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Förord

Denna uppsats utgör mitt examensarbete på utbildningen Fysisk 
planering 180 p vid Blekinge Tekniska Högskola. Arbetet med 
uppsatsen har huvudsakligen pågått under hösten och våren 2006-
2007. Under arbetets gång har jag handletts av Krister Gustafsson 
från Landskapskontoret i Blekinge. Gunnar Nyström från Blekinge 
Tekniska Högskola har varit biträdande handledare. Jag vill tacka 
dem båda för konstruktiva synpunkter och goda råd.

Karlskrona, maj 2007



Sammanfattning 

Examensarbetet är ett förnyelseprojekt i centrala Karlskrona. 
Planområdet utgörs av ett stycke utfylld landmassa vilken nyttjats 
som oljehamn sedan mitten av 1950-talet. Området är aktuellt som 
förnyelseområde då den pågående verksamheten successivt skall 
avvecklas fram till år 2010.

På samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskrona har en stigande 
efterfrågan på centrala lägen för bostäder och verksamheter 
uppmärksammats. I översiktsplanen har denna efterfrågan besva-
rats med en planberedskap där en rad utvecklingsområden pekats 
ut. Oljehamnen på Hattholmen är ett av dessa utvecklingsom-
råden.

Hattholmens läge i stadsstrukturen innebär både goda utvecklings-
möjligheter och svårhanterliga problem. Området har ett centralt 
och attraktivt läge vid hamnfjärden samt ett gott transport- och 
skyltläge längs Karlskronas infart Österleden. Läget norr om 
hamnfjärden och öster om Österleden innebär dock att området är 
både isolerat från omgivande stadsdelar och bullerstört. Det mest 
väsentliga i ett förnyelsearbete av området blir därför att dra nytta 
av det centrala läget med vackra utblickar, att stärka områdets 
integration i den omgivande stadsstrukturen samt att uppnå en god 
närmiljö längs den tungt trafikerade Österleden.

Visionen har varit att skapa en tät och funktionsintegrerad stadsdel 
som är långsiktigt hållbar. Exploateringsgraden föreslås bli hög för 
att skapa gynnsamma förutsättningar för kollektivtrafik och närser-
vice, men framförallt för att så många som möjligt skall kunna 
dra nytta av det centrala läget och därigenom klara sitt vardagliga 
rörelsemönster utan att vara beroende av bil. Genom att skapa ett 
område med tät och funktionsblandad markanvändning och som 

är välintegrerat med omgivande stadsdelar är förhoppningen att 
området skall bli fullt av liv och rörelse samt ha lätt för att anpassa 
sig till nya och oförutsedda förutsättningar.

I det inledande avsnittet ges en kort bakgrund till funktionalis-
mens tillkomst som ledande stadsbyggnadsideal. Funktionalistiska 
principer för strukturering och gestaltning av stadsbyggandet 
var förhärskande under större delen av 1900-talet och anses av 
samtiden ligga bakom många av dagens problem. Problemen 
innebär i stora drag att funktionalismens principer frångick den 
traditionella europeiska kvartersstaden. Detta har resulterat i en 
explosiv utglesning av stadsbebyggelsen ut över tidigare orörda 
markområden. Genom att funktionsseparera områden för boende, 
arbete och centrumverksamhet så har avstånden i människors 
vardagliga rörelsemönster ökat och därmed skapat ett utbrett 
bilberoende. Bilen har gjort en utspridd och funktionsseparerad 
stadsbebyggelse möjlig, en struktur som både är energikrävande 
och svår att försörja med kollektivtrafik. 

Dagens samhällsplanering kretsar kring strategier och mål som 
benämns hållbar utveckling eller förtätning med kvalitet. Med 
dessa mål och strategier vill man tillbaka till den traditionella 
kvartersstadens täta bebyggelsemiljöer med blandade funktioner. 
Genom att förtäta inom befintliga bebyggelsemiljöer och genom att 
återanvända mark som blivit tillgänglig på grund av näringslivets 
strukturomvandling kan man bromsa utglesningen av stadsbebyg-
gelsen och därmed de allt längre avstånden i människors vardag-
liga rörelsemönster. Mark är en ändlig resurs som bör utnyttjas 
effektivt, särskilt i attraktiva och strategiska lägen. Ett effektivt 
markutnyttjande med blandade funktioner anses ha många fördelar. 
Genom en högre befolkningstäthet skapas ett starkare underlag för 
kollektivtrafik och närservice. Om fler människor kan nå större 
delen av sina vardagliga målpunkter inom gång- och cykelavstånd 
minskar även behovet av dyra och miljöskadliga transporter.
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Inledning

Bakgrund
I dagsläget sker en omställning från industri- till kunskapssamhälle. 
Ett synligt tecken på denna omställning är en stor inflyttning till 
storstäder, universitets- och högskoleorter. Företagen i det fram-
växande kunskapssamhället ställer höga krav på ett attraktivt läge 
med närhet till liknande företag och institutioner för högre utbild-
ning. De vill även ha ett centralt läge i stadsstrukturen med bra 
kommunikationer och närhet till ett utbud av kultur, nöje, handel 
och service. För att anpassa sig till denna utveckling har det blivit 
allt viktigare att ta vara på och utveckla kvalitéer som kan vara allt 
från vacker natur med goda rekreationsmöjligheter till en attraktiv 
stadskärna med ett rikt och varierat utbud. I städer och orter med 
universitet eller högskola skapas ofta ett tillväxtskapande samspel 
med det lokala näringslivet. Detta har resulterat i att städer som 
har en kombination av ett kunskapsintensivt näringsliv och univer-
sitet/högskola utgör landets tillväxtcentra medan städer med stag-
nerande äldre industri riskerar dräneras på utbildad arbetskraft.1

Det har även visat sig att boendet i allt högre grad ses som en fråga 
om lokal tillväxt. Allt fler är beredda att pendla långväga sträckor 
till arbete för att kunna bo i en stad eller ort som kan erbjuda en 
attraktiv boendemiljö. Att kunna erbjuda attraktiva bostäder har 
blivit en förutsättning för att kunna locka till sig högutbildad 
arbetskraft och företagsetableringar.2

Syfte
Med anledning av en stigande efterfrågan på centrala lägen för 
bostäder och verksamheter i Karlskrona, är tanken att undersöka 
hur Hattholmen kan utvecklas för att möta framtida behov och 
önskemål. Syftet är att utforma ett förslag till en central stadsdel i 
ett attraktivt läge för företrädesvis personalintensiva kunskaps- och 

tjänsteföretag, bostäder samt närservice. Syftet är även att studera 
hur Hattholmen kan integreras i den omgivande stadsstrukturen för 
att uppnå en hållbar helhet där bebyggelse och kommunikations-
länkar samspelar med angränsande områden. Arbetet fokuserar på 
rörelsemönster, funktionsblandning, bebyggelsestruktur och den 
offentliga miljön.

Tillvägagångssätt
I det inledande avsnittet ges en kort bakgrund till funktionalis-
mens tillkomst som ledande stadsbyggnadsideal. Funktionalismen 
har av den samtida planeringsdebatten pekats ut som en källa till 
många av dagens problem. Några av de mest avgörande problem-
områdena diskuteras samt bemöts med samtidens strategier och 
mål som eftersträvar ett långsiktigt hållbart stadsbyggande. Ett 
kunskapsunderlag har sammanställts som klargör en rad av de 
strategier som ligger bakom begreppet hållbar utveckling av städer 
och centrumområden. Underlaget fungerade som stöd vid utform-
ningen av planförslaget för Hattholmen och bidrog med motiv till 
ställningstaganden. Ambitionen när det gäller hållbar utveckling 
har inte varit att ge en fullständig redovisning av begreppets bety-
delse för den fysiska planeringen. Jag har begränsat mig till att 
studera strategier bakom begreppet som kan tillämpas lokalt och 
som har en tydlig relation till fysiskt rumslig planering.

En områdesbeskrivning tar vid som en andra del där områdets 
historia och situation i stadsstrukturen lyfts fram. Hattholmens 
kvalitéer och brister diskuteras där siktlinjer, utblickar, målpunkter 
i omgivningen, trafikförsörjning och trafikrelaterat buller mm. 
utgör viktiga utgångspunkter. Egna inventeringar och kommunens 
dokumentation utgör underlaget för denna del.
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Inför utformningen av planförslaget studerades två referens- och 
förnyelseprojekt av hamnkaraktär. En studie genomfördes av H99 
i Helsingborg och Bo01 i Malmö. Jag har gjort studiebesök på 
plats och har även studerat program och riktlinjer för den yttre 
miljön. Projekten har i första hand studerats utifrån de övergri-
pande idéer som omsatts i handling och jag har låtit mig inspireras 
inför utformningen av planförslaget i denna rapport.

Slutligen togs ett övergripande planförslag fram där trafiknät, 
grönytor, dispositionen av funktioner och bebyggelsestruktur 
med byggnadshöjder redovisas. Av planförslaget framgår hur den 
trafikrelaterade bullerstörningen längs Österleden har behandlats, 
hur Hattholmen kan integreras i den omgivande stadsstrukturen 
samt hur siktlinjer och utblickar över hamnfjärden kan tillgodoses. 
Enkla volymstudier togs fram för att få en uppfattning om den 
offentliga miljön samt hur planförslaget påverkar stadsbilden.

Fotografiet över ödeläggelsen på Ronnebygatan efter stadsbranden 
år 1887 på sidan 20 har använts med tillstånd från Blekinge 
museum. Ortofoto över centrala Karlskrona på sidorna 24, 30, 31, 
33 och 34 har använts som planeringsunderlag med tillstånd från 
Karlskrona kommun och Tekniska förvaltningen. Övriga illustra-
tioner och bilder i arbetet är producerade av mig.
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Vy från Bryggareberget över oljehamnen på Hattholmen. Bortom hamnfjärden ses Karlskronas historiska stadskärna på Trossö. 
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Det ofunktionella arvet och  
vägen till hållbar helhet

Sverige har ett fåtal storstäder, några mellanstora och många 
små städer. Även om avtrycken från tidigare planeringsideal är 
mest påtagliga i de hårt exploaterade storstadsregionerna, så har 
den strukturella utvecklingen av stadsbyggandet i princip varit 
likriktad. Ett konkret exempel på detta är den anpassning av bebyg-
gelse och infrastruktur som gjorts sedan 1950-talet och framåt 
för att möta ett växande bilinnehav. Bilen togs emot med öppen 
famn och möjliggjorde en utglesning av bebyggelsen. Man kan 
även se att större delen av bebyggelsen som tillkom under 1900-
talet består av ensidiga bostads- och arbetsplatsområden. Många 
av dagens miljörelaterade och sociala problem står i nära relation 
till den strukturella organiseringen av bebyggelsen varför dagens 
debatt till stor del handlar om strategier för ett stadsbyggande som 
beaktar miljökonsekvenser samt som säkerställer för människor 
nödvändiga kvalitéer. 

Stadsbyggandet utgörs av tröga strukturer där bebyggelse och 
infrastruktur skapar både förutsättningar och hinder för framtida 
ambitioner. Under större delen av 1900-talet var funktionalismen 
det förhärskande stadsbyggnadsidealet och styrde därmed inrikt-
ningen på stadsbyggandet. Funktionalismen frångick den täta 
europeiska kvartersstaden som ideal och vad detta har resulterat 
i skall behandlas översiktligt i följande avsnitt. Längre fram görs 
ett nedslag i den samtida debatten om hållbar utveckling. Hållbar 
utveckling är ett begrepp med stor spridning varför begreppets 
betydelse i detta arbete begränsats till strategier för planering på 
det lokala planet och som har en nära relation till fysiskt rumslig 
planering.

