skedde. Vid ett tillfälle fälldes bommarna ner och 
tåget åkte förbi. Det stoppade upp all trafik. Tåget har vid den korsningen en högre prioritet än andra 
trafikslag.  

Vid korsning 2 uppstod en osäker situation där cyklisten körde ut i vägen så att bilisten fick bromsa 
in. Annars observerades att bilister inte stannade för cyklister som väntade vid den övergången. 
Övergången är markerad i blå vilket betyder att det är en cykelövergång.   

I och med att korsning 3 inte innehar en markerad övergång, vilket framkom vid inventeringen, 
slutade situationen olika varje tillfälle en gång- eller cykeltrafikant skulle möta en biltrafikant. Vid 
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ungefär hälften av fallen stannade bilen för gång- eller cykeltrafikanten och vid resterande tillfällen 
tvärtom.  
 

Tisdagen den 6:e maj mellan 15.00 och 18.00 utfördes ett 15-tal intervjuer. Intervjuerna skedde med 
förbipasserande i området Kungsmarken/Marieberg och första delen av stråket, alltså 
Kungsmarksvägen. Detta för att intervjuobjekten skulle ha någon slags koppling till området 
Kungsmarken/Marieberg och gång- och cykelstråket som leder mellan området och Amiralen som 
boende, arbetande eller annat i området. Intervjuobjekten kommer att förbli anonyma då deras 
bakgrund, ålder och etnicitet med mera inte anses vara relevant för detta arbete. Av 16 tillfrågade 
valde 15 personer att svara på intervjufrågorna. Detta innebär en svarsfrekvens på knappt 94 
procent. Av 15 personer befann sig 4 i Mariebergs centrum, 6 personer i Kungsmarken och 5 
personer på Kungsmarksvägen. Intervjuobjekten svarade följande på nedanstående frågor:  

  
1. Bor du i området? 

12 personer av de tillfrågade angav att de bodde i Kungsmarken eller Marieberg. Av dessa personer 
bodde 6 i Kungsmarken och 6 personer i Marieberg. 3 personer svarade att de arbetade i 
Kungsmarken/Marieberg varav 1 arbetade i Sunnadalskolan, 1 på ”second hand”-butiken Lindra på 
Kungsmarksplan och den sista personen uppgav ej arbetsplats. 2 personer svarade att de antingen 
uträttade ett raskt ärende eller var på besök hos en boende i området Kungsmarken/Marieberg.      

2. Besöker du Amiralen för att uträtta ärenden? 

Alla 15 personer hade besökt Amiralen minst 1 gång. 8 av dessa personer besökte Amiralen varje 
vecka för att handla livsmedel. 5 personer besökte Amiralen med jämna mellanrum men valde att 
handla livsmedel på annat håll. 2 personer hade besökt Amiralen någon enstaka gång.  

3. Hur tar du dig dit? 

Av de 8 personer som besökte Amiralen varje vecka åkte 3 personer bil, 3 personer buss och 2 
använde gång- och cykelstråket genom att cykla eller gå. Av de 5 personer som besökte Amiralen 
med jämna mellanrum gick och cyklade 3 personer och 2 tog bussen. De 2 personer som endast 
besökt Amiralen någon enstaka gång färdades båda med bil.  

4. Hur upplever du stråket?  

De 5 personer som använde gång- och cykelstråket fick frågan hur dem upplevde stråket. 4 personer 
av 5 uppskattade grönskan och växtligheten som omger stråket. 3 personer av 5 upplevde dock en 
otrygghet i att man som gång- och cykeltrafikant var oskyddad från annan trafik. Exempelvis vid 
korsningar och övergångar. 2 av de personer som gick och cyklade upplevde att bilisterna körde för 
fort och inte visade hänsyn i trafiken. 2 personer påpekade att de ville ha ett stråk som var uppdelat 
mellan gångtrafik och cykeltrafik för att de själva hade varit med om situationer där trafikanterna 
varit osäkra på vart de ska cykla och gå, vilket kunnat leda till en olycka. Slutligen angav 3 personer 
att avståndet och eller topografin var en problematik då det försvårade färden med varor tillbaka i 
form av uppförsbacke eller lång sträcka.  
 
