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Förord
Karlskrona kommun och Gehl Architects påbörjade för 5 år sedan
ett samarbete om utveckling av stadens centrum, som också är
kärnan i världsarvet. Den första rapporten i form av en stadsanalys
presenterades 2004 och har utgjort ett värdefullt underlag för den
offentliga diskussionen, bland annat under seminarieserien Syn på
stan.
Under tiden har kommunen initierat ytterligare utredningar
med kompletterande framtidsbilder inom trafikplanering,
handelsutveckling och kvalitetsutformning. Det har därför känts
angeläget att sammanfatta denna kunskap i en samlad strategi för
Trossö, stadens centrum. Strategin kan dels ses som ett program för
översiktsplaneringen, dels ingå i beslutsunderlaget för detaljplaner,
bygglov och andra beslut om förändringar.
Den viktigaste funktionen är dock strategins roll i det offentliga
samtalet. Den redovisar kommunens inriktning i planeringsfrågor,
något som alltid står – och skall stå – under debatt. Gehl Architects har
funnit uppgiften så stimulerande att man på eget initiativ utarbetat
ett förslag till utformning av Stortorget. Det skall således ses som ett
sätt att tolka strategin och visar på stadens utvecklingspotential och
framtida utmaningar.

Rapporter som har ingått i utarbetandet
av den här strategin:
• Trafikstrategi för Karlskrona. Bjerkemo Konsult 2006
• Stadsliv Karlskrona. Gehl Architects 2004
• Karlskrona Stadsmiljöprogram.
Karlskrona kommun 2006
• Handeln i Karlskrona.
AB Handelns Utredningsinstitut 2005

Övrig litteratur & texter
• 5 teser om handel og sentrumsutvikling
Gustav Nielsen, Civitas, Norge. 1996
• Karlskrona – ett världsarv.
Marinmuseet Karlskrona 1999
• Karlskrona – staden på ön.
Affärsverken Karlskrona & Blekinge museum 1999

Karlskrona i september 2007
Hans Juhlin			
stadsarkitekt			

Claes-Åke Kindlund
arkitekt
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Varför investera i en god stadsmiljö?
Stadsmässig kvalitet är många saker: det är
ordentliga bostäder, tillgång till arbetsplatser och
utbildningsinstitutioner, effektiv transport och
inköpsmöjligheter. Det är konkreta saker som alla ska
ingå i ett större sammanhang.
I takt med en samhällsutveckling där människor i
allmänhet är rikare och har mer fritid, fokuserar man
alltmer på staden som upplevelserum, och därmed på
de förhållanden som höjer stadsmiljöns kvalitet och
upplevelserikedomen för stadens användare.
Stadsmiljön i sin helhet prioriteras nu högre, och
i många städer innebär detta t.ex. att traditionell
trafikplanering som prioriterar bilframkomligheten nu
balanseras mot hur staden upplevs till fots. På många
platser investerar man i att utveckla stadens rum, för att
stärka stadens potential som en plats för mångskiftande
upplevelser och social samhörighet samt för att skapa
en attraktiv stadsmiljö dit företag kan locka kompetenta
och kräsna medarbetare och deras familjer.
Det räcker inte längre att bara kunna bo och arbeta
i en stad. Därför får de städer som utvecklar levande
och attraktiva stadsmiljöer en tydlig konkurrensfördel,
förutom att de är mer tillfredsställande, omväxlande och
mångsidiga att leva i.
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Referens: Köpenhamns utveckling
Sedan den första gågatan invigdes 1962 har Köpenhamn
gradvis utvecklats i riktning mot en allt mer attraktiv
och upplevelserik stad. Många av stadens rum var tidigare reserverade för parkering, men har nu återfått sin
tidigare funktion som sociala och människoorienterade
stadsrum och har tillfört staden en mängd destinationer
och möjligheter för utveckling. Det har skett en stor och
väldokumenterad utveckling av stadens användande
som ett rekreativt rum med en lång rad både planerade
och improviserade evenemang fördelade över hela året.
Köpenhamns många stadsrum och den goda fotgängarmiljön framhävs idag som en av stadens viktigaste attraktioner. Trots att antalet turister i Köpenhamn ökar,
har det inte blivit fler besökare på museer och andra traditionella turistattraktioner Besökarna väljer istället att
utnyttja de många rekreativa möjligheter som stadens
rum erbjuder. Staden som helhet har blivit en destination i sig.
Denna utveckling har skett gradvis under en 30-årsperiod
och har på många sätt fullständigt förvandlat stadens ansikte och det sätt som den används på. Att Köpenhamn
har satsat på en gradvis uppgradering av stadens rum och
därmed markant förbättrat stadslivets förutsättningar var
bl.a. anledningen till att Köpenhamn år 2006 fick en utmärkelse av Royal Institute of British Architects.
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Kan investeringar i det offentliga rummet löna sig?
Det hävdas ofta att parkeringsplatser och bilisternas
framkomlighet är handelns viktigaste förutsättningar.
Verkligheten är ofta en annan. God tillgänglighet för
bilar och parkering är en konstant inbjudan att köra
istället för att gå, och trafik och parkeringar försämrar
ofta stadsmiljöns kvalitet när den upplevs till fots.
Handeln bör istället fokusera på mjuka trafikanter som
fotgängare och cyklister, som håller en lägre hastighet
och därmed är mer uppmärksamma på butikerna och
deras utbud.
I många stadskärnor, där man har valt att uppgradera
det offentliga rummet och satsa på en god
fotgängarmiljö, har handeln vunnit på människors
ökade intresse att färdas i staden. Förutom handeln har
även kulturlivet vunnit större insteg, eftersom stadens
centrum i högre grad blir en mötesplats. En plats dit
man beger sig eftersom andra människor redan är där.
I konkurrensen med köpcentra vinner stadskärnorna
på att satsa på det som gör dem unika, nämligen att de
utgör en del av en stad med långt fler aktiviteter och en
mycket större attraktionskraft än vad enbart shopping
kan skapa. Därför bör handelns kortsiktiga intressen
inte stå i vägen för en mer långsiktig utveckling av
staden som destination, i synnerhet eftersom en sådan
utveckling av erfarenhet kommer just affärsidkarna till
godo.
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1. Den gamla stadskärnan kännetecknades av en mänsklig skala, många
öppningar, aktiva bottenvåningar, god detaljering samt en rik och varierad miljö.
Det var ett nöje att ta en promenad. Gamla Stan, Stockholm

2. Den bilinvaderade staden kännetecknas av en skala som är anpassad för
bilar men olämplig för fotgängare. Miljön är kall, dåligt detaljerad och fattig på
sociala aktiviteter. De flesta vill helst undvika att färdas till fots i en miljö som
denna. Stockholm

3. Köpcentrat fungerar som en ersättning för den förlorade stadsmiljön. Här är
skalan åter igen anpassad för gångtrafik, men helheten är fattig och saknar t.ex.
den dimension som boende kan tillföra.
Köpcenter, Göteborg

4. Genom ny bebyggelse skapas en varierad, levande och fotgängarvänlig
stadsmiljö genom en blandning av funktioner, en människovänlig skala och en
stor satsning på attraktiva stadsrum.
Bo01, Malmö