Funktionalismens framväxt
Under senare hälften av 1800-talet nådde den industriella revolu-
tionen Sverige och en omfattande urbaniseringsprocess påbörjades. 
Då en växande andel av befolkningen övergick från lanthushåll 
till industriellt arbete växte behovet av nya boendeformer. Fler-
bostadshuset blev ett vanligare inslag i stadsbilden och uppfördes 
i slutna kvarter utmed gatorna. Det dröjde dock inte länge förrän 
byggandet av flerbostadshus hade blivit en bransch för spekula-
tionsbyggmästare. Runt industristädernas centrumområden explo-
aterades marken hårt med kasernliknande hyreshus i tilltagande 
höjd. Detta resulterade ofta i trånga, mörka och trista gårdar och 
gaturum.3

På 1920-talet kom en reaktion mot den vårdslösa exploateringen 
av de europeiska industristädernas centrumområden och nya 
tankegångar om stadsbyggandet började ta form. Den kompakta 
stadsbebyggelsen med slutna kvarter ansågs överexploaterad. De 
nya bebyggelsemiljöerna ansågs inte heller uppfylla tidens hygie-
niska krav. I storstäderna var denna situation uppenbar där rutnät-
splanerna tilläts breda ut sig utan nödvändiga avbrott för öppna 
platser, parker och lekområden.4

Den schweiziske arkitekten Le Corbusier är troligen den som betytt 
mest för spridningen av det funktionalistiska stadsbyggandet. 
Corbusier ansåg att den traditionella arkitekturen blivit överspelad 
och att tidens tekniska framsteg skulle leda till en ny världsord-
ning, en maskinepok. Genom införandet av maskiner på bred 
front skulle mänskligheten utveckla en ny kultur och ett nytt sätt 
att bygga och bo. I den framtida maskinkulturen skulle arkitektur 
och stadsbyggande inte längre söka inspiration i naturen eller i 
traditionell arkitektur, utan i industrin och den samtida ingenjörs-
konsten.5 Enligt Le Corbusiers visioner skulle den traditionella 
stadsmiljön totalomvandlas och ersättas med monofunktionella 
områden skräddarsydda för ett ändamål. Att separera arbetsplatser, 
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boende och centrumfunktioner mm ansågs funktionellt och hygie-
niskt fördelaktigt. Den nya tidens bostäder skulle uppföras som 
fristående höghus i en parklik miljö. Genom att bygga i ett öppet 
planmönster med friliggande skiv- och lamellhus skulle alla få 
hälsosamma bostäder och få tillgång till sol, ljus och luft.6 

Vid sidan av Le Corbusier var den tyske arkitekten Walter Gropius 
tidens främsta förespråkare av fristående höghus. Både Gropius 
och Corbusier var övertygade om att höghuset var framtidens 
bostadsform för den breda massan av industriarbetare. För att få 
en effektivare spridning av sina idéer skapade de en modernistisk 
intresseorganisation där många av tidens framstående arkitekter 
samlades. Från Skandinavien knöts kontakter med bland annat 
finländaren Alvar Aalto och svenskarna Uno Åhrén och Sven 
Markelius. Syftet med intresseorganisationen var att påverka 
opinion och lagstiftning på internationell front mot standardise-
ring, industrialisering och höghusbebyggelse.7

Stockholmsutställningen år 1930 kan ses som en startpunkt för 
funktionalismens spridning i Sverige. Att Stockholmsutställningen 
skulle bli en manifestation för funktionalismen var dock inte 
planerat. Enligt de ursprungliga planerna skulle man göra reklam 
för svensk exportindustri. Av en tillfällighet fick arkitekten Uno 
Åhrén i uppdrag att skriva ett tävlingsprogram till nya hyreshus. 
Troligen hade Corbusier och Gropius haft inflytande på Åhrén då 
tävlingen resulterade i att alla femton förslagen bestod av höga, 
parallella lamell- och skivhus i räta rader. Genom Stockholmsut-
ställningen fick den svenska utställningspubliken ett smakprov av 
framtidens bostadsbyggande.8  

I Sverige vann funktionalismen legitimitet genom att politiska 
krafter ville modernisera samhället. Både politiker och planerare 
ställde sig bakom visionen att bygga modernt, rationellt och hygie-
niskt. Byggandet blev ett sätt att frambringa konkreta bevis för 

att samhället rörde sig framåt. Ju större byggprojekten var, desto 
större var framstegen. Under 1950-1960-talen ställde sig hela det 
politiska fältet bakom det funktionalistiska stadsbyggandet. Ingen 
ville uppfattas som negativ till tidens utvecklingsanda.9

Under efterkrigstiden hade urbaniseringstakten i Sverige ökat 
och bostadsproduktionen släpade efter. En ökande efterfrågan på 
bostäder förstärktes av det framväxande välfärdssamhällets högre 
utrymmesstandard. Några år in på 1960-talet ansågs bostadskö-
erna problematiska varför bostadsbyggande blev till ett överordnat 
politiskt mål och den främsta uppgiften för den fysiska plane-
ringen. Denna situation av bostadsbrist ledde fram till riksdags-
beslutet att från mitten av 1960-talet och tio år framåt skulle det 
byggas 100.000 lägenheter om året inom det så kallade Miljonpro-
grammet.10

Den tidiga funktionalismen i Sverige kännetecknades av smala 
lamellhus i måttlig skala vilket skapade goda ljusförhållanden. 
Genom hantverksmässiga metoder kunde bebyggelsen passas in 
varsamt i den befintliga terrängen. När Miljonprogrammet skulle 
förverkligas förutsattes att de hantverksmässiga metoderna ersattes 
av ett industriellt byggande för att klara av de stora volymerna 
samt för att produktionen skulle bli rationell och ekonomisk. Hela 
områden fylldes med serietillverkade typhus i växande skala. Även 
utemiljöerna mellan husen förändrades. För att kunna lyfta tunga 
betongelement på plats krävdes tunga fordon och spårbundna 
kranar. Detta innebar att det ofta blev enklare och mer rationellt att 
totalomvandla terrängen, planspränga till nya nivåer och slutligen 
ordna den yttre miljön från ”scratch”.11 

Några år in på 1970-talet var den akuta bostadsbristen borta och på 
många håll runt om i Sverige fanns istället ett överskott på lägen-
heter. Antalet tomma lägenheter ökade och det visade sig att det 
fanns en uppdämd efterfrågan på småhus. Från en årlig bostads-
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produktion på ca 70 % flerbostadshus, svängde denna siffra till ca 
70 % småhus. Även om skalan var mindre så levde de funktiona-
listiska produktionsprinciperna kvar. Av produktionstekniska skäl 
var det i första hand jordbruksmark och annan plan mark som togs 
i anspråk för s.k. villamattor. Rätvinkligt uppradade modulhus i 
trädlösa landskap bidrog till att skapa trista miljöer som i likhet 
med höghusbyggandet snabbt drabbades av kritik.12 

Den breda uppslutningen bakom funktionalismen bland politiker 
och planerare gjorde att man gärna bortsåg från kritik. Under 
utbyggnaden av miljonprogrammet handlade kritiken om den torf-
tiga och stela miljön som planerarna ofta ansåg vara ett resultat 
av brådska och för lite pengar till utemiljön. År 1972 kom den 
amerikanske arkitekten Oscar Newman ut med boken Defensible 
space vilken gav debatten nytt bränsle. Newman menade att funk-
tionalismens storskaliga bostadsområden var otrygga och farliga 
miljöer där skadegörelse och övergrepp var vanligare än i andra 
områden. Detta menade Newman bero på graden av anonymitet 
samt bristande social kontroll på grund av otydliga gränser mellan 
offentliga, halvprivata och privata zoner i den yttre miljön.13 

Kritiken mot de storskaliga bostadsområdena växte under 1970-
talet och började förknippas med sociala problem. Även funktio-
nalismens principer för strukturell organisering av stadsbyggandet 
började ifrågasättas. I debatten ville planerarna lämna det öppna 
planmönstret och de universella lösningarna som till synes tilläm-
pats slentrianmässigt. I stället skulle stadsbyggandet ta fasta på det 
särpräglade, de platsbundna egenskaperna och platsens själ.14

Stadsbyggandets strukturella organisering före funktionalismens 
genombrott kännetecknades av en rumslig helhet. Bostäder, arbets-
platser, gator, torg och parker utformades i en sammanhängande 
struktur. Under funktionalismen förlorades helhetsperspektivet då 
idealet skiftade till att bygga rumsligt separerade funktionsom-

råden. Separering av bostäder och arbetsplatser hade skett redan 
under industrialismens startskede av hälsomässig hänsyn, men 
under funktionalismen blev funktionssepareringen snarare ett stili-
deal och ett sätt att organisera stadsbyggandet.15 

Dagens syn på det funktionalistiska arvet
Principen att bygga rumsligt separerade funktionsområden har 
skapat en stadsbebyggelse som snarast kännetecknas av utspridda 
öar av bostadsområden, industriområden, köpcentra, institutioner 
mm. där stadskärnan är en av dessa öar. I mellanrummet utbreder 
sig en trasig grönstruktur och överbliven mark utan meningsfulla 
samband. Resultatet är en stadsbebyggelse som har påtagliga 
problem såväl socialt och funktionellt som estetiskt och ekolo-
giskt.16 I mellanrummet mellan stadskärnor och landsbygd har det 
skapats tätortsbälten där större delen av Sveriges befolkning bor 
och arbetar. Befolkning har i runda tal fördubblats sedan 1960-
talet samtidigt som just tätortsarealen har sexdubblats.17

Att städer expanderar är en naturlig följd av en långt gången 
urbaniseringsprocess. Problemet ligger i hur städerna har expan-
derat. Genom att bygga monofunktionella områden separerade av 

Från Kungsmarken kan man se ett stadslandskap som växt fram genom funktionsseparering och 
som resulterat i en gles bebyggelsestruktur, långa avstånd och en utbredd bilism.
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grönstruktur och sammanbundna av ett storskaligt trafiknät så har 
avstånden mellan människors vardagliga målpunkter ökat kraftigt. 
Vidare har de allt längre avstånden resulterat i en växande bilism. 
Bilen har gjort oss rörligare, ökat vår valfrihet och ökat räckvidden 
i vårt resande. Bilen har därmed gjort en utspridd och funktions-
separerad stadsbebyggelse möjlig, en struktur som både är energi-
krävande och svår att försörja med kollektivtrafik.18

Andra faktorer som har bidragit till den problematiska utgles-
ningen av stadsbebyggelsen är den ökande välfärden, ökad utrym-
messtandard och en förändrad hushållsstruktur. Antalet enpersons-
hushåll har ökat och familjesplittring blir allt vanligare. Med en 
minskande boendetäthet har underlaget för service, handel och 
kollektivtrafik blivit svagare. Dessutom är det vanligt att den ringa 
närservice som finns kvar konkurreras ut av externa köpcentrum. 
Längre avstånd till service och handel innebär att de som saknar 
bil har fått det allt svårare att samordna sina vardagliga ärenden.19

Funktionalismens uppdelning av stadens funktioner ansågs 
medföra funktionella och hygieniska fördelar. I dag är uppfatt-
ningen snarare att de rena funktionsområdena utarmas under stora 
delar av dygnet. Särskilt tydligt är detta i bostadsområden då 
dagbefolkningen beger sig till arbete och skola i andra delar av 
staden. Kvar i bostadsområdena blir småbarn, pensionärer, arbets-
lösa och utsatta människor som står utanför samhället. Vad som 
gör misslyckandet i dessa områden än värre är att de har förstärkt 
den sociala obalansen i samhället. Under funktionalismen byggdes 
städer där högutbildade och höginkomsttagare bor för sig och där 
låginkomsttagare och andra utsatta samhällsgrupper bor för sig.20