De resterande 10 personerna som valde buss och bil som färdmedel fick frågan varför de inte cyklade 
eller gick och om det var något av stråkets egenskaper som gjorde att de valde bort gång- och 
cykelstråket. 5 personer svarade att de valde bil eller buss för bekvämligheten och 2 av dessa 
påpekade att korsningen vid Gullbernavägen och Hultvägen, den blåmarkerade övergången, var 
problematisk då det flera gånger uppstått missförstånd cyklister och de själva som bilister emellan 
om vem som ska visa vem företräde. 1 av dessa påpekade att han inte ville att hans barn skulle cykla 
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den vägen på grund av den blåa övergången. Resterande av de 10 som valde buss och bil svarade 3 
personer att gång- och cykelstråket var onödigt långt och att uppförsbacken hem var jobbig och att 
bil eller buss därför var ett smidigare alternativ. 2 svarade att de inte hade någon erfarenhet av gång- 
och cykelstråket då de sällan besöker Amiralen.   
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I kommande avsnitt ska den empiri som framkommit under arbetets metoder möta den forskning 
som behandlar ämnet stråk. En diskussion som svarar på arbetets frågeställning ska leda till ett antal 
principer som kommer att ligga till grund för det kommande förslaget. Diskussionen är indelad i tre 
steg som urskilts från problemformuleringens två delfrågor som lyder: ”Vad utgör ett väl fungerande 
gång- och cykelstråk?” och ”Hur kan gång- och cykelstråket som leder mellan 
Kungsmarken/Marieberg och Amiralen utvecklas till ett väl fungerande stråk samt tillgodose den nya 
befolkningsökningen i och med nybyggnation av bostäder och resecentrum?”. Steg 1 går ut på att 
identifiera vad som utgör ett väl fungerande gång- och cykelstråk. Steg 2 går ut på att identifiera 
gång- och cykelstråkets egenskaper i fallet Kungsmarken/Marieberg och Amiralen. Dessa två steg 
behandlas under samma avsnitt. Slutligen går steg 3 ut på att identifiera principer om hur gång- och 
cykelstråket i Kungsmarken/Marieberg ska utvecklas. Dessa principer presenteras sedan i ett förslag.       
  
Av den forskning som tagits fram samt den empiri som framkommit har vissa genomgående aspekter 
urskilts. Dessa är framkomlighet, trygghet och säkerhet, tilltalande omgivning och utförande samt 
sociala möten.   

Southworth menar att det, genom att förse staden med stråk som kopplas till viktiga platser, går att 
uppmuntra till rörelse. Av dessa viktiga platser skulle till exempel handelsområdet Amiralen och 
Gullberna station urskiljas. Han identifierar ett antal designkriterier för ett väl fungerande och 
sammanhängande stråk. Av de designkriterier han redogör för framkommer vikten av stråkets 
anslutning till omkringliggande vägnät. (Southworth 2005, s. 248)  
 
Då kartstudien utfördes identifierades 4 platser där olika trafikstråk korsade varandra, vilka skulle 
undersökas vidare under kommande metoder. Korsningarna var följande: då gång- och cykelstråket 
korsar Kungsmarksvägen och järnvägen, då stråket korsar Gullbernavägen, då stråket korsar 
Lallerstedts gata samt när stråket korsar Verkövägen och järnvägen (se karta på nästa sida). Från ett 
fågelperspektiv tolkades dessa korsningar som barriärer i stråket. Och därmed problematiska då 
barriärer enligt Southworth kan utgöra hinder i stråket och påverka stråkets koppling eller anslutning 
till omkringliggande vägnät (Southworth 2005, s. 249, 250). Under inventeringen undersöktes dessa 4 
korsningar där framkom att alla dessa korsningar, som tidigare tolkat, utgjorde barriärer i gång- och 
cykelstråket.  
 
