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Sammanfattning
Ämnet för kandidatarbetet är Pottholmen i 
Karlskrona. Pottholmen är en ö med en lång 
historia, som alltid har varit länken mellan 
Trossö och fastlandet. Transportfunktionerna, 
med Österleden, Borgmästarekajen och 
Järnvägsstationen, dominerar ön och skapar 
barriärer vilket gör att tillgängligheten för 
oskyddade trafikanter (fotgängare och cyklister) 
är dålig. På Pottholmen idag finns ett antal olika 
verksamheter men få bostäder och bebyggelsen är 
utspridd. 

Arbetets syfte är att göra ett planförslag för 
Pottholmen i Karlskrona. Som utgångspunkt för 
arbetet har varit en Realistisk stadsanalys jag 
gjort tillsammans med Erica Folkesson, Frida 
Fälth och Frida Petersson. Det har resulterat 
i ett gestaltningsförslag där byggnaderna har 
fasadmaterial i puts och tegel och bebyggelsen 
är på tre och fyra våningar. Jag har även gjort 
en analys utifrån Kevin Lynch begrepp för att 
beskriva en stad utifrån dess element – stråk, 
gränser, områden, landmärken och knutpunkter – 
som visar att vägarna på Pottholmen skapar tydliga 
stråk i nord-sydlig riktning men att det är svårt att 
röra sig i väst-östlig riktning. Analysen visar också 
att Pottholmen är uppdelat i två områden. För att 
få en uppfattning av hur Pottholmen används har 
jag använt Jan Gehls teori om stadens aktiviteter. 
Slutsatserna av den är att det är mest nödvändiga 
aktiviteter som sker på Pottholmen. 

Resultatet av arbetet är ett planförslag för 
Pottholmen med bebyggelse för bostäder, kontor 
och verksamheter. Enligt förslaget byggs bostäder 
mellan Borgmästarekajen och Blekingegatan och 
kontor mellan järnvägen och Österleden. För att 
skapa en genare väg till centrum samt att öka 
vattenkontakten tas fordonstrafiken bort från 
Borgmästarekajen och Blekingegatan öppnas för 
genomfartstrafik. Ett nytt resecentrum skapas vid 
Järnvägsstationen då all busstrafik lokaliseras 
norr om Järnvägstorget med nya busshållplatser 
och en bussterminal. 



Sammanfattning      3
Innehållsförteckning      4

1 Inledning       10
1.1 Bakgrund       10
1.2 Problem och  möjligheter   11
1.3 Syfte        13
1.4 Avgränsning       13
1.5 Frågeställningar      13
1.6 Metod         14
1.6.1 Teoretiska utgångspunkter     14
1.6.1.1 Life between buildings      14
1.6.1.2 Stadsplanera istället för 

trafikplanera och bebyggelseplanera     15
1.6.1.3 Trafiken i samhället      16
1.6.1.4 Realistisk stadsanalys     16
1.6.1.5 Image of the city       17
1.6.2 Metod och material      18
1.7 Planerings förutsättningar   19

2 Analys         24
2.1 Kevin Lynch       24
2.1.1 Stråk        24
2.1.2 Gränser        24
2.1.3 Områden        25

4 

Innehållsförteckning  



2.1.4 Knutpunkter        25
2.1.5 Landmärken         26
2.1.6 Slutsatser och rekommendationer    26
2.2 Realistisk stadsanalys     27
2.2.1 FAS 1 – Historisk utveckling av stadens form  27
2.2.1.1 Kommunikationer        28
2.2.1.2 Fastighetsstruktur       30
2.2.1.3 Genomförda regleringar och saneringar   32
2.2.1.4 Utfyllnader        32
2.2.1.5 Lokalisering av bebyggelse och verksamheter  33
2.2.2  FAS 2 – Klassificering av homogena områden 34
2.2.2.1 Typologi       34
2.2.2.2 Morfologi        35
2.2.3 FAS 3 – Transformationsanalys    37
2.2.4 FAS 4 – Riktlinjer och rekommendationer  38
2.2.4.1 Institutionsområde       38
2.2.4.2 Trafik         38
2.2.4.3 Utfyllnader        38
2.2.4.4. Typologi och morfologi      38
2.2.4.5  Rekommendationer       39
2.3 Life between buildings     39
2.3.1 Nödvändiga aktiviteter      39
2.3.2 Valbara aktiviteter       39
2.3.3 Sociala aktiviteter       40
2.3.4 Slutsatser och rekommendationer    40

  5 



3 Resultat        44
3.1 Ställningstaganden      44
3.1.1 Översvämningsrisk och utfyllnader   44
3.1.2 Trafik        44
3.1.3 Vegetation        44
3.1.4 Buller         45
3.1.5 Bebyggelse        45
3.2 Planförslag       46
3.2.1 Bebyggelse        46
3.2.1.1 Bostäder        46
3.2.1.2 Kontor och verksamheter      48
3.2.1.3 Parkering        48
3.2.2 Trafik         50
3.2.2.1 Borgmästarekajen       50
3.2.2.2 Blekingegatan       51
3.2.3 Resecentrum (Järnvägsstationen)   52

4 Utvärdering       56
4.1 Måluppfyllelse       56
4.1.1 Syfte och frågeställningar    56
4.2 Fortsatta studier     57

5 Källförteckning     62
5.1 Tryckta källor      62

6 



  7 

5.2 Elektroniska källor       62
5.3 Muntliga källor       63
5.4 Kartor och foton       63
5.4.1 Kartor           63
5.4.2 Foton          63
5.4.3 Framsida         63



8 



Del 1

 9 



1 Inledning 

Karta 1: Översikt över Karlskrona. 
Pottholmen är inringat.  
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Karta 2: Orienteringskarta över Pottholmen 
och Trossö med gatunamn 
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Detta är ett kandidatarbete på 15 högskolepoäng 
inom  ämnet  Fysisk planering. Arbetet är 
genomfört i kursen Stadsanalys på Blekinge 
Tekniska Högskola i Karlskrona. Ämnet för 
arbetet är Pottholmen i Karlskrona. Arbetet 
består av fyra delar - inledning, analys, 
planförslag och utvärdering. Inledningen 
innehåller bakgrund, syfte, metod och material 
samt planeringsförutsättningar för arbetet. 
Inom analysdelen finns en sammanfattning av 
den realistiska stadsanalys jag har genomfört 
tillsammans med Erica Folkesson, Frida Fälth 
och Frida Petersson, en analys utifrån Jan 
Gehls teorier i boken Life between buildings 
samt en analys utifrån Kevin Lynch begrepp 
om stadsbilden. Planförslaget, vilket bygger på 
analysernas slutsatser, visar med hjälp av text och 
bild hur jag anser att Pottholmen bör utvecklas. 
Arbetet avslutas med en utvärdering av resultat 
och genomförande. 

1.1 Bakgrund
Pottholmen  är den ö som ligger mellan  
Pantarholmen och centrumön Trossö i Karlskrona. 
Ön har alltid utgjort en länk mellan Trossö och 
fastlandet, se karta överst till höger. Pottholmen 
är en central del av Karlskrona och kan ses som 
entrén till Trossö då de två infarterna till Trossö 
- Österleden och Borgmästarekajen - går över 
ön. Karlskronas järnvägsstation är lokaliserat på 
Pottholmen vilket gör att tåg- och busstrafiken till 
och från Karlskrona utgår härifrån, med förbindelser 
till bland annat Emmaboda, Kalmar och Malmö. 



Foto 1: Övergångsställe på Borgmästarekajen 
utan skyltning för övergångställe 

1 Ola Swärd föresläsning 2009-02-06 
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På ön finns idag ett antal olika verksamheter med 
handel, kontor, föreningsliv samt ett fåtal bostäder, 
se karta sidan 19. En omdaning av Pottholmen 
är på gång då Karlskrona kommun vill skapa en 
ny stadsdel, med handel, kontor och bostäder. 
En arkitekttävling genomfördes därför våren 
2009 där tre arkitektkontor deltog. Brandstation, 
som ligger på den västra delen av Pottholmen, 
skall flyttas till en annan plats i Karlskrona 
och även Strandgårdarna kommer att rivas, då 
byggnaderna inte klarar den stigande havsnivån1. 
Järnvägsstationen håller också på att omgestaltas 
och kommunen anser att en del av rangerområdet 
kan tas bort då det inte används (En ny stadsdel 
i Karlskrona, 2009). Detta sammanslaget gör att 
Pottholmen står inför stora förändringar. 

1.2 Problem och  
möjligheter
Pottholmens centrala läge i Karlskrona med 
närheten till både Karlskrona centrum med handel 
och service samt Karlskronas järnvägsstation 
med tåg- och bussförbindelser gör det möjligt 
att på Pottholmen skapa ett attraktivt område 
för både bostäder och verksamheter. Närheten 
till vattnet skapar också ett attraktivt läge 
men i dagsläget är vattenkontakten dålig då 
Österleden bildar en barriär mot vattnet och 
även i väst så försvåras vattenkontakten av 
Borgmästarekajen.  Transportfunktionerna kan 
både ses som en möjlighet och ett problem då 
de tar stor plats och dominerar Pottholmen och 
samtidigt gör att många rör sig inom området. 

Österleden och Järnvägstorget bildar en 
barriär på grund av dess vägbredd, fordonens 
hastighet samt trafikmängden. Fordonstrafiken 
har företräde i området och möjligheterna att 
som oskyddad trafikant korsa Österleden och 
Järnvägstorget är få. Även möjligheterna att korsa 
Borgmästarekajen som oskyddade trafikant är få. 
Barriärer påverkar tillgängligheten, framförallt 
för barn, äldre och funktionshindrade vilket också 
påverkar, både indirekt och direkt, människors 
förflyttningsmönster (Berntsson red. 2002)). Detta 
är också något som syns på Pottholmen då främst 
gång- och cykelvägen längs Borgmästarekajen 
används. Ett problem längs Borgmästarekajen är 
att det inte finns några ljusreglerade överfarter 
eller någon skyltning, se foto nedan. 



2 Ola Swärd föresläsning 2009-02-06

Karta 3. Gång- och cykelvägar på Pottholmen 
med närområde 
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Foto 2: Exempel på cyklist som genar vid 
Lokstallarna 

De gång- och cykelvägar som finns mellan Trossö 
och fastlandet går längs med Borgmästarekajen 
och Österleden, se karta till höger. Ett problem 
är att många tar en genväg vid Lokstallarna och 
använder Blekingegatan istället för att använda 
gång- och cykelvägarna längs Borgmästarekajen 
och Österleden. Det innebär att de genar över 
bilparkeringen framför Lokstallarna för att ta sig 
mellan Borgmästarekajen och Blekingegatan. 
Även bilister använder parkeringen för att gena 
mellan Borgmästarekajen och Blekingegatan. 
Längs Blekingegatan finns inte någon cykelväg 
vilket gör att cyklisterna använder vägbanan 
och för fotgängarna är den gångväg som finns, 
för smal. Att många ändå väljer denna väg beror 
på att det är den genaste vägen till centrum och 
järnvägsstationen (Holmberg, et. al, 1996). Vilket 
i det här fallet innebär att ta en väg som inte är 
anpassad för gång- och cykeltrafik och många 
farliga konfliktsituationer, se foto nedan. 