Kungsmarken i Karlskrona - ett miljonprogramsområde utöver det vanliga? Många av Miljonpro-
grammets områden utformades med strikt uppradade lamellhus. Kungsmarken fick lekfullt sling-
rande huskroppar. Kungsmarken är dock en avskiljd bostadsenklav kringbyggd med storskaliga 
trafikytor och parkeringsdäck.
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Hållbar utveckling
I samband med Världskommissionen för miljö och utveckling år 
1987 utkom Brundtlandrapporten där begreppet hållbar utveck-
ling myntades. I Brundtlandrapporten definieras begreppet ”... 
en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. 
Syftet med rapporten var att tydliggöra de globala miljöproble-
mens utbredning, snedfördelningen av jordens resurser samt ohåll-
bara produktions- och konsumtionsmönster framför allt i industri-
länderna. Begreppet kan ses som en politisk vision som spänner 
från den globala till den lokala nivån. Den politiska visionen står 
för en balanserad utveckling och fördelning mellan ekonomiska, 
ekologiska, sociala och kulturella aspekter.21 

Hållbar utveckling har fått ett massivt genomslag i allt från världs-
politiken till lokal planering. Begreppet har fått en aktualitet för 
alla aktörer som är inblandade i förvaltning och vidareutveckling 
av samhällsbyggandet, inte minst genom arbetet med lokala agenda 
21-program. Genom miljö- och samhällsdebatt har det uppmärk-
sammats att jordens resurser är begränsade och att miljöpåverkan 
i hög grad är beroende av faktorer som bosättningsmönster, trans-
portsystemets utformning och befolkningens livsstil mm. För arki-
tekter och samhällsplanerare innebär dessa insikter ett ansvar att 
utveckla stadsbyggandet så att energiförbrukning och miljöbelast-
ning kan begränsas. Det har även uppmärksammats att det finns 
ett behov av att motverka segregation i samhället och att vi måste 
bli bättre på att utforma och gestalta den offentliga miljön. Att den 
offentliga miljön upplevs som trygg och säker är viktigt för att 
stora samhällsgrupper skall kunna var utomhus och kunna röra sig 
obehindrat under större delen av dygnet. En vacker och attraktiv 
miljö är dessutom viktig för människors välbefinnande.

Hållbar utveckling är ett begrepp med stor spridning och har i 
denna rapport begränsats till strategier som kan tillämpas lokalt 
och som har en nära koppling till fysiskt rumslig planering. Detta 
har gjorts för att urskilja ett antal strategier som sammanfaller med 
uppgiften att studera hur den centralt belägna oljehamnen i Karls-
krona kan utvecklas som stadsdel och integreras i stadens centrala 
struktur.

Hållbar stadsutveckling
I debatten om det långsiktigt hållbara stadsbyggandet diskuteras 
framförallt strategier för bebyggelsestruktur, markanvändning 
och transportsystem. Det finns dock olika uppfattningar om vilka 
strategier som leder i rätt riktning. Den vanligaste uppfattningen 
är att stadsbyggandet skall inriktas på en tät och funktionsinte-
grerad stadsstruktur. Detta är en uppfattning som jag har studerat 
och kommer att diskutera vidare i följande avsnitt. En motstående 
uppfattning är att bebyggelsestrukturen bör glesas ut och återgå till 
ett mer ruralt samhälle med bättre förutsättningar för lokala krets-
loppslösningar.22 Att perspektiven skiljer sig kan troligen förklaras 
av Boverkets klarsynta uppfattning att vad som är långsiktigt håll-
bart beror på olika förutsättningar i olika städer.23

I städer där kunskapssamhället växer fram talar stadsutvecklingen 
för en tät och funktionsintegrerad struktur. I Sverige sker en fort-
satt urbaniseringstrend där stora och mellanstora städer växer på 
bekostnad av mindre bruks- och industriorter. Den stora inflytt-
ningen sker främst i storstadsregionerna, universitets- och högsko-
leorterna. Företagen i den framväxande kunskapsindustrin följer 
efter och strävar efter attraktiva lägen med närhet till liknande 
företag och högre utbildning. De söker sig även till centrala 
lägen i stadsstrukturen med bra kommunikationer och en närhet 
till stadens utbud av kultur, nöje, handel och service.24 Att kunna 
erbjuda attraktiva bostäder har dessutom blivit en förutsättning för 
att kunna locka till sig högutbildad arbetskraft och nya företag.25 
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Till följd av global konkurrens och näringslivets övergång från 
industri- till kunskapssamhälle är det inte ovanligt att verksam-
heter i äldre industri- och hamnområden blir otidsenliga. Industri-
mark som lokaliserats till periferin har genom stadstillväxt hamnat 
centralt. Dessa markområden utgör numera en värdefull resurs för 
förtätning och centrumutveckling samt är normalt sett välförsedda 
med infrastruktur och tekniska system. Vid förnyelseprojekt kan 
bevarande av äldre industribyggnader vara värdefullt då de speglar 
områdets historia samtidigt som materiella resurser kan sparas. 
Äldre industribyggnader, verkstadslokaler och hamnmagasin har 
ofta en måttlig skala och en mer genomarbetad arkitektur, i jämfö-
relse med 1960- och 1970-talens storskaliga verkstadshallar, vilket 
gör dem flexibla för ombyggnad och populära för nya verksam-
heter. 

I Karlskrona finns ett flertal exempel där fabriks-, industri- och 
verkstadslokaler har fyllts med nytt innehåll. Stumholmen direkt 
öster om stadskärnan tillhörde flottbasen i över 300 år. Genom 
bomässan Bo-93 omvandlades Stumholmen till en civil stadsdel 
där bostäder och verksamheter integrerats och levandegör den 
historiska miljön. Tyska Bryggaregården, ett nerlagt bryggeri, har 
byggts om till företagshotell. Lokstallarna på SJ:s spårområde har 
fyllts med bl.a. restaurang, kontor och motionsanläggning.

Centralt belägna utvecklingsområden innebär dock komplexa 
förutsättningar. Exempelvis ligger många verksamhetsområden i 
anslutning till övergripande väg- och spårvägsnät. Positiva effekter 
av goda väg- och spårkommunikationer är att det finns goda förut-
sättningar för kollektivtrafikförsörjning och en god tillgänglighet 

Tyska Bryggaregården i Karlskrona. Det gamla bryggeriet har fyllts med ett nytt innehåll. I dags-
läget rymmer byggnaderna nya företag och verksamheter.

Stumholmen i Karlskrona. Här bedrevs militär verksamhet i över 300 år. Genom bomässan Bo-93 
skapades en civil stadsdel där bostäder och verksamheter integrerats och levandegör den historiska 
miljön. 
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för motortrafik. Samtidigt kan storskaliga väg- och spårvägsan-
slutningar innebära fysiska och mentala barriärer för gång- och 
cykeltrafik vilket kan försvåra en integration med kringliggande 
stadsdelar. Dessutom är gamla verksamhetsområden ofta förore-
nade och bullerstörda vilket kan kräva dyra åtgärder om marken 
skall bebyggas med bostäder.

Externa markområden är billigare, mindre reglerade och därmed 
enklare att exploatera. I avsnittet strategier redogörs för ett antal 
argument i syfte att utreda varför centralt belägen mark med tät och 
funktionsintegrerad markanvändning anses att föredra. Om reso-
nemanget skall hålla bör strategierna leda till en bättre helhet där 
energiförbrukning och miljöbelastning kan begränsas på samma 
gång som den fysiska miljön lever upp till människors krav och 
önskemål. Kort sagt behövs strategier som underlättar människors 
vardagliga behov inom ramen för en balanserad utveckling och 
fördelning mellan sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska 
aspekter.

Tät och funktionsintegrerad stadsstruktur
Som planerare kan man inte styra över människor. Både de fria 
marknadskrafterna och människors preferenser innebär en valfrihet 
när det gäller boende, upplåtelseform och geografiskt läge i stads-
strukturen. Däremot är det viktigt att genom planering formulera 
strategier i syfte att skapa förutsättningar för en önskvärd utveck-
ling.

Inom kommunal översiktsplanering formuleras bl. a. strategier 
för långsiktig bebyggelseutveckling som senare fungerar som 
vägledning för framtida planläggning. En vanlig uppfattning bland 
expansiva kommuner i Sverige är att en tät och funktionsintegrerad 
stadsstruktur leder i önskvärd riktning. Strukturomvandlingen 
inom näringslivet innebär att strategierna kan omsättas i handling 
då verksamheten hos äldre industri- och hamnområden blir otids-

enlig och därmed kan centralt belägen mark bli tillgänglig för nya 
användningsområden. De centralt belägna utvecklingsområdenas 
betydelse för expansiva kommuner i Sverige kan illustreras genom 
ett exempel hämtat från Norrköpings översiktsplan. ”Vi skall inte 
förledas att fylla tillgängliga markområden centralt i staden med 
alltför gles och låg bebyggelse bara för att det inte finns någon 
efterfrågan på andra boendeformer på marknaden i dag.” Vidare 
säger man. ”De goda och strategiska lägena i en stadsstruktur 
är en ändlig resurs som bör förbehållas till att vårda stadens 
täthet.”26 

Strategier
Genom litteraturstudier har jag försökt utreda på vilket sätt en tät 
och funktionsintegrerad markanvändning kan bidra till resone-
manget kring hållbar utveckling. Studien har resulterat i en rad 
argument som jag har samlat under tre övergripande strategier. 
Strategierna har jag valt att kalla - Täthet, blandning och rörelse. 
Dessa har fungerat som stöd under arbetets gång och följs upp i 
planförslaget.

• Täthet
Framtidens bebyggelseutveckling måste utgå från en tätare och 
mer sammanhängande struktur. Vi behöver en kompakt bebyg-
gelsestruktur med hög befolkningstäthet för att minska avståndet 
mellan människors vardagliga målpunkter. Närhet till aktiviteter 
man ska till varje dag betyder mycket för alla, men är särskilt 
viktigt för alla som ska klara sig utan bil. Vad som anses vara ett 
rimligt gång- och cykelavstånd är ett omdiskuterat område. Vissa 
undersökningar visar att dagliga förflyttningar till fots sällan över-
stiger 3 km och ca 5 km på cykel.27 Andra undersökningar menar 
att ett acceptabelt gångavstånd för vardagliga ärenden ligger runt 
400-500 meter.28 För barn, pensionärer och handikappade kan 
detta avstånd vara betydligt kortare. Korta avstånd är viktigt för 
att gång- och cykeltrafik skall kunna få en mer dominerande ställ-
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ning i förhållande till dagens energikrävande och miljöbelastande 
transporter.

Genom att bygga tätt och med hög befolkningstäthet får man ett 
underlag för lokal handel, service och kollektivtrafik samtidigt 
som vägar och tekniska system såsom vatten- och energiförsörj-
ning kan utnyttjas effektivt. Ett annat viktigt motiv för en tät 
bebyggelseutveckling är möjligheten att bevara odlingsmark och 
sammanhängande orörd grönstruktur. Förtätning inom befintliga 
bebyggelsemiljöer och återanvändning av tidigare exploaterad 
mark är av central betydelse för en tät och sammanhängande 
bebyggelseutveckling.

• Blandning
Människors vardag är uppdelad i tid och rum. Man rör sig mellan 
bostad, arbetsplats, skola, matbutik och fritidsaktiviteter. En 
vanlig uppfattning är att transportarbetet kan begränsas om olika 
funktioner blandas. Detta beror på att transportbehovet i hög grad 
påverkas av hur människors vardagliga målpunkter är lokaliserade 
i förhållande till varandra.29 I en funktionsintegrerad miljö skapas 
förutsättningar för en samordning av vardagliga aktiviteter vilket 
kan beskrivas som ”multi-purpose-trips”.30  I praktiken skulle 
detta kunna innebära att man på gång- och cykelavstånd kan utöva 
fritidsaktiviteter och besöka mataffären på väg hem från jobbet 
eller skolan.