För att minska bilismen måste trafikplaneringen ge plats för väl utbyggda gång- och cykelstråk, vilket 
är en av Karlskrona kommuns planeringsstrategier för ett hållbart samhälle, där effektivare 
infrastruktur ska minska persontransporter (Karlskrona kommun 2010, s. 25). En mer effektiv 
infrastruktur går att koppla till att Southworth anser att ett välutvecklat gångvägnät ansluter till 
stadens alla trafikalternativ. Stationer för kollektivtrafik ska vara utplacerade med ett gångavstånd på 
10-20 minuter från bostaden (Southworth 2005, s. 250). Om gång- och cykelnätet är väl kopplat till 
kollektivtrafiken med korta avstånd till dessa kan persontransporter minska, vilket leder till ett bättre 
klimat då hållbara transportmedel väljs före bilen. Vilket är vad Karlskrona kommun strävar efter.  
 
Avstånd är den huvudsakliga aspekten, enligt Southworth, som bestämmer om en person väljer att 
gå alternativt åka bil eller buss (Southworth 2005, s. 249). Därför är det av stor vikt att ett stråk som 
fungerar som ett vardagligt stråk inte är längre än nödvändigt. Vid jämförelse på en karta framkom 
att fågelvägen mellan Kungsmarken/Marieberg och Amiralen är betydligt kortare än stråkets 
sträckning. Specifikt när stråket ska korsa järnvägen och Kungsmarksvägen upplevs övergångens 
placering som en omväg. Att stråkets sträckning utgör en omväg kan alltså påverka om invånare i 
Kungsmarken/Marieberg använder det för att ta sig till Amiralen eller väljer att ta bussen alternativt 
bilen. Det framgår i GCM-Hanboken att de korta resorna upp till 2 kilometer domineras av 
gångtrafikanter. Det tar mellan 25-30 minuter att färdas denna sträcka, vilket beror på stråkets skick 
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(Sveriges kommuner och landsting & Trafikverket 2010, s. 9). Vid en utveckling av stråket mellan 
Kungsmarken/Marieberg och Amiralen kan dessa värden utgöra en riktlinje för att så många som 
möjligt väljer att gå den sträckan. I intervjuerna framkom det att 3 personer ansåg att avståndet 
tillsammans med topografi utgjorde en negativ egenskap. Men dessa resenärer valde ändå att cykla 
eller gå och handla vid Amiralen. Genom att minska avståndet skulle fler trafikanter kunna lockas att 
använda stråket.   
 
Southworth menar att en stad med hög densitet av korsande stråk går hand i hand med ett väl 
fungerande vägnät. Och därmed ett stråk med god anslutning till omkringliggande vägnät. Den goda 
anslutningen bestäms av faktorer som förekomst av trottoarer och andra gångstråk samt hur 
sammanhängande stråket är utan att trafikanten stöter på hinder och barriärer som försvårar 
framkomligheten. (Southworth 2005, s. 249, 250) Sådana barriärer kan till exempel vara bilvägar med 
hög hastighet, tågräls eller återvändsgator. Korsning 1 utgjorde en barriär i stråket både när det 
gäller den bilväg som ska korsas men även den järnvägsövergång som hålls stängd med hjälp av 
bommar när tågen åker förbi. Korsning 2 där stråket ska korsa en bilväg med hastigheten 50 
kilometer i timmen och där övergången är markerad i en blå färg utgjorde även en barriär. Korsning 3 
utgör en barriär där gång- och cykeltrafik ska möta biltrafik i en hastighet på 50 kilometer i timmen 
utan en markerad övergång. Slutligen utgjorde korsning 4 en barriär där gång- och cykeltrafiken leds 
under en flerfilig väg samt en järnväg i en trång och mörk undergång. Dessa barriärer och oskyddade 
övergångar som förekommer i stråket kan bidra negativt då dessa kan påverka trafikanternas 
uppfattning om tryggheten och säkerheten på stråket och kan i värsta fall leda till att stråket undviks. 

