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UPPDRAG, SYFTE & METOD
WSP har fått i uppdrag av Karlshamns kommun
att utreda vilka kulturhistoriska värden som finns
och kan påverkas i samband med framtagande
av en ny detaljplan för fastigheten Karlshamn
2:1 med omkringliggande fastigheter på
Möllebacken centralt i Karlshamn. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra fler centrumnära
bostäder. I uppdraget ingår att utreda påverkan
för kulturmiljön i närområdet samt påverkan
på riksintresset Karlshamns stad även utanför
planområdet.

Källor och litteratur
Som källmaterial har tidigare antikvariska
utredningar använts. Bland dessa finns
Länsstyrelsens kunskapsunderlag för riksintresset
Karlshamn K6, Bevarande och utvecklingsplan för
Karlshamns innerstad tillhörande ÖP 2030 samt
”Kulturhistoriskt underlag inför bygglovansökan för kvarteret Trosa 10 & Alingsås 28”
av Regionmuseet Kristianstad. Tack vare detta
underlag har det inte varit motiverat att göra
ytterligare litteraturstudier för att fastställa
platsens historik.
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Kulturmiljöutredningen innehåller två
delar. Första delen är en förutsättningslös
förundersökning inför planarbete.
Förundersökningen specificerar vilka
kulturhistoriska värden som finns inom området
samt vilken historia och berättelse som området
representerar. Som en del av metoden för den
kulturhistoriska värderingen ingår en avgränsning
av vilket kulturhistoriskt sammanhang och
vilken historia miljön berättar. Karlshamn utgör
riksintresse för kulturmiljövården och centralt för
utredningen är att utreda planområdets koppling
till riksintresset. Förundersökningen tar inte
ställning till något enskilt förslag till förändring
eller bevarande, utan har avgränsats så att den
identifierar förutsättningar, kulturhistoriska
värden och förslag på råd och riktlinjer. Dessa
ska bidra till att främja en fortsatt möjlighet till
läsbarhet av den kulturhistoriskt intressanta
miljön i förhållande till sannolika åtgärder.
Den andra delen är en konsekvensbedömning
av ett framtaget förslag till ny detaljplan.
I konsekvensbedömningen utreds vilken
påverkan den föreslagna detaljplanen har på
utpekade kulturhistoriska värden och uttryck för
riksintresset.

UTREDNINGSOMRÅDE & AVGRÄNSNING
Utredningsområdet omfattar dels själva planområdet inom
området Möllebacken, men även hela Karlhamns innerstad enligt
rikintresseavgränsningen samt vyer utanför dennaa in mot staden.
Möllebacken är i kartan markerad med röd streckad linje.

Den kulturhistoriska utredningen
och värderingen genomförs enligt
Riksantikvarieämbetets Plattform för värdering
och urval, Värderingen görs i tre steg.
I det första steget avgränsas en berättelse,
denna utgörs av en tids- eller processkontext
eller en blandning av dessa båda. I det andra
steget identifieras vilka uttryck som är bärande
och möjliggör att berättelsen är utläsbar. I detta
steg ingår även en bedömning i vilken grad
miljön återspeglar berättelsen och hur relevant
berättelsen är. I det tredje steget bedöms det
kulturhistoriska värdet utifrån lagstiftningens
begrepp.
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SAMMANFATTNING
Bostadsområdet Möllebacken ligger centralt
i Karlshamns södra del omslutet av den täta
rutnätsstaden. Möllebacken består av ett
miljonprogramsområde placerat på, och invid, en
hög klippformation i stadens södra del i närhet till
hamnen. Platsens läge erbjuder utblick över staden.
På grund av sin topografi inrättades området aldrig i
rutnätsplanen utan bebyggdes sporadiskt på individuella
initiativ av den fattigare delen av befolkningen varav
många arbetade i koppling till hamnen. Detta ledde
till ett småskaligt och oregelbundet mönster av hus
och slingrande gator. Så förblev området under lång
tid, men år 1970 beslutades om ny stadsplan och
miljonprogrammet uppfördes med moderna praktiska
flerbostadshus och ordnad utemiljö.
Uppe på Möllebacken intill miljonprogrammet
ligger en förskola från något senare 1970-tal samt tre
sammanbyggda volymer i ett litet kvarter från omkring
1870-1918. Samtliga är fasadrenoverade och ombyggda
under senare delen av 1900-talet.
På grund av sin topografi i en annars mycket lågt
bebyggd småstad som Karlshamn är Möllebacken en av
de högsta punkterna. Den modernistiska bebyggelsen
har dock anpassats efter detta för att inte sticka upp i
stadens taklinje. Arkitekt Hanna Victorsson har ritat
det modernistiska bostadsområdet som karaktäriseras
av sina mörkbruka tegelfasader och strama formspråk.
Området är trafikseparerat och husen placerade i
parkmiljö. Möllebackens miljonprogramsområde har
klara arkitektoniska kvaliteter och en hög relevans att
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bevara i ett lokalt perspektiv. Området bedöms i sin
helhet utgöra vad som motsvarar ett särskilt värdefullt
bebyggelseområde i Plan- och bygglagens mening.
Karlshamn har sådana kvaliteter och egenskaper
att Riksantikvarieämbetet beslutats att staden
har ett kulturhistoriskt värde på riksintressant
nivå. Möllebacken utgör i sig dock inte ett uttryck
för riksintresset. Planområdet har ändock starka
kopplingar till uttryck för riksintresset genom sitt
välexponerade läge i stadskärnan. Den historiska
stadskärnan domineras idag av de raka gatorna
och den småskaliga bebyggelsen. Hela stadskärnan
upplevs mycket homogen med få moderna inslag som
avviker från den enhetliga strukturen av regelbunden
träarkitektur.
Möllebacken som kulturhistoriskt värdefull
miljö bedöms känsligt för förändring.
Riksintressebeskrivningen med dess uttryck beskriver
en homogen byggnadskultur enligt en ursprunglig
stadsplan. Stadsbilden i Karlshamn bedöms därmed
mycket känslig för tillägg som bryter mot detta
byggnadsmönster gällande starkt avvikande höjd och
volymverkan så väl som kvartersstruktur. Riksintresset
bedöms som helhet känsligt för tillägg som förskjuter
skalan på bebyggelsen och stadsplanen. Särskilt känslig
bedöms upplevelsen av den regelbundet bebyggda
staden vara kring torget som är en historiskt viktig
plats och med kyrkan samt rådhusets torn som enda
dominanta högre byggnadsdelar.