Ett varierat utbud av bostäder blandat med arbetsplatser, service 
och handel skapar en levande miljö där folk är ute och rör sig i 
det offentliga rummet under större delen av dygnet och under alla 
veckodagar. Att det offentliga rummet fylls med människor gynnar 
sociala kontakter, integration och stärker den sociala kontrollen. 
Social kontroll innebär att se och att synas vilket spelar en avgö-
rande roll för att motverka brott, skadegörelse och otrygghet.31

• Rörelse
Fysiska strukturer skapar förutsättningarna för människors vardag-
liga rörelsemönster. Vi måste skapa strukturer som lever upp till 
människors krav och önskemål på samma gång som energiförbruk-
ning och miljöbelastning kan begränsas. Ett sätt att uppnå dessa 
mål är att bygga tätt, sammanhängande och funktionsintegrerat så 
att gång-, cykel- och kollektivtrafik kan prioriteras.

För att gång- och cykeltrafik skall bli ett attraktivt alternativ till 
bilåkande måste fysiska och mentala barriärer avlägsnas så att 
förflyttningarna upplevs gena, trygga och säkra.32 Bortsett från det 
rent fysiska avståndet som diskuterats tidigare har det upplevda 
avståndet stor betydelse. Faktorer som påverkar det upplevda 
avståndet kan vara kvalitéer i den byggda miljön som t.ex. skydd 
mot väder och vind samt omväxling.33 Människor har dess-
utom olika uppfattning om hur det är att vara ute och röra sig i 
det offentliga rummet. Undersökningar visar att många kvinnor 
känner sig otrygga om de är ute ensamma sent en kväll.34 Många 
av de platser som upplevs som otrygga har karaktären av baksidor 
och mellanrum.35 Ett sätt att minska otryggheten är att planera för 
ett samspel mellan bebyggelse, viktiga gång- och cykelstråk samt 
kollektivtrafikens hållplatser, så att social kontroll kan utövas.

Biltrafikens negativa inverkan på oskyddade trafikanters rörelse-
mönster benämns ofta som barriäreffekt. ”Traffic calming” är ett 
sätt att minska biltrafikens dominans och samtidigt skapa bättre 
förutsättningar en integrerad bebyggelsestruktur där oskyddade 
trafikanter kan röra sig tryggt mellan olika områden och stads-
delar. Kort sagt innebär traffic calming att motortrafik och oskyd-
dade trafikanter skall kunna samsas i gatumiljön på ett balanserat 
sätt. Hastighetsdämpande åtgärder kan sättas in i gränszonen 
mellan områden, på sträckor och inom områden. Vanliga åtgärder 
är att gatan förses med avsmalning, sidoförskjutning, upphöjd 
korsning, självförklarande markbeläggning, gatumöblering mm. 
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Effekter som uppnås är bl. a. lägre hastighet, mindre buller, star-
kare kommersiell verksamhet och en mänskligare miljö som både 
är och upplevs som säkrare.36

Gång- och cykeltunneln vid Pantarholmen i Karlskrona. Tunneln har kommit till för att oskyd-
dade trafikanter skall kunna passera spårvägsområdet planskiljt. Området har karaktären av 
mellanrum där kanal, vägar och spårvägar samlats i en flaskhals in mot stadskärnan på Trossö. 
Upp- och nerfartsramperna är branta, obekväma och svänger tvärt. Nere i tunneln ser man inte 
vad som händer eller vem man möter runt hörnet vilket kan skapa otrygghet mörka kvällar. 
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Gamla Långöbron är en viktig länk för gång- och cykeltrafik mellan södra Långö och Trossö. Hur 
attraktiv en stad är att gå och cykla i beror på en kombination av fysiska avstånd och hur tilltalande 
miljön upplevs. Gång- och cykelvägnätet bör vara gent, säkert, tryggt samt ha en god och vacker 
utformning för att fler ska ta cykeln istället för bilen. Gamla Långöbron bör få ett värdigt ansiktslyft 
samt bättre och mer smakfull belysning.
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Referensstudier

Inför utformningen av planförslaget studerades två referens- och 
förnyelseprojekt av hamnkaraktär. En studie genomfördes av H99 
i Helsingborg och Bo01 i Malmö. Projekten har studerats utifrån 
de övergripande idéer som omsatts i handling och jag har låtit mig 
inspireras inför utformningen av planförslaget i denna uppsats. 
Metoden för referensstudierna har varit studiebesök och en genom-
gång av program och riktlinjer för den yttre miljön.

H99 - Helsingborg37

H99-området i Helsingborg är uppfört på ett tidigare järnvägs- och 
hamnområde som benämns Norra hamnen. Området exploaterades 
under åren 1996-99 efter ca 15 års planering, debatt och politisk 
oenighet. Bebyggelsen består av 13 lamellhus som är avskiljda 
från bakomliggande stenstadskvarter genom ett smalt parkstråk. 
Bebyggelsen rymmer ca 320 lägenheter och ca 30 verksamhetslo-
kaler.

Bebyggelsens struktur och gestaltning är resultatet av parallella 
uppdrag där nio arkitektkontor fick i uppdrag att ge förslag till ett 
helhetsgrepp för området. I valet av arkitekter valdes främst sådana 
som ansågs förankrade i modernismens formspråk. Skälet för detta 
var att man ville anpassa tillkommande bebyggelse till konsert-
huset och stadsteatern i angränsande område. Vidare ansågs det 
viktigt med bibehållna utblickar från bakomliggande stadskvarter 
samt att alla boende skulle få sundsutsikt i möjligaste mån.

Det danska arkitektkontoret, Tegnestuen Vandkunsten, presente-
rade ett helhetsgrepp som vidareutvecklades och förverkligades. 
Förslaget innebar en lamellhusbebyggelse som tornar upp sig mot 
havet och som trappar ner mot staden. Lamellhusen ligger med 
gavlarna mot stad och hav utan att vara strikt uppradade. 

H99-området fick ett funktionalistiskt formspråk anpassat till bakomliggande stadsteatern (S) och 
konserthuset (K). Bebyggelsen har en öppen struktur för att ge den bakomliggande stenstaden 
utblickar mot Öresund och för att skapa en vidunderlig utsikt för de boende.

KS

Vy från Drottninggatan mot H99-området och Öresund. I förgrunden ses konserthuset till vänster 
och stadsteatern till höger.
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Inför gestaltningen av bebyggelsen ansåg stadsbyggnadskontoret 
det nödvändigt med en hög grad av variation för att H99-området 
inte skulle uppfattas som bostadsområde, utan som stadsdel. Den 
eftersökta variationen skulle uppnås genom att arkitektkontoren 
fick rita varsitt hus. Dock skulle den arkitektoniska helheten 
upprätthållas genom gemensamma riktlinjer för bebyggelsen. De 
gemensamma riktlinjerna omvandlades till en husmodell bestå-
ende av ett s.k. kajhus i 7-8 våningar, ett mitthus orienterat mot 
gata/gård och ett parkhus i 4 våningar. Bilparkering löstes i gara-
geanläggningar under bostadsgårdarna. 

Den öppna lamellhusbebyggelsen fick snabbt kritik med anled-
ning av vindproblematiken. Stadsbyggnadskontoret svarade med 
att projektets kvalitéer som helhet skall värderas utifrån arkitek-
tonisk och stadsbyggnadsmässig utgångspunkt, inte utifrån brister 
i ett visst avseende. Bebyggelsen är i första hand utformad efter 
önskemål att säkra utsikt från lägenheterna och från bakomlig-
gande kvartersbebyggelse, inte som vindskydd. Vidare såg man en 
risk i att höga boendekostnader skapar segregation. Segregation 
motverkas genom att stadsdelen integrerats i stadsstrukturen och 
genom områdets offentliga platser och stråk.
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Bo01 - Malmö38

I Malmö har miljötänkande och hållbar utveckling fått ett stort 
utrymme i den fysiska planeringen. I översiktsplanen vill man 
behålla Malmö som en kompakt stad genom att styra byggandet till 
centralt belägen mark som är mogen för förnyelse eller där marken 
är dåligt utnyttjad.39 En överordnad strategi i översiktsplanen är 
att återskapa kontakten mellan stadens centrum och havet. Hela 
området som benämns Västra Hamnen, tidigare varvs- och indu-
striområde, skall ses som en utvidgning av innerstaden mot havet. 

Bo01-området var den första etappen i omvandlingen av Västra 
Hamnen från industriändamål till blandad centrumbebyggelse och 
färdigställdes med ca 600 bostäder till bomässan år 2001.40 Inför 
exploateringen av Bo01-området utvecklades ett kvalitetsprogram 
där målet var att skapa ett internationellt ledande exempel på 
miljöanpassning av tät stadsbebyggelse. Man eftersträvade även att 
uppnå ett område med lägre miljöbelastning i förhållande till övrig 
jämförbar bostadsbebyggelse som uppförts vid samma tidpunkt i 
Sverige.

Helhetsgreppet för Bo01-området bygger på frågeställningen hur 
man kan skapa bästa möjliga förutsättningar vid den vindutsatta 
platsen intill havet. Förebilden var Västkustens fiskelägen med 
dess täta och gyttriga bebyggelse. Resultatet blev en skyddande 
skärm av 5-våningshus mot havets vindar och där innanför en 
tät-låg bebyggelse. Områdets inre utgörs av ett gyttrigt system 
av gator, gränder, dammar, kanaler och vegetation. Skapandet 
av tydliga gränser mellan offentligt och halvprivat är något som 
utmärker områdets inre där bostadsgårdarna avgränsats med murar, 
häckar och plank. Prioritet på gång- och cykeltrafik är ett annat 
utmärkande drag. 

Bebyggelsen i stadsdelen rymmer olika bostadsalternativ både 
när det gäller utformning och kostnader. Segregation ses som ett 
allvarligt problem i Malmö och visionen har varit att alla samhälls-
grupper skall kunna hitta en bostad i området.

Bebyggelsen längs Öresund är i fem våningar och skärmar av väder och vind för områdets småska-
liga och brokiga inre. 
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Bebyggelsen har även utformats för att rymma blandade verksam-
heter. I utvalda byggnader skall lokalernas funktioner och ändamål 
kunna variera över tiden. Detta innebär att en och samma lokal 
ena året kan tjäna som bostad för att följande år rymma kontor 
eller service. Detta ger flexibilitet i användningen och innebär 
att bebyggelsen kan anpassas till nya förutsättningar under sin 
livstid.

En grundläggande tanke vid planeringen av Bo01 var att skapa en 
dragningskraft dit människor har ärenden eller spontant söker sig. 
Samtidigt var man medveten om svårigheten att inledningsvis få 
till stånd en livlig kommers och service. Stor vikt har därför lagts 
på att utveckla områdets attraktionskraft för rekreation där vatten-
kontakten utmed kajpromenader och grönstråk har fått en offentlig 
karaktär.
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Historik 

Örlogsstaden Karlskrona41

Örlogsstaden Karlskrona grundades år 1680 av Karl XI. Sverige 
var vid denna tid en militär stormakt som innefattade Finnland, 
Estland, Lettland samt områden i norra Tyskland. Flottan var den 
svenska statsmaktens främsta redskap för att kontrollera det spända 
utrikespolitiska läget. Danskarna hade skördat stora framgångar till 
sjöss då den svenska örlogsflottan ofta låg infrusen i Stockholms 
skärgård till långt fram på våren. En ny örlogsbas behövdes i 
rikets sydöstra del för att stärka herraväldet över östersjöregionen. 
Trossö i blekinges skärgård ansågs ha ett gott militärstrategiskt 
läge med någorlunda isfri hamn i skydd bakom en barriär av öar. 
Läget ansågs även gott för att kunna hålla förbindelserna öppna 
med de baltiska och tyska provinserna.