Trygghet och säkerhet för både gång- och cykeltrafikanter är ett återkommande ämne.  Enligt GCM-
Hanboken är olyckor med gång- eller cykeltrafikanter och motorfordon inblandade den näst största 
olycksgruppen. Genom att exempelvis skapa säkra passager för gång- och cykeltrafikanter genom 
biltrafiknätet kan dessa olyckor bli färre. 
Av de 4 korsningar som tidigare nämndes 
framkom det vid observationen att i 3 av 
4 korsningar, vid ett flertal gånger, 
uppstod situationer där både 
biltrafikanterna och gång- och 
cykeltrafikanterna tvekade. Dessa osäkra 
situationer kunde ha lett till olyckor. 
Därför är det av stor vikt att utveckla 
dessa 3 korsningar till säkrare passager. 
Southworth redogör för anordningar som 
ska motverka dödsfall och olyckor i 
trafiken genom att sakta ner biltrafiken. 
Dessa anordningar kan vara avsmalnade 
bilvägar, farthinder, upphöjning av 
övergångar, rondeller samt ojämn 
markbeläggning såsom sten (Southworth 2005, s. 250). De anordningar som Southworth redogör för 
är huvudsakligen avsedda för gångtrafikens säkerhet men går att appliceras till Sveriges cykeltrafik då 
gång- och cykeltrafik ofta är integrerade.  
 
Det framkom att intervjuobjekten ansåg att korsning 2 var problematisk på grund av osäkerhet i vem 
som har företräde. En person påpekade att denne inte ville att dennes barn skulle cykla den vägen, 
gång- och cykelstråket, på grund av denna övergång.  För barn, specifikt i åldrarna 6-12 år, är det 
viktigt att åtgärder vidtas som trafikseparering och hastighetsreglering (Sveriges kommuner och 
landsting & Trafikverket 2010, s. 9, 13, 15). För att locka trafikanter i olika åldrar krävs av åtgärder 
vidtas för att anpassa allas behov. Därför kan hastighetsreglering vid övergångar vara aktuellt då 

KARTA 12 
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både Kungsmarken/Marieberg och Gullberna park innehar skolor och därmed barn som rör sig i 
områdena.  
 
Den skiftande topografin bidrog till att cyklisterna i nedförsbackar rullade i hög fart. Gång- och 
cykelstråket är inte separerat mellan de två trafikslagen, vilket betyder att trafikanterna går och 
cyklar hur som helst, vände sig gångtrafikanter oroligt om för att ha sikt bakåt. Detta då de hade en 
sluttande backe i ryggen. Av detta beteende går att tolka att gångtrafikanterna inte kände sig trygga 
på stråket. Ett par intervjuobjekt påpekade att de önskade separation mellan gång- och cykeltrafik då 
de varit med om situationer som kunde slutat i en olycka. Vid nybyggnation av gång- och cykelvägar 
rekommenderar VGU, planeringsverktyg för utformning av vägar och gator, att separation av gång- 
och cykeltrafik ska eftersträvas. Detta går att genomföra med hjälp av synliga gränser i form av en vit 
heldragen linje i underlaget eller genom fysiska gränser i form av att en skiljeremsa i annat material. 
Antalet olyckor i trafiken där gång- och cykeltrafikanter kolliderar med varandra utgör endast 1 % 
framtaget ur sjukvårdsstatistik. Att separera gång- och cykeltrafik bidrar ändå till en trygghet för 
gångtrafikanterna och en framkomlighet för cyklisterna (Sveriges kommuner och landsting & 
Trafikverket 2010, s. 55, 56). Detta genom att gångtrafikanterna känner sig trygga i delen för 
gångtrafik och cyklisterna inte behöver väja undan för gående i den del av stråket som är till för 
cykeltrafik.  
 