I och med klimatförändringarna som bland annat 
leder till höjda havsvattennivåer är risken stor för 
översvämning på Pottholmen (Åkesson, 2008). 
Redan idag är det problem med översvämning på 
gång- och cykelvägen längs Borgmästarekajen 
när det är högt vattenstånd2. Anledningen till 
den stora risken på Pottholmen är att ön ligger 
lågt då Pottholmen är ”uppbyggt” genom ett 
antal utfyllnader som skett sedan 1800-talet 
(se den realistiska stadsanalysen sidan 27).   
Översvämningsrisken måste finnas i åtanke 
vid omdaning av ön och återgärder måste göras 
vid nyexploatering för att det inte ska ge stora 

Gångväg  

Gång- och 

cykelväg 
Cykelväg 

Övergångställe 

Används som 

gång- och 

cykelväg 
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skador på bebyggelse och infrastruktur vilket 
i sin tur medför stora kostnader. Enligt SMHI:s 
beräkningar för Blekinge kommer det framtida 
medelvattenstånd att vara 0,22-0,77 meter högre 
än idag, och högvattenståndet vid värsta scenariot 
med 100 års återkomsttid kan bli över två meter 
(Åkesson, 2008). 

1.3 Syfte    
Syftet    med  kandidatarbetet  är  att göra   
                  

Förslaget kommer att utformas utifrån den 
realistiska stadsanalysen och dess riktlinjer. 
De förändringar som sker inom området, med 
tillexempel en arkitekturtävling, och områdets 
planeringsförutsättningar skall även finnas i 
åtanke. 

1.4 Avgränsning   
Avgränsningen för planområdet är Brohålan 
i norr, havet i väster och öster, och gränsen 
i söder är Järnvägstorget, se karta till höger. 
Pottholmens närområde, med bland annat 
polisstationen och Kungsplan, tas i åtanke vid 
utformning av planområdet för att förslaget skall 
passa in med omgivande bebyggelse och då dess 
användningsområden påverkar förslaget. Men det 
tas inte med i förslaget då arbetet skulle bli alltför 
omfattande. Sakinnehållet i arbetet har begränsats 
för att klara den givna tidsramen. Planförslaget 
är därför övergripande och kommer inte att gå in 
på detaljer för utformningen av bebyggelsen och 

Ett planförslag för 

Pottholmen i Karlskrona 

den offentliga miljön. Antalet analysmetoder och 
dess tillvägagångssätt har också avgränsats för att 
arbetet skall kunna genomföras inom tidsramen. 

1.5 Frågeställningar 
Vilken/vilka användning/ar är 

lämpliga på Pottholmen?    

Idag finns det mest institutioner och   
allmänna byggnader på Pottholmen, med tåg- 
och brandstation. Antingen har man liknanden 
verksamheter i området eller så kan man blanda 
verksamheter och bostäder, alternativt bara ha 
bostäder. Om Pottholmen även i fortsättingen 
endast kommer att vara ett institutionsområde, 
blir det otillgängligt och de offentliga platserna 
blir fortsatt få. 
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Hur rör man sig på Pottholmen och in 

till Trossö?      
     Pottholmen är den enda länken mellan Trossö 
och fastlandet är det viktigt att människor lätt 
kan rör sig över ön. Därför kommer jag att titta 
på vilka stråk som finns inom området och in till 
Trossö, var oskyddade trafikanter rör sig samt 
vilka målpunkter som finns inom området. 

Hur skapas en bättre vattenkontakt? 
Idag är vattenkontakten dålig då det är svårt att 
ta sig ner till vattnet och det är svårt att se att 
Pottholmen är en ö. 

Behövs nya utfyllnader för utveckling 

av Pottholmen?     
Då Pottholmen är fullt exploaterat kan utfyllnad 
vara ett alternativ för att utveckla Pottholmen 
och på så sätt få nya markområden att exploatera. 
Ett annat alternativ är att se över användningen 
på Pottholmen och riva något eller omvandla 
de byggnader som finns i området idag. Som 
området ser ut idag används det inte effektivt 
då det finns många outnyttjade ytor mellan 
de olika verksamheterna och byggnaderna. 
Utfyllnader kan även behövas göra med tanke på 
översvämningsrisken. 

1.6 Metod 
I denna del går jag igenom de teoretiska 
utgångspunkterna samt metod och 
material för arbetet. Även Pottholmens 
planeringsförutsättningar redovisas i detta 
kapitel. 

1.6.1 Teoretiska 
utgångspunkter 
Vid utformningen av mitt planförslag samt för 
särskild fakta har följande författare, böcker och 
teorier används och påverkat mig mer än andra. 
Några av dem har även används för analyser av 
Pottholmen, se kapitel 2. 

1.6.1.1 Life between 
buildings 

Jan Gehl har studerat hur städer, arkitektur och 
planering influerar livet mellan husen, och våra 
liv generellt (Gehl, 1987). Han fokuserar på 
vardagen och de vardagliga situationerna och har 
studerat hur utomhusmiljöns utformning påverkar 
hur den används. Utifrån det har Gehl delat in 
de dagliga aktiviteterna som sker utomhus i 
tre kategorier - nödvändiga aktiviteter, valbara 
aktiviteter och sociala aktiviteter. Det man kan se 
är att utomhusmiljön påverkar mängden aktiviteter 
och hur lång tid de tar. När utomhusmiljön är av 
dålig kvalitet sker få aktiviteter – de nödvändiga 
aktiviteterna.  Däremot när utomhusmiljön är av 
god kvalitet sker fler aktiviteter – både nödvändiga, 
valbara och sociala - och de tar längre tid. Genom 
en blandning och kombination av aktiviteter 
mellan husen, inte bara nödvändiga, valbara och 
sociala aktiviteter, så skapas en attraktiv stad. 

 Då 
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Nödvändiga aktiviteter – under alla 
förutsättningar    
Nödvändiga aktiviteter är de aktiviteter som 
är mer eller mindre obligatoriska - att gå till 
skolan eller arbetet, handla, vänta på bussen, 
springa ärenden etc. – det vill säga, vardagliga 
uppgifter som är nödvändiga och man måste 
delta i. Många aktiviteter som är relaterade till att 
promenera tillhör denna kategori (Gehl, 1987). 
Då aktiviteterna i denna grupp är nödvändiga 
sker de oavsett de fysiska förutsättningarna i den 
yttre miljön, under hela året och under nästan alla 
förhållanden. 

Valbara aktiviteter – endast under fördelaktiga 
yttre förhållanden     
Dessa är de aktiviteter som är man deltar i om man 
vill och om tid och plats möjliggör det (Gehl, 1987). 
Denna kategori inkluderar sådana aktiviteter som 
att ta en promenad för att få lite frisk luft, stå och 
hänga, eller sitta och sola. Många av aktiviteterna 
är fritidsaktiviteter som är särskilt trevliga att 
genomföra utomhus och aktiviteterna sker bara 
om de yttre förhållandena som väder och vind, 
är optimala och plats inbjuder. Så för att dessa 
aktiviteter skall ske i staden är de yttre fysiska 
förhållandena viktiga och de går lätt att påverka 
deltagandet genom den fysiska planeringen. 

Sociala aktiviteter      
Sociala aktiviteter är alla aktiviteter på allmänna 
platser som är beroende av närvaro av andra 
människor och som ofta sker spontant - barn som 
leker, samtal, olika gruppaktiviteter, och slutligen, 

den vanligaste aktiviteten i denna kategori; passiva 
kontakter, vilket innebär att se och höra andra 
människor (Gehl, 1987). De sociala aktiviteterna 
sker överallt i staden - i privata utomhusmiljöer, 
trädgårdar, och balkonger, i allmänna byggnader, 
platser på jobbet, och så vidare. Fritt tolkat kan 
man säga att en social aktivitet sker varje gång två 
människor är på samma plats. 

1.6.1.2 Stadsplanera 
istället för trafikplanera 
och bebyggelseplanera 

Stadsplanera istället för trafikplanera och 
bebyggelseplanera från Boverket handlar om, 
som hörs på titeln, att planeringen måste ske 
integrerat och med tanke på helheten – att 
planeringen för trafik och bebyggelse inte kan 
ske separat (Berntsson red. 2002). Boken tar upp 
hur den fysiska planeringen påverkar hur staden 
fungerar och används. Enligt Boverket finns det 
brister i planeringen idag för att det skall vara 
hållbar i längden och de anser att man genom 
att förtäta staden kan förbättra möjligheterna för 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. Boken tar upp 
förutsättningarna för att skapa en rik, levande och 
väl fungerande stad och anser att trafiken är en av 
grundförutsättningarna. Det jag har tagit fasta på i 
texten är just frågorna om trafik, samt om grönska. 
Hur grönskan kan påverka miljön och klimat, hur 
man med hjälp av grönska kan sänka hastigheten i 
trafik och förstärka och binda samman gatunätet. 
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1.6.1.3 Trafiken i samhället 

För fakta om trafikfrågor så har jag använt boken 
Trafiken i samhället som tar upp grunderna för 
planering och utformning av trafik samt den 
historiska utvecklingen (Holmberg et. al, 1996). I 
boken beskriver författarna hur barriärer påverkar 
och begränsar människors rörelsemönster. 
Exempelvis kan en stor trafikmängd innebära 
att man väljer en annan väg eller inte vågar 
korsa gatan. Boken tar också upp gång- och 
cykeltrafikens förutsättningar. För att man skall 
välja att gå eller cykla är det viktigt att gång- och 
cykelbanorna är gena, säkra och bekväma samt 
har god framkomlighet. Bäst ur trafiksäkerhets 
synpunkt är att separera de oskyddade trafikanterna 
från fordonstrafiken. En annan viktig faktor 
för att folk ska gå eller cykla är avståndet samt 
utformningen av gång- och cykelvägen. Buller är 
ett annat ämne som tas upp i boken och här nämns 
bland annat hur buller påverkar människors hälsa 
och vilka åtgärder som kan göras för att minska 
bullret. Tillexempel påverkar placeringen av 
byggnaderna bullernivån. Något som är viktigt att 
tänka på när det gäller buller är att alla människor 
är olika känsliga vilket gör att det inte går att 
sätta likhetstecken mellan bullernivån och den 
upplevda störningen. 

1.6.1.4 Realistisk 
stadsanalys

Realistisk stadsanalys är en norsk analysmetod 
utvecklad av Karl Otto Ellefsen och Dag Tvilde 
i början av 1990-talet (Jivén, 2003). En realistisk 

stadsanalys, eller som det heter på norska 
Realistisk byanalyse, innebär att man analyserar 
en plats med hjälp av kartor, litteratur, konst och 
inventering av platsen. Enligt Ellefsen och Tvilde 
finns det ett samband mellan form och strukturella 
fenomen och menar att staden är ett uttryck för den 
mänskliga kulturen - staden och arkitekturen är en 
produkt av historien och har påverkats av sociala 
förhållanden och ekonomiska förutsättningar 
(Ellefsen och Tvilde, 1991). 