Referens: Vejle
Vejle är en dansk provinsstad med 50 000 invånare,
som i konkurrens med de närliggande städerna
Fredericia och Kolding bland annat har valt att
profilera sig på stadsrumskvalitet och ett rikt stadsliv.
Satsningen har inneburit betydande investeringar i
fotgängarmiljön och stadsrummets arkitektur. För att
signalera vilja och visioner har Vejle t.ex. anlitat den
franska arkitekten Christian Drevet, som är känd för
sin utformning av Lyons stadsrum. Drevets arbete i
Vejle är en av de faktorer som har bidragit till att sätta
staden på danskarnas mentala karta.
Resultatet av Vejles satsning är att staden har gått om
både Fredericia och Kolding när det gäller att attrahera
investerare. Staden har blivit känd för sin visionära
arkitekturpolitik och framför allt för sin vilja att omsätta
ord i handling och sätta nya gränser för vad som är
möjligt i en dansk provinsstad.
Enligt Vejles borgmästare har investeringarna i
stadsrummen varit kostnadsneutrala, eftersom de har
vägts upp av den generella värdeökningen i staden. Detta
understryker Gehl Architects erfarenhet att investeringar
i stadsmiljön generellt är en av de minst kostsamma
investeringar en stad kan göra.

Vejle kommun.
Illustrationer från
.dk
Se också www.vejle

Nya gågator, fina beläggningar och flera gröna stadsrum är några av de åtgärder
som bidrar till att göra Vejle till en ständigt allt mer attraktiv stad.
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Sammanfattning av Stadsliv Karlskrona – problem och möjligheter
Stadsliv Karlskrona 2004

Problem

Möjligheter

• En uppdelad stad

• Stora skönhetsvärden

Karlskrona har en tydlig uppdelning i en civil och en
militär del. När man närmar sig gränsen mellan de två
delarna blir staden allt mer passiv. Den mest aktiva
delen med handel och transport till och från Trossö
ligger mellan stationen och Stortorget, den mest passiva
delen ligger nära örlogsbasen.

Karlskrona är rikt på kulturminnen och har ett vackert läge
i skärgården. Vattnets närhet samt den landskapsmässiga
karaktären är stadens stora skönhetsvärden.

• Ett litet hjärta

År 2004 sammanställde GEHL Architects rapporten
STADSLIV KARLSKRONA, som behandlade olika
omständigheter kring Karlskronas stadsliv och stadens
rum. STADSLIV KARLSKRONA analyserade en rad
problem och möjligheter samt presenterade strategier
för att skapa en bättre grund för det framtida stadslivet.
Här sammanfattas de viktigaste slutsatserna:

Trossös aktiva centrum är mycket litet. Trots öns ringa
storlek och lättheten att nå dess många kvaliteter
har stadslivet inte förmått att sprida sig speciellt långt
utanför Hoglands Park och Stortorget.

• Dominerande väganläggning
Trots en relativt låg trafikmängd är väganläggningarna
på Trossö mycket dominerande och verkar ofta
överdimensionerade.

• En outnyttjad sjösida
På Trossö är vattnet alltid närvarande, men det märks
inte. Det finns få attraktiva stadsrum i anslutning till
vattnet och få möjligheter att njuta av vattnets närvaro.

• Oattraktiva bostadsgator
Många byggnader som uppfördes under de stora
renoveringarna på 60- och 70-talet är förutsägbara och
ointressanta. De bidrar inte till en intressant stadsmiljö.
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• En kompakt stadskärna
Karlskronas ovanligt kompakta stadskärna gör det mycket
lämpligt att utveckla stadens fotgängarmässiga kvaliteter
och på så vis möjliggöra att huvudparten av all trafik på
Trossö sker till fots.

• Värdefulla monument och arkitekturer
En rad monument och viktiga byggnadsverk utgör
ryggraden i Karlskronas kulturarv. Karlskronas placering
på Unescos Världsarvslista är välförtjänt. Stadens
monumentalbyggnader och den axiala stadsplanen ger
stadsrummen arkitektonisk kvalitet.

Sammanfattning av Stadsliv Karlskrona – strategier och rekommendationer
4 stadsstrategier

Rekommendationer

I den framtida utvecklingen bör man satsa på en större
variation av funktioner och möjligheter. Inte bara
handeln, utan hela stadens mångskiftande utbud kan
skapa attraktionsvärde. Fyra fokusområden utpekas:

• Utveckla skönhetsvärdena

• Utveckla uppehållsplatser

Trossö har många skönhetsvärden som skulle kunna
utvecklas mer, framför allt i anslutning till vattnet.
Bl.a. Fisktorget, Gästhamnen och Stumholmen.

De viktigaste stadsrummen bör bli ännu bättre och
uppgraderas till att i högre grad kunna användas som
uppehållsplatser. Stortorget och Fisktorget är centrala
stadsrum som bör uppgraderas.

• Shoppingstaden

• Respektera och förstärk de vackra utsikterna

Trossös identitet som shoppingstad bör kontinuerligt
utvecklas med aktiva butiks- och shoppinggator i
nära samarbete mellan affärsidkarna och kommunens
planerare.

Läget vid vattnet och det stora byggnadsarvet ger många
vackra utsikter och perspektiv. Om siktlinjerna och de
vackra utsikterna förstärks bidrar detta till att skapa
sammanhang i stadsmiljön.

• Boendestaden
En god boendestad tillgodoser behov från vitt skilda
människor. Trygghet och närhet till inköpsmöjligheter
och institutioner samt närhet till gröna och rekreativa
stadsrum är viktiga parametrar för att attrahera
inflyttare.

• Dämpa trafikens inverkan
Biltrafiken har fått stor plats och en del trafik
anläggningar förefaller överdimensionerade. Den
offentliga trafiken och cyklingen bör stärkas och
parkeringarna flyttas till en perifer parkeringsring.

• Säkra en visuell kvalitet
Den visuella kvaliteten i stadsrummet bör säkras
genom en lokal designprofil som kan stärka stadens
identitet. En politik för gaturummens utformning och
inventarier är viktig och bör liksom
shoppinggatornas utseende styras
av en designpolitik. Belysningen
bör understryka en gatuhierarki
och förstärka känslan av
trygghet på kvällar och
nätter.

• Studentstaden
Utbildningsinstitutioner främjar en aktiv och levande
stadsmiljö genom de unga studenterna och deras
initiativkraft. Karlskrona bör utveckla möjligheterna
för studenter i samarbete med stadens utbildningsinstitutioner.

• Kulturstaden
Kulturutbud attraherar både boende och besökare och
skapar möjligheter till berikande upplevelser och social
interaktion.

• Skapa en trygg och levande stad

• Utveckla gångtrafiken
Fotgängartrafiken bör ha hög prioritet i hela staden
och fotgängarmiljön bör därför uppgraderas. Ett
fotgängarnätverk av hög kvalitet bör etableras.