Det som huvudsakligen anses bidra till trygghetskänslan på ett gång- och cykelstråk, under den 
mörka tiden på dygnet, är god belysning vilket flera litterära källor påpekar. Men den trygghet som 
trafikanten på stråket uppfattar är just bara en uppfattning. (Southworth 2005, s. 251; Stockholm 
stad 2013, s. 11; Sveriges kommuner och landsting & Trafikverket 2010, s. 10). Detta kan innebära att 
trafikanten känner sig trygg för att denne har god sikt över stråket men har till exempel inte lika god 
sikt av vad som händer i omgivningen. Detta kan bidra till en falsk trygghetskänsla som i sig kan locka 
till sig flera trafikanter på kvällar och nätter vilket är positivt för stråket ur en användningssynpunkt. 
Men om rörelsen ökar en viss tid på dygnet, under dygnets mörka timmar, kan även risken för att bli 
utsatt för brott öka.  

För gångtrafikanter och rullstolsburna ska framkomligheten vara god och bredden på stråket ska vara 
anpassat till att 2-3 personer ska kunna gå i bredd. (Southworth 2005, s. 249, 251) Under 
inventeringen framkom att topografin i gång- och cykelstråket skiftar avsevärt (se diagram i 
Inventering, Resultat) något som intervjuobjekten ansåg som ett problem då det blev jobbigt att bära 
hem varor i uppförsbacke.   
 
Ett stråk ska locka gångtrafikanter till rörelse med en tilltalande omgivning och positiv 
promenadupplevelse. Detta genom den bebyggda omgivningen, stråkets utformning, synliga 
aktiviteter, transparenta fasader, ljus, växtlighet och utblickar. (Southworth 2005, s. 251, 252) I Den 
gröna promenadstaden redogörs Stockholmsstråk. Dessa stråk ska användas för att koppla samman 
områden eller stadsdelar. Dessa stråk ska vara välskötta gröna länkar med målpunkter längsmed 
stråket med aktiviteter och funktioner. Dessa målpunkter kan minska det upplevda avståndet mellan 
delar av staden. (Stockholm stad 2013, s. 11) Egenskaperna för ett sådant Stockholmsstråk kan 
kopplas till Southworths uppfattning att en promenad med tilltalande omgivning som erbjuder en 
skiftande och spännande omgivning och är lustfylld ofta genomförs fler gånger (Southworth 2005, s. 
249). Av samtliga dokument och samtlig litteratur framkommer vikten av växtlighet och grönska vid 
ett stråk. Både som skydd mot biltrafiken men också som en tilltalande estetisk egenskap. En strategi 
som Den gröna promenadstaden tar upp är ”gröna promenader i ett sammanhängande stråk”. Denna 
strategi eftersträvar ett nät av offentliga gröna rum såsom parker, torg, ytor för idrott och 
naturområden, som kopplas samman med trädbevuxna gator och gångstråk (Stockholm stad 2013, s. 
12).  
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Fysisk inaktivitet är ett problem som framkommer i Hela staden men med hjälp av områden med hög 
kvalitet av växtlighet uppmuntras trafikanterna till rörelse och fysiska aktiviteter. Dessa områden, 
som är till för promenader, cykling, jogging samt rekreation, bör placeras i närhet till där stadens 
invånare bor och vistas (Olsson 2013, s. 22, 23). Inventeringen visade att stråkets västra del omgavs 
av grönska och växtlighet och under intervjuerna framgick det att flertalet intervjuobjekt som 
färdades på stråket uppskattade den grönskande omgivningen vilket är positivt då Karlskrona 
kommun genom översiktsplanen (Karlskrona kommun 2010) vill utveckla och bevara stadens gröna 
struktur samt stärka de platser där en sådan fattas.   
 
Stockholms vatten och stränder utgör en viktig komponent för stadens identitet och en viktig del i 
det gröna nätet av stråk. Därför är det av vikt att fortsätta utveckla kajer och strandpromenader med 
tillgång till vatten men även att ta vara på blåa utblickar (Stockholm stad 2013, s. 13). Karlskronas 
lokalisering vid havet gör att även Karlskrona kan utnyttja detta för att skapa blåa utblickar.       