Analysen genomförs i fyra faser. Fas ett är en 
dokumentation av de primära elementens  
historiska utveckling (Jivén, 2003). Här studeras de 
fysiska förutsättningarna på platsen så som topografi 
och landskap men även kommunikationslinjer, 
fastighetsstruktur och olika händelser som 
påverkat platsen. I fas två ser man på homogena 
områden och klassificerar bebyggelsemönster och 
struktur. Här studeras organisering inom kvarteret, 
strukturella principer och regleringar. Studierna 
innefattar även staden som helhet och dess olika 
delar. Fas tre innebär en transformationsanalys. 
Här analyseras den förändring och utveckling 
som skett, hur och varför. Strukturell stabilitet 
och typologisk föränderlighet studeras. 
Projektnivåer och värderingar inför riktlinjer 
och rekommendationer tas fram i fas fyra för att 
sedan användas för den fortsatta utvecklingen av 
området. Antingen kan man följa logiken som 
man ser på platsen eller medvetet bryta mot den 
(Ellefsen och Tvilde, 1991).
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1.6.1.5 Image of the city 

Kevin Lynch har i sin bok The image of the 
city använt om ett antal element eller fysiska 
former, för att beskriva en stad och dess stadsbild 
(Lynch, 1960). De fem elementen är områden, 
stråk, landmärken, gränser och knutpunkter. 
När människor, Lynch använder begreppet 
observatörer, beskrev sin bild av staden och sin 
upplevelse av den fysiska miljön återkom dessa 
element gång på gång vilket gjorde att Lynch 
dragit slutsatsen att människor har en kollektiv 
bild av staden. Människans bild är viktig för att 
kunna förhålla sig till staden, för att kunna röra 
sig i staden och för att kunna kommunicera med 
andra människor. Istället för att använda ordet 
människor så använder Kevin Lynch observatörer 
för människorna i staden. Tanken med analysen är 
att en beskrivning av stadsbilden ska skapas genom 
intervjuer med människor, observatörer, som är i 
staden men på grund av arbetets begränsade tid 
har jag inte kunnat göra detta utan analysen visar 
på hur jag visuellt uppfattar Pottholmen. 

Stråk       
Stråk är de vägar längs vilket observatörer rör 
sig. Det kan vara vägar, gång- och cykelvägar, 
kollektivtrafiklinjer, kanaler eller järnvägar  (Lynch, 
1960). Stråken ska vara tydliga, sammanhängande 
och vara lätta att orientera sig efter. För många är 
stråk det dominerande elementet i deras stadsbild.  
Människan observerar oftast staden medan de 
rör sig i den.Längs stråken är de andra fysiska 
elementen arrangerade och relaterade. 

Knutpunkter      
Knutpunkter är strategiska punkter i en stad, 
i vilken en observatör kan gå in i och ut ur 
eller intensiva centrum till och från vilket han 
reser (Lynch, 1960). En knutpunkt kan vara en 
korsning, en plats för byte av transportmedel, 
en koncentrering av någon användning eller av 
en fysisk karaktär. En knutpunkt kan innehålla 
flera av dessa. Knutpunkter är många gånger 
relaterade till stråk och områden, då korsningar 
är sammanstrålningar av stråk och då det finns en 
knutpunkt i de flesta områden. 

Gränser      
Gränser är de linjära element som inte är stråk 
enligt observatören (Lynch, 1960). Det kan 
vara gränslinjen mellan två stråk, gränslinjen 
mellan två områden, kustlinjer, järnvägsspår eller 
husväggar. Gränserna kan vara barriärer, vilka 
stänger av ett område från ett annat; eller det kan 
vara ”sömmar”, linjer längs vilka två regioner är 
relaterade och förenade. De tydligaste gränserna 
är de som är kontinuerliga i form och inte som 
inte går att korsa. 

Områden     
Områden är de medelstora till stora delar av 
staden vilket observatören mentalt kan gå in i, och 
som har någon gemensam karaktär (Lynch, 1960). 
Områden kan identifieras när observatören är i 
området eller användas som en extern referens. 
Då olika områden i staden ser olika ut syns det var 
i staden man befinner sig och därför kan områden 
också användas för att strukturera staden. De 
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Foto 3: Eriksberg i Göteborg, som har 
inspirerat bl.a med dess tegelbebyggelse 

Foto 4: Hammarbysjöstad i Stockholm, som 
har inspirerat med bl.a. dess vattenkontakt 

fysiska karaktärerna som kan användas för att 
beskriva och visa skillnaden mellan områden är 
struktur, form, detaljer, symboler, byggnadstyp, 
användning, topografi. 

Landmärken      
Landmärken är vanligtvis ett fysiskt objekt som 
genom användning, form eller läge skiljer sig 
från omgivningen (Lynch, 1960). Det kan vara en 
byggnad, en skylt, ett butiksfönster eller ett berg. 
Landmärken kan antingen ses på långt avstånd 
genom sin höjd - berg, kupol eller torn - vara en 
rörlig punkt - solen - eller vara en lokal detalj - ett 
skyltfönster, träd, skylt eller liknande. Den som 
känner till en stad använder ofta ett system av 
landmärken för vägvisning och orientering. 

1.6.2 Metod och material 
Arbetet är indelat i fyra delar. I den första delen har 
inventering och litteraturstudier gjorts. Dokument 
från Karlskrona kommun har användas i arbetet, 
bland annat för att se vad kommunen har för 
intentioner för området och vilka förutsättningar 
som finns. Här har jag bland annat använt 
trafikberäkningar och Karlskrona kommuns 
översiktsplan. Ett annat dokument som jag har 
använt är Länsstyrelsernas rapport om stigande 
havsnivå. För information om kollektivtrafiken 
har jag haft kontakt med Blekingetrafiken och 
Bergkvarabuss. Vid framtagandet av information 
för planeringsförutsättningarna har jag samarbetat 
med Frida Petersson. 

Inventering har gjorts i februari och maj 2009 på 
Pottholmen med omgivningar för att skapa en egen 
uppfattning av Pottholmen, för att se hur området 
fungerar och används. Studier har även gjorts av 
områdena Eriksberg i Göteborg och Hammarby 
sjöstad i Stockholm för att få inspiration till 
arbetet. Mina intryck vid inventeringarna har jag 
sedan använt vid analyserna av Pottholmen. 
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Den andra delen består av de analyser jag 
gjort. Då kandidatarbetet är gjort inom kursen 
Stadsanalys har jag tillsammans med Erica 
Folkesson, Frida Fälth och Frida Petersson gjort 
en Realistisk stadsanalys. Denna är med som en 
del i kandidatarbetet och är skälet till mitt val 
av Pottholmen som studieobjekt. Avgränsningen 
i stadsanalysen skiljer sig något från mitt 
kandidatarbete. I väster och öster är avgränsningen 
densamma, i norr är den till stor del densamma 
även om närmaste kvarteret på Pantarholmen i 
vissa fall har tagits med. I söder har avgränsningen 
utökats till att även ta med delar av de närmaste 
kvarteren söder om Järnvägstorget - kvarteren 
Rügen med polisstationen och kvarteret Holmdal 
med Mechanohuset. Kart- och litteraturstudierna 
vi gjorde samt materialet och slutsatserna har 
även kommit att användas för mitt planförslag. 
Då vissa av de äldre kartorna som studerats varit 
visionskartor – visar vad de ville göra stället för 
hur det ser ut- så har vi fått bedöma och jämföra 
kartor för att se hur användbara de är och vad 
som har genomförts. Texter och tavlor har också 
använts för att jämföra med och utifrån detta 
skapade vi oss en uppfattning av hur utvecklingen 
skett på Pottholmen och Trossö. Utifrån analysen 
tog vi fram riktlinjer och rekommendationer vilka 
jag har använt i framtagandet av planförslaget. 

Litteraturstudier och tillämpning har även gjorts 
av Jan Gehl och hans bok Life between buildings 
samt böckerna Trafiken i samhället, Stadsplanera 
istället för trafikplanera och bebyggelseplanera. Se 

teoretiska utgångspunkter 1.6.1. Det som kan vara 
negativt och som ofta är ett problem vid sökning 
av litteratur om planering, så även i detta arbete, är 
att litteraturen är gammal. Även om förhållandet är 
så kan man se att många av förutsättningarna och 
problemen som tas upp i litteraturen är detsamma 
idag vilket gör att teorierna går att tillämpa även 
idag. Därför har jag ändå valt att använda denna 
litteratur. 

1.7 Planerings- 
förutsättningar
I området finns i dag ett flertal funktioner – handel, 
kontor, brandstation, järnvägstation, polisstation,  
bensinstation samt ett fåtal bostäder, se karta 
nedan.  

Karta 5: Användningar på Pottholmen 

Polisstation 

Brandstationen 

Järnvägsstationen 

Lokstallarna 

Bensinstation

Lidl 

Strandgården
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Järnvägstationen har en väldigt viktig funktion 
inom området och det är här många människor för 
första gången möter Karlskrona. En upprustning 
av stationsområdet och stationshuset har gjorts 
och håller på att göras. Till järnvägsstationen 
hör en rangergård som till stora delar inte 
används i dagsläget. Lokstallarna innehåller 
idag nya funktioner som kontor, restaurang, 
handel och gymlokal. På Pottholmen ligger 
Karlskronas brandstation vilken Karlskrona 
kommun har beslutat att flytta (En ny stadsdel 
i Karlskrona, 2009), vilket innebär tillgång till 
centrala exploateringsområden. De byggnader 
som enligt kommunen skall bevaras i området 
är butiksbyggnaden med Lidl, tågstationen med 
dess flyglar samt lokstallarna med dess nuvarande 
verksamheter. 

En omläggning av busstrafiken i Karlskrona 
pågår. Enligt beslut av Karlskrona kommun och 
Blekingetrafiken ska busstrafiken i framtiden 
gå längs Blekingegatan3. Man kommer även 
att ta bort busshållplatserna från Kungsplan 
där stadsbussarna utgår från idag vilket gör 
att nya busshållplatser måste anordnas längs 
Blekingegatan (En ny stadsdel i Karlskrona, 
2009). Detta för att också få busshållplatser i 
nära anslutning till järnvägsstationen. Enligt 
beräkningar av Trivector för Karlskrona kommun 
så kommer det att behövas tre busshållplatser 
i sydlig riktning och fyra i norrgående riktning 
(Hagring, 2003). Dock kommer det inte att räcka 
om busstrafiken är organiserade på samma sätt 
som idag 4. Vid samtal med Sven Hult framkom att 

busshållplatserna för regiontrafik och bussar för 
tågersätttning bör flyttas från sitt nuvarande läge 
framför järnvägsstationen då där är för trångt. 

De infarter som finns till Trossö - Österleden 
och Borgmästarekajen - går över Pottholmen, 
och det måste även i fortsättningen finnas två 
vägalternativ mellan Trossö och fastlandet enligt 
kommunen (En ny stadsdel i Karlskrona, 2009). 
Dock skapar vägarna en barriär vilket ger sämre 
tillgänglighet för oskyddade trafikanter (Berntsson 
red. 2002). Trafikmängden på Österleden uppgår 
till ca 31 300 fordon/per dag (norr om korsningen 
med Skeppsbrokajen) och 6 300 fordon/per dag 
på Borgmästarkajen (En ny stadsdel i Karlskrona, 
2009), se foto nedan. Beräkningar om trafiken på 
Pottholmen 2020 har gjorts av Trivector som visar 
att trafikmängden kommer att öka med cirka 20 % 
(Ola Hagring, 2003). På grund av trafikmängden 
är området utsatt för buller och då bullret kommer 
från flera källor kan störningskänslan öka 
(Holmberg et. al, 1996). Vad bullernivåerna ligger 

Foto 5: Österleden, vid korsningen 
Skeppsbrokajen 



Foto 6: Borgmästarekajen men gång- och 
cykelväg samt trädallé

på idag har jag ej funnit några siffror på men ser 
man på de siffror som använts för beräkning 
av trafiken år 2020 är bullernivåerna högst från 
Järnvägstorget (Bengtsson & Linderholm, 2002). 
Bullernivån från spårtrafiken är lägre då trafiken 
har en låg hastighet. Även om biltrafiken ökar 
fram till år 2020 kommer inte bullernivåerna att 
öka nämnvärt då det krävs ungefär en dubblering 
av trafikmängden för att det skall märkas.  