Anläggandet av Karlskrona genomfördes med stor beslutsamhet 
och med stora statliga anslag. Örlogsstaden planerades som en 
anläggning bestående av befästningar, hamnar och skeppsvarv 
samt en civil stad för handel, proviantförsörjning och administra-
tion. Staden skulle manifestera Sveriges ställning som stormakt 
genom monumental fortifikationskonst, stadsbyggande och arki-
tektur. Till uppgiften att anlägga Karlskrona anlitades Sveriges 
främsta planerare, fortifikatörer och arkitekter. Generalamiralen 
Hans Wachtmeister anlitade generalkvartersmästare Erik Dahl-
bergh och fortifikationskaptenen Karl Magnus Stuart för att befästa 
och planlägga staden. Erik Dahlbergh och arkitekten Nicodemus 
Tessin d.ä. fick i uppdrag att utarbeta ritningar till stadens viktiga 
offentliga byggnader. Nicodemus Tessin d.ä. är troligen mest känd 
som skaparen av Stockholms slott.

Ett utkast till stadsplan redovisades år 1680 signerad K.M. Stuart. 
Stadsplanen uppvisade barockens stilideal där ett strikt rutnät lagts 
ut över den kuperade skärgårdsön. Uppmärksammade drag i planen 
är det centralt belägna stortorget med plats för tunga monumentala 
byggnader och de väl tilltagna paradgatorna Kungsgatan, Drott-
ninggatan, Amiralitetsgatan, Kyrkogatan och Bredgatan. Ett spek-
takulärt grepp i planen var att låta Borgmästaregatan och Smedje-
gatan stråla samman med Kungsgatan. De diagonala gatorna, s.k. 
strålgator, var ett sätt att ta vara på terrängens naturliga topografi 
och samtidigt skapa en monumental plats i skärningspunkten. 
Strålgator var ett välkänt motiv för barockens arkitekter och har 
för Karlskronas del troligtvis tillkommit genom omarbetning av 
stadsplaneförslaget genomfört av far och son Tessin. Planen fast-
ställdes av Karl XI år 1683.
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I stads- och befästningsplanen från år 1683 var det meningen att 
staden på Trossö och kringliggande öar skulle omges av en omfat-
tande befästningsring av murar och bastioner. Snart insåg man att 
denna anläggning skulle bli alltför kostsam och arbetet skulle ta 
för lång tid att genomföra. Tiden var av avgörande betydelse då 
örlogsflottan var i behov av en skyddad hamn. En ny stads- och 
befästningsplan upprättades år 1694 där befästningsringen runt 
staden reviderats till ett slutningsverk som skiljde den militära 
från den civila staden. Vidare uppfördes två större anläggningar, 
Kungsholmsfort och Kastellet på Drottningskär, för att skydda 
inloppet till staden.

I början av 1700-talet, bara tjugo år efter grundläggningen, var i 
stort sett hela stadskärnan på Trossö bebyggd. Bebyggelsen i den 
civila staden utmärktes av en enkel träarkitektur. I strävan efter 
att skapa en livskraftig stad och befolkningstillväxt drogs stadsrät-
tigheterna in för grannstäderna Kristianopel och Ronneby. Hant-
verkare och köpmän tvingades att flytta till Karlskrona. Genom 
flitig handel med köpmän runt om i östersjöregionen fick staden 
en internationell prägel. Vidare behövdes kunnig arbetskraft till 
örlogsvarvet vilket man rekryterade från finska Österbotten och 
från Skeppsholmen i Stockholm. Örlogsstaden växte och väckte 
stor uppmärksamhet internationellt. Under andra hälften av 1700-
talet hade Karlskrona växt till Sveriges tredje största stad.
 
Trots en stor och modern flottstyrka började den svenska stor-
makten att brytas sönder under 1700-talet. Även om maktstruk-
turen i landet förändrades så bibehölls en hög prioritet på ett starkt 
försvar. Detta gynnade Karlskrona då mer än hälften av statens 
utgifter gick till militära ändamål. Till skydd för örlogsstaden 
byggdes nya befästningar utanför den inre försvarsringen. Exempel 
på detta är kruthusen på Mjölnareholmen och på Ljungskär som 
färdigställdes runt 1750-talet. 

Krut- och försvarstorn på Mjölnareholmen.

Illustrerad stads- och befästningsplan från år 1694. Staden delades upp i en civil och en militär del 
genom ett slutningsverk, den s.k. Slutningsmuren.
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Det skulle dröja närmare 200 år innan bostadsbebyggelsen på 
allvar började växa utanför stadskärnan på Trossö. En viktig driv-
kraft bakom denna utveckling var egnahemsrörelsen som vann 
insteg i många svenska städer i början av 1900-talet. I Karlskrona 
uppmuntrades en ökad villabebyggelse genom att staden beviljade 
fördelaktiga lån. Ekholmen, Bergåsa, Västra Mark och Lindesnäs 
är några exempel på områden som exploaterades under 1900-talets 
två första decennier.43

Under den krigshärjade perioden på 1700- och 1800-talet var 
örlogsvarvet i Karlskrona ett högteknologisk centrum där avancerad 
ingenjörskonst och skeppsbyggnad bedrevs. Flottans tekniska kår 
hade förvärvat omfattande kunskaper inom områden som mekanik, 
matematik och konstruktion. Mycket av denna tids skapande har 
efterlämnat stora kulturhistoriska värden såsom dockanläggningar 
och egensinnig arkitektur. År 1998 beslöt Unesco:s världsarvs-
kommitté att skriva in Karlskrona på världsarvslistan. Örlogs-
staden anses vara av internationellt värde som ett unikt exempel 
på en konsekvent genomförd och marint befäst stadsanläggning 
från sent 1600-tal. Stadsanläggningen bestående av en militär och 
en civil del har inte bara bevarats i över tre hundra år, utan har 
vidareutvecklats till ett levande världsarv.

Den civila staden har utvecklats utan att frångå den huvudsak-
liga kvartersindelningen som drogs upp i de första stads- och 
befästningsplanerna. I grova drag har bebyggelsen i stadskärnan 
genomgått fyra utvecklingsskeden.42 Den första perioden omfattar 
nybyggnadsskedet då Nicodemus Tessin d. y. skapade de monu-
mentala kyrkobyggnaderna på stortorget och då större delen av 
Trossö fylldes med låg och enkel träarkitektur. År 1790 drabbades 
staden av en stadsbrand som la stora delar av staden i aska. Efter 
branden uppfördes stenhus i viss utsträckning, men trä var fortfa-
rande det övervägande byggmaterialet. En ny stadsbrand drabbade 
staden år 1887 då kvarteren norr om stortorget och särskilt Ronne-
bygatan drabbades hårdast. Efter branden utvecklades Ronneby-
gatan till en civil paradgata där borgarklassen manifesterade sina 
ideal. Ronnebygatans nya bebyggelse fick stildrag från nyrenäs-
sans, nybarock och nationalromantik. Den fjärde perioden inträf-
fade då större delen av trähusbebyggelsen från omkring 1800-talet 
sanerades bort mellan 1930- och 1970-talet. Den sanerade bebyg-
gelsen ersattes huvudsakligen av sluten stenstadsbebyggelse i tre 
till fem våningar som uppvisar funktionalistiska stildrag. 

Ödeläggelsen på Ronnebygatan efter 
stadsbranden år 1887. Bildkälla: Blekinge 
museums arkiv.

Efter branden fick Ronnebygatan en arki-
tektur som understryker gatans roll som civil 
paradgata.

Omkring 1950-talet sanerades den äldre träbebyggelsen på Möllebacken och ersattes med flerbo-
stadshus i rött tegel som trappar ner mot Borgmästarkajen.
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Stadens geografiska läge ute vid kusten innebär begränsade 
möjligheter att expandera. När bebyggelsens expansion norrut 
började accelerera framåt mitten på 1900-talet, pådriven av det 
funktionalistiska stadsbyggnadsidealet och den ökande privatbi-
lismen, väcktes frågan om hur centrum på Trossö skulle kunna 
behålla sin ställning som kulturellt och kommersiellt centrum. 
Under 1950- och 1960-talet gjordes trafikutredningar som skulle 
få konsekvenser för stadens fortsatta expansion. Två alternativa 
infartsvägar föreslogs för att öka kapaciteten och tillgängligheten 
från fastlandet till stadskärnan. Ett av förslagen innebar att en 
västlig infartsled skulle knyta ihop stadskärnan på Trossö med 
Nättraby via Dragsö. Det andra förslaget innebar en östlig infart 
norrut genom det natursköna Vämö. Alternativet med den östliga 
infarten, den s.k. Österleden, var billigare och ansågs mest fördel-
aktigt. Österleden började byggas år 1969 varefter staden har fort-
satt expandera norrut.44 

Det militära inflytandet över örlogsstaden i över tre hundra år mins-
kade kraftigt under andra hälften av 1900-talet. Dessförinnan hade 
de båda världskrigen berört Karlskrona mer än flertalet svenska 
städer. När flottan rustades för att gå till sjöss mot landets potenti-
ella fiender blev det högkonjunktur i Karlskrona. Under efterkrigs-
tiden har försvaret genomgått en omstrukturering vilket resulterat i 
nedskärningar av såväl militär- som civilanställd personal.

Stadens civila näringsliv har präglats av en låg industrialise-
ringsgrad vilket resulterat i en långsam utvecklingstakt.45 Under 
1900-talet moderniserades handelshamnen i flera omgångar för att 
rusta Karlskrona inför sjöstädernas kamp om handel och industri. 
Hamnverksamheten utvecklades positivt fram till mitten av 1960-
talet och framtidsoptimismen var stor. Bland annat såg man en stor 
potential hos handeln med Östeuropa och England. Hamnverksam-
heten fick dock en snabb nergång under 1970-talet.46 Andra hamn-
städer, t.ex. Kalmar och Karlshamn, har mer lättillgängliga hamnar 

ute vid kusten medan in- och utfarten till Karlskronas skyddade 
hamn anses besvärlig. Under 1970- och 1980-talet dominerades 
Karlskronas näringsliv av ett fåtal större industriföretag. Mot slutet 
av 1980-talet växte den internationella konkurrensen och flykten 
av stadens traditionella industri till låglöneländer skapade en djup 
konjunktursvacka.47

I en kraftsamling med fokus på näringsliv och utbildning samlades 
företrädare från kommun, högskola och det lokala näringslivet. 
Under begreppet Telecomcity lades grunden till dagens framgångs-
rika IT- och telekommunikationsföretag. Tillväxten i regionen har 
varit stadig sedan mitten av 1990-talet och det har skapats många 
nya arbetstillfällen. Utvecklingen har dock mattats av under de 
senaste årens svängningar inom IT-branschen.48 I översiktsplanen 
antagen i augusti år 2002 framhålls ambitionen att Karlskrona 
under planperioden 2000-2020 skall fortsätta att aktivt och kraft-
fullt stödja uppbyggnaden av kunskapsintensiva tjänsteföretag 
som bygger på kommunikationsteknologi. Detta gäller såväl 
internationellt ledande företag som lokala spjutspetsföretag samt 
forsknings- och utvecklingscentra. Blekinge Tekniska Högskola 
med sin IT-inriktning utgör en av byggstenarna för den fortsatta 
uppbyggnaden av kunskapsföretagen samt utgör en resurs för 
rekrytering och forskning.49

Folkmängden i Karlskrona kommun har under perioden 1970-2000 
pendlat mellan ca 59 000 och 60 000.50 I slutet av år 2006 låg 
befolkningen på ca 61 660.51 Kommunens befolkningsprognoser 
är optimistiska och man har tilltro till näringslivet, inte minst till 
telecombranschen.
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Oljehamnen på Hattholmen52

År 1946 föreslog hamnstyrelsen att en oljehamn skulle byggas i 
Karlskrona. Fullmäktige tillsatte en kommitté som arbetade fram 
olika alternativ. Vid sammanträde hos chefen för sydkustens 
marindistrikt visade sig marinen kritisk till en oljeanläggning ovan 
mark, men hade inget att invända mot ett civilt oljeupplag i Vämö-
berget. Förslag till bergrumsanläggning vid Bryggareberget utar-
betades men en intresseundersökning hos en rad oljebolag visade 
att intresset var litet för lagring i bergrum. Oljebolagen valde att 
etablera sig i anläggningar ovan jord i bl. a. Kalmar och Karls-
hamn.