Stockholm stad och författare till Hela staden anser att det är i stadens gröna rum som spontana 
möten sker. Dessa spontana möten möjliggör att personer med olika bakgrunder möts. Detta har 
stor vikt för hur stadens invånare ser på sin egen stad och sina medmänniskor. Men kan även 
motverka sociala klyftor och utanförskap i staden. Därför anses det vara viktigt att fortsätta skapa 
rum för spontana möten mellan både stadens invånare och besökare (Olsson 2013, s. 27, 28, 51; 
Stockholm stad 2013, s. 15, 16). En åtgärd som kan genomföras för att locka människor till möten kan 
vara att placera ut sittplatser på stråket. Något som brister i dagsläget då endast en bänk 
identifierades.   

Fyra principer för utveckling har författaren i detta arbete tagit fram för utveckling av gång- och 
cykelstråket mellan Kungsmarken/Marieberg och Amiralen. Dessa kommer att utgöra grunden för 
förslaget. Inom varje princip redogörs fler åtgärder inom principens ämne. Hur dessa åtgärder ska 
utföras presenteras i förslaget nästkommande avsnitt.  

- Stråket bör kopplas samman med omkringliggande vägnät 
- Barriärer bör motverkas och överbyggas 
- Avstånd mellan stadens viktiga platser bör minskas 

- Säkra passager genom andra trafikstråk bör utformas  
- Separation mellan trafikslag och trafikanter bör ske   

- Rekreation bör vara en huvudaspekt 
- Skapa sammanhängande stråk som karakteriseras av grönska  
- Ta tillvara blåa utblickar 

- Skapa mötespalser  
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Utvecklingsförslaget är uppdelat i fyra utsnitt. Dessa fyra utsnitt bygger på de tre korsningar eller 
övergångar som ansågs problematiska. I varje utsnitt redogörs de principer och åtgärder som ligger 
till grund för utsnittets utformning samt hur dessa ska utföras.  Utöver den huvudsakliga 
illustrationsplanen, som visas nedan, presenteras varje utsnitt i en detaljerad plan som illustreras av 
en kvadrat i illustrationsplanen samt en perspektivbild. Detta för att få en uppfattning av stråkets 
tänkta utformning.  
 

 
KARTA 13 

(För högre upplösning, se Bilaga 2.) 
 

 
BILD 8 

Förslaget utgår från en ny sträckning av stråket samt utveckling av befintligt stråk. Den nya 
sträckningen av stråket anpassas till platsens topografi och till det nya stationsläget. Vid de två 
uppgångarna till stråket, i ruta 1 och 2, tas topografin tillvara och utnyttjas (se diagrammet, del A, 
ovan). Uppgångarna består av en trappa och en hiss. Hissen ska kunna användas av både gång- och 
cykeltrafikanter, därför är den av större storlek. Istället för en entré till stråket som skapar en omväg 
för Kungsmarkens trafikanter har två entréer utformats. Detta för att minska avståndet som sedan 
ska locka fler trafikanter till stråket. De befintliga delarna av stråket kommer att breddas till minst 4 
meter så att utrymme finns till både gång- och cykelfil. De principer som hela sträckningen grundas 
sig på är följande: 

Efter de två nya sträckningarna från Kungsmarken och Marieberg kopplas dessa samman med 
befintlig väg i form av Gullbernavägen. Uppgången från Kungsmarken kopplas samman med 
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befintligt grönt stråk som leder från bostadsområdet. De nya sträckningarna över järnvägen kopplas 
samman vid befintlig korsning av Gullbernavägen/Hultvägen. 

Genom hela stråket ska separering mellan trafikslag gång och cykel ske. Detta med hjälp av en vit, 
heldragen skiljelinje. Intill Hultvägen ska stråket med gång- och cykeltrafik separeras från bilvägen 
med hjälp av ett stålräcke. Detta för att minska olycksrisken och skydda trafikanterna på stråket. 
Inom principen trygghet ingår även en god belysning längs hela stråket.  