Vegetationen på Pottholmen är relativt liten. En  
allé med almar finns längs Borgmästarekajen 
men då de har fått almsjukan måste de tas 
ner (Bengtsson & Lindeholm, 2002). Längs 
Bormästarekajens strandkant står pilar. På 
strandgården och brandstationens tomt finns ett 
antal värdefulla träd. På brandstationens tomt 
finns två stora, äldre träd, en av dom mer än 170 
år gammal. Öster om järnvägsstationen och vid 
parkering vid Kungsplan finns ett antal lindar 
kvar efter allén längs den gamla Landbron. En 
stor lind står också söder om Järnvägsstationens 
huvudbyggnad. 
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2 Analys 

Karta 6: Stråk på Pottholmen 

Tre analysmetoder har använts för att analysera 
Pottholmen. Det är en analys utifrån Kevin Lynch 
begrepp – stråk, gränser, knutpunkter, områden 
och landmärken - (Lynch, 1960) och en Realistisk 
stadsanalys vilket gjordes som grupparbete. Jag 
har även använt Jan Gehls begrepp om stadens 
användning – nödvändiga, valbara och sociala 
aktiviteter - för att analysera hur Pottholmen 
används (Gehl, 1987). Till analyserna finns 
slutsatser och rekommendationer vilka utgjort 
grunden för planförslaget.

2.1 Kevin Lynch
Kevin Lynchs begrepp stråk, landmärken, gränser 
och knutpunkter har använts för att analysera 
hur jag uppfattar Pottholmen och hur området är 
uppbyggt (Lynch, 1960). 

2.1.1 Stråk
Stråken på Pottholmen är Österleden och 
Borgmästarekajen. Som bilist är Österleden 
ett tydligt stråk där det är lätt att ta sig fram 
och på grund av dess storlek. Som oskyddad 
trafikant är Infartsleden inte ett lika tydligt 
stråk då gränserna är otydliga mellan gång- och 
cykelvägen och Österleden. Borgmästarekajen 
är med sin sträckning ett tydligt stråk både 
för fordon och oskyddade trafikanter då det 
är tydligt avgränsat av vattnet och då det är en 
trädallé längs vägen. Även Blekingegatan och 
parkeringen framför Lokstallarna kan ses som 
ett stråk, dock inofficiellt. Många genar mellan 
Borgmästarekajen och Blekingegatan men då det 

inte är tänkt att användas som genomfart och då 
det inte finns någon gång- och cykelväg är det inte 
tydligt. Men det används av så många att jag anser 
att det kan ses som ett stråk. 

2.1.2 Gränser

Pottholmen får tydliga gränser av vatten i väster 
och öster. Även Järnvägstorget är en tydlig gräns 
som kopplar samman Pottholmen och Trossö. I 
den norra delen mot Pantarholmen är gränsen 
otydligare. Järnvägsspåren är en gräns som 
delar upp Pottholmen och skapar en barriär som 
innebär att det inte går att röra sig i väst-östligt 
riktning. Även Österleden och Borgmästarekajen 
är barriärer då de är svåra att korsa som oskyddad 
trafikant och på grund av bilarnas mängd och 
hastighet. Pottholmens gränser är inte lika tydliga 
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Karta 7: Gränser på Pottholmen  

Karta 8: Områden på Pottholmen 

i norr och söder vilket gör att det är svårt att se att 
Pottholmen är en ö.  

2.1.3 Områden

Pottholmen i sig kan räknas som ett område 
då Pottholmen skiljer sig från Pantarholmen 
och Trossö med en annan bebyggelsestruktur. 
Pantarholmen och Trossö har slutna kvarter medan 
det finns stora öppna ytor på Pottholmen och 
byggnaderna är få. Vattnet gör att området är lätt 
att avgränsa. Även Pottholmen kan delas in i olika 
områden, ett väster och ett öster om järnvägen. 
Väster om järnvägen ligger Strandgården och 
brandstationen som ett slutet kvarter. På östra 
sidan är det mer öppet med rangerbangården och 
alla dess spår och med järnvägsstationen som en 
fristående byggnad. 

2.1.4 Knutpunkter
Den stora och viktiga knutpunkten i området är 
järnvägsstationen med sin buss- och tågtrafik, 
se karta nästa sida. Järnvägen lockar många 
människor till området och har en viktig funktion 
för hela staden. En annan viktig knutpunkt, som 
dock ligger utanför planområdet, är Kungsplan 
där den lokala busstrafiken utgår ifrån. Då det 
har kopplingar till järnvägsstationen och skapar 
mycket aktivitet i området måste det ändå tas 
med. Knutpunkterna separeras av Järnvägstorget 
som är svår att ta sig över som oskyddad trafikant. 
Lokstallarna kan ses som en mindre knutpunkter 
på grund av sin användning, då det också lockar 
människor till området.  
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Karta 10: Landmärken på Pottholmen 

2.1.5 Landmärken 
Det finns inget betydande landmärke på 
Pottholmen. Lokstallarna, brandstationens 
vattentorn och tågstationen kan ses som mindre 
landmärken då de skiljer sig från omgivning 
men de behövs inte för orientering i området. Då 
bebyggelsen på Pottholmen är gles, området öppet 
och litet, behövs inte något landmärke för att 
orientera sig i området. Om något som sagt ändå 
skall ses som landmärke är det de ovan nämnda 
byggnaderna. Järnvägsstationen och Lokstallarna 
på grund av dess arkitektur och brandstationens 
vattentornet på grund av dess höjd. 

2.1.6 Slutsatser och 
rekommendationer 
För en bilist är stråken tydliga på Pottholmen, 
detta på grund av vägarnas storlek. Framför allt 
är Borgmästarekajen ett tydligt stråk, för både 
fordon och oskyddade trafikanter. Det är svårare 
att orientera sig längs Österleden som oskyddad 
trafikant och stråket behöver därför förtydligas. 
Det kan bland annat göras genom att tydligare 
separera trafiken. Det inofficiella stråket mellan 
Borgmästarekajen och Blekingegatan används 
av många och här är det därför viktigt att skapa 
ett tydligt och sammanhängande stråk. Genom 
ny bebyggelse och genom att göra en gång- och 
cykelväg kan man skapa ett stråk som är tydligare 
och lättare att använda. 

Karta 9: Knutpunkter på Pottholmen 
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Större knutpunkt                          

     
Mindre knutpunkt     Mindre landmärke         



Österleden och Borgmästarekajen är barriärer för 
oskyddade trafikanter på grund av dess storlek, 
bilarnas hastighet och då de är svåra att ta sig 
över. Detta går att förbättra genom att skapa fler 
och bättre övergångsställen samt att omgestalta 
vägarna för att sänka hastigheten och minska dess 
storlek. Det gör att vattenkontakten förbättras samt 
att det blir lättare för de oskyddade trafikanterna 
att röra sig inom och genom området. Barriärer 
som järnvägen och rangerbangården är däremot 
svårare att förändra. Rangerbangården används 
dock i liten utsträckning vilket gör att området 
kan minska så att barriären inte blir lika stor. Att 
kunna röra sig i väst-östlig riktning vore önskvärt 
men är svårtlöst ur trafiksäkerhetssynpunkt med 
tanke på bland annat järnvägens elledningar. 

Pottholmen är ett tydligt område som går att 
förstärka ytterliggare genom ny bebyggelse. 
Det som då är viktigt är att det skiljer sig från 
bebyggelsen på Pantarholmen och Trossö. Genom 
den nya bebyggelsen kan också uppdelningen 
av Pottholmen i en väst och östlig del minskas. 
Järnvägen är svår att göra något åt men med 
bebyggelse på båda sidorna om järnvägen får de 
samma karaktär och kopplas samman.  

Järnvägsstationen är en viktig knutpunkt i området 
och kan bli tydligare genom att även den lokala 
busstrafiken utgår från området. Istället för att 
tåg- och busstrafiken separeras av Järnvägstorget, 
som det gör idag, kan trafiken koncentrerar till 
området kring järnvägsstationen och det blir på så 
sätt lättare att byta mellan trafikslagen. 

Landmärkena är få på Pottholmen. Men då det 
ändå är lätt att orientera sig på Pottholmen anser 
jag att det inte behövs några landmärken. Skulle 
dock området förändras genom tillexempel ny 
bebyggelse måste orienterbarheten i området ses 
över och något landmärke kan behövas. Genom 
att skapa något som sticker ut kan ett landmärke 
skapas i området, det behöver inte vara ett högt 
torn eller liknande.  

2.2 Realistisk 
stadsanalys 
Den Realistiska stadsanalysen gjordes som ett 
grupparbete och resulterade i dokumentet – 
Pottholmen, igår, idag och imorgon. I analysen 
framkommer hur historien har påverkat stadens 
nuvarande utseende och studeras stadens fysiska 
fenomen (Jivén 2003). En sammanfattning av 
dokumentet finns nedan.   

2.2.1 FAS 1 – Historisk 
utveckling av stadens 
form. 
Karlskrona grundlades 1680 av Karl XI som 
huvudbas för den svenska flottan (Andersson, 
1930). Då bestod Karlskrona av ett flertal öar 
vilka idag har kopplats samman genom broar och 
utfyllnader. Karaktären av skärgårdsöar med berg 
i dagen finns än idag. Även Pottholmen bestod 
från början av ett antal mindre öar - Ekeskär 
som sedan döptes om till Pottholmen, Ormeskär 
som sedan döptes om till Britas berg samt Laves 
holme – som tillsammans har fyllts ut till den 
yta som är Pottholmen idag (Fredriksson, 2006). 
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Foto 7: Topografin mellan Pantarholmen, 
Pottholmen och Trossö

       © Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I2010/0027
Karta 11: Öarna som blev Pottholmen 

Utfyllnaderna har gjort att Pottholmen är väldigt 
platt och skiljer sig i topografin från Pantarholmen 
och Trossö, som är typiska skärgårdsöar med berg 
i dagen och tydliga höjdskillnader. 