Vid genomgång av föreslagen detaljplan kan konstateras
att föreslagna nya byggrätter kommer att innebära
stor negativ påverkan på Karlshamns stadsbild och
läsbarheten av denna som en välbevarad småstad
i trä med regelbunden stadsplan från 1660-talet.
Det kulturhistoriska värdet i området motiverar
användandet av skyddsbestämmelser för byggnadernas
ursprungliga utformning sett till exempelvis volym,
fasad och fönster.
Den föreslagna detaljplanen bedöms medföra
betydande påverkan på kulturhistoriska värden och
negativ påverkan på uttryck för riksintresset. Detta
genom att tillkommande bebyggelse i höjdled bryter
mot trästadens byggnadsmönster och förskjuter
skalan i stadsrummet kraftigt. De nya byggrätterna
kommer att bli synliga i flera viktiga vyer inom och
utanför riksintresset. Effekterna av byggnationen
kan förväntas bli att stödjande egenskaper till
riksintresset försvagas. På grund av det höjdbrott
och den skalförskjutning som detaljplanen innebär,
bedöms detaljplanen kunna skada riksintressets
kulturhistoriska värde i sådan mån att uttryck kan
komma att förvanskas.

Möllebacken innan år 1970, foto: Bleking läns tidning
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DEN KULTURHISTORISKA MILJÖN
Karlshamn
Karlshamn etablerades som svensk stad under
1660-talet efter freden i Roskilde år 1658. Här låg
innan dess en dansk by som kallades Bodekull. Byn
var ett litet fiskarsamhälle med strategiskt läge vid
Mieåns mynning. Rutnätsstadens planer ritades av
Erik Dahlberg år 1664. Planen tog tidsenligt mycket
liten hänsyn till platsens topografiska förutsättningar
vilket resulterade i en del branta gator och trappor.
Orten fick det nya namnet Karlshamn efter dåvarande
svensk regent, kung Karl X Gustaf. De äldsta delarna av
rutnätsstaden är kvarteren kring torget och kyrkan.
Under 1700-talet gjordes en expansion norr och
söder ut mot havet. För att kontrollera handeln var
det ett begränsat antal gator som var kopplade till
landsvägen. Karlshamns tre tullar var Hamntullen,
Östra porten och Norra porten.
Karlshamn blev en stad för fiske, tobaks- och
sprittillverkning och framförallt handel. Hamnen
utgjorde navet i stadens verksamheter. Utländska
köpmän från Holland och Tyskland bosatte sig i staden
och influerade också arkitekturen. Asschiska huset
är till exempel uppfört i korsvirkesteknik år 1682.
De största köpmansgårdarna låg med handels- och
bostadshus mot Drottninggatan och på långsmala
tomter med magasin mot ån, vilket gav en enkel
in- och utforsling av varor. Söderut var staden på
grund av sin topografi och läge mot havet något
mindre strukturerad. Här kom fiskare, sjömän och
varvsarbetare att bosätta sig och bebyggelsen var
betydligt enklare.
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Karlshamn var en stad i trä. Det första stenhuset
uppfördes efter branden år 1763, men även efter det
fortsatte en ambitiös träpanelsarkitektur att forma
gaturummen. Enligt 1800-talets byggnadsstadgar
fick trähus inte göras högre än två våningar.
Stadgarna fastslog även traditionen att bygga
bostadshus med fasad mot gata och uthus och gård
inne i kvarteren. Resultatet blev slutna gaturum
med låg och tät träbebyggelse med rikt utsmyckade
träfasader, ofta med symmetrisk indelning. Som en
arbetsmarknadsåtgärd under tidigt 1900-tal togs
initiativ till många vägarbeten och fler och fler gator
belades med kullersten tack vare detta.
Kring sekelskiftet hade stenhus för offentliga syften
uppförts i stadens centrum. Offentliga byggnader
såsom Rådhuset försågs med torn vilket fick en
orienteringsfunktion i den låga rutnätsstaden.
Strax före 1900-talets mitt gjorde modernistiska ideal
sig gällande även i Karlshamn. Många av de äldre
husen renoverades och moderniserades kraftigt. Den
homogena byggnadshöjden blev kvar i nästan hela
stadskärnan.
Under 1960-talet rådde stor bostadsbrist i hela landet.
Större och moderna bostäder efterfrågades. Äldre
bebyggelse som ansågs så kallat ”saneringsmogen”
revs. I Karlshamn sanerades en del kvarter mot Mieån
och i de södra delarna vilket var en något enklare
bebyggelse på grund av en fattig befolkning. Till det
området hörde Möllebacken. En detaljerad genomgång
av Karlshamns innerstads utveckling finns i Bevarande
och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad , ÖP 2030.

Möllebacken
På grund av sitt läge och topografi var höjden
svårbebyggd. Organiskt bebyggelsemönster, bergig
terräng, slingrande gator och små enkla stugor
blandat med något större bostadshus. Stadsplanen
för rivning av dåvarande bebyggelse och byggande
av nytt bostadsområde antogs år 1970. Det var från
början planerat att placera höghus i området. Ett mål
var att eftersträva en jämn övergång i byggnadshöjder
vid mötet med den äldre bebyggelsen. Stadsplanen
omfattade 38 byggnader på ett större område än vad
som i slutändan blev bebyggt, bara 12 bostadshus
uppfördes.

för lek, buskplanteringar för olika rumsbildningar
och assymetriskt utlagda gångstråk. Biltrafik var helt
avskuren från dessa områden och parkeringar fanns
bland annat i parkeringshus. Lägenheternas storlekar
varierade mellan 2-4 rum vilket gav förutsättningar
för flera olika typer av boende i samma område. Ett
par av lägenheterna utformades till äldreboende och
utrymme för dagisverksamhet planerades också in.
Under 1980-talet genomfördes delvis en omgestaltning
av gårdarna mellan skivhusen, enligt planer från
Landskapsarkitekterna i Lund.