Bostadsområdena bör förbättras med fokus på
samspelet mellan bostäder och det offentliga rummet.
Nya bostadsområden kan utvecklas längs vattnet och
kulturutbudet utökas. Bostadsgatornas kantzoner bör
uppgraderas, t.ex. med förträdgårdar eller mindre
grönområden i anslutning till bostäderna.
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Aktivera stadens platser
“Karlskrona är en levande och
mångskiftande stad – folk använder
hela staden och dess många spännande
stadsrum!”

ankomst, transit
mötesplats, musik, lek och
uppträdanden
liv vid vattnet. rekreation,
fest och vacker utsikt
maritim och
historisk miljö

Strategier:
• Skapa en stort utbud av offentliga rum
• Inbjud till aktiviteter i stadens rum

Trossö har en överskådlig storlek, 10 000 invånare och
många både stora och små stadsrum. Det finns en stor
potential för att skapa ett levande och dynamiskt stadsliv
om stadens offentliga rum görs mer attraktiva och om
boende och besökare inbjuds att använda dem aktivt.
fest- och paradplats.
Torghandel och mötesplats

Problem:
• Brist på attraktiva stadsrum.
• Brist på inbjudningar till aktiviteter i stadens rum.
Rekommendationer:
• Utnyttja möjligheterna till goda stadsrum längs vattnet.
• Stärk fotgängarförbindelserna mellan de olika
stadsrummen.
• Skapa stadsrum av hög kvalitet, med känsla för
detaljerna.
• Organisera aktiviteter i stadens rum, sommar och vinter.
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lekplats, rekreation,
avkoppling i det gröna
TECKENFÖRKLARING
De viktigaste platserna på trossö
viktiga fotgängarförbindelser

Principer för utveckling av stadens offentliga rum
Utveckla stadens rum

• Mångskiftande aktiviteter
Skapa en palett av karakteristiska
stadsrum, vart och ett med sin egen
identitet och plats för ett urval aktiviteter.

• Länka samman stadens rum
Skapa attraktiva förbindelser mellan
stadens rum, så att man inbjuds att röra
sig mellan dem. Uppgradera framför
allt Borgmästaregatan, Ronnebygatan,
Landbrogatan och Norra Kungsgatan.

• Berätta om vad som händer
Sätt upp strategiskt placerade
informationsskyltar som berättar om
aktiviteter och möjligheter i stadens rum.
Inspirera till aktiviteter i stadens offentliga
rum.

• Mötesplatser
Stadens rum är viktiga mötesplatser
och katalysatorer för stadsliv. Inbjud
till uppehåll genom att erbjuda bra
platser att stå och sitta på längs
viktiga gångstråk och på primära
platsbildningar.

Typer av aktiviteter i stadens rum

• Evenemangskalender
Upprätta en stadslivsfond och ett
stadslivskontor, som sätter igång
aktiviteter i stadens rum året om.

• Kulturutbud
Aktivera stadens centrala platser med
kulturutbud och happenings. Planera kulturella
aktiviteter och överraskningar, framför allt på
Stortorget, Hoglands Park och Fisktorget.

• Kaféer och RESTAURANGER
Skapa möjligheter för fler uteserveringar, ev. i
tillfälliga paviljonger av hög visuell kvalitet på
framför allt Stortorget, Fisktorget, Landbrogatan
och Norra Kungsgatan.

• Lek och fysisk AKTIVITET
Folk kommer för att se på folk, och fysiska
aktiviteter är bra katalysatorer för stadsliv.
Skapa möjligheter för lek och fysiska
aktiviteter, framför allt i Hoglands Park och
Amiralitetsparken.
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Mer stad vid vattnet
“Karlskrona är en stad omgiven av vatten
– det ska kunna upplevas och njutas!”

Marinan: nytt liv genom minskat
trafikbuller och bättre förbindelse till
fotgängarnätverket

Nytt stadsrum och station för
båttrafik vid transportknutpunkt

Möjlighet till nytt
bostadsområde med allmänt
promenadstråk längs vattnet

Fisktorget: rekreativt
område vid centrum

Strategier:
• Skapa inbjudningar till uppehåll vid vattnet
• Stärk förbindelserna mellan centrum och vattnet

Karlskronas läge, omgivet av vatten, ger staden stora
rekreativa möjligheter. Både boende och besökare kan i
långt högre grad inbjudas att njuta av utsikten och olika
aktiviteter vid vattnet. En rad omständigheter förhindrar
dock att den här möjligheten kan utnyttjas:
• Brist på attraktiva stadsrum vid vattnet.
• Brist på bra fotgängarförbindelser till vattnet.
• Breda vägar längs kajen skär av fotgängarförbindelserna
och minskar det rekreativa användandet.
Rekommendationer:
• Skapa attraktiva och varierade stadsrum vid vattnet.
• Stärk förbindelserna mellan centrum och vattnet.
• Dämpa trafikens inverkan längs kajen och skapa bra
fotgängarpassager.
• Skapa katalysatorer för liv längs vattnet; både
permanenta, temporära och flyktiga.
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Stumholmen:
kulturella och
fysiska aktiviteter
vid vattnet

KUNGSBRON:
tydlig avslutning på
hamnpromenaden

flottans område: kan man
helt eller delvis öppna för
offentlig tillgång?

TECKENFÖRKLARING
Promenad längs vattnet
viktiga fotgängarförbindelser
till vattnet
båttrafiklinjer
Möjliga offentliga
stadsrum vid vattnet

Till örlogsstationen i Köpenhamn är
det offentlig tillgång dagligen från
soluppgång till solnedgång, dock endast
för fotgängare.

Principer för utveckling av områden vid vattnet

Promenader och uppehållsmöjligheter längs vattnet

• Gå längs vattnet
Skapa ett sammanhängande
promenadstråk runt hela Trossö och
synliggör upplevelsen av att man
befinner sig på en ö.

• God belysning
Sörj för hög kvalitet på både armaturer och
ljusfärger.
Ev. körbanebelysning bör kompletteras
med belysning i en skala och med en
placering som är anpassad för fotgängare.

• Enhetlig beläggning
Lägg ut en fotgängarvänlig beläggning
längs hela promenaden. Inbjud
fotgängare genom att erbjuda ett
underlag i material av hög kvalitet.

Förbindelser till och utsikter mot vattnet

Bebyggelse

Trottoar

Grön buffert +
ev. parkering

Körbanor

Grön buffert

• Minska trafikens barriärverkan
Ta bort överflödiga körbanor längs vattnet och
skapa bra övergångsställen för fotgängare för
att underlätta tillgången till vattnet för gående,
framförallt för allt barn och äldre.

Cykelbana

• Skydda de visuella
förbindelserna
Undvik parkering och andra visuella
hinder i siktlinjerna mot vattnet.

• Uppehållsmöjligheter vid
vattnet
Skapa en rad mindre och större pauser
och uppehållsplatser längs vägen, som
lockar till att sitta, ligga, grilla, leka,
bada m.m.

Principsnitt – promenad

Promenad

• Stärk de visuella förbindelserna
Skydda och framhäv de gatusträckningar
som ger utsikt mot vattnet och därmed
framhäver förbindelsen mellan vattnet och
centrum.

• Ingen kajparkering
Parkeringen flyttas bort från kajkanten,
så att den reserveras för gående och
cyklister. Skapa en buffertzon mellan
vatten och parkering.
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Känn historiens vingslag
“Karlskrona förvaltar ett byggnadskulturellt
världsarv. Det ska hyllas i både stort och smått!”