2.2.1.1 Kommunikationer 

Området kring Pottholmen har alltid varit det 
enda sättet att ta sig landvägen in till Trossö. 
Den första träbron mellan Trossö och fastlandet 
byggdes redan när staden grundades och gick från 
Landsvägsgatan på Pantarholmen, över Ekeskär 
och Ormeskär till korsningen Östra Vittusgatan - 

Landbrogatan, se karta nästa sida. 1839 byggdes 
en ny bro vilken också fick en ny sträckning, 
via Britas berg (före detta Ormeskär) och Laves 
holme till Trossö (Fredriksson, 2006). När delar av 
Pottholmen och norra Trossö fylldes ut i slutet av 
1800-talet revs bron och blev istället en gata med 
namnet Landbron, se karta nästa sida. I början av 
1900-talet fylldes västra delarna utav Pottholmen 
ut och Borgmästarekajen anlades (Karlskrona då 
och nu, 2005). Det var första gången Trossö hade 
mer än en koppling till fastlandet vilket man har 
än idag, se karta sidan 30. På grund av den ökande 
bilismen i mitten utav 1900-talet anlades en ny 
fyrfilig infartsled – Österleden – som invigdes 
1972 (Fredriksson, 2006). I samband med detta 
togs Landbron ur bruk och omvandlades till 
järnvägsområde. 

I samband med industrialismen anlades den första 
järnvägen till Karlskrona 1874 (Fredriksson, 
2006), se karta 14 nästa sida. Då Trossö var 
fullbebyggt anlades järnvägen på nya utfyllnader 
och gick via Brohålan, väster om Landbron in till 
Vittusgatan. Ett nytt spår anlades strax därpå till 
Karlshamn, detta spår gick öster om Landbron till 
en ny station – Norra stationen. När Österleden 
byggdes kortades järnvägsspåret av och slutade 
vid järnvägsstationen. 
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Karta 14: Järnvägens sträckning 1877 Karta 15: Järnvägens sträckning 1890

Karta 12: Broarnas sträckning 1681 Karta 13: Vägens sträckning 1877
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Karta 16: Vägarnas sträckning 1969

Karta 17: Järnvägens sträckning 1969 

2.2.1.2 Fastighetsstruktur

Från Karlskronas grundande har det funnits 
olika verksamheter på Pottholmen (dåvarande 
Ekeskär) (Minnen från Strandgården, 1998). 
Någon fakta om hur fastighetsstrukturen såg ut 
vid grundandet har ej påträffats. Det man kan 
se är att fastighetsstrukturen har förändrats i 
och med utfyllnader i området. När området 
köptes av fattigvården 1821 bildades en stor 
fastighet (Fredriksson, 2006). Sedan bildades 
nya fastigheter när järnvägen byggdes 1874 och 
även 15 år senare då ett nytt spår anlades till 
Norra stationen. Fastighetsstrukturen har varit 
förhållandevis stabil på Pottholmen. De stora 
fastigheterna har inrymt flera olika verksamheter 
samtidigt och även fått ändrad användning över 
tid utan att fastighetsgränserna förändrats. Idag 
består Pottholmen fortfarande av ett fåtal stora 
fastigheter. Två för järnvägstrafik, godstrafik 
respektive persontrafik och en fastighet för 
gamla Strandgården, vilken idag även inrymmer 
brandstationen (En ny stadsdel i Karlskrona, 
2009). Det har även tillkommit två fastigheter i 
områdets ytterkanter: en för bensinstationen på 
Järnvägstorget och en vid byggandet av Lidl 2007 
i områdets norra ände. 
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Karta 18: Fastighetsstruktur 1949 Karta 19: Fastighetsstruktur 1959
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Karta 20: Fastighetsstruktur 1976 Karta 21: Fastighetsstruktur 2009
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Karta 22: Strandlinjen 1681
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Karta 23: Strandlinjen 1877

2.2.1.3 Genomförda 
regleringar och saneringar

Det har ej gått att avgöra om Pottholmen alltid 
varit en del av Karlskrona stad eller inte då 
informationen varit motstridig. I vissa källor är 
Pottholmen en del av Karlskrona stad medan i andra 
källor en del av Lyckeby landsbygdskommun. Det 
som dock går att säga är att Karlskrona alltid har 
haft stor inverkan på Pottholmens utveckling och 
dess verksamheter (Fredriksson, 2006, & Minnen 
från Strandgården, 1998). Under den senare 
halvan av 1900-talet gjordes större förändringar 
och saneringar av bebyggelsen på Pottholmen 
och Möllebacken (Karlskrona då och nu, 2005). 
Äldre bebyggelse fick rivas till förmån för ny 
funkisbebyggelse och gemensamma behov: en ny 
brandstation, Österleden samt en ny polisstation 
(Fredriksson, 2006).

2.2.1.4 Utfyllnader

Som tidigare nämnt har Pottholmen sedan 
Karlskronas grundande varit föremål för flera 
utfyllnader men även de norra delarna av Trossö 
har fyllts ut. Utfyllnaderna har gjorts för att få 
plats med nya användningar, framför allt nya 
kommunikationer. Den första utfyllnaden gjordes 
under den senare delen av 1700-talet då delar av 
den dåvarande havsviken/våtmarken, som idag är 
Hoglandspark, fylldes ut och området fick namnet 
Neptuni torg. När järnvägen drogs in till Trossö 
på 1870-talet fylldes Pottholmen ut vilket ledde 
till att Pantarholmen och Trossö praktiskt taget 
länkades ihop. Pottholmens västra delar fylldes ut 

på 1930-talet och Borgmästarekajen förlängdes 
från Trossö till Brohålan. När Österleden byggdes 
gjordes inga utfyllnader utan området står till 
stora delar på pelare5. 

5 Ola Swärd, föreläsning 2009-02-06 
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Karta 24: Strandlinjen 1890

Karta 25: Strandlinjen idag 

2.2.1.5 Lokalisering av 
bebyggelse och verksamheter

De första verksamheterna på Pottholmen var 
bland annat repslageri, ölbryggeri, bageri och 
kruttillverkning (Minnen från Strandgården, 
1998). 1821 köpte fattigvården området och 
deras verksamhet på Strandgården började. 
Vid sekelskiftet 1900 utökade fattigvården sin 
verksamhet för att sedan flytta från området 
under 1950-talet. När brandstationen flyttade till 
Strandgårdens område 1966, revs flera byggnader. 
Järnvägstationen lokaliserades till östra sidan av 
Pottholmen 1874 tillsammans med stationshus, 
lokstallar och ett antal lagerlokaler (Fredriksson, 
2006). 1889 tillkom även Karlskrona norra station 
men revs igen när spåren byggdes om på 1950-
talet. Lokstallarna omvandlades i början på 2000-
talet till att inrymma både handel, kontor och 
träningslokaler.

Foto 8: Lokstallarna som har fått ny 
användning 
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På grund av upphovsrättsliga skäl finns 
kartan inte med i denna version.   
Kartan återfinns i den tryckta versionen. 



Foto 9: Lidl, som tillkom 2006 

Foto 10: En av Strandgårdens byggnader 

 För tre år sedan tillkom även matvaruaffären Lidl 
norr om Lokstallarna. Sedan 1900-talets början 
har flera bensinstationer funnits på Pottholmen på 
grund av alla trafikleder som gått här (Karlskrona 
då och nu, 2005).  På 1930-talet låg en bensinstation 
där Lidl ligger idag och på 1970-talet tillkom en 
vid Järnvägstorget på Möllebacken. Den senare 
flyttades till andra sidan Järnvägstorget för att ge 
plats för ett nytt polishus i början av 1990-talet. 

2.2.2  FAS 2 – 
Klassificering av homogena 
områden
2.2.2.1 Typologi

Då Pottholmen alltid varit en ö så har det varit 
tydligt att Pottholmen varit ett eget område. 
Vilket också har förtydligats då Pottholmen heller 
aldrig omfattats    av  Trossös rutnätssystem.  
När Karlskrona anlades fanns olika typer av 
verksamheter på ön men hur bebyggelsestrukturen 
och gatusystemet såg ut innan fattigvården 

placerades på Pottholmen är osäkert och är svårt att 
tyda av kartor (Minnen från Strandgården, 1998). 
När fattigvården placerades på Pottholmen 1821 
fick området en tydlig prägel av institutionsområde. 
Byggnaderna låg vända in mot gården med 
mycket luft mellan sig och gator väster och öster 
om området. I samband med Borgmästarekajens 
utfyllnad på 1930-talet förseddes Strandgården 
med ett två meter högt staket vilket gjorde området 
mer avskärmat från gatorna men utfyllnaden 
ändrade inte byggnadernas förhållande till gatan. 

När brandstationen flyttades till Pottholmen revs 
vissa av byggnaderna på Strandgårdens område 
men brandstationens struktur ändrade inte 
nämnvärt kvarterets förhållande till gatan. Även 
brandstationen byggdes som ett institutionsområde 
där byggnaderna vänder sig in mot gården. 
Brandstationen byggdes precis som Strandgården 
i tegel vilket bidrog till att området fortfarande 
kan klassas som förhållandevis homogent.
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Foto 14: En av få byggnader med trädfasad 

Foto 11: Brandstationen 

Foto 12: Järnvägsstationen 

Foto 13: Järnvägstorget 

Järnvägens tillkomst medförde ett flertal spridda 
byggnader i området med en helt annan struktur 
än Strandgården. Järnvägsbyggnaderna är 
kopplade till varandra genom sin funktion, men 
utspridda rent geografiskt. Stationsbyggnaderna 
låg i direkt anslutning till Landbron och den södra 
stationen hade en representativ torgyta framför 
sig. Österledens tillkomst och borttagandet av 
Landbron medförde att Karlskrona stationshus 
inte längre låg i direkt anslutning till stadens 
infartsväg. Stationen blev istället avskärmad från 
övriga staden. 

Även Järnvägstorget förändrades, istället för 
torgyta lades här en bensinstation och Österleden 
upptog resterande yta, se foto nedan. 

2.2.2.2 Morfologi

De första byggnaderna i området var i trä varav 
de flesta är rivna idag. Några byggnader med 
trädfasad finns kvar söder om Järnvägsstorget. 
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Foto 15: Äldre tegelbyggnad Strandgården 

Foto 17: Järnvägsstationen i puts

Foto 16: Lokstallarna i tegel 

Foto 18: Polishuset och Mechanohuset i puts 

De flesta byggnaderna i området idag har tegel- 
eller putsfasad. Byggnaderna i tegel skiljer sig åt 
beroende på när husen är byggda, då fasaderna 
på de äldre tegelbyggnaderna exempelvis 
har fler detaljer och utsmyckningar. Här kan 
nämnas Strandgården och brandstationen där 
alla byggnader har tegelfasad men har tydliga 
skillnader i byggnadsstil och även färgsättningen 
skiljer byggnaderna åt. Den nyaste tegelbyggnaden 
i området är Lidl som förutom fasadmaterialet har 
samma byggnadsstil som andra Lidl-byggnader 
i Sverige. Järnvägsstationen är i vitt puts vilket 
även den nu rivna norra stationen hade. 

Den putsade fasaden symboliserade att det var 
en representativ byggnad till skillnad från till 
exempel Lokstallarna som har en tegelfasad. 
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6 Ola Swärd föreläsning 2009-02-06 

2.2.3 FAS 3 – 
Transformationsanalys
Innan 1681 var Trossö var ett lantbruk och 
Pottholmen bestod av flera öar (Andersson, 
1930). 