Arkitekt Hanna Victorsson fick i uppdrag att rita ett
nytt bostadsområde med moderna lägenheter på och
kring Möllebacken. Byggherre var Stiftelsen Karlshamns
bostäder. Victorsson skapade en bostadsmiljö enligt
tidens ideal. Höga skivhus om sex våningar placerades
i struktur med jämna avstånd i lägre terräng med
parkeringsgarage under. Två våningar höga hus
placerades uppe på höjden och tack vare denna
fördelning gick taklinjerna ihop. Arkitekturen är stram
med balkonger indragna i fasadliv och regelbundet
placerade brunmålade fönster. Till fasaderna valdes
mörkbränt tegel med ljusa fogar. Taken utformades som
flacka sadeltak vilket kan tolkas som en vinkning till
den mycket traditionella omgivning området uppfördes
i. Byggnaderna placerades i parkmiljö med gröna ytor
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Hanna Victorsson
Victorson verkade som arkitekt i Karlshamn under
1900-talets andra hälft. Hon föddes i Karlshamn
1926 och utbildade sig till arkitekt i Stockholm.
Av 2000 studenter på KTH var 20 kvinnor. Under
flera år drev hon tillsammans med sin make ett
gemensamt arkitektkontor från deras egenritade
villa i Stora Sköndal vid Drevviken i Stockholm.
Victorson flyttade till Karlshamn 1962 och startade
det egna kontoret Arkitektgruppen AB genom
vilket hon fick många uppdrag. Victorsson kom att
bli en av Karlshamns mest framträdande arkitekter
och hennes verk kan ses på många platser i staden,
till exempel Flaggenhuset och Torgpaviljongen.
Victorsson fick även flertalet uppdrag i andra
städer. Hennes arkitektur är enkel att känna igen.
Victorsson arbetade ofta med ett mörkt tegel
och brunlaserade trädetaljer. Hon förde en skarp
minimalistisk stil och detta kom att bli hennes
signum, därav smeknamnet Tant Brun.
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MODERN BOSTADSPLANERING
- Faktaruta Miljonprogrammet

Under efterkrigstiden ses generellt en kraftig
utveckling av stadsbyggnadsidéerna i Sverige
och världen. De nya stadsdelarna uppfördes
med människan som kollektiv i centrum, bra
bostäder, god service och enkel tillgång till
kultur, rekreation och motion. De svenska stadsbyggnadsprojekten under 1950-talet fick stor
internationell uppmärksamhet och hyllades
som innovativa.
De nya stadsdelarna skulle planeras för att
skapa gemenskap och hemkänsla. De boende
skulle ha goda möjligheter till att umgås och
lära känna människor i sitt närområde. I den
tidiga efterkrigstiden skedde stora investeringar
i bostadsbyggandet över hela landet och ett
helt nytt planeringsideal präglade de nya
områdena. Bilismen ökade och personbilarna
blev vanligare hos familjerna. Trafiksituationen
blev ohållbar då infrastrukturen inte var
uppbyggd för att hantera bilar, vilket
resulterade i ett stort antal trafikolyckor.
Under 1950- och 60-talet växte en debatt om
trafiksäkerhet fram, där bilen var framtiden och
man förutsåg en kraftig ökning av bilar.

Trafiksystemen behövde självklart anpassas till
massbilismen och i nya stadsbyggnadsprojekt
kunde man bygga och planera så att människor
och bilar säkert skulle vara åtskilda från
varandra. Genom att trafiken leddes bort
från gatorna mellan husen bereddes mer
plats för grönytor och lekplatser. Vanligen
lades stor omsorg på landskaps-, park- och
gårdsarkitekturen för att skapa den goda och
moderna staden där människor skulle trivas.
Motion var en samhällsangelägenhet och i
rekordårens miljöer återfinns nästan alltid
idrottsplatser och närhet till motionsspår i det
gröna.
Det som kallas miljonprogrammet kan enkelt
förklaras genom att det under 1960-talet togs
beslut om att det i Sverige skulle produceras en
miljon bostäder mellan åren 1965-1975. Beslutet
grundar sig i den akuta bostadsbrist som rådde
i landet med trångboddhet och dåliga sanitära
omständigheter som följd.

Modernismens nya stadsdelar präglas av en
enhetlighet där stadsdelarna är noggrant
planerade för människor. Detta ses genom en
konsekvent trafikseparering och inplanerad
service. Byggnadernas storlek och gestaltning
varierar mellan olika områden men är inom
områdena sammanhållna. Den typiska
organisationen är ett centralt beläget centrum
dit också en typ av huvudgata leder. Närmast
centrum står de högsta skivhusen. Här kan också
ligga skola och annan offentlig service. I det
omkringliggande grönområdet är något lägre
flerfamiljshus utlagda i ett strukturerat mönster.
Ytterligare längre bort kommer radhus och
sedan villor. Den sparade naturmarken kan se
ut som en slump, men är noggrant utvald med
planerad park och bebyggelse runt omkring.
Gestaltningen är enkel med få dekorationer
och istället utgör materialval och repetition
byggnadernas utsmyckning. Grönska och parker
är bärande, där byggnaderna är placerade
i grönområden istället för invid en gata.
Grönytorna var platserna där människor skulle
mötas, parken utgjorde själva stadsrummet och
oftast finns närhet till större grönområden.
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KULTURHISTORISKA VÄRDEN

Bostadsområdet Möllebacken ligger centralt
i Karlshamns södra del omslutet av den täta
rutnätsstaden. Det är ett tydligt exempel på sin tids
bostads och stadsplaneringsideal. Arkitekturen och
placeringen av byggnaderna är väl genomtänkt och
uppvisar höga kvalitéer. Det mörka teglet har en stark
lokal anknytning och fungerar som ett kännetecken
för flera av arkitekten Victorssons byggnader i staden.
Hanna Victorsson som arkitekt är en av få kvinnor
i Sverige vid denna tid som tillåtits sätta en sådan
prägel på en och samma stad, i ett i övrigt mycket
mansdominerat yrke. Möllebacken representerar en
tidskontext som uppvisar en välbevarad helhetsmiljö
med genomtänkt landskapsplanering och arkitektur.
Läsbarheten av bebyggelsens ursprungliga
gestaltningsideal är god och mycket få förändringar har
skett.
Arkitekten har på ett smidigt sätt hanterat den kuperade
topografin i förhållande till omkringliggande äldre
bebyggelses homogena byggnadshöjd. Placeringen av
ett miljonprogramsområde mitt inne i en stadskärna
är inte ovanlig, men det är i Karlshamn ett av få fullt
ut genomförda modernistiska projekt i den historiska
stadskärnan. Relevansen av bebyggelsen sett ur ett lokalt
perspektiv är därför hög.
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Området uppvisar flera av miljonprogrammets bärande
karaktärsdrag så som trafikseparering med grönytor för
rekreation. Där till speglar bebyggelsen sin tids nyvunna
hänsyn till social service, så som äldrebostäder och dagis
i planeringen. Sammantaget har Möllebacken ha ett högt
kulturhistoriskt värde som bedöms motsvarar ett särskilt
värdefullt bebyggelseområde i Plan- och Bygglagens
mening.