Oljehamnen blev verklighet först vid mitten av 1950-talet. Vatten-
området runt Hattholmen fylldes ut med sten och sand som sögs 
upp från havsbotten utanför Aspö och i sundet mellan Tjurkö 
och Sturkö. Samtidigt som utfyllnadsarbetet pågick undersöktes 
Vämöberget av geologer som fann gynnsamma förutsättningar för 
ett bergrum på östra sidan. Vid mitten av 1960-talet utvidgades 
oljehamnen då viken närmast Bryggareberget fylldes igen och 
Hattholmen fick dagens utbredning.

I dagsläget håller verksamheten i oljehamnen successivt på att 
avvecklas för att helt upphöra under år 2010.53
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Vy från Handelshamnen. Till vänster på bilden ses stadsdelen Pantarholmen och till höger ses Bryggareberget med vattentorn och radiomast.

Vy från cykelvägen längs Österleden. Till höger på bilden ses kajnocken till Skeppsbrokajen och Handelshamnen.
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Planområdet och omgivningar

Karlskrona kommun har i sin översiktsplan, antagen i augusti 
2002, sett över planberedskapen för såväl bostadsbyggande som 
verksamheter. Då efterfrågan på centrala lägen för bostäder och 
verksamheter är stor har en rad utvecklingsområden pekats ut där 
en förtätning av bebyggelsen är möjlig och där en omvandling 
av nuvarande markanvändning anses lämplig. De större centralt 
belägna utvecklingsområdena utgörs av verksamhetsområden som 
till stor del har förlorat sin funktion då verksamheterna successivt 
har minskat. Det är framför allt dessa centralt belägna markom-
råden som kommunen har pekat ut som en viktig utvecklingsresurs 
för att säkra sin planberedskap inom perioden 2000-2020. Samti-
digt som kommunen kommer att kunna erbjuda centrala lägen för 
bostäder och nya verksamheter, fi nns en unik möjlighet att höja 
den estetiska upplevelsen av Karlskrona vid stadens entré i norr.

Omgivningar
Hattholmen ligger endast ett par hundra meter norr om Trossö, 
stadens historiska, kulturella och kommersiella centrum. 

I norr gränsar området till Bryggareberget som är ett fl itigt besökt 
rekreationsområde. På Bryggareberget fi nns stadens vattentorn som 
tillsammans med en hög radiomast utgör välkända landmärken i 
stadsbilden. På toppen av Bryggareberget fi nns ett populärt café 
där man kan fi ka eller äta lunch med utsikt över staden och bakom-
liggande skärgård. På Bryggareberget fi nns även ett tryckeri och 
Tyska Bryggaregården, ett nedlagt bryggeri, som numera fyllts 
med nya företag och verksamheter.

Ett stycke längre bort mot nordväst ligger Campus Blå Port som 
Skanska vill utveckla till ett funktionsblandat område med kontor 
och bostäder. Campus Blå Port exploaterades år 1906 för att 
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Tyska Bryggaregården

Bryggareberget mot Trossö Kv. Muddret med skrymmande handel

Rekreationsområde på Bryggareberget Campus Blå Port

Österleden Skeppsbrokajen
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rymma ingenjörskompaniet.54 Den pampiga kasernbyggnaden i 
tegel har återanvänts som företagshotell. 

I väster gränsar Hattholmen mot Österleden vilken är livsnerven 
för stadskärnans motortrafik. Österleden med motorvägsstandard 
är resultatet av trafikutredningar under 1950- och 1960-talet. I 
trafikutredningarna ville man stärka Trossös roll som kulturellt 
och kommersiellt centrum genom att öka kapaciteten och tillgäng-
ligheten från fastlandet till stadskärnan.

Direkt väster om Österleden, i höjd med Hattholmen, ligger Kv. 
Muddret som till större delen rymmer storskaliga verksamheter för 
skrymmande handel såsom byggvaror och bilhandel. Kv. Muddret 
har karaktären av en skräpig industritomt som med tanke på det 
centrala läget borde kunna utnyttjas effektivare.

I sydväst ligger Pottholmen som varit föremål för utredningar 
och planläggning. Pottholmen är tänkt att utvecklas till en tät och 
funktionsintegrerad stadsdel med huvudsakligen verksamheter mot 
den mer bullerstörda östsidan utmed Österleden.55 Första steget i 
Pottholmens omvandling togs under år 2006 då lågpriskedjan Lidl 
började uppföra en stormarknad i området.

I söder öppnar Hattholmen upp sig mot hamnfjärden och mot 
stadskärnan på Trossö. Under år 2005 utarbetades ett gestaltnings-
program för Skeppsbrokajen följt av detaljplan under 2006. Syftet 
med planläggningen är att skapa en stadsmarina med utökat antal 
båtplatser. Vidare vill kommunen skapa en småskalig bebyggelse 
för handel och kontor med företrädesvis maritim anknytning.56

I Handelshamnen vill kommunen uppföra bostadsbebyggelse i upp 
till fem våningar. Området har varit föremål för arkitekttävlingen 
Europan 6. Delar av Handelshamnen skall dock fortsättningsvis 
vara tillgänglig för parkering, rekreation och hamnfester.57

I dagsläget domineras entrén till Karlskrona av en storskalig trafik- och industrirelaterad miljö. 
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Bryggareberget Handelshamnen

Kv. Muddret Pottholmen

Lidl på Pottholmen BryggarebergetLokstallarna på Pottholmen

Skeppsbrokajen
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Planförutsättningar

Översiktsplanen
Översiktsplanen bygger på tillväxt av såväl befolkning som 
näringsliv. Det ökande bebyggelsetrycket i centrala Karlskrona 
gör det allt viktigare att hushålla med markresurserna. Kommunen 
menar att exploateringsgraden måste vara hög vid uppförande av 
ny bebyggelse för att uppnå ett effektivt nyttjande av mark och 
infrastruktur. Utvecklingen bör i första hand inriktas på förtätning, 
komplettering och omvandling av tidigare exploaterad mark.58

Skapandet av attraktiva bostäder anses vara en av de viktigaste 
åtgärderna under planperioden 2000-2020 då de utgör en konkur-
rensfördel i kampen om inflyttning och företagsetableringar. 
Vidare framhåller översiktsplanen att kommunen bör dra fördel av 
det kustnära läget och utnyttja det för bostäder.59

Oljehamnen på Hattholmen är ett av de utvecklingsområden som 
kommunen har pekat ut under rådande planperiod. Här finns lock-
ande utvecklingsmöjligheter med ett centralt och attraktivt läge 
vid hamnfjärden, samt ett fint transport- och skyltläge längs Öster-
leden. Området anses lämpligt för såväl bostäder som verksam-
heter såsom kontor, idrotts- och fritidsanläggningar. Vidare menar 
kommunen att det goda vattendjupet utanför Hattholmen utgör en 
möjlighet att utveckla småbåtshamn och stadsmarina för fritids-
båtar.60

Markägande
Marken ägs av Karlskrona kommun. I dagsläget bedriver tre 
aktörer verksamhet på Hattholmen. Verksamhetsutövarna har ett 
hyresavtal med kommunen som löper ut år 2009.61

Markförhållanden
Marken är förorenad efter ca 50 års oljehantering på Hattholmen 
och kräver saneringsåtgärder om området skall exploateras. När 
hyresavtalen löper ut år 2009 skall de verksamhetsutövare som 
varit aktiva i området ta ett samlat beslut om hur saneringen skall 
gå till. Ansvaret för efterbehandling av förorenad mark faller på 
verksamhetsutövarna där verksamheten pågått sedan år 1969.62 

Trafik
Då Österleden skär igenom de centralt belägna utvecklingsom-
rådena planeras en omvandling av motorvägen. Kommunen har 
som målsättning att Österleden skall omvandlas på ett sätt som 
står i samklang med den kringliggande markens nya användnings-
områden. Vägens utformning skall bidra till en naturlig hastig-
hetssänkning efter Bryggareberget med hänsyn till befintlig och 
planerad bebyggelse. Omvandlingen av Österleden syftar till att 
sänka hastigheten vilket medför ökad säkerhet och en minskning 
av bullerstörningarna.63

Kollektivtrafik
I dagsläget saknar Hattholmen hållplatslägen för kollektivtrafik, 
men förutsättningarna är mycket goda. På norra Trossö, endast 
ett par hundra meter från Hattholmen, ligger Kungsplan och järn-
vägsstationen. Kungsplan har funktion som nav i kollektivtrafiken 
där bussar för såväl stads- som landsbygdstrafik passerar. Från 
Kungsplan fortsätter busstrafiken norrut och kan ansluta området. 
Kollektivtrafiken kan inledningsvis utgå från hållplatslägen utmed 
Österleden, men kan utökas med servicelinjer inom området. En 
förutsättning för kollektivtrafikförsörjning längs Österleden är 
dock att motorvägen omvandlas enligt kommunens intentioner till 
en stadsgata med lägre hastighet.
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Problem
Hattholmens läge norr om hamnfjärden och öster om den tungt 
trafikerade Österleden innebär att området är isolerat från omgi-
vande stadsdelar. Vid en exploatering av Hattholmen är det därför 
viktigt att stärka integreringen med stadskärnan på Trossö och med 
omgivande stadsdelar. Detta innebär att bebyggelse och kommuni-
kationslänkar skall samspela med sin omgivning. 

Även om Österleden omvandlas till en stadsgata enligt kommu-
nens intentioner så kommer vägsträckan även fortsättningsvis att 
belastas med ett stort trafikflöde. Detta ställer särskilda krav när 
det gäller buller på den bebyggelse som tillkommer i dess närhet. 

Den pågående verksamheten i oljehamnen har under åren förorenat 
marken på Hattholmen vilket innebär att den måste saneras innan 
en exploatering med blandade funktioner kan bli aktuell. Dessutom 
driver Preem en bensinstation på Hattholmen vilken måste flyttas 
med anledning av brand- och explosionsrisken.

Hattholmens förutsättningar
Kommunen har uppmärksammat en stigande efterfrågan på 
centrala lägen för bostäder och verksamheter. Skapandet av attrak-
tiva boendemiljöer anses dessutom vara en av de viktigaste åtgär-
derna under planperioden samtidigt som man vill dra fördel av 
kustens attraktionskraft. 

Hattholmen har en stor potential att locka till sig både personal-
intensiva kunskapsföretag och bostadsbyggande då dess läge 
och kvalitéer uppfyller många av deras gemensamma krav och 
önskemål. Området har ett bra transport- och skyltläge intill 
Österleden samtidigt som många kan erbjudas vackra utblickar 
över hamnfjärden in mot Trossö. Det centrala läget innebär en 
närhet till stadskärnans utbud av kultur, nöje, handel, kommuni-
kationer och service. Bryggarebergets vackra rekreationsområde 

och möjligheten till båtplats i en näraliggande stadsmarina medför 
stora kvalitéer till området.

En omvandling och förtätning med ett blandat innehåll i områdena 
Hattholmen, Kv. Muddret och Campus Blå Port skulle samman-
taget kunna innebära ett starkt underlag för kollektivtrafik och 
närservice. En funktionsblandad markanvändning med lättill-
gänglig kollektivtrafik samt gena, säkra och trygga kommunika-
tionslänkar mellan områdena och centrala Karlskrona, kan skapa 
förutsättningar för ett vardagligt rörelsemönster oberoende av 
bilinnehav.
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Hattholmens integrering i 
stadsstrukturen

Knyta ihop grönstruktur och friluftsliv
Karlskrona har en hårt exploaterad stadskärna där närheten till hav 
och skärgård kompenserar de få park- och grönområdena. Med 
rätt inställning till Hattholmens framtida utveckling kan området 
integreras i stadens centrala struktur och tillföra det stadsnära 
friluftslivet stora kvalitéer. Exempelvis kan Trossös populära 
kajpromenader följas upp på Hattholmen och genom att bygga 
ut och förbättra gång- och cykelvägnätet kan stadens större grön-
områden Stumholmen, Bryggareberget, Långö, Dragsö och Saltö 
knytas ihop och göras mer lättillgängliga.