Stråket ska genomgående präglas av grönska och växtlighet som karakteriserar gång- och cykelvägen. 
Detta med hjälp av trädplanteringar och tätare planteringar. Stråket ska fungera som ett kombinerat 
rekreation- och vardagsstråk.  

Denna upphöjda sträckning från Kungsmarken utnyttjar områdets topografi för att komma upp över 
både Kungsmarksvägen och järnvägen. Sträckningen har en uppgång som knyter an till ett befintligt 
stråk som leder upp till bostadsområdet. Denna uppgång består av en trappa och en hiss som ska 
kunna transportera både gång- och cykeltrafikanter.  Sträckningen är placerad över det utpekade 
området för framtida Gullberna station. Detta för att kunna komplettera med ytterligare uppgångar 
från spårområdet. När stråket passerat över stationsområdet kopplas stråket sedan samman med 
Gullbernavägen i marknivå och sträcker sig söder för att sedan möta den sträckning som leder till 
Marieberg i korsningen Gullbernavägen och Hultvägen. De principer som grundar sig i förslaget för 
utsnitt 1 är följande: 

Förutom att uppgången kopplas samman till befintligt stråk så ersätter även sträckningen den 
problematiska korsningen där gång- och cykelstråket ska korsa både bilväg och järnväg. Den nya 
sträckningen både motverkar och överbygger nuvarande barriär. Genom att placera sträckningen 
nära Kungsmarken kortas avståndet på stråket ner så att sträckan hamnar under 2 km. Vilket var en 
riktlinje vid utformningen av den nya sträckningen.   

Istället för den befintliga problematiska korsningen byggs en upphöjd passage över resterande 
trafikslag. Separationen från motortrafik bidrar till en säkerhet för gång- och cykeltrafikanterna på 
stråket.  
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KARTA 14 

 
Ovan visas utsnittet i detaljerad plan över Kungsmarksvägen och järnvägen. Nedan visas en 
perspektivbild på det upphöjda stråket.   
 

 
BILD 9 

 

Denna sträckning ersätter även den övergången av väg och järnväg vid Kungsmarksvägen. Det 
upphöjda stråket sträcker sig i nordöst riktning för att sedan möta och kopplas samman med 
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korsningen Gullbernavägen och Hultvägen i markplan. Gång- och cykelstråket passerar sedan genom 
Gullbernavägen via ett övergångsställe och vidare på den befintliga sträckningen. Även denna 
sträckning innehar två upp- och nedgångar, en vid Marieberg och en vid Gullbernavägen. Principer 
som utsnitt 2 grundar sig på är: 

Stråket kopplas samman med befintlig sträckning vid Gullbernavägen. Denna sträckning överbygger 
även den barriären som utgörs av övergången då gång- och cykelstråket ska korsa både bilväg och 
järnväg.  

Vid Gullbernavägen utvecklas den idag problematiska övergången till ett övergångsställe. I och med 
upphöjningen separeras gång- och cykeltrafik från biltrafik. På stråket sker även en separation mellan 
gång- och cykeltrafikanter. 
   
Planen nedan visar förslaget för utsnitt 2. Perspektivbilden nedan visar hur upphöjningen sträcker sig 
över spåret från området Marieberg.  

 

KARTA 15 
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BILD 10 

 



Moa Öhman Kandidatarbete 2014 2014.06.16 

 

Denna befintliga del av stråket ska utvecklas genom att skapa en säkrare övergång för gång- och 
cykeltrafikanter. Detta genom ett övergångsställe. Då den befintliga delen av stråket ska breddas till 
5 meter utgör det även denna del. De principer som förslaget bygger på är: 

Den barriär som tidigare utgjordes av denna korsning vid Lallerstedts gata utvecklas och motverkas 
genom ett övergångsställe.  

En säker passage genom bilvägen utformas i och med övergångsstället. Gång- och cykeltrafiken 
separeras som på övriga stråket. Hastigheten på Lallerstedts gatan är idag 50 kilometer i timmen. 
Denna ska sänkas till 30 killometer i timmen för att skapa en trygg väg för barn och ungdomar i yngre 
åldrar.   