Värdefulla egenskaper och
karaktärsdrag
•

•
•
•
•
•
•
•

Anpassning i byggnadsvolym till den
naturliga topografin som harmonierar med
den större stadsbilden.
Modernistisk arkitektur med fasader i
mörkbränt tegel.
Regelbunden fönstersättning med bågar i
brunlaserat trä.
Flacka sadeltak utan takutsprång.
Välplanerade grönytor för rekreation och
lek. Husen är placerade i parkmiljö.
Bostadshusen formar öppna gårdar med
generösa släpp för utsikt och genomgång.
Trafikseparering.
Balkongfronter i betong med frilagd ballast
av dansk sjösten eller brunlaserat träplank.
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RIKSINTRESSET KARLSHAMN K6
Miljöns koppling till riksintresset
Karlshamn har sådana kvalitéer och egenskaper
att staden av Riksantikvarieämbetet beslutats ha
ett kulturhistoriskt värde på riksintressant nivå.
Karlshamn särskiljer sig genom att särskilt väl visa på
en småstadsmiljö efter en rutnätsplan från 1600-talets
mitt. Riksintresset omfattar bland annat trästaden
uppkommen mellan 1700-talet till 1900-talet.
Traditionen att bygga i trä återspeglas i 1800- och
1900-talets träbebyggelse i två våningarvmed klara
eller ljusa oljefärger, bland annat köpmannagårdarna
ner mot Mieån och i södra delen av hamnområdet.
Stadsbilden domineras idag av de raka gatorna
och den småskaliga bebyggelsen. Hela stadskärnan
upplevs mycket homogen med få moderna inslag som
avviker från den enhetliga strukturen. Bebyggelsens
skala är också bärande för att utläsa stadens olika
utvecklingsskeden med nära koppling till handeln,
sjöfarten och den industriella utvecklingen. Genom
skalan går det tydligt att särskilja de äldre delarna
av staden från 1800-talets utbyggnadsprojekt och
sedermera industrialismens rationella byggande. Den
låga volymverkan och den lilla skalan i stadsrummet
gör riksintressets värden mycket lätta att utläsa. Även
under 1900-talets stora stadsbyggnadsprojekt har skala
och inpassning gjorts med hänsyn till stadsbilden,
där endast kyrkan och rådhuset utmärker sig som
landmärken inom miljön. Motivet till utpekandet av
riksintresset handlar också om hur stadens sociala
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sammansättning och strukturer kan avläsas, bland
annat trähusbebyggelsen med dess tomtstruktur.
Kyrkan och Rådhusets torn dominerar stadsrummet
och har utgjort samt utgör orienteringspunkter
i staden. Deras dominans som ensamma högre
byggnader statuerade stadens strukturer, där kyrkan
haft en betydande position vilken under 1800-talet
kom att utmanas av den borgliga lokalpolitiska
makten. Något som statuerades i stadsbilden genom
rådhusets torn.
Det aktuella planområdet ligger inom riksintresset
för kulturmiljövården, men utgör i sig inte ett
uttryck för detta. Planområdet har ändock starka
kopplingar till uttryck för riksintresset genom sitt
välexponerade läge i stadskärnan. Inom området ligger
fastigheten Simrishamn 21 med bebyggelse från innan
saneringen, dock kraftigt ombyggd. Den modernistiska
bebyggelsen som idag återfinns inom planområdet
har, genom skickligt arkitektarbete, utförts med en
sådan anpassning i fråga om höjd och utformning att
den inte framträder i stadsrummet. Något som var
ett uttalat mål vid framtagande av stadsplanen 1970.
I vyer från norr genom rutnätsstaden kan endast
de brända tegelfasaderna skönjas och avsaknaden
av betydande takfall innebär att stadsrummets
sammantagna skala inte påverkas. Volymerna med
dess höga exploateringsgrad statuerar sig inte utan
underordnar sig på ett sådant sätt att trästaden
fortfarande upplevs som dominerande där endast
rådhus och kyrka tydligt reser sig och utmärker sig.

Riksintresse för kulturmiljövården Karlshamn [K 6]
Motivering
Fästningsmiljö och småstadsmiljö efter ursprunglig rutnätsplan som speglar en gränsstad under maktskiftet Danmark
-Sverige vid 1600-talets mitt. Trästad med tomtstruktur och bebyggelse som avspeglar stadens sociala sammansättning
och förutsättningar för handel, sjöfart och industriell utveckling från 1700-talet och fram till 1900-talets början. Intilliggande
rekreationsmiljö (sommarnöjesmiljö) som under slutet av 1 800-talet planerades i kontrast till rutnätsstadens förtätning.