1681 grundlades Karlskrona då Karl XI ansåg att 
Sverige behövde en hamn som var bättre lämpad 
att försvara provinserna på andra sidan Östersjön 
(Andersson, 1930). Vi antar att detta beslut beror 
på att man under flera år hade förlorat områden 
på andra sidan Östersjön. Den första träbron 
mellan Pantarholmen och Trossö gick via de 
öar som skulle bli Pottholmen (Fredriksson, 
2006). Valet av sträckning antas bero på att 
sträckningen krävde minsta möjliga längd på de 
individuella broarna vilket gjorde dem enklare att 
bygga. Trossö anlades med en rutnätsplan men 
öarna runt omkring planlades inte. Det fanns ett 
antal byggnader på Pottholmen, bland annat två 
väderkvarnar. 

Under 1800-talets början anlades fattigvården på 
Pottholmen vilket krävde utfyllnader (Fredriksson, 
2006). På norra Trossö gjordes utfyllnader vilket 
bildade Neptuni torg av den gamla havsviken. 
1839 byggdes en ny stenbro mellan Pantarholmen 
och Trossö och denna fick en ny sträckning via 
Britas berg och Laves holme. Troligtvis gjordes 
den nya stenbron då de gamla träbroarna var i 
dåligt skick. Träbroarna stängdes av så fort den 
nya bron var klar och revs snart efter det. 

Då hela Trossö var fullbebyggt behövdes utfyllnader 
för att kunna dra järnvägen till Karlskrona i slutet 
av 1800-talet. Två stationer anlades eftersom man 
fick järnvägstrafik åt två olika riktningar – norrut 
och västerut (Fredriksson, 2006). 

Flera förändringar skedde på Pottholmen 
mellan 1930-1950. Utfyllnader gjordes på 
Borgmästarekajen för en ny vägförbindelse mellan 
Pantarholmen och Trossö (Fredriksson, 2006). 
Detta var första gången Trossö hade mer än en 
vägförbindelse med fastlandet. Vi tror att orsaken 
till att vägen byggdes var för att bilanvändandet 
ökade och att fler arbetsplatser fanns utanför 
Trossö. På Möllebacken, söder om Järnvägstorget, 
revs många byggnader för att ge plats åt nya 
flerbostadshus enligt funktionalismens ideal. 

Delar av Strandgården rivs för den ny brandstation 
på 1960-talet (Minnen från Strandgården, 1998). 
Brandstationen hade växt ur sina gamla lokaler 
och vi antar att man placerade den nya stationen 
här eftersom det var centralt i staden men också 
hade bra förbindelser till resten av kommunen. 
På 1970-talet byggdes Österleden på östra sidan 
av Pottholmen på utfyllnader och betongdäck på 
grund av behoven av den ökade bilismen 6. 

1992 stod en ny polisstation klar vid Järnvägstorget 
då de växt ur sina tidigare lokaler. Även denna 
antas ha placerats här på grund av det centrala 
läget. På 2000-talet renoverades Lokstallarna för 
att ge plats för kontor och handel. I samband med 
detta blev området mer öppet för allmänheten.
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2.2.4 FAS 4 – Riktlinjer 
och rekommendationer
2.2.4.1 Institutionsområde

I de flesta europeiska städer finns en ring runt 
stadskärnan med institutioner som tillkommit 
ungefär vid samma tidpunkt. På grund av 
Karlskronas placering på en ö har dessa istället 
tillkommit inom ett och samma område. Denna 
karaktär har medfört att Pottholmen aldrig haft 
några bostäder förutom på Strandgården under 
”fattigvårdstiden” samt ett fåtal hyresgäster 
idag. Här finns en möjlighet att fortsätta följa 
karaktären av institutionsområde eller att blanda 
verksamheter med bostäder.

2.2.4.2 Trafik

Eftersom området alltid har varit Trossös enda 
förbindelse med fastlandet har Pottholmen 
alltid påverkats av trafiklösningarna. Allt 
eftersom trafiken har ökat har större och större 
områden avsatts för kommunikationer. Så 
länge ingen annan landförbindelse finns till 
Trossö kommer Pottholmen att förbli präglat av 
kommunikationer.

2.2.4.3 Utfyllnader

Pottholmen har ända sedan Karlskronas grundade 
fungerat som ett reservområde för staden. Det 
som inte funnits plats för på Trossö men man ändå 
velat ha i centrala lägen har placerats här och ju 
mer mark som har behövts desto mer har fyllts ut. 
Området kan även i fortsättningen fungera som ett 
reservområde och fyllas ut allteftersom det behövs 

ny mark i centrala lägen men då riskerar Trossös 
karaktär som ö att förloras. På grund av höga 
kostnader är alternativet att fylla ut nya områden 
inte ett realistiskt alternativ men utfyllnader är 
ändå en struktur som funnits här.

2.2.4.4. Typologi och 
morfologi

De allra flesta byggnaderna i området har fasad 
av tegel eller puts. Alla byggnader har däremot 
uppförts i sin egen tids stil. Byggnaderna på 
Pottholmen har sedan Strandgårdens tillkomst 
varit ungefär tre våningar höga. Vid denna 
tidpunkt hade husen på Möllebacken betydligt 
färre våningar men vid saneringen uppfördes 
nya hus med upp till sju våningar. I dagsläget är 
således bebyggelsen på utfyllnaderna betydligt 
lägre än bebyggelsen på Trossös ursprungliga 
landområden. Detta gör att byggnadshöjden 
också förstärker topografin. Antingen kan man 
fortsätta att bygga i samma material och med 
samma våningsantal som i dagsläget eller att 
bryta av mot mönstret. Användandet av andra 
fasadmaterial behöver inte betyda att området 
blir mindre homogent, det är däremot troligt att 
de äldre byggnaderna framträder tydligare. Att 
bygga högre hus än vad som finns på Pottholmen 
i dagsläget innebär att topografin inte längre 
kommer att framträda lika tydligt.
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2.2.4.5  Rekommendationer

Slutsatsen är att bebyggelsestrukturen på 
Pottholmen i form av institutionsområde inte 
behöver bevaras vid nyexploatering. Ett  
effektivare utnyttjande av området ger inte 
möjlighet att hålla fast vid den befintliga strukturen 
med mycket luft mellan husen. Ett område där det 
är liv och rörelse dygnet runt uppfattas som säkrare 
och mer attraktivt, därför ska nyexploatering ge 
möjlighet till både bostäder och verksamheter. I 
ett hållbart samhälle behöver fler välja att gå eller 
cykla och då spelar trygghetskänslan in. I just detta 
område är det extra viktigt eftersom det är den 
enda förbindelsen mellan Trossö, Pantarholmen 
och Långö. 

För att se samma bild av Trossö när man närmar 
sig staden ska infarten till Trossö fortfarande ska 
gå via Pottholmen. Trots den trafikapparat som 
behövs för att klara trafikmängden kan kanalen 
mellan Pottholmen och Pantarholmen förstärkas 
för att tydligt visa att Trossö är en ö. 

Byggnadshöjden ska anpassas efter topografin 
i området. Detta innebär att nya byggnader på 
Pottholmen inte bör vara högre än tre våningar 
medan ny bebyggelse på Möllebacken får vara 
upp till sju våningar, dock något lägre vid vattnet 
och Järnvägstorget. Detta för att behålla Trossös 
siluett både från vattnet och från Österleden. Man 
ska fortsätta att bygga i sin egen tids stil precis 
som man alltid gjort. 

2.3 Life between 
buildings 
Gehl skriver i Life between buildings om de olika 
aktiviteterna som sker i stadens utomhusmiljö 
och hur den fysiska miljön kan påverka det (Gehl, 
1987). Aktiviteterna kan delas in i nödvändiga, 
valbara och sociala aktiviteter. 

2.3.1 Nödvändiga 
aktiviteter
Det är framförallt nödvändiga aktiviteter som 
sker på Pottholmen. Man tar sig snabbt fram över 
Pottholmen då transportfunktionerna dominerar 
och då Pottholmen är länken mellan Trossö och 
fastlandet. De som rör sig på Pottholmen har 
oftast ett annat mål i staden, som att ta sig till 
jobbet eller skolan. 

2.3.2 Valbara aktiviteter 
Borgmästarekajen används för valbara aktiviteter 
såsom att ta en promenad. Annars är platserna 
för valbara aktiviteter få. En faktor för dessa 
aktiviteter är vädret vilket självklart kan ha 
en påverkan även för Pottholmen. Då det ofta 
blåser i Karlskrona och de öppna ytorna är stora 
på Pottholmen så är förhållandena för valbara 
aktiviteter inte de bästa. Samtidigt ger de öppna 
ytorna och vattenkontakten ypperliga möjligheter 
att tillexempel sitta och sola men sittmöjligheter 
saknas. 
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2.3.3 Sociala aktiviteter 
Platserna för sociala aktiviteter år få, knappt 
befintliga, på Pottholmen. Möjligheter till sociala 
aktiviteter finns längs Borgmästarekajen där det 
finns ett fåtal bänkar, vilket ger möjlighet till 
passiva kontakter, samt kring Järnvägstationen 
med sin funktion som gör att många rör sig i 
området. Då det är få arbetsplatser och bostäder 
på Pottholmen så minskar möjligheten till 
sociala aktiviteter. Samtal och spontana möten 
kan självklart ske överallt på Pottholmen, och i 
Karlskrona, men området inbjuder inte till det. 

2.3.4 Slutsatser och 
rekommendationer 
Aktiviteterna som sker på Pottholmen är 
framförallt de nödvändiga då Pottholmen 
domineras av transportfunktioner. Det finns få 
platser för spontana möten eller platser där man 
kan sitta ner, vilket kan bero på att det inte finns 
några torg eller grönområden på Pottholmen. 
Järnvägsstationen skapar möjlighet till spontana 
möten och passiva kontakter men det finns inte 
heller här många platser som inbjuder till att 
vistas på. Järnvägsstationen skulle kunna vara en 
bra plats för sociala aktiviteter men förbättringar 
behöver göras. Då de nödvändiga aktiviteterna sker 
oavsett de fysiska förutsättningarna så kommer 
dessa aktiviteter att ske även i fortsättningen 
på Pottholmen. Men för att öka de valbara 
och sociala aktiviteterna på Pottholmen måste 
området ses över och platser för dessa aktiviteter 
bli fler och förbättras. Detta kan göras bland annat 

genom att förbättra vattenkontakten, och minska 
barriärerna. Bebyggs området med bostäder och 
verksamheter så skapar även det fler möjligheter 
till sociala aktiviteter. 
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Del 3

 43 



3 Resultat 
Utifrån de planeringsförutsättningar som finns 
på Pottholmen och resultatet av de analyser jag 
gjort har jag tagit fram planförlaget nedan. Vissa 
ställningstaganden har också behövts göras. 

3.1
Vid framtagandet av planförslaget har vissa 
ställningstaganden behövts göras då det 
finns flera lösningar eller alternativ. Vissa av 
ställningstaganden kan även vara svåra att se i 
planförlaget varför en redovisning görs av dem 
nedan. 

3.1.1 Översvämningsrisk 
och utfyllnader 
När man gör om på Pottholmen så måste marken 
höjas på grund av den översvämningsrisk som 
finns. Detta kommer att innebära att det på vissa 
ställen blir svårare att komma ner till vattnet men 
då översvämningsrisken är stor och då man redan 
har problem vid vissa tillfällen så måste åtgärder 
göras. Att höja marknivån är en åtgärd. En annan 
är åtgärd för att minska översvämningsrisken 
ytterliggare är att tänka på vilken byggnadsteknik 
man använder vid exploatering. Det finns 
tillexempel vissa grundläggningstekniker som tål 
översvämning (Åkesson, 2008). Det som också 
är bra är att lägga parkering och verksamheter 
i bottenvåningarna på husen vilket inte är lika 
känsliga vid översvämning. 