Stråket ska fungera som ett kombinerat rekreation- och vardagsstråk. Därför har bänkar placerats ut 
längs stråket.  

Sittplatser i form av anordningar av bänkar placeras ut på stråket för att främja spontana möten 
mellan de olika trafikanterna.  
 
Nedan visas en plan över utsnitt 3 och Lallerstedts gata.  
 

 

KARTA 16 

Nedan visas en perspektivbild på hur gång- och cykelstråket kan se ut i framtiden.  
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BILD 11 

 

I stråkets västra del finns idag en gräsbeklädd igenvuxen plats med äldre körsbärsträd. Denna plats 
avgränsar till det vatten som når stråket. Denna plats ska utvecklas till en kombinerad mötes- och 
rekreationsplats med körsbärsträden och vattnet som kännetecken samt med mindre gröna rum och 
ett mindre stråk av organisk form som leder trafikanterna runt i området.   

En av huvudaspekterna för detta område är rekreation. Därför kommer mindre gröna rum att skapas 
med sittplatser i form av bänkar. Genom att gång- och cykelstråket har en sammanhängande grönska 
och växtlighet blir denna rekreationsplats ett bra komplement. Då stråket möter vattnet eller havet 
ska detta tas tillvara genom att utveckla blåa utblickar. Besökaren kan då välja mellan en grön utblick 
eller en blå utblick. 

Genom att skapa en plats med mindre rum som skiftar mellan öppenhet och slutenhet har människor 
möjlighet att mötas men även en valmöjlighet att mötas. Om platsen lockar besökare ur ett estetiskt 
perspektiv så kan fler möten ske mellan inte bara platsens besökare av platsen utan även 
förbigående.  
 
Nedan visas mötesplatsen i en plan.  
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KARTA 17 

 

 
BILD 12 

En önskad effekt är att stråkets nya utformning ska bidra till ökad tillgänglighet mellan 
Kungsmarken/Marieberg och Amiralen samt möjliggöra en tilltalande och effektiv färd för gång- och 
cykeltrafikanter. Förhoppningen är att det faktum att stråket både är kortare och innehar mer 
växtlighet ska locka människor att använda det för färd, motion och rekreation. Samt att detta i 
längden gynnar de boende i Kungsmarken/Marieberg och att antalet persontransporter minskar. 
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En oönskad effekt är att människor ska uppfatta övergångarna i sig som barriärer, vilket är motsatsen 
till vad de är tänkta för. 
 

Slutsatsen utgörs av detta utvecklingsförslag som presenterats i detta kapitel. Följande är en kort 
summering av arbetets helhet. 
 
Arbetet syftade till att utveckla gång- och cykelstråket mellan Kungsmarken/Marieberg och Amiralen 
och samtidigt tillgodose det ökade behovet av ett väl fungerande stråk i och med byggnation av 
resecentrum och bostäder. Därför undersöktes i detta arbete vad ett väl fungerande stråk utgörs av 
och hur aktuellt stråk kan utvecklas.  
 
Dessa principer identifierades genom studie av tidigare forskning kring ämnet samt framkommen 
empiri från metoderna och utgör grunden för utvecklingsförslaget. 
 

 Tillgänglighet 

 Trygghet 

 Grönt stråk och blåa utblickar 

 Mötesplatser 
 
Förslaget utgör en ny sträckning av gång- och cykelstråket genom att upprätta två broar vid området 
Kungsmarken/Marieberg för att undvika barriärer och knyta samman detta område med framtida 
Gullberna station. Samt utveckling av befintligt stråk vid Amiralen för att bidra till en mer tilltalande 
miljö att färdas i. 
 

För fortsatt forskning kan även industriområdena mellan Österleden och Kungsmarken inkluderas där 
gång- och cykeltrafiken kan utvecklas för arbetande i området. Förslaget kan även mer specificerat 
inkludera de gång- och cykelstråk som är belägna i närheten av stråket Kungsmarken/Marieberg och 
Amiralen.  
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