Knyta ihop målpunkter
Ambitionen när det gäller rörelsemönstret till och från Hattholmen 
har varit att skapa bästa tänkbara förhållanden för gång- och cykel-
trafi k samt kollektivtrafi k. Att skapa gena, säkra och trygga länkar 
till sin omgivning samanfaller med strategin ”Rörelse”. Givetvis 
skall de redan goda förutsättningarna för motortrafi k utvecklas, 
dock i samklang med de oskyddade trafi kanternas behov.

Rörelsemönstret i gränszonen mellan Trossö och stadsdelarna 
norrut domineras av en nord-sydlig riktning. Dagens monofunktio-
nella markanvändning på Hattholmen och Kv. Muddret förstärker 
denna rörelseriktning då det saknas ett behov att röra sig mellan 
områdena. Denna situation kommer att förändras på sikt då den 
rådande stadsbyggnadsprincipen innebär en successiv förtätning 
och funktionsuppblandning av centralt belägna förnyelseom-
råden. Målsättningen bör därför vara att skapa gena, trygga och 
säkra kommunikationslänkar mellan områdena. Även om Öster-
leden omvandlas till en stadsgata med lägre hastighet så kommer 
trafi kfl ödet att vara stort. Cirkulationsplatser i övergången mellan 
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Hattholmen och Kv. Muddret kan fungera som en trafi kdämpande 
åtgärd för att motortrafi k och oskyddade trafi kanter skall kunna 
mötas på ett balanserat sätt och underlätta förfl yttningar mellan 
områdena. Cirkulationsplatser bidrar till en sänkt hastighet i en 
korsnings konfl iktpunkter samtidigt som trafi ken kan avvecklas 
jämnt och smidigt med hög kapacitet. 

Väster om Kv. Muddret ligger Pantarholmen som utgör en stark 
målpunkt med blandad stadsbebyggelse. På Pantarholmen fi nns 
bland annat bostäder, äldreboende, lågpriskedjan Willys och ett 
antal lättare verksamheter. Att knyta ihop Kv. Muddret och Pantar-
holmen skulle skapa en värdefull kontinuitet och ett nytt öst-väst-
ligt stråk för förfl yttningar mellan Hattholmen och Pantarholmen. 
Förslagsvis kan en ny väganslutning knyta ihop Kv. Muddret 
med Pantarholmen över Sunnavägen och ansluta till korsningen 
Landsvägsgatan-Tullgatan. För att möjliggöra denna väganslut-
ning måste delar av Beijers byggvaruhandel på Kv. Muddret rivas 
då den påtagligt försämrar Hattholmens förutsättningar att bli en 
integrerad stadsdel. Vidare måste spårvägen mellan Kv. Muddret 
och Pantarholmen passeras. Spårvägens barriäreffekt torde kunna 
avhjälpas genom en trafi kljusreglerad järnvägsövergång.

Landsvägsgatan mot Pantarholmen. Vid reklamskyltningen för varuhuset Willy:s ansluter Tullgatan 
från höger på bilden. Tullgatan föreslås förlängas, kanta Tullparkens södra sida och ansluta till ny 
väganslutning vid Kv. Muddret och Sunnavägen.
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Stadskärnan på Trossö är en självklar målpunkt. Därför är det 
angeläget att göra förflyttningarna dit så gena och attraktiva som 
möjligt, i synnerhet för gång- och cykeltrafik som är känslig för 
fysiska och mentala barriärer samt långa avstånd. I dagsläget är 
gång- och cykeltrafik mellan Hattholmen och centrum hänvisad 
till den tungt trafikerade närmiljön längs Österleden. Då Öster-
leden skall omvandlas till en stadsgata mellan Bryggareberget och 
Trossö får man en sänkt hastighet och en minskning av vägbuller. 
Det är dock troligt att det långa gatuperspektivet och en intensivt 
trafikerad miljö blir svår att göra attraktiv, i synnerhet för rekrea-
tion. Därmed är risken att många förflyttningar mellan Hattholmen 
och Trossö kommer att ske med bil. För att göra det attraktivt att 
låta bilen stå och ta cykel istället föreslås en gång- och cykelbro 
mellan Hattholmen och Skeppsbrokajen. Detta skulle särskilt gynna 
ett rörelsemönster mellan östra Trossö och Hattholmen. Genom en 
gång- och cykelbro ökar genomströmningen av människor vilket 
skapar bättre förutsättningar för handel, service och social kontroll 
både på Hattholmen och på Skeppsbrokajen. Vidare skulle det 
natursköna rekreationsområdet på Bryggareberget bli mer lättill-
gängligt. Gång- och cykelbron skulle dessutom kunna ingå som 

Sporenburg i Amsterdam. Förslagsvis skulle en liknande gång- och cykelbro kunna knyta ihop 
Trossö med Hattholmen för att göra det attraktivt att ställa bilen och ta cykeln istället. Gång- och 
cykelbron skulle dessutom kunna ingå som länk i nya attraktiva rekreationsstråk runt stadens kajer 
och friluftsområden.

Gång- och cykelbron över till södra Långö. En viktig länk för gång- och cykeltrafik in mot Trossö. 
Bron har ett stort värde för såväl tvungna förflyttningar som för rekreation.

I dagsläget skär en genomfartsgata diagonalt genom Tullparken och delar den i två halvor. 
Genomfartsgatan kantas dagligen av parkerade bilar vilket dominerar helhetsintrycket. Genom att 
förlänga Tullgatan och ansluta till Sunnavägen kan genomfartsgatan avlägsnas och parken kan 
utformas som en sammanhängande helhet.

länk i nya attraktiva rekreationsstråk runt stadens kajer och frilufts-
områden. (se illustrerade stråk, kartbild s. 31)

Lättillgänglig och effektiv kollektivtrafik till och från Hattholmen 
är viktigt för att framtidens boende och verksamma i området skall 
kunna nå ut till staden som helhet. Kungsplan på norra Trossö 
har funktionen av nav i kollektivtrafiken med regional räckvidd. 
Närheten till Kungsplan gör Hattholmen till en målpunkt för såväl 
lokal som regional pendling. En utbyggnad av hållplatslägen för 
busstrafik längs Österleden och Blå Portsvägen kräver dock ett 
rikligt befolkningsunderlag vilket på sikt kan uppnås genom en 
omvandling och förtätning med ett blandat innehåll i områdena 
Hattholmen, Kv. Muddret och Campus Blå Port.
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Bebyggelsestruktur och utblickar

Gemensamt för de båda områdena i referensstudien, H99 i 
Helsingborg och Bo01 i Malmö, var ett renodlat helhetsgrepp för 
bebyggelsestrukturen. I H99-området var det önskemålet om utsikt 
över Öresund från bakomliggande stadskvarter och från den nya 
bebyggelsen som fi ck styra bebyggelsestrukturen. I Bo01-området 
var det vindproblematiken som stod i fokus.

Hattholmens framtida bebyggelsestruktur föreslås utgå från en 
kompromiss mellan behovet av skydd mot väder och vind samt 
tillvaratagandet av de attraktiva utblickarna över hamnfjärden. 
Skalan hos bebyggelsen skall förmedla en känsla av samhörighet 
med bebyggelsen på Trossö och på Pantarholmen vilket innebär 
en bebyggelse i 4-5 våningar. Bryggareberget utgör en tydlig och 
distinkt avgränsning av landskapsrummet varför det känns natur-
ligt att avsluta stadsbebyggelsen här.

Gator som mynnar vid vattenfronten är ett utmärkande drag hos 
den barock-inspirerade stadsplanen på Trossö. Bebyggelsen på 
Hattholmen föreslås inordnas i ett stormaskigt rutnät, likt det inne 
på Trossö, för att ta vara på de attraktiva utblickarna över hamn-
fjärden. På så vis kan de som inte får direkt utsikt över hamnfjärden  
låta blicken följa gatunätet ner mot vattenfronten från balkonger 
och väl tilltagna burspråk.

Behovet av vindskydd kan uppnås genom en 
sluten kvartersbebyggelse där trånga passager 
leder in till skyddade gårdar. Genom att 
samordna passagerna in till gårdarna skapas 
öppna siktlinjer mot vattenfronten genom kvar-
teren. På så vis blir vattenkontakten starkare och 
mer påtaglig när man rör sig genom området.
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Ortofotot har bearbetats och använts som planeringsunderlag med tillstånd från Karlskrona 
kommun och Tekniska förvaltningen.
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kommun och Tekniska förvaltningen.
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Illustrationsplan
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Skyline från Skeppsbrokajen där nocken till Handelshamnen har töjts ut till en plats med sittmöbler. Illustrationen skall ses som en volymstudie och inte som ett färdigt resultat.
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Planbeskrivning

Visionen för Hattholmens framtida utveckling har varit att skapa en 
tät och funktionsintegrerad stadsdel. Att bygga för en hög befolk-
ningstäthet och med blandade funktioner sammanfaller med stra-
tegierna Täthet och Blandning. En hög befolkningstäthet är önsk-
värd för att skapa gynnsamma förutsättningar för kollektivtrafik 
och närservice, men framför allt för att så många som möjligt skall 
kunna dra nytta av Hattholmens centrala läge och därigenom klara 
sitt vardagliga rörelsemönster utan att vara beroende av bil. Med 
blandade funktioner kan målpunkter på Hattholmen och i kringlig-
gande områden samverka och bidra till att begränsa transportbe-
hovet för den centrala staden som helhet. Med blandade funktioner 
skapas även en levande miljö där människor är ute och vistas i 
det offentliga rummet under större delen av dygnet och under alla 
veckodagar. Att det offentliga rummet fylls med människor gynnar 
sociala kontakter, integration och stärker den sociala kontrollen.

Kontorsbebyggelsen längs Österleden
I samband med att Österleden skall omvandlas till en stadsgata 
mellan Bryggareberget och Trossö skapas förutsättningar för att 
sänka Österledens vägbana till Blå Portsvägens nivå. Därmed åter-
vinns de stora markområden som idag upptas av på och avfarts-
ramper till Österleden. Även om motorvägen omvandlas till en 
stadsgata med lägre hastighet så kommer den intensivt trafikerade 
sträckan att kräva en bebyggelse anpassad till förutsättningarna.

Längs den tungt trafikerade Österleden föreslås kontorsbebyggelse 
som skall skydda stadsdelens inre bostadsbebyggelse mot buller 
och emissioner. Det exponerade annonsläget utmed österleden, 
goda kommunikationer samt närheten till stadskärnans rika utbud 
är kvalitéer som har en stor potential att locka till sig personalin-
tensiva kunskaps- och tjänsteföretag.

Kontorsbebyggelsen föreslås uppföras i upp till fem våningar och 
sluta sig kring parkeringstorg ut mot Österleden. Parkeringstorgen 
nås från en lokalgata inne i området för att inte störa trafiken på 
Österleden. Från lokalgatan nås parkeringstorgen genom och 
mellan öppningar i huskropparna. Kontorsbebyggelsen och parke-
ringstorgen bör ha högt ställda krav när det gäller den arkitekto-
niska utformningen för att förmedla Österledens roll som entré 
till stadskärnan. Det långa gatuperspektivet bör ha en hög grad av 
variation vilket kan uppnås genom att byggnaderna ritas av olika 
arkitekter samt genom olika uttrycksformer, fasadmaterial och 
fönstersättning mm.

En omvandling av Österleden till en stadsgata innebär att markområdena som idag utgörs av stora 
av- och påfartsramper kan bli tillgängliga för ny bebyggelse.
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Personalintensiva kunskaps- och tjänsteföretag på Varvsholmen i Kalmar. 

En låg mur kan räcka för att tydliggöra gränsen 
mellan cykelväg och verksamhetstomt.

Ett parkeringstorg behöver inte asfalteras utan 
kan ges ett grönt intryck genom att välja en 
markbetongsten som släpper igenom gräs.

I det sydvästra hörnet av området föreslås en byggnad som bryter 
sig ur den nordöst-sydvästliga huvudriktningen. Byggnaden före-
slås utformas som ett vindfyllt segel och kan fungera som symbol 
och landmärke för den nya stadsdelen.

Gränsen mellan verksamhetstomterna och cykelvägen längs Öster-
leden bör tydliggöras genom exempelvis låga murar och plante-
ringar. Gränsen bör vara tydlig men det bör även vara lätt att ta sig 
in i området mellan kontorsbebyggelsen. 

Kontorsbebyggelsen rymmer ca 48 000 kvm våningsyta och har 
planerats för ett parkeringsbehov motsvarande 1 p-plats/110 kvm 
våningsyta eller 9 p-platser/1000 kvm våningsyta. Detta är lägre än 
kommunens parkeringsnorm, 15 p-platser/1000 kvm, men ligger i 
linje med önskemålet en mer resurssnål och hållbar samhällsut-
veckling där kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik prioriteras.
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Bostadsbebyggelsen
På Trossö i centrala Karlskrona råder det ett stort tryck på lägen-
heterna. Hattholmens centrala läge innebär en närhet till stadskär-
nans utbud av kultur, nöje, handel, kommunikationer och service. 
Många kan erbjudas vackra utblickar över hamnfjärden in mot 
Trossö samtidigt som närheten till Bryggarebergets rekreations-
område och möjligheten till båtplats i en näraliggande marina 
medför stora kvalitéer. Hattholmens goda förutsättningar talar för 
att stadsdelen kommer att bli eftertraktad att bo och verka i.

Bostadsbebyggelsen föreslås uppföras i 4-5 våningar och inordnas 
i en stormaskig kvartersstruktur. På så vis kan de som inte får 
direkt utsikt över hamnfjärden låta blicken följa gatunätet ner mot 
vattenfronten från balkonger och väl tilltagna burspråk. Hatthol-
mens vindutsatta läge medför ett behov av att anpassa bebyg-
gelsen till platsens förutsättningar. Dagar med vackert väder rör 
man sig naturligt utmed kajpromenaden, men under blåsiga och 
regniga dagar kan det vara skönt att röra sig i skydd av bebyg-
gelsen. Behovet av vindskydd kan uppnås genom en sluten kvar-
tersbebyggelse där endast trånga passager leder in till skyddade 
gårdar. Genom att samordna passagerna skapas öppna siktlinjer 
mot vattenfronten genom kvarteren. På så vis blir vattenkontakten 
starkare och mer påtaglig när man rör sig genom området.

Bebyggelsefronten mot kajpromenaden i söder har brutits upp 
och gjorts oregelbunden. Tanken är att minska bebyggelsefrontens 
murkänsla genom att skapa variation och spänning i det långa 
perspektivet. De utskjutande gavlarna i kajpromenaden tydliggör 
var man kan ta sig in i kvarteren.

Det är önskvärt att bostadsbebyggelsen rymmer olika alternativ 
när det gäller standard och upplåtelseform. Målet bör vara att alla 
samhällsgrupper skall kunna hitta en bostad i stadsdelen. I utvalda 
delar av bostadsbebyggelsen kan bottenvåningarna utformas så att 

Från balkonger kan de som inte har direkt utsikt över hamnfjärden låta blicken följa gatans sträck-
ning ner till vattenfronten. De boendes parkering löses i garage under kvarter medan parkering för 
handel och besökare ordnas som kantstensparkering. Genom att bara ordna parkering på den ena 
sidan av gatan så tillåts bilarna inte dominera gaturummet.
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När bostadsgårdarna ser ut så här är det inte konstigt att barnfamiljerna packar Volvon och kör ut 
till villaförorterna.

olika funktioner kan rymmas och variera över tiden. I referens-
området Bo01 i Malmö skapades bottenvåningar som från det ena 
året till det andra kan skifta från bostad till småskalig butik eller 
kontor mm. Med en inbyggd flexibilitet kan lokalerna anpassas till 
nya förutsättningar och man kan undvika problem som exempelvis 
outhyrda butikslokaler vilket är ett vanligt problem i nybyggda 
områden. Övriga bottenvåningar rymmer användningsområden 
som cykelrum, tvättstuga och förråd mm.

Bostadsgårdarna föreslås få en halvoffentlig karaktär för att det 
skall upplevas naturligt att gena genom kvarteren, exempelvis när 
man söker skydd från väder och vind. Gårdarna föreslås även bli 
rymliga och soliga för att barnfamiljer skall kunna erbjudas ett 
rimligt alternativ till att bosätta sig i villaförorten. Markytorna inne 
på gårdarna utgörs av väl tilltagna lek- och planteringsöar. 

Bostadsbebyggelsen rymmer ca 70 500 kvm lägenhetsyta vilket 
i en grov uppskattning innebär ca 1000 lägenheter. De boendes 
parkering löses i garage under bostadsgårdarna och parkerings-
behovet, 1 p-plats/bostad, föreslås uppfyllas för att det skall bli 
problemfritt att ställa bilen och ta cykel eller buss till jobb mm. 
Parkering för framtida närservice och besökare föreslås ordnas 
som avgiftsbelagd kantstensparkering. Kantstensparkering ordnas 
på en sida av gatorna för att parkerade bilar inte skall dominera 
gaturummen.

Bostadsgårdarna föreslås bli rymliga och soliga för att barnfamiljer skall kunna erbjudas ett rimligt 
alternativ till villaförorterna. Markytorna inne på gårdarna utgörs av lek- och planteringsöar.
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Kajpromenaden
Kajpromenaden är det självklara vägvalet vackra och soliga dagar 
och utgör stadsdelens viktiga offentliga rum. Vattenkontakten 
utmed kajpromenaden utgör ett attraktivt besöksmål tillgängligt 
för alla Karlskroniter och besökare. Genom trappzoner nås trädäck 
utmed kajpromenaden där vattenkontakten blir intensivare. 
Trädäcken bör ges en bredd som tillåter möblering så att man kan 
stanna till och njuta av solreflexerna.

Kajpromenaden kommer att få ett stort värde för såväl tvungna 
förflyttningar som för rekreation varför den bör vara välkomnande 
och trygg att röra sig på under dygnets alla timmar. Genom en 
sammanhängande bebyggelse där entréer och fönster orienteras ut 
mot kajpromenaden kan social kontroll utövas och stärka känslan 
av trygghet. Det soliga och attraktiva läget kanske rent av kan 
locka till sig restauranger och caféer med ett folkliv som fortgår 
långt in på sommarkvällarna.

Utformningen av kajer och kajpromenad bör ges ett materialval 
som följer upp befintliga kajer på Trossö. Det innebär kajer av 
granit, trädäck och gångstråk av storgatsten och annan natursten. 
För att underlätta framkomligheten bör kajpromenaden delas in 
i zoner för olika markbeläggning. Storgatsten är ett vackert och 
robust material men är inte särskilt bekvämt för rörelsehindrade i 
rullstol eller med rullatorer. Inslag av exempelvis betongsten kan 
skapa ett jämt och bekvämt underlag som ökar framkomligheten.

Granit och storgatsten ger karaktär åt kajerna 
vid Kungsbron och föreslås följas upp på Hatt-
holmen

Bo01 i Malmö med uteserveringar längs kajpro-
menaden. En möjlig framtidsbild för södra 
kajen på Hattholmen?

Kajpromenaden i Bo01-området har delats upp 
i zoner med hjälp av olika markbehandling.

H99-området i Helsingborg. Kajpromenaden är 
välbesökt vackra och soliga dagar.
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Marinan med gästhamnservice
Gjorda undersökningar visar på ett stort intresse för en utökning 
av antalet båtplatser i Karlskrona. Här finns norra Europas sydli-
gaste skärgård med en stor attraktionskraft hos båtturister från 
bland annat Tyskland, Holland och Danmark. Vidare finns det en 
efterfrågan från boende i inlandet att ha sin båt i en marina vid 
kusten. En utökning av antalet båtplatser i en ny marina skapar 
ett större underlag för ett näringsliv med maritim anknytning. Ett 
större underlag skapar även en efterfrågan på marina verksamheter 
för service och underhållsarbeten.64

Med anledning av den ökade trängseln i Karlskronas befintliga 
stadsmarina upprättade kommunen en detaljplan över skeppsbro-
kajen under år 2006 i syfte att utöka antalet båtplatser samt skapa 
byggrätter för ett maritimt näringsliv.

I detta arbete har jag valt förhålla mig fri till kommunens fram-
tidsplaner för skeppsbrokajen. Detta har gjorts för att jag ska 
kunna utveckla och konkretisera de strategier som framkom i 
litteraturstudien av ”tät och funktionsintegrerad stadsstruktur”. I 
litteraturstudien framkom betydelsen av att skapa funktionsinte-
grerad, sammanhängande och välintegrerad stadsbebyggelse för 
att skapa förutsättningar för ett vardagligt rörelsemönster obero-

ende av bilinnehav. Då ett av rapportens delsyften är att undersöka 
hur Hattholmen kan integreras i den omgivande stadsstrukturen 
har bland annat en gång- och cykelbro föreslagits för att knyta 
ihop Hattholmen och Skeppsbrokajen. Gång- och cykelbron står i 
konflikt med kommunens utvecklingsplaner, men i min vision har 
denna konflikt lösts genom att segelbåtar och större fritidsbåtar 
förläggs på utsidan av Hattholmen i en ny marina, medan mastfria 
fritidsbåtar fortsättningsvis förläggs till Skeppsbrokajen.   

Marinan på utsidan av Hattholmen föreslås skapas genom en 
utfylld vågbrytare i hamnfjärden som sluter sig kring en ny hamn-
bassäng. I den nya marinan skapas uppskattningsvis ca 350 nya 
båtplatser. På vågbrytaren föreslås en multifunktionell byggnad 
för användningsområden som gästhamnservice, turistinformation, 
verksamheter för service och underhåll. På vågbrytaren kan det 
skapas upp till 300 parkeringsplatser.

Befintlig gästhamn vid skeppsbrokajen. I Kalmar har gästhamnservice, turistinforma-
tion och andra funktioner samlats under samma 
tak nere vid hamnen. En liknande multifunktio-
nell byggnad skulle kunna lösa många av de 
behov som uppstår vid den föreslagna marinan. 

I marinan vid H99-området i Helsingborg finns eleganta sjöbodar där båtägarna kan förvara 
redskap för underhåll och annan kringutrustning. 

64 Gustafsson Krister, Landskapskontoret i Blekinge, samtal 2006-11-15
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Natur- och aktivitetsparken/utvecklingsresurs
I norra delen av området föreslås grönskan från Bryggareberget 
få tränga in i området och övergå i en natur- och aktivitetspark. 
Möjligheten att röra sig från toppen av Bryggareberget, ner 
för sluttningen och in i parkområdet, är en kvalité som föreslås 
utvecklas och tydliggöras. Parkområdet kan fungera som en 
utvecklingsresurs som successivt tas i anspråk för framtida behov. 
Här kan man även ta hand om ett oväntat/utökat parkeringsbehov 
i stadsdelen.

Trappa från svunna tider vid Bryggarebergets fot. Trappan slutar en bit upp på Bryggareberget 
utan en meningsfull målpunkt. Trappan skulle kunna ingå i ett nytt naturstråk ner för Bryggare-
berget och knytas ihop med föreslagen natur- och aktivitetspark på Hattholmen.
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