Uttryck för riksintresset
Befästningarna på Boön och Frisholmen från 1600- och 1700-talen. Pest- och kolerakyrkogård. Ursprungligt gatunät
efter stadsplaner från 1666, 1720 och 1764. Siktlinjer genom rutnätsstaden mot hav, natur, hamn och industri. Korskyrka
och f.d. rådhus från 1600-talets slut, beläget vid det centrala och öppna torget, planlagt enligt 1666 års stadsplan. 1720års tomtindelning som visar stadens sociala differentiering. Traditionell tomtstruktur där bostadshusen placerats på
långsmala tomter med husens långsida längs huvudgatan och med magasin och övriga uthus på gårdarna. Slutna
kvarter. Bebyggelse som till sin utformning och skala anger den ursprungliga tomtens storlek. Trähusbebyggelse där den
för Karlshamn karaktäristiska panelarkitekturen med ursprung i 1700-talets strama klassicism återfinns i de asymmetriskt
utformade fasaderna med stående locklistpanel i ljusa oljefärger och de vitmålade lisenerna som avdelar fasaden i mindre
fält. Traditionen att bygga i trä återspeglas i 1800- och 1900-talets träbebyggelse i två våningar, med klara eller ljusa
oljefärger, bland annat köpmannagårdarna ner mot Mieån och i södra delen av hamnområdet. Fasader med spontad
panel och symmetriskt placerade fönster, entrén i mitten, och tak utan takkupor. Park-, café- och hotellanläggningar i
Väggaparken utanför rutnätsstaden samt kvarvarande spår från gamla badanläggningar. Gångstigar och utsiktspunkter
som hörde till promenadstråken. I samma område villor, från 1890-tal till 1915. I schweizerstil med individuellt utformad
asymmetrisk arkitektur, uppbyggd i flera huskroppar, med verandor, balkonger och utförliga snickerier. Därtill några villor
i nationalromantisk byggnadsstil. Villornas planlagda placering, belägna på stora naturtomter med få uthus och utan
traditionella tomtgränser.
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Fysiska uttryck och egenskaper
Fysiska uttryck & egenskaper invid utredningsområdet
•

Siktlinjer genom rutnätsstaden mot hav, natur,
hamn och industri.

•

1720-års tomtindelning som visar stadens sociala
differentiering.

•

Bebyggelse som till sin utformning och skala anger
den ursprungliga tomtens storlek.

•

Trähusbebyggelse där den för Karlshamn
karaktäristiska panelarkitekturen med ursprung
i 1700-talets strama klassicism återfinns i de
asymmetriskt utformade fasaderna med stående
locklistpanel i ljusa oljefärger och de vitmålade
lisenerna som avdelar fasaden i mindre fält.

•

Traditionen att bygga i trä återspeglas i 1800och 1900-talets träbebyggelse i två våningar
med klara eller ljusa oljefärger, bland annat
köpmannagårdarna ner mot Mieån och i södra
delen av hamnområdet.

•

Fasader med spontad panel och symmetriskt
placerade fönster, entrén i mitten, och tak utan
takkupor.

18

Småskalig träbebyggelse längs med Regeringsgatan

Småskalig träbebyggelse längs med Näsgränden.

Småskalig träbebyggelse längs med Regeringsgatan
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Rutnätsstadens kvarter bildar en sluten front mot havet.
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Värdefulla siluetter, vyer och siktlinjer inom riksintresset

Rutnätsstadens kvarter omsluter Möllebacken.

En stad upplevs på många olika sätt, visuellt skapas
staden av byggnaderna, grönskan, gator och torg.
Staden kan upplevas på ett sätt om den ses på nära håll
och på ett annat om den betraktas på avstånd.
För att utröna vilka karaktärsdrag och egenskaper som
är särskilt viktiga för stadens sammantagna karaktär
kan man identifiera särskilt viktiga vyer, områden
och platser för att uppleva staden, eller delar av den,
på avstånd. Platser som ger överblick över staden
skapar perspektiv och ger förståelsen för hur det
större stadsrummet hänger samman. Karlshamn har
en enhetlig skala med låg bebyggelse och är placerad
i en relativt flack terräng. I vyer genom rutnätsstaden
finns få avvikande inslag, utan staden upplevs som
homogen. Även om staden omges av högre bebyggelse,
bland annat de påtagligt stora industrianläggningarna

vid hamnen, upplevs den inte från stadskärnan. I
vyn från Kungsgatan i Stortorgets nordvästra hörn
står man på en höjd och kan uppleva en viktig del av
staden. Rådhuset tornar upp sig med sin höga spira
över taklandskapet.
Karlshamn är sedan staden grundades en hamnstad
och historiskt har det varit från havet som staden
har upplevts på håll. Den visuella kontakten
mellan stadens olika delar och havet är därför
också betydande. Dess läge vid havet är centralt i
motiveringen till riksintresset. Vyn över staden och
siluetten som dess karaktär bildar från havet och
från hamnen, bedöms därför särskilt viktig för dess
kulturhistoriska värde.

Staden ligger i en dalgång efter Mieån och omges av
höga kullar. Dessa erbjuder utblick över hela staden.
Den historiska stadskärnan med sin regelbundna plan
och låga byggnadshöjd är väl urskiljbar. Kyrkans och
rådhusets torn sticker upp över taken och gör det
enkelt att identifiera Stortorget.
Ny bebyggelse i landskapsrummet kan förändra
olika platsers sammantagna karaktär och därigenom
läsbarheten av stadens historia, detta gäller såväl inom
riksintresset som utanför dess gränser.
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Illustrationer med planerade byggrätter

I siktlinjer från norr genom
rutnätsstaden bedöms de
nya volymerna innebära
påtaglig skalförskjutning
då den övriga stadens
bebyggelse bara är en
tredjedel så hög. De
nya volymerna uppförs
dessutom uppe på en av
stadens högsta punkter.

I vy från havet bedöms
nya volymer framträda
mycket markant över den
regelbundna trästaden. I
denna vy framstår de nya
volymerna dubbelt så höga
som de framförliggande då
de placeras uppe på höjden.
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Hamnen är en av
Karlshamns historiskt
viktigaste platser.
Härifrån möts man av
den regelbundna och
småskaliga historiska
bebyggelsen. Föreslagna
nya volymer kommer att
torna upp sig över denna
och förändra synintrycket
och upplevelsen av staden
markant.

Hinseberget är en
av de höjder som
omger Karlshamn.
Panoramabilden
illustrerar tydligt hur
väl de nya volymerna
kommer att synas
från längre håll. Dessa
dominerar stadsmotivet
och bidrar till en
skalförskjutning i höjdled
i den historiska lågt
bebyggda staden.
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KÄNSLIGHETSANALYS
Möllebacken och riksintresset
Möllebacken som kulturhistoriskt värdefull miljö
bedöms känslig för förändring. Bostadsområdet
utgör en mycket välbevarad helhetsmiljö som
speglar bostads- och stadsplaneideal under
rekordåren under 1960- och 1970-tal på ett
tydligt sätt. Områdets grönstruktur är utformad
för att möjliggöra lek och utevistelse för de
boende enligt sin tids ideal och behöver bevaras.
Byggnaderna är mycket välbevarade och har ett
högt kulturhistoriskt värde. De bedöms känsliga
för förändringar så som fönsterbyten, fasadbyte,
tilläggsisolering eller ombyggnation av tak.
Det finns potential för kompletterande bebyggelse i
området. Detta förutsatt att byggnaderna anpassas
med hänsyn till befintlig bebyggelse gällande
struktur, volymverkan, materialval och höjd.