Några övriga utfyllnader görs inte för at öka ytan. 
Det är fullt möjligt och utfyllnader i området 
har gjorts tidigare. Men jag vill jobba utifrån de 

förutsättningar som finns idag och jag anser att 
det är fullt möjligt att ta fram ett bra planförslag 
för Pottholmen utan att göra utfyllnader. 

3.1.2 Trafik
Trafiken tar väldigt stor plats på Pottholmen och 
åtgärder måste genomföras för att framförallt 
de oskyddade trafikanterna ska få bättre 
framkomlighet. Som det är idag då, människor genar  
mellan Borgmästarekajen och Blekingegatan vid 
Lokstallarna, skapas en farlig situation som inte 
fungerar. Jag har därför valt att i mitt planförslag 
stänga av Borgmästarekajen för fordonstrafik 
och dra en ny vägsträckning, där Blekingegatan 
istället används för genomfartstrafik. Då man som 
sagt genar idag, tycker jag att det bättre att anpassa 
vägarna efter användarnas behov och det skapar 
också en naturlig väg in till centrum. Då kommunen 
och Blekingetrafiken vill att Blekingegatan skall 
användas för busstrafiken i framtiden (Bengtsson 
& Linderholm, 2002), tycker jag det är naturligt 
att göra om vägen så att den även kan användas 
för gång-, cykel- och biltrafik. Att både använda 
Borgmästarekajen och Blekingegatan skulle göra 
att trafiken tog ännu större plats på Pottholmen 
och ytan för exploatering på Pottholmen skulle bli 
mindre. 

3.1.3 Vegetation 
Vegetationen inom området är relativt liten och 
inte mycket av värde att bevara. Träden längs 
Borgmästarekajen har almsjuka (Bengtsson & 
Lindeholm, 2002) och då Borgmästarekajen 

Ställningstaganden 
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Foto 19: Gata i Eriksberg, Göteborg. 
Exempel på utformning av gata  med 

parkering, träd  och gång- och cykelväg 

Foto 20: Gata i Hammarbysjöstad, Stockholm. 
Exempel på parkering längs gatan.  

omgestaltas i mitt planförslag så kommer träden 
att tas bort. De träd som ska bevaras är träden 
vid Järnvägsstationen då de är spår efter allén 
från den gamla Landbron. Två träd kommer 
också att bevaras på brandstationens tomt. Enligt 
föreslaget föreslår jag att fler träd planteras längs 
Blekingegatan och Borgmästarekajen vid dess 
omgestaltning, se sektioner sidan 50-51. Även 
Österleden och Järnvägstorget får trädplanteringar 
för att minska vägrummet och sänka hastigheten 
(Berntsson red, 2002). 

3.1.4 Buller 
Inga större åtgärder kommer att göras mot bullret. 
Eftersom trafiken kommer att finnas kvar, då det 
är den ända vägen mellan Trossö och fastlandet, 
kommer ljudnivåerna vara ungefär detsamma. 
För att kunna minska bullernivåerna skulle 
trafikmängden behöva minskas radikalt. Mellan 
järnvägen och Österleden kommer kontor att 
byggas vilket skapar ett bullerskydd från biltrafiken 
på Österleden. Det är inte heller möjligt att bygga 
bostäder på denna sida på grund av bullernivåerna. 
Väster om järnvägsstationen kommer kontor 
att byggas för att minska bullerpåverkan från 
järnvägen mot de nya bostäderna men vad det 
kommer att ge för resultat är svårt att säga. Genom 
att jag i förslaget anlägger träd längs Blekingegatan 
och Österleden minskar det emotionella bullret 
då bullerkällan inte syns (Berntsson red, 2002). 
För att ytterliggare minska bullret har jag valt 
att så mycket som möjligt ha slutna faser utemot 
gatorna, vilket gör att bullernivåerna minskar på 
innergårdarna (Holmberg et. al, 1996). 

3.1.5 Bebyggelse 
Utifrån rekommendationerna av den realistiska 
stadsanalysen har jag valt att bebyggelsen skall 
vara i tre till fyra våningar och med tegelfasad, 
se inpiration nästa sida. Även putsfasad finns 
i området idag så en blandning av materialen 
skulle kunna användas. Tegel har länge använts 
på Pottholmen och genom att använda det 
förtydligas området och skiljs ut från bebyggelse 
på Trossö och Pantarholmen. För att bebyggelsen 
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ytterliggare skall skilja sig från Trossö och 
Pantarholmen används inte ett rutnätssystem. 

Förtätningen på Pottholmen innebär bebyggelse 
med både bostäder, kontor och verksamheter. 
Genom en blandad användning rör sig många i 
området och området blir levande dygnet runt 
vilket i sin tur skapar en tryggare miljö där rädslan 
för överfalls minskar (Berntsson red. 2002). Som 
det är idag med verksamheter, blir Pottholmen dött 
på kvällstid vilket gör att det är otryggt att röra 
sig i området för oskyddade trafikanter och vissa 
kanske väljer att inte gå ut kvällstid (Berntsson 
red. 2002). Att området känns tryggt är en viktig 
faktor för att människor ska välja att gå eller cykla 
(Holmberg et. al, 1996). Analysen utifrån Gehls 
visar också att utomhusmiljön på Pottholmen 
inte inbjuder till att vistas i området och därför 
sker till mesta del de nödvändiga aktiviteterna. 
I och med den nya bebyggelsen i planförslaget 
förbättras möjligheterna för de valbara och sociala 
aktiviteterna. 

3.2 Planförslag 
3.2.1 Bebyggelse 
Tre områden skapas genom planförslaget. I väster 
ett område med bostäder, på andra sidan järnvägen 
ett område med kontor och vid Järnvägsstationen 
skapas ett resecentrum då busstrafiken flyttas till 
området.  

3.2.1.1 Bostäder 

Bostäderna placeras parallellt mot Järnvägstorget 
och Blekingegatan med sluten fasad för att minska 
bullerstörningarna och på så sätt skapa tysta 
gårdar. Det ger också områden en stadsmässig 
karaktär vilket det inte var tidigare då bebyggelsen 
varit utspridd. Även mot Borgmästarekajen 
placeras bebyggelsen i gatulinje men vissa av 
byggnaderna har sin kortsida mot kajen. Övrig 
bebyggelse placeras fristående inom kvarteret 
vilket gör att halvslutna gårdar skapas. Genom 
området går ett stråk, mellan Järnvägstationen 
och Borgmästarekajen, som förstärks med en 
kanal. Det gör att det blir lättare att röra sig mellan 
havet och stationen och att fler rör sig genom 
området. Kanalen gör också att vattenkontakten 
ökar i bostadsområdet för de som inte bor längs 
Borgmästarekajen. 

Husen har entréer och trädgårdar både ut 
mot gatan och mot gården. Att jag valt att ha 
trädgårdar ut mot gatan är för att många väljer att 
sitta på framsidan om valet står mellan att sitta 
på en privat bakgård eller en halvprivat framsida 
med utsikten över gatan (Gehl, 1987), och på så 
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Foto 21: Exempel på ny tegelbebyggelse från 
Inre hamnen, Karlstad 



Karta 26: Mitt planförslag för Pottholmen 
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Foto 22: Hammarbysjöstad, Stockholm. 
Exempel på halvprivata gårdar 

Foto 23: Eriksberg, Göteborg. Exempel på 
entré till bostadsgård 

sätt skapas möjlighet till sociala aktiviteter. Det 
ger även mer grönska i området. De halvslutna 
gårdarna skapar privata och halvprivata platser 
då vissa lägenheter på bottenvåningarna har altan 
in mot gården. Även på denna sida finns mindre 
trädgårdar närmast husen som avskiljs från övriga 
gården med buskar vilket skapar en övergång 
mellan det offentliga och privata. Vid entréerna 
in till de olika gårdarna används vegetation som 
gräns mellan det privata och halvprivata platserna. 
Inspiration har jag från Eriksberg i Göteborg och 
Hammarbysjöstan i Stockholm, se foton nedan. 

3.2.1.2 Kontor och 
verksamheter 

Pottholmens centrala läge och närheten till 
kollektivtrafik gör området attraktivt för kontor 
och verksamheter. Kontor föreslås mellan 
järnvägen och Österleden samt mellan järnvägen 
och Blekingegatan. Bebyggelsen skapar ett 
bullerskydd mot bostadsbebyggelsen men för att 
bullernivåerna skall klaras i dessa byggnader krävs 
ljudisolerande fasader och fönster (Bengtsson & 
Linderholm, 2002). 

3.2.1.3 Parkering 

På grund av det centrala läget och närheten till 
kollektivtrafik ska bilinnehav och bilanvändning 
inte behöva vara stor i området då man i istället kan 
gå, cykla eller ta kollektivtrafiken. Det gäller både 
för bostäderna och kontoren. Längs Blekingegatan 
finns ett antal parkering som kan användas av 
både av de boende och för kontoren. Övrig 
parkering för de boende sker i garage i markplan. 
Ett parkeringshus förläggs till kontorsområdet 
som även kan användas för långtidsparkering 
för resenärer med kollektivtrafiken. Inom 
kontorsområdet finns det också ett antal mindre 
parkeringsytor. 

3.2.2 Trafik 
Blekingegatan förlängs för genomgående trafik 
och fordonstrafiken tas bort från Borgmästarekajen 
i förslaget. Gång- och cykelvägen finns kvar 
längs Borgmästarekajen men omgestaltas och 
Blekingegatan får gång- och cykelväg på båda 
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Karta 27: Planförslaget med inzoomning över bostadsområdet. 
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Foto 24: Inspiration från strandpromenaden 
i Hammarbysjöstad, Stockholm.

Sektion A-A Borgmästarekajens 
strandpromenad och kaj 

0         5        10                 20 m  

sidorna. På båda sidorna om Österleden omgestaltas 
gång- och cykelvägen och separeras från vägen. 
Detta innebär att förslaget skapar fler gång- och 
cykelvägar på Pottholmen och framkomligheten 
ökar. För att minska trafikrummet och för att minska 
hastigheten anläggs träd (Berntsson red. 2002) 
längs Blekingegatan, samt i mitten av Österleden 
och Järnvägstorget. Österleden smalnas också 
av. För att ytterliggare sänka hastigheten anläggs 
en cirkulationsplats i korsningen Österleden – 
Skeppsbrokajen. Förutom att sänka hastigheten 
och minska olycksrisken (Holmberg et. al, 1996) 
så skapar cirkulationsplatsen en entré till Trossö. 
Genom att sänka hastigheterna så blir det lättare 
för oskyddade trafikanter att ta sig över gatorna och 
på så sätt minskas barriärerna och trafiksäkerheten 
ökar (Berntsson red. 2002).  