Strategier:
• Gör historien närvarande
• Stärk upplevelsen av den stora berättelsen
Karlskronas världsarv består av både stadsplan, byggnader
och monument. Delar av arvet uppfattas därför punktvis,
medan de större byggnadsmässiga dragen upplevs under
den dagliga färden i staden, t.ex. genom speciella vyer.
Om Karlskronas unika världsarv ska hyllas måste det
vara tydligt. På byggnadsmässig nivå innebär detta att
framför allt siktlinjer och speciella fotgängarförbindelser
bör stärkas, samt att stadens allmänna fotgängarmiljö bör
uppgraderas så att både byggnader, monument och större
byggnadsmässiga drag upplevs och stärker varandra.
Rekommendationer:
• Stärk de stadsmässiga sammanhangen och speciella
vyer.
• Skapa ett nätverk av gångstråk som länkar samman
stadens historiska lager.
• Berätta stadens historia i beläggningar och på infotavlor.
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teckenförklaring
Stadsrum som ingår i den stora berättelsen
den stora berättelsens kärnpunkt
historiska fokuspunkter
ankomst/övergångspunkter i den stora berättelsen

Principer för hyllning av den stora berättelsen
Gör historien närvarande

!
!
!
• Informationsskyltar
Framhäv historien och berätta
om gamla tiders användning
av specifika platser i staden.
Placera informationsskyltar på
strategiska och historiska platser
i staden.

• Markeringar i gatan
Använd markeringar i
beläggningen för att
berätta om historiska
händelser.

!
!
!

!
!

• Skapa sammanhang
Integrera viktiga historiska
byggnader och monument
i fotgängarnätverket. Gör
det möjligt att uppleva den
historiska staden till fots.

• Ta vara på det speciella
Framhäv speciella stadsmässiga kvaliteter och monument genom att ge
folk möjlighet att uppleva dem i ett vackert sammanhang. Låt speciella
byggnader stå ostörda i stadsbilden.

Hyllning av de stadsmässiga dragen

• Gör historien närvarande
Gör den stora berättelsen om den
historiska staden närvarande. Framhäv
viktiga sträckor med en speciellt bra
fotgängarmiljö och höj kvaliteten på
beläggningar, belysning, planteringar
och gatuinventarier.

• Markera knutpunkter
Synliggör de stora dragen i den
historiska staden genom att framhäva
knutpunkterna. Skapa markeringar i
beläggningen och använd belysning
och speciella träd som markörer.

• Markera övergångsställen och
korsningar
Synliggör de övergångsställen där man
korsar gator och platser som ingår i den
stora berättelsen.

• Speciell belysning
Framhäv både gatusträckningar och
monument med hjälp av belysning.
Använd fasadbelysning på speciella
byggnader och lys upp träd som
markerar speciella platser.

• Aktivera stadens stora rum
Hoglands Park, Stortorget och
Amiralitetsparken är stadsrum
i den stora byggnadsmässiga
berättelsen. Skapa inbjudningar
till olika aktiviteter, så att dessa
platser blir användbara, levande och
karaktärsfulla.
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Färdas bättre till fots
“På Trossö kan alla platser nås till
fots och därför ska det finnas en god
fotgängarmiljö!”

Strategier:
• Skapa ett attraktivt och vidsträckt fotgängarnätverk
• Stärk karaktären på de bästa gångstråken i staden

A
B

C

Trossö är cirka en kvadratkilometer stor och man kan
gå från ena till andra änden av ön på en kvart. De korta
avstånden gör ön speciellt väl lämpad för gångtrafik, vilket
kan bidra till att minska biltrafiken samt skapa en mer
levande stadsmiljö.
En god fotgängarmiljö är dock beroende av stadsmiljön i
vid betydelse, bl.a. variationer i bebyggelsen, detaljeringen
på byggnader man passerar, belysning, beläggningar samt
möjligheten att sitta ned och ta en vilopaus.
Rekommendationer:
• Skapa en generellt attraktiv fotgängarmiljö.
• Stärk identiteten och karaktären på de olika
fotgängarupplevelserna i Karlskrona: grön boulevard,
shoppingstråk, bostadsgata osv.
• Skapa ett överordnat fotgängarnätverk av extra hög
kvalitet, som er inom räckhåll för alla fotgängare.
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TECKENFÖRKLARING
shoppingnätverk
övriga fotgängarförbindelser
GATUSEKTION

D

Principer för utveckling av ett fotgängarnätverk av hög kvalitet
Drottninggatan utgör en central del av den stora
historiska berättelsen. Den är Karlskronas Champs
Elyssées och en gata som har potential att bli en både
viktig och värdig fotgängarförbindelse.
I förslaget blir Drottninggatans kantzon bredare, en
cykelbana anläggs och parkeringen reduceras.

Förslag
Bred trottoar & aktiv kantzon
Cykelbana
Busshållplats
Två körbanor
Parkering längs med gatan

Gatusektion A: Drottninggatan 1:200 – den historiska promenaden

Nuvarande situation

Aktiv kantzon

Trottoar

Cykelbana

Busshållplats mellan träd

Två körbanor

Cykelbana

Trottoar

Bred körbana

Aktiv kantzon

Bred parkeringszon

Parkering längs med gatan

Smal trottoar
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Principer för utveckling av ett fotgängarnätverk av hög kvalitet
Borgmästarekajen nära Fisktorget är den plats där
vattnet kommer närmast centrum, och därför också
en central plats i den föreslagna kajpromenaden runt
hela Trossö.
I förslaget har vägprofilen reducerats till två körbanor
och en utvidgad uppehålls- och fotgängarzon har
skapats nära vattnet. Trafikens inverkan har dämpats
och det är lättare att korsa vägen.

Förslag

Byggnad (Blekinge museum)
Trottoar
Grön buffertzon med boulevardträd
Cykelbana
Två körbanor

Trottoar och cykelbana
Trädäck
Hamnbassäng
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Trottoar

Grön buffertzon med boulevardträd

Cykelbana

Två körbanor

Bred körbana

Cykelbana

Trottoar och cykelbana

Grön buffertzon med boulevardträd

Byggnad (Blekinge museum)

Trädäck med sittplatser

Nuvarande situation

Trottoar och uppehållszon

Gatusektion B: Borgmästarekajen 1:200 – landskaplig promenad

Cykelbana
Grön buffertzon med boulevardträd
Trottoar och uppehållszon
Trädäck
Hamnbassäng

Borgmästaregatans västra del är huvudförbindelse
från centrum till Fisktorget och därmed en gata där
fotgängarmiljön måste hålla en hög kvalitet. Förslaget
går ut på att utvidga kantzonerna och dämpa trafiken
på gatan. En enhetlig beläggning utan nivåskillnad
anläggs från fasad till fasad.
Under sommarmånaderna juni–augusti föreslås att
Borgmästaregatan blir gågata. Under resten av året
öppnas gatan upp för begränsad trafik.

Sommar

Byggnad
Gångzon nära fasad
Uppehållszon med
uteservering och plantering
Bil- och bussfri gågata
Gatusektion C: Borgmästaregatan väst 1:200 – fotgängarförbindelse mellan centrum och Fisktorget

Gågata med begränsad
bil- och busstrafik

Gångzon nära fasad

Gångzon nära fasad
Uppehålls- och möbleringszon

Serverings- och uppehållszon

Byggnad

Ev. dämpad trafik, endast
under vintersäsongen

Vinter

Gångzon nära fasad

Byggnad

Serverings- och uppehållszon

Gångzon nära fasad

Uppehålls- och möbleringszon
Gångzon nära fasad
Byggnad
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Principer för utveckling av ett fotgängarnätverk av hög kvalitet
Ronnebygatan mellan Norra Smedjegatan och
Drottninggatan är en viktig förlängning av
fotgängarnätverket som kan medverka till att vidga
centrumkänslan österut.
Förslaget går ut på att skapa en nivåfri beläggning från
fasad till fasad och skapa en funktionell och tydlig
zonindelning i gaturummet.

Förslag

Byggnad
1 meter exponerings- och serveringszon
1,5 meter gångzon
3 meter serverings- och
uppehållszon
Bil- och bussfri gång- och cykelzon

Gatusektion D: Ronnebygatan 1:200 – gågata
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Varuexponering/servering/uppehåll

Gångzon

Trottoar

Uteservering och möbleringszon

Parkering

Gång- och cykelzon

Blandad trafik

Uteservering och möbleringszon

Olämplig uteservering som hindrar
fotgängartrafiken

Gångzon

Byggnad
Varuexponering/servering/uppehåll

Nuvarande situation

+
Principer för uteservering

Kafé

Kafé

Butik

Butik

Restaurang

Restaurang

Potentiella kunder tvingas
bort från butiksfasaden.

Fotgängarnas framkomlighet längs butiksfasaderna hindras.
Ronnebygatan, Karlskrona.

Gångzon

Optimal lösning

Körbana

Gångzon

Körbana

Bevara en fotgängarpassage längs fasaderna
och flytta uteserveringarna längre ut i den
upprättade serverings- och möbleringszonen.
På så vis kan butikerna även i fortsättningen
dra nytta av att fotgängare kommer nära
deras skyltfönster.

Problematisk lösning

Gångzon

Uteserveringar bör i fortsättningen upprättas
så att fotgängarna inte tvingas gå omvägar
samt så att fotgängarna fortfarande har
möjlighet att komma nära fasaderna.

Fotgängare tvingas ta en stor omväg.
Stortorget, Karlskrona.

Potentiella kunder kommer nära.
Bättre för handeln.

Smal uppehålls- och serveringszon nära fasader.
Dublin, Irland.

Fotgängartrafik mellan fasader och uteservering.
Melbourne, Australien.
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Kollektivtrafik i tätorten
“Karlskrona är en fantastisk stad
att gå i, och det är aldrig mer
än 5 minuters promenad till en
busshållplats!”

Strategier:
• Ta bort busstrafiken från stadskärnan
• Skapa en central och integrerad trafikknutpunkt
Offentlig transport är beroende av en god
fotgängarmiljö. På väg till och från offentliga
transportmedel är man per definition fotgängare och
gångupplevelsen är därför av stor betydelse. På Trossö
försämras gångmiljön av tung trafik, varav en stor
del genereras av busstrafiken. Om man lägger om
busstrafiken så att den går i utkanten av centrum frigörs
en rad gator från trafiken och fotgängarnätverket kan
utvidgas.
I strategin ingår en ny trafikknutpunkt med tåg, buss
och taxi samt cykelparkering och -uthyrning. Denna
knutpunkt hamnar i direkt anslutning till det utvidgade
fotgängarnätverket.

teckenförklaring
Cirkelgående busslinje
busshållplatser

Rekommendationer
• Fotgängarnätverket ska ansluta till stationen och
busshållplatserna.
• Skapa busshållplatser av hög kvalitet. Gör det till en
behaglig upplevelse att vänta på bussen.
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Central minitåg-/spårvagnslinje eller buss
Minitåg-/busstationer

Trafikknutpunkt för tåg/buss/taxi/cykel
Båt-/färjelinjer

Den visade situationen är ett slutmål som bör eftersträvas
i takt med väsentliga förbättringar av fotgängarmiljön i
centrum. Det första steget mot en förbättring av kollektivtrafiken är de rekommendationer som beskrivs i rapporten
“PM3 – Kollektivtrafik på Trossö”.
Man bör undvika att det under processens gång uppstår
hinder som gör att den visade visionen inte uppnås.

Principer för utveckling av den kollektivtrafiken
Integrerade lösningar mellan kollektivtrafiken och fotgängarmiljön

!

• Central trafikknutpunkt
Anlägg en integrerad trafikknutpunkt
med omstigning mellan olika
trafikslag och direkt anslutning till ett
fotgängarnätverk av hög kvalitet.

• Speciell busservice
Komplettera ordinarie busslinjer
med en bus-on-demand för äldre och
handikappade. Använd minibussar
som inte tar så stor plats i stadsbilden.

• Anslutning till fotgängarnätverk
Anlägg hållplatser i direkt anslutning till
fotgängarnätverket, för att främja den
positiva upplevelsen av kollektivtrafik och
inbjuda till att låta bilen stå.

• Bra bussar
Som ett led i att göra kollektivtrafiken
attraktiv är det viktigt att använda
välunderhållna bussar av hög
standard.

• Bra hållplatser
Anlägg hållplatser av mycket hög
kvalitet, skyddade från väder och vind
och helst på platser med vacker utsikt.
Gör det till en behaglig upplevelse att
vänta på bussen, även i dåligt väder.

Korta avstånd
De korta avstånden på Trossö gör det möjligt att satsa
på gångtrafik i långt högre grad än vad som sker
idag. Erfarenhet visar att många städers ursprungliga
centrum är cirka en kvadratkilometer stort, vilket ger en
promenad på cirka 12 minuter från ena till andra änden.
I en visuellt stimulerande och fotgängarvänlig miljö är
detta avstånd acceptabelt för nästan alla människor.
Ett gångavstånd på 250 meter motsvarar således en
promenad på cirka 3 minuter, något som alla kan klara
av och ett rent nöje i en attraktiv fotgängarmiljö.

• Cykelvänlig stad
Anlägg cykelbanor längs de mest
trafikerade gatorna så att alla
cyklister kan känna sig trygga i
trafiken. Framför allt barn och äldre
vill kunna cykla där det är säkert.

250 meter
500 meter
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Mer dämpad trafik
“I Karlskrona har trafiken arrangerats
med hänsyn till den lilla skalan. Det är
lätt att komma fram, framför allt till
fots och med kollektivtrafik!”

Strategier:
• Mindre bildominans i stadsbilden
• Färre barriärer mellan centrum och vattnet

Biltrafiken och dess infrastruktur är ofta
dominerande på Trossö. Breda vägar, ett överskott
på parkeringsplatser och smala trottoarer signalerar
att biltrafiken har fått hög prioritet. En minskning av
biltrafikens negativa inverkan är avgörande om man ska
kunna skapa en bättre stadsmiljö i Karlskrona.
Rekommendationer:
• Skapa en infrastruktur som signalerar dämpad
hastighet och prioritering av mjuka trafikanter.
• Markera infarten till staden genom en
hastighetsdämpande åtgärd.
• Minska vägbredden där det är möjligt.
• Minska de barriärer som vägarna har skapat längs
kust/kaj genom att skapa bra övergångsställen för
fotgängare.
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teckenförklaring
primär fördelningsväg
hastighetsdämpande åtgärd. markering av ankomst till trossö
gratis parkering i anslutning till trafikknutpunkt
reducera ytparkeringen och hastigheten i centrum

Mindre synlig parkering

P

kvalitet på stadsmiljö

trafikens negativa
inverkan

Tid
Reducera ytparkeringen och ersätt den med p-hus.

Strategier:
• Reducera parkeringens visuella dominans.
• Reducera ytparkeringen.
Rekommendationer:
• Reducera antalet p-platser i vissa stadsrum, t.ex.
Stortorget.
• Placera nya p-hus i direkt anslutning till
fotgängarnätverket, men inte i centrum.
• Höj gradvis priset på gatuparkering i centrum, för att
skapa incitament att parkera i periferin och gå in till
centrum.
• Det ska alltid vara möjligt att parkera om man verkligen
vill. Parkeringsavgiften ska därför vara så hög att det
alltid finns ett visst antal lediga platser.

Stadsmiljöns kvalitet måste höjas samtidigt som trafikens inverkan måste minskas, vilket inbegriper en parkeringsomläggning och att vägarna blir
smalare. Man bör genomföra en gradvis utveckling där varje steg ger tydliga förbättringar av stadsmiljöns kvalitet.

Parkering

P

P

P

P

• Placering av p-hus
Skapa parkeringsplatser
i direkt anslutning till
fotgängarnätverket, för att
undvika långa promenader
till och från målpunkter.

• Reducera söktrafiken
Undvik söktrafik och
stadskörning till och från
parkeringshus genom att
placera dem i kanten av
centrum.

P

• Undvik visuell förorening
Undvik parkering på platser med
speciella visuella kvaliteter,
både vad gäller stadsmässiga
sammanhang och monument.

• Utnyttja möjligheterna
Se till att befintlig kapacitet
i p-hus utnyttjas fullt ut, och
utnyttja ev. källare och andra
utrymmen till parkering.

karlskrona strategi · GEHL ARCHITECTS · S 025

Bättre visuell kvalitet
“I Karlskrona har man en känsla för
detaljer. Det är ett nöje att befinna sig i
stadens rum. Man känner sig värdefull!”

Strategier:
• Var uppmärksam på detaljerna i den lilla skalan
• Skapa en “5 km/h-stad”

De korta avstånden, antalet invånare och den historiska
stadsmiljön ger Karlskrona en stor potential för mer
stadsliv, men på många platser verkar Karlskrona vara
mer anpassat till bilkörning än gående.

Dålig detaljering och billiga material skapar en tråkig miljö.
Arklimästaregatan, Karlskrona.

Industriellt framställd gatubeläggning.
Barcelona.

Högt profilerad cykelbana av bra material.
Odense, Danmark.

Bänkar med detaljerad utformning.
Duisburg, Tyskland.

Om fler människor ska kunna inbjudas att ge sig ut på
stadens gator och stadsrum måste det finnas en detaljering
som är anpassad till den långt större uppmärksamhet man
har som fotgängare. Karlskrona bör satsa på att bli en
5 km/h-stad istället för en 50 km/h-stad.
Rekommendationer:
• Uppgradera trottoarer till två kvaliteter: bra och
utmärkta.
• Avlägsna gradvis de befintliga asfaltstrottoarerna.
• Höj kvalitetsnivån på gatuinventarier och belysning.
• Använd material av hög kvalitet i det offentliga rummet,
framför allt på platser med närkontakt med människor.
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Principer för utveckling av visuell kvalitet
Detaljering

• Färger
En enhetlig färgsättning av stadens
offentliga möblering, skyltning och
övriga gatuinventarier kan bidra till att
skapa ett visuellt sammanhang och
stärka stadens identitet.

• Beläggningar
Fotgängare har en stor del av sin
visuella uppmärksamhet riktad
mot marken. Därför har kvaliteten
på beläggningen stor betydelse för
upplevelsen av att färdas till fots.

• Fasader
Fasaderna på gatunivå är där vi
kommer närmast byggnaderna och
där detaljer och material är tydligast.
Aktiva fasader med god detaljering gör
gatorna levande och attraktiva.

• Belysning
Använd ett varierat belysningsprogram
med både orienteringsbelysning,
rumsbelysning och effektbelysning för
att skapa stämning och fokusera på
speciella platser.

Gatuinventarier

• Bänkar
Folk som färdas till fots behöver ofta ta
en paus, bland annat därför är bänkar
och andra sittmöjligheter mycket
viktiga. Bänkar ska vara inbjudande
och av hög kvalitet för att folk ska vilja
använda dem.

• Kommersiell möblering
Privat kommersiell möblering, t.ex. på
uteserveringar, bör vara av hög kvalitet
så att den bidrar till att höja den
generella visuella kvaliteten.

• Material
Vi får ofta både visuell och fysisk
närkontakt med stadens ytor på t.ex.
bänkar, fasader och beläggningar.
Därför har materialen stor betydelse för
upplevelsen av att färdas i staden.

• Övriga gatuinventarier
Element och möbler i det offentliga
rummet bör vara av hög kvalitet,
eftersom det stärker känslan av att
man är en välkommen och värdefull
gäst i stadens gator och stadsrum.

Se Karlskronas katalog över gatuinventarier
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Sommar- och vinterstaden
“Stämningen och aktiviteterna i stadens
rum skiftar med årstiderna. Det är en
del av charmen med Karlskrona!”

Strategier:
• Stadsrum som varierar med årstiderna
• Attraktiva stadsrum året om

Referens: Kongens Nytorv
Kongens Nytorv i Köpenhamn är ett berömt stadsrum med funktioner och
stämningar som varierar efter årstiden. Kongens Nytorv ligger centralt och de
många förbipasserande inbjuds att slå sig ned på torgets många bänkar. Enkla kaféer
har uteserveringar och möbler av hög kvalitet. Utanför sommarsäsongen används
torget ofta till utställningar och mitt i vintern förvandlas hela torget till stadens mest
populära skridskobana.
Kongens Nytorv är ett stadsrum som kan fungera som både genomgångsrum och
uppehållsrum. Eftersom funktionen växlar ofta är det spännande att gå förbi torget,
eftersom det alltid är något oväntat på gång där.

Karlskronas geografiska läge ger möjlighet att utnyttja
årstidernas skiftningar för att skapa omväxling och
variation i stadens rum. Vintertid uppehåller sig färre
människor i stadens rum, men man kan ändå skapa
förutsättningar för en livlig fotgängartrafik.
Rekommendationer:
• Skapa flexibla stadsrum som kan utvidgas med
paviljonger, scener, åskådarplatser, marknader,
sportevenemang m.m. när det behövs.

Sitta i solen och titta på förbipasserande

Åka skridskor och leka i snön

Titta på en offentlig fotoutställning

Njuta av ett glas vin och en smörgås på en uteservering

• Undvik att fylla stadsrummen med parkerade bilar när
de inte används. Låt dem stå tomma, som kontrast till
när de används.
• Skapa bra sittplatser i solen, vilka också kan användas
en solig vinterdag.
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Principer för utnyttjande av årstidernas variationer
Flexibla stadsrum
• Inred stadens rum med flexibilitet och årstidsvariationer i tankarna.
• Markera årstidernas skiften i stadens rum, t.ex. med hjälp av organiserade aktiviteter.
• Inbjud människor att använda stadens rum under alla årstider.
• Anpassa inbjudningarna till årstidens kännetecken och lokala förhållanden.

Sommarstadens rum och aktiviteter

Sommar är varma och ljusa nätter. Det ger större
möjlighet till uppehållsaktiviteter i stadens rum,
både aktiva och stillasittande. Folk kan vara
åskådare till uppträdanden, musik och filmvisning utomhus. Parkrum används till lek och
solbad. Stadsrum längs vattnet blir mycket mer
attraktiva och användbara.

Vinterstadens rum och aktiviteter

Sommarstadens aktiviteter:
• Kaféliv med uteserveringar
• Vattenaktiviteter
• Teater, musik och film
• Lek på lekplatser
• Marknadsaktiviteter

Vinter är kyla och mörker. Därför krävs rörelse
och vinterstadens rum används framför allt till
att gå i, till lek och shopping samt till att sitta
korta stunder på en välplacerad bänk och njuta
en solig vinterdag. Upplysning av stadsrum,
fasader och gångstråk berikar och skänker vinterstadens rum karaktär och stämning.

Vinterstadens aktiviteter:
• Fotgängaraktiviteter
• Lek med snö och is
• Skridskobana och kälkåkning
• Julmarknad
• Upplysta fasader och
gångförbindelser
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Mänsklig skala och bra mikroklimat
“Gatorna i Karlskrona är breda, men de är
välutnyttjade. Det finns gott om plats för
fotgängare och olika kantaktiviteter!”

Strategier:
• Skala ned stadsrummen till en mänsklig skala
• Höj kvaliteten på stadens mikroklimat
Karlskronas stadsrum är ofta monumentala och gatorna
är breda. Det finns gott om plats för biltrafiken, ofta med
smala trottoarer för fotgängare. Många gatusträckningar
har dålig detaljering och få aktiva fasader på gatunivå.
Resultatet är monotoni och den paradox man upplever
som fotgängare: att avstånden är korta men känns långa.
Karlskrona är också en stad vid vattnet, ofta med hård vind
som inte hejdas på sin väg genom gatorna. Vindbelastade
gator och stadsrum är kalla och obekväma och minskar
glädjen i att vara utomhus.
Rekommendationer:
• Plantera träd som kan dämpa vinden på gatorna.
• Undvik långa vindbelastade gatusträckningar helt utan
träd.
• Anlägg mindre planteringar/pocket spaces längs extra
långa gator för att minska vindbelastningen.
• Utvidga förträdgårdarna och aktivera gatornas kantzoner.
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teckenförklaring
långa gatusträckningar utan boulevardträd med risk för störande vind
kustnära områden med risk för störande vind

Principer för utveckling av en mänsklig skala

• Mänsklig skala
Skala ned gångzoner till en mänsklig
skala, ev. med hjälp av planteringar.

Vindskyddad bänkrad. Berlin, Tyskland.

• Reducera vindbelastningen
Plantera vindstoppare i form av
strategiskt placerade träd på speciellt
utsatta platser.

• Vindskyddade sittplatser
Upprätta sittplatser med vindskydd,
t.ex. genom att placera dem i
anslutning till planteringar.

Mjuk, halvprivat kantzon med uppehållsmöjligheter och ett rikt
socialt liv. Kartoffelrækkerne, Köpenhamn.

• Aktiva fasader
Motverka livlösa gator genom att öka
mängden aktiva fasader och antalet
entréer direkt till gatan.

Bred gata med både mjuka kantzoner och boulevardträd.
Brooklyn, New York.
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• Övriga gatuinventarier.

Stärk den goda boendestaden
“I Karlskrona håller både
bostäder och uteområden
hög kvalitet. Stadens många
uterum berikar bostäderna
med en god social miljö!”

Strategier:
• Skapa bra uterum i anslutning till stadens bostäder
• Aktivera kantzonerna
Karlskronas gator är breda, men saknar ofta viktiga
kvaliteter för de boende. Bredden kan med fördel
minskas och utnyttjas till att öka kantzonernas
utnyttjandegrad och därmed skönhetsvärdena för
stadens invånare.

Referens: livet på kanten
Olika undersökningar visar att människor som
bor i kvarter med små förträdgårdar eller andra
möjligheter till uppehåll på gatunivå har ett större
socialt nätverk i sin lokala miljö. Detta tack vare
de många små tillfällena till informell kontakt som
uppstår mellan boende och förbipasserande.
Det är alltså möjligt att bygga in social kontakt i
stadsmiljöer genom att planera uteområden och
genom att inbjuda människor att röra sig på gatorna,
att uppehålla sig i det offentliga rummet och att ta
kontakt med andra människor.

I Holland används trapporna, eller det lilla område framför husen som man
kallar en “stoep”, ofta för sociala aktiviteter. Kanske kommer någon man känner
förbi, och då är det lätt att stanna till och hälsa på.

Om det är liv och rörelse på gatorna framstår de
som mer attraktiva och man frestas att gå istället
för att köra, vilket också ökar möjligheten till social
kontakt. Det handlar alltså om att starta en positiv
spiral där stadsmiljön ständigt blir mer levande och
aktiv, och där det är en behaglig och berikande
upplevelse att färdas till fots.

Förträdgårdar är perfekta för den dagliga lilla sociala kontakten över häcken.
I Karlskrona kan planteringar i förträdgårdar dessutom bidra till att dämpa
vindbelastningen i gaturummen och mjuka upp några av de mer anonyma gatorna.
Norra Smedjegatan. En bred bostadsgata utan väsentliga kvaliteter. Gatan är
livlös, för här finns inget att göra och inget som inbjuder till uppehåll.
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Principer för kontakt mellan bostäder och uterum
Kantzoner
privat

privat

halvprivat

privat
privat

privat

halvprivat

privat
halvprivat
privat

privat

halvprivat

offentlig

offentlig

• Privat–offentligt
Kantzonen mellan byggnaden och det offentliga rummet är
traditionellt den plats som har mest liv och dynamik. Det
krävs dock att man öppnar upp för interaktion, t.ex. genom att
anlägga förträdgårdar.

lokalt
offentligt

offentlig

• Förträdgårdar
Förträdgårdar används 2–3 gånger mer än altaner och
balkonger. De halvprivata ytorna används mest mellan kl.
17.00 och 20.00.

• Tydlig uppdelning
En tydlig uppdelning och gruppering av de privata,
halvprivata och offentliga områdena ger bättre
överskådlighet och de boende får bättre kännedom om vem
som “hör till”. Detta ger större trygghet i bostadsområdet.

Rekommendationer

• Aktivera kantzonerna
Kantzoner kan aktiveras på många sätt: med förträdgårdar, offentliga grönområden,
välplacerade sittplatser och kommersiella aktiviteter. Det viktigaste är att det händer
något samt att man öppnar upp för interaktion och skapar uppehållsmöjligheter.

• Små stadsrum
Mindre stadsrum med uppehållsmöjligheter är ett viktigt led i att stärka
skönhetsvärdena för lokala boende. Små stadsrum kan ha teman som lek,
rekreation eller konst, eller baseras på en vacker utsikt. Lättillgänglighet och en
bra underhållsstandard är av stor vikt.
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Stadsrumsprogram för Stortorget
“Stortorget är både
historia och nutid, fest och
vardag. Det är Karlskronas
mittpunkt – en plats för
alla!”

Strategier:
• Framhäv torgets monumentalitet
• Stärk kantzonen och inbjud till uppehåll

Referens: Markt i Delft, Holland
Det stora torget Markt mitt i Delft är ett
stadsrum som med sin storlek, utformning
och monumentalitet påminner om Stortorget i
Karlskrona. Liksom Stortorget sträcker Markt ut sig
mellan ett rådhus och en kyrka, och inramas av en
vacker och representativ byggnadslinje.
Markt är ett mycket stort och starkt monumentalt
stadsrum, men är också attraktivt och användbart
för många olika användargrupper och många olika
typer av aktiviteter: marknader, uppträdanden,
promenader, lek och utställningar.

Markt i Delft, Holland
Platsen har inretts för att uttrycka sin monumentalitet samtidigt som den lockar
människor att använda platsen aktivt.

På Markt skapas denna dualitet genom att man
framhäver monumentaliteten och den stora skalan
genom att låta rummet stå tomt när det inte
används. Samtidigt har platsen en bred kantzon
med uteservering, varifrån man kan se och uppleva
det stora rummet från en trygg och människovänlig
skala.

Stortorget är en mycket stor historisk och monumental
plats. Den är Karlskronas obestridda centrum och plats
för marknadsaktiviteter och parader, men används till
vardags som parkering.
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Resultatet är ett både helstöpt, monumentalt,
lättanvänt och multifunktionellt stadsrum.
Där människor finns, dit kommer människor. Uppträdanden, marknadsaktiviteter
och andra stadslivsaktiviteter är dagliga händelser.

Stortorget – funktionsdiagram

nord

Målet är att skapa ett stadsrum som både håller fast vid
sin monumentalitet och samtidigt är direkt användbart
för en mängd olika grupper.
Stortorgets monumentalitet och värdighet stärks genom
att man låter det stora centrala stadsrummet framstå i
sin fulla storlek, redo att intas av värdiga ändamål som
marknadsaktiviteter, uppvisningar, utställningar m.m.
Användbarheten stärks genom att man utvidgar
uppehållsmöjligheterna både på Stortorgets solsida och
genom förbindelsen till Borgmästaregatan.

Koncept

Biltrafik och parkering anpassas så att de ovannämnda
målen kan uppnås.

Parkering och bilkörning
Bilkörning tillåten
Daglig parkering

Funktionszoner
Fotgängarstråk med uppehållsmöjligheter

Stortorgets utbredning

Angränsande stadsrum

Förbindelser via stadsrum

Stortorgets centrala fält

Primära uppehållsfält

Stortorgets centrala fält

Belysning

Grönt och blått
Vändytor

Befintliga träd

Parkering vid speciella tillfällen

Uppehållszon med möjlighet till grön möblering

Nya träd

Fasadbelysning

Lampor i mänsklig skala

Vattenfält med ljus

Upplysta träd

Vattenytor
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Stadsrumsprogram för Stortorget
– Exempel på utformning

teater

restaurang
restaurang

A

restaurang

A
Gedigna bänkar – dubbla

rådhus

A

A

B

restaurang

sektion 1

B
TURISTBYRÅ
fredrikskyrkan

C

B

A

A
sektion 2

Plantering i anslutning till parkering
– tillför skala...
B

d

d
bibliotek

trefaldighetskyrkan

vårdcentral
konst och
kultur

nord
Stortorget 1:2000

En välutvecklad kantzon, Skt. Hans Torv,
Köpenhamn.

teckenförklaring
Enhetlig beläggning förenar torget
VIKTIGA INGÅNGAR
MARKERINGAR/NIVÅSKIFTE I BELÄGGNING STYR TRAFIKEN
VATTENTRAPPOR i RISTORGSBACKEN
YTPARKERING, MEST UNDER TRÄD

Stadens monument erövras och används
som sekundära sittplatser.
C

Bra kontakt mellan inne och ute i samband med offentliga funktioner – bibliotek och
vårdcentral. d
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NY, BRED KANTZON MED PAVILJONGER OCH SERVERING. ZONEN
KAN ANVÄNDAS TILL PARKERING PÅ VINTERN

En utvidgad kantzon gör
Stortorget mer användbart och
ger möjlighet till fler serveringar,
marknader, bodar m.m. utan
att Stortorgets storslagenhet
komprometteras. Sommartid
kan man ställa upp mindre
paviljonger i kantzonen till glädje
för de många besökarna.
Sektion 1: kraftigt utvidgad kantzon på Stortorget

Sektion 2: stadsrum med vatten- och lektema på Ristorgsbacken

Ristorgsbacken omvandlas till ett lekande och barnvänligt stadsrum med vatten
som tema. Lek, uppehåll och informell samvaro kompletterar det högstämda
Stortorget och tillför paletten av offentliga rum ett nödvändigt element av
ohögtidlighet.
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Slutord
Under sommaren 2004 utförde Gehl Architects en stadsrums- och
stadslivsundersökning i Karlskrona vilken fokuserade på stadskärnans
huvudsakliga problem och möjligheter. Slutsatsen av arbetet var att
Karlskrona står inför ett antal större utmaningar, varav att minska
trafikens inverkan på stadskärnan samt att bättre utnyttja stadens
unika kvaliteter var några.
Sedan 2004 har man i Karlskrona utarbetat en mängd delrapporter.
Däribland en trafikstrategi, en stadsmiljöanalys och en handelsanalys.
Delrapporterna pekar var för sig ut samma utmaningar som
presenterats efter Gehl Architects undersökning. Det finns således
ett omfattande underlag för att gå vidare med konkreta projekt.
Strategiplanen du har i din hand utgör en del av stadens handlingsplan
för hur Karlskronas existerande problem ska kunna lösas och för hur
stadens fantastiska tillgångar skall kunna utnyttjas till fullo. Målet är
ett vackrare, mer levande och välfungerande Karlskrona där stadens
många tillgångar samspelar och förstärker varandra.
I strategiplanen presenteras långsiktiga visioner för Karlskronas
framtida utveckling och det förutspås att Karlskrona kommer förändras
markant under de närmaste 20 åren, samt att förändringarna
kommer att ske i en takt som möjliggör för involverande aktörer
att följa med och aktivt delta i avgörande beslut. Förändringar sker
inte över en natt, utan består ofta av en mängd mindre steg som alla
pekar i samma riktning.
De första stegen på vägen mot ett nytt och bättre Karlskrona har nu
tagits. Från Gehl Architects önskar vi Karlskrona lycka till på den
vidare resan!
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