Övergripande känslighetsanalys - Riksintresset
Känslighet och potential uppstår mellan värde och
förslag på förändring. Eftersom föreslagen detaljplan
ligger inom område för riksintresse finns ett sådant
högt kulturhistoriskt värde att hela området är
känsligt.

Kriterier och resonemang som presenteras i
Riksantikvarieämbetets handbok för riksintressen har
använts i bedömningen av känslighet.
Det övergripande kriteriet för känslighetsbedömning
utgörs av:
”I hur hög grad platsen fortsatt kommer att
karaktäriseras av eller kunna återspegla det
riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som
ligger till grund för utpekandet.”
Att det riksintressanta kulturhistoriska sammanhanget
utgörs av en utveckling över tid innebär att:
”Riksintressen där landskapet är präglat av och
värdena är knutna till utvecklingen av en viss
verksamhet eller aktivitet över tid, kan vara känsliga
för tillägg som saknar samband med verksamheten eller
aktiviteten.”
Utifrån Riksantikvarieämbetets kriterier kan förenklat
konstatera att Karlshamns rutnätsstad är känslig för
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tillägg och ändringar som inte följer det befintliga
regelbundna byggnadsmönstret.
Eftersom läsbarheten av det utpekade kulturhistoriska
sammanhanget är centralt går det att identifiera
indikatorer för att läsbarheten ska kunna
vidmakthållas. Sådana indikatorer är tids- och
platsspecifika, det vill säga dessa behöver identifieras
för varje plats och projekt.
Karlshamns innerstad präglas av homogenitet i den
en till två våningar höga träbebyggelsen i slutna
kvarter enligt rutnätsplanen. Gatunätet är i stora delar
intakt och det är även den småskaliga karaktären hos
bebyggelsen. Kring torget och kyrkan har något högre
stenarkitektur uppförts, vilket markerar platsens
betydelse i staden.
Det ursprungliga gatunätet efter stadsplaner från 1666,
1720 och 1764 är utpekat som uttryck för riksintresset.
Karlshamns innerstad bedöms därför som känsligt för
åtgärder som förändrar stadsplanens struktur. Kopplat
till detta är även tomtindelningen från 1700-talet
som ska spegla stadens sociala differentiering
och byggnadsmönstret om slutna kvarter och
traditionen att bygga i trä om två våningar.
Riksintressebeskrivningen med dess uttryck beskriver
en homogen byggnadskultur enligt en ursprunglig
stadsplan. Stadsbilden i Karlshamn bedöms därmed
mycket känslig för tillägg som bryter mot detta
byggnadsmönster gällande starkt avvikande höjd och
volymverkan såväl som kvartersstruktur. Riksintresset
bedöms som helhet känsligt för tillägg som förskjuter
skalan på bebyggelsen och stadsplanen. Särskilt
känslig bedöms upplevelsen av den regelbundet
bebyggda staden vara kring torget, som historiskt
viktig plats och med kyrkan samt rådhusets torn som

enda dominanta högre byggnadsdelar.
Möjligheten till siktlinjer genom rutnätsstaden mot
hav, natur, hamn och industri är också utpekat som
ett uttryck för riksintresset. Det innebär att staden är
känslig för ändringar som medför till exempel större
avskärmande volymer som hindrar sikten mot dessa
fondmotiv. Gatunätet och byggnadslinjen längs med
detta behöver därför hållas intakt för att uttrycket ska
bestå.
I de delar inom riksintresset som i sig själva inte
utgör uttryck för detta behöver hänsyn tas till
omkringliggande miljö då ändringar i större skala kan
innebära betydande negativ påverkan på riksintresset.

Småskalig träbebyggelse längs med Näsgränden.

Välbevarad äldre port i panelarkitekturen längs med Regeringsgatan.
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ÖVERGRIPANDE REKOMMENDATIONER

Bevarande och utvecklande står inte i motsats till varandra, befintliga
värden kan mycket väl berika och användas i utvecklingen av ett område.
I förvaltande samt förändringen av äldre miljöer bör de kulturhistoriska
värdena utgöra en grundförutsättning för den vidare planeringen. Vid
en framtida exploatering, utveckling eller förvaltning av området bör
utgångspunkten vara områdets befintliga kvalitéer.
Råden och riktlinjerna är framtagna för att visa hur
kulturmiljölagstiftningens krav kan efterföljas; med avseende
på Plan- och bygglagens varsamhetskrav, anpassning till
platsens kulturvärden, förvanskningsförbud samt Miljöbalkens
hushållningsbestämmelser. För utredningsområdet är särskilt
hanteringen av riksintressets värden och förbudet mot påtaglig
skada centralt i samband med att åtgärder som kan påverka området
planeras. Råd och riktlinjerna syftar även till att visa på hur en
god förvaltning och utveckling av kulturmiljön kan planeras och
genomföras.
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1. Undvika skada

2. Hänsynsfull utveckling av platsen

3. Stärka miljön

För att tillgodose riksintresset och
kulturmiljölagens krav

För att tillgodose plan- och bygglagens
förvanskningsförbud och
varsamhetskrav

För att stärka de kulturhistoriska värden

•

Bevara trästadens ursprungliga struktur
och bebyggelse.

•

Vårda och underhåll panelarkitekturen

•

•

Riv inga byggnader som utgör uttryck för
riksintresset.

Stor hänsyn ska tas till områdets tydliga
karaktär och ska vara utgångspunkt vid
förändring.

•

•

Om ny bebyggelse uppförs inom
riksintresset bör den anpassas i sin helhet
till befintligt byggnadsmönster och
byggnadstradition.

Parkmiljön ska bevaras och nya tillägg ska
utföras utifrån ursprungliga idéer och ideal.

•

•

Tillkommande bebyggelse i planområdet
ska anpassas avseende byggnadshöjd och
volymverkan så att den inte framträder
i vyer över staden. Likt den befintliga
bebyggelsen på Möllebacken.

Grönstrukturer i form av små höjder med
naturlig vegetation tillsammans med den
sammantagna parkmiljön ska värnas och
bevaras.

•

Ny bebyggelse ska placeras och utformas
med stor hänsyn till den befintliga miljöns
kulturhistoriska strukturer och gruppering
av byggnadstyper.

•

Grönska som omsluter den befintliga
bebyggelsen och berg i dagen på
Möllebacken ska värnas. Grönska som
vymotiv utgör uttryck för riksintresset.

•

Gestaltning av ny bebyggelse ska ske med
hänsyn till befintligt gällande takformer,
proportioner och materialval.

•

Parkeringsplatser och biltrafik hålls
separerade från bostäderna i parkmiljö.

•

Vid framtagande av ny detaljplan behövs
tydliga bestämmelser som skyddar och
förtydligar det kulturhistoriska värdet. Till
exempel bör det i detaljplan klargöras att
bebyggelsen är särskilt värdefull i Plan- och
bygglagens mening och omfattas av 8 kap
13 § PBL.

•

Privata bostäder får inte dominera i skala
över den offentliga makten som kyrka och
rådhus.

•

Tidigt samråd med Länsstyrelsen om markingrepp sker inom den fornlämning som
utgör Karlshamns stadslager (L1979:5571).
Ingrepp kan vara tillståndspliktiga enligt
kulturmiljölagen (KML1988:950).

•

En underhållsplan kan med fördel tas
fram för att säkerställa att kulturhistoriska
värden inte försvinner i förvaltningen av
byggnaderna.

•

Information om områdets kulturhistoriska värde bör tillhandahållas till
fastighetsförvaltare och boende i området.
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Konsekvensanalys
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Vad försvinner och vad tillkommer?
•

Planen innebär en tillkommande byggrätt
på fastigheten Karlshamn 2:1 med en högsta
tillåtna nockhöjd på 40 m över angivet nollplan.
Användningsbestämmelse anger bostäder. Markytan
används idag som bollplan och är gräsbevuxen.

•

Planen innebär en tillkommande byggrätt
på fastigheten Nybro 1 med en högsta
nockhöjd om 21 meter över angivet nollplan.
Användningsbestämmelse anger parkering och
bostadsändamål. Markytan är idag asfalterad
markparkering men har en outnyttjad byggrätt.

•

Planen innebär en tillkommande byggrätt på
fastigheten Simrishamn 21 med en högsta
nockhöjd om 23 meter över angivet nollplan och
en. Användningsbestämmelse anger bostad och
kontorsändamål. Markytan är idag bebyggd med
äldre byggnader.

•

Befintliga byggnader i kvarteret Alingsås 28 får en
utökad högsta tillåtna nockhöjd till 32 meter över
angivet nollplan. Det innebär att dessa kan byggas på
med bedömt två våningar.

•

Befintliga loftgångshus i kvarteret Trosa 10 får en
utökad högsta tillåtna nockhöjd till 18 meter över
angivet nollplan. Det innebär att dessa kan byggas på
med bedömt en våning.

•
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En våning högre förskola på Simrisham 14 med möjlighet att bygga bostäder i framtiden.

Utsnitt ur plankarta.

Gällande plan är uppdelad i två delar och är den
ursprungliga planen från 1970-talet. Gällande plan
reglerar markanvändningen till bostad och saknar
bestämmelser som reglerar hantering av kulturvärden,
förutom de höjder på byggnader som beslutades för att
göra så liten inverkan på omkringliggande historisk
miljö som möjligt. Denna hänsyn till kulturhistoriska
värden återfinns inte i nytt förslag till detaljplan.
I nytt förslag till detaljplan pekas Möllebackens
bebyggelse och parkmiljö inte ut som kulturhistoriskt värdefull i plankartan. Planförslaget innebär
inte någon rivning av befintlig bebyggelse men en
förtätning och ombyggnation genom påbyggnad. Dock
har ingen av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna
fått bestämmelse om rivningsförbud.
Föreslagen detaljplan innebär möjlighet till påbyggnad
av befintliga byggnader i kvarteret Alingsås 28 och
loftgångshus i Trosa 10, vilket dels påverkar deras
uttryck lokalt men även dess synlighet i stadsrummet.
Den öppna parkeringsyta som idag finns nedanför
höjden beläggs med en byggrätt för bostäder och
parkering. Högsta tillåtna nockhöjd över angivet
nollplan är 21 meter. Byggnadens placering i
förhållande till Kungsgatan och Bodekullsvägen
regleras genom prickmark.

I detaljplanen ingår byggrätt för fastigheten
Simrishamn 21 som tillåter bostäder och kontor
till en nockhöjd av 23 meter över angivet nollplan.
Fastigheten är bebyggd med byggnader från sent 1800tal. Befintliga högsta höjd är 22 meter för byggnaderna
på fastigheten. Då befintlig kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse inte är belagd med rivningsförbud är det
troligt att denna kan komma att ersättas av modern
bebyggelse.
Övriga ändringar som föreslagen detaljplan medför
är en gångväg för allmänheten förbi Trosa 10 genom
området, samt en trappnedgång från samma kvarter
till Regeringsgatan.
Sammantaget kan konstateras att
planförutsättningarna främst ändras genom
förskjutningen i skala då höga hus placeras uppe på en
höjd, till skillnad från befintlig princip av att placera
låga byggnader på höjden. Befintlig bebyggelses
nockhöjder ligger på omkring 23 till 25 meter över
nollplanet i kvarteret Alingsås. Den befintliga
principen av att möta den låga trästaden med låg
miljonprograms bebyggelse bryts också genom
påbyggnaden av loftgångshus i kvarteret Trosa 10.
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Är påverkan funktionell eller visuell?
•

Området används redan som bostäder och parkering,
planen innebär ingen funktionell påverkan.

•

Områdets gestaltning och volymverkan förändras
genom tillkommande bebyggelse av avvikande höjd
samt ombyggnation av befintlig bebyggelse. Planen
innebär visuell påverkan lokalt.

•

På grund av tillkommen byggrätts höjd och placering
på höjden innebär föreslagen detaljplan en visuell
påverkan på riksintresset. Byggrätterna innebär
en skalförskjutning och brytning med den annars
homogena taklinjen från flera vyer inom riksintresset
Karlshamns stad.

Uppförandet av ett högt hus inom riksintresset
innebär en visuell påverkan på flera av riksintressets
uttryck. Den visuella påverkan kan delas in i två olika
skalor, dels den lokala platsavgränsade påverkan
på Möllebacken, vilket i sig inte bedöms påverka
riksintresset, samt en mer övergripande påverkan på
hela Karlshamns stadsbild.
Ur stadslandskapsperspektiv kommer den tilltänkta
detaljplanen att innebära en betydande visuell
påverkan på Karlshamns stadssiluett och stadsbild.
Ur vyer från innerstaden framträder inte befintlig
bebyggelsen påtagligt i andra vyer än den från
Bergsgatan och Lotsgatan öster om Möllebacken.
Känsliga vyer genom rutnätsstaden från Kungsgatan
(hög känslighet), kajen vid Biblioteksgatan (hög
känslighet) samt Hamngatan invid Mieån (hög
känslighet) påverkas kraftigt då punkthuset samt
påbyggnad av befintliga byggnader kommer att ta
stor plats i vyn. De nya volymerna kommer att sticka
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Utblick från kvarteret Alingsås 28.

upp över taklinjen och framträda dominant med
karaktär av en bred mur bitvis. I vy över staden från
Hinseberget kommer tilltänkt byggrätt framträda
mycket tydligt och bli huvudmotiv för stadsbilden.
Stadens byggnader i rutnätsplan bildar en homogen
miljö som bryts av tillkommande bebyggelse och det
blir en skalförskjutning i stadsrummet. Kyrktorn och
rådhusets dominans kan komma att förminskas.
I det lokala stadsrummet innebär föreslagen
bebyggelse påverkan genom att den avviker från
befintliga höjder kring fastigheten Karlshamn 2:1,
samt att en modern byggnad placeras i den äldre
homogena miljön som miljonprogrammet utgör.
Detta skulle kunna hanteras i fråga om volym,
placering och gestaltning. Punkthuset kommer att
tydligt resa sig över kringliggande bebyggelse och
påverkar upplevelsen av kringliggande kvarter. Den
utökade byggrätten i höjd för befintlig bebyggelse
på Möllebacken innebär stor påverkan genom en

omgestaltning som kommer att påverka läsbarheten av
området som helhet. Bestämmelsen k1 som fastställer
att byggnadernas tidstypiska karaktär ska bevaras
bedöms inte tillräcklig då byggrättens höjdangivelse
samtidigt direkt strider mot ett bevarande av uttryck.
Då området planerades 1970 lades stor vikt vid
anpassningen av byggnadshöjd mot omkringliggande
historisk bebyggelse. Detta kan ses särskilt i
loftgångshusen mot Regeringsgatan. Här möter
miljonprogrammet den historiska träbebyggelsen om
två våningar. Att öka våningsantalet på Trosa 10 skulle
innebära stor påverkan på gaturummet.
Byggrätten för Nybro 1 bedöms få en acceptabel höjd
i förhållande till sin omgivning. Det är positivt att
planen reglerar dess placering mot Regeringsgatan
och Bodekullsvägen genom prickmark. Detta bedöms
minska byggnadens synlighet i den regelbundna
rutnätsstaden.

Är påverkan direkt eller indirekt?
•
•

Planförslaget innebär en direkt påverkan genom
uppförande av nya byggnader och påbyggnad av
befintliga.
Planförslaget innebär en eventuell indirekt påverkan
genom att den kan fungera som prejudikat, det vill
säga genom att fler höga byggnader kan komma att
uppföras inom riksintresset.

Den tidigare beskrivna påverkan är att betrakta som
direkt och påverkar de kulturhistoriska värdena
omedelbart efter byggskedet. Om höga hus uppförs i
Karlshamns historiska stadskärna finns betydande risk
för skalförskjutning i höjdled.
Den indirekta påverkan och eventuella följdeffekter
kan utgöras av prejudikat för hur riksintresset
Karlshamns värden ska tas tillvara. Att uppföra ett
högre hus inom riksintresset kan bli prejudicerande
för andra projekt inom riksintresset, vilket innebär
betydande risk för kumulativa effekter. De additiva
effekterna kan bli betydande för riksintressets värden,
i värsta fall till sådan mån att den riksintressanta
berättelsen inte längre går att läsa eller uppleva.

Är påverkan tillfällig eller bestående?
•

Påverkan är bestående

Byggrätter i detaljplan bör betraktas som att marken
tas i anspråk och tillkommande bebyggelse kommer
utföras så som detaljplanen medger. Detta innebär
att när en ny byggrätt medges kommer marken att
bebyggas och detta bör betraktas som oåterkalleligt.
Påverkan som uppstår av föreslagen detaljplan
är därmed att betrakta som permanent. Denna
konsekvensbeskrivning har inte tagit hänsyn till den
tillfälliga påverkan som kan ske under byggskedet.
För att garantera att kulturvärden inte skadas
under byggskedet bör frågan behandlas noggrant
vid eventuellt tekniskt samråd och genom särskilda
punkter i kontrollplan, samt genom antikvarisk
kontroll av sakkunnig.

Småskalig träbebyggelse längs med Regeringsgatan
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Vilka egenskaper påverkas?
•

Ett modernt och i skala kraftigt avvikande inslag
påverkar stora delar av Karlshamns stadsbild negativt.

•

Hela upplevelsen av uttryck som trästad i två våningar
i regelbundna kvarter enligt stadsplan från 1600- och
1700-talet påverkas negativt.

•

Den direkta förståelsen av hur bebyggelsen till
utformning och skala anger den ursprungliga tomtens
storlek, samt stadens sociala differentiering från
1720-talet försvåras kraftigt.

Den föreslagna detaljplanen medför betydande
påverkan på kulturhistoriska värden och påverkan
på uttryck för riksintresset. Detta genom att
tillkommande bebyggelse i höjdled bryter mot
trästadens byggnadsmönster och förskjuter skalan i
stadsrummet kraftigt.
De utpekade uttrycken i riksintressebeskrivningen
beskriver tillsammans en karaktär av en välbevarad
småstad i trä med homogen byggnadshöjd i
regelbundet bebyggelsemönster och ursprunglig
stadsplan