3.2.2.1 Borgmästarekajen 

Biltrafiken tas bort på Borgmästarekajen och det 
blir endast ett gång- och cykelstråk, se sektion. 
Genom att få bort biltrafiken på Borgmästarekajen, 
som varit en barriär, så är det lättare att ta sig ner 
till vattnet och vattenkontakten ökar. Längs stråket 
finns nya mötesplatser och sittplatser. Tanken är 
att människor i och med denna förändring skall 
kunna stanna längs kajen, istället att använda det 
som ett transportstråk, vilket också ökar chansen 
för valbara och sociala aktiviteter (Gehl, 1987). 
En brygga byggs längs stranden vilket förutom 
att skapa båtplatser också ger sittmöjligheter. Att 
separera oskyddade trafikanter från fordonstrafiken 
ökar tryggheten i trafiken men samtidigt rör sig inte 

lika många längs sträckan och uppsynen minskar 
vilket kan skapa en rädsla för överfall (Berntsson 
red. 2002). Genom att valmöjligheten finns att gå 
och cykla längs Blekingegatan så kan man istället 
kvällstid välja den vägen. Nya träd planteras 
längs Borgmästarekajen vilket ger skugga och 
skydd mot vinden (Berntsson red. 2002). En park 
bildas i korsningen mellan Borgmästarekajen och 
Blekingegatan. 
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Sektion B-B Blekingegatans nya utformning  
0         5        10                 20 m  

3.2.2.2 Blekingegatan 

Blekingegatan öppnas upp för genomfartstrafik 
med gång- och cykelväg på båda sidorna av gatan, 
se sektion nedan. Den nya sträckningen skapar 
ett gent stråk till centrum då man i korsningen 
Blekingegatan- Järnvägsstorget kan köra rakt 
fram mot Landbrogatan. Busstrafiken till och från 
centrum kommer också att gå längs Blekingegatan 
vilket har påverkat dimensioneringen av gatan. 
Träd planteras på bägge sidorna om gatan för 
att ge en stadsmässig karaktär och för att sänka 
hastigheten (Holmberg et. al, 1996). För bättre 
möjlighet att ta sig över gatan som oskyddad 
trafikant är det två nya övergångsställena, i 
norra delen och mitten utav gatan, upphöjda. 
Genom att gång- och cykelvägen går längs gatan 
och bostadsbebyggelsen så ökar tryggheten, 
framför allt för kvinnor, vilket gör att fler går och 
cyklar (Berntsson, red. 2002). För att gång- och 
cykelvägen ska användas nattetid är en viktig del 
att det även finns bra belysning (Holmberg et. al, 
1996). 

3.2.3 Resecentrum 
(Järnvägsstationen)
Byggnaderna som hör till Järnvägsstationen 
behålls förutom ladan vid Blekingegatan. 
Alla bussar flyttas från Kungsplan vilket 
gör att nya busshållsplatser placeras längs 
Blekingegatan, en i nord och en i sydlig riktning. 
Busshållplatsernas placering gör att de får uppsyn 
från den omkringliggande bebyggelsen vilket 
ökar tryggheten (Holmberg et. al, 1996). För 
regiontrafik byggs en bussterminal i nordöstra 
delen av stationsområdet, med en tillhörande 
byggnad för kontor och personal. Det gör att all 
busstrafik tas bort framför Järnväggstationen 
och här finns istället en vändplan med parkering 
för att släppa av folk och för korttidsparkering. 
Långtidsparkering sker i byggnaden norr 
om bussterminalen. Järnvägsperrongerna får 
en överdäckning av glas för att skydda mot 
regn och vind vilken sammankopplas med 
bussterminalen. Busstrafikens nya placering gör 
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att all kollektivtrafik hamnar på samma sida om 
Järnvägstorget och det blir lättare att byta mellan 
tåg och buss. 

Järnvägsspåren förkortas - så att det slutar norr 
om stationen - vilket gör att en öppen plats skapas 
på baksidan av stationen. Det gör det lättare att 
ta sig till stationen för de som kommer från väst 
eller nord-väst då barriären av spåren försvinner. 
Här finns en park med sittmöjligheter vilket ger 
Pottholmen ännu en plats för valbara och sociala 
aktiviteter - här finns möjlighet till spontana möten 
och passiva kontakter (Gehl, 1987). På denna sida 
finns också nya cykelparkeringar under tak. 
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Karta 28: Planförslaget med inzoomning över Resecentrum 
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4 Utvärdering 
I denna avslutande del utav arbetet görs en 
utvärdering av kandidatarbetet där måluppfyllelse 
och fortsatta studier diskuteras. 

4.1 Måluppfyllelse 
Arbetets innehåll och resultat påverkas självklart 
av mina egna kunskaper och intressen. Det 
jag lärt min under min utbildning samt dagens 
planeringsideal har påverkat arbetets innehåll, 
mer eller mindre medvetet. Det går heller inte att 
vara objektiv i arbetet utan mina egna upplevelser 
och åsikter påverkar arbetets innehåll. Att jag bor 
i Karlskrona gör att jag har en bestämd bild av 
området men många gånger har analyserna gett 
samma slutsatser. Samtidigt har arbetet gett mig 
nya kunskaper då jag tagit del av ny litteratur och 
teorier, och det har gett mig möjlighet att använda 
mig av min kunskap. 

4.1.1 Syfte och 
frågeställningar 
Syftet med arbetet var att göra ett planförslag 
för Pottholmen i Karlskrona. Resultat visar på 
mitt planförslag vilket har tagits fram utifrån 
planeringsförutsättningarna, slutsatserna av 
analyserna och framför allt med den Realistiska 
stadsanalysen som utgångspunkt. Jag har visat på 
ett förslag med bostäder, kontor och verksamheter. 
Då jag utgått från den realistiska stadsanalysen 
har det påverkat resultatet tillexempel när 
det gäller våningshöjd, fasadmaterial och 
bebyggelsestruktur. Har man inte denna 
utgångspunkt kan resultatet bli ett helt annat. Ett 

mål som jag ville uppnå med arbetet var att skapa 
en trevligare entré till centrala Karlskrona. Till 
viss del anser jag att jag lyckats då entrén blivit 
tydligare med bland annat trädplanteringar, men 
fortfarande saknas en välkomnande entré för de 
som kommer med tåg. De möts av en baksida då 
bebyggelsen istället är vänd mot Blekingegatan 
och Österleden. 

Nedan går jag igenom frågeställningarna för att se 
om jag fått svar på dom. 

Vilken/vilka användning/ar är lämpliga på 
Pottholmen?      
På denna fråga är svaren många och man får 
väga olika alternativ mot varandra. Jag har valt 
en bebyggelse med  både bostäder, kontor och 
andra verksamheter då en blandad bebyggelse 
gör området levande dygnet runt. Bullernivåerna 
gör att det inte går att bygga bostäder på hela 
området men att bygga bostäder på Pottholmen 
var viktigt då det endast finns ett fåtal bostäder 
idag. Det centrala läget vid vattnet är ett attraktivt 
läge för bostäder. Järnvägsstation skapar 
tydliga förutsättningar för Pottholmen och jag 
valde att skapa ett resecentrum genom att även 
lokalisera all busstrafik norr om Järnvägstorget. 
Transportfunktionerna på Pottholmen är viktiga 
då de är länken mellan Trossö och fastlandet och 
det skapar även liv i området. 

Hur rör man sig på Pottholmen och in till 
Trossö?     
Inventeringarna visar att det i dagsläget är svårt att 
röra sig som oskyddad trafikant på Pottholmen då 
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fordonstrafiken har företräde. Ett resultat av detta 
är att folk genar vid Lokstallarna. Vägarna utgör 
även barriärer som begränsar tillgängligheten för 
oskyddade trafikanter. Därför har de i förslaget 
omgestaltas. Här använde jag mig av Kevins 
Lynch termer och Jan Gehls teori för att analysera 
området. Gehls analys visar att det är de nödvändiga 
aktiviteterna som sker på Pottholmen vilket gör 
att man tar sig snabbt genom området. Det finns 
tre stråk på Pottholmen – Borgmästarekajen 
och Österleden samt Blekingegatan som är ett 
inofficiellt stråk. Planförslaget visar hur det går 
att skapa bättre gång- och cykelvägar som är gena 
och trafiksäkra. Det är svårt att röra sig i väst-
östlig riktning och jag har inte funnit en lösning 
på det i planförlaget. En bro eller tunnel anser 
jag inte vara rimligt med tanke på kostnader och 
säkerhet. Det skulle bli antingen en väldigt lång 
tunnel eller en väldigt hög bro då de måste gå 
över elledningarna. 

Hur skapas en bättre vattenkontakt? 
Vattenläget tas inte vara på idag och som analysen 
enligt Gehl visar finns det få platser för valbara 
och sociala aktiviteter på Pottholmen. Genom att 
flytta fordonstrafiken från Borgmästarekajen till 
Blekingegatan så ökar tillgängligheten till vattnet 
på den västra kanten och möjligheterna ges att 
sitta ner längs vattnet. Den nya bebyggelsen enligt 
planförslaget gör dock att området inte blir lika 
öppet som det är idag vilket även medför att det 
inte går att se vattnet på avstånd. Men genom att 
minska barriärerna så anser jag att tillgängligheten 

till vattnet ändå blir bättre och det blir trevligare att 
vistas vid vattnet. Den vattenkontakt som skapas är 
också av bättre kvalitet än i dagsläget. En konflikt 
som uppstår är den ökande havsvattennivån men 
jag har valt att ta vara på det attraktiva läget och 
åtgärder för att minska översvämningsrisken kan 
göras.  

Behövs nya utfyllnader för utveckling av 
Pottholmen?    

Jag valde i mitt förslag att inte göra några 
större utfyllnader på Pottholmen mer än att 
höja marknivån för att skydda mot den ökande 
havsvattennivån. Större utfyllnader skulle kunna 
göras längs den västra kanten vilket möjliggör att 
en större yta kan exploateras. Som den Realistiska 
analysen visar har man tidigare gjort utfyllnader 
så det hade inte varit konstigt. Jag ville dock 
utgå från hur Pottholmen ser ut idag och de 
förutsättningarna och mitt planförslag visar att 
det är helt möjligt att utveckla Pottholmen utan 
att göra några utfyllnader. 

4.2 Fortsatta studier
Vid fortsatta studier kan avgränsningen 
av områdets ses över. Både när det gäller 
avgränsningen av området samt arbetets innehåll. 
Då tiden begränsat arbetets innehåll så kan vissa 
delar behövas kompletteras. Tillexempel fanns 
svårigheter att få fram någon fakta om den 
nuvarande bullernivån på Pottholmen samt att jag 
inte har gått in på några åtgärder för att minska 
bullernivåerna.. När det gäller den geografiska 
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avgränsningen så var den inte helt självklar. I 
den realistiska stadsanalysen användes en annan 
avgränsning men med den avgränsningen hade 
arbetet blivit för stort. Samtidigt påverkar och 
påverkas närområdet mycket då Pottholmen ligger 
där det ligger, mellan Trossö och Pantarholmen. 
Så hur området skall avgränsas är en svår fråga, 
även om Pottholmen är en ö.  

Vid fortsatta studier kommer planerings- 
förutsättningarna vara annorlunda då Pottholmen 
står inför en omdaning. Vad kommun väljer att 
göra i området kommer att skapa ett helt annat 
utgångsläge. Vid användning av andra teorier 
och analyser kan slutsatserna bli något helt annat 
vilket i sin tur kan ge ett helt annat resultat.

Möjligheterna och valmöjligheterna är stora för 
vad man kan göra på Pottholmen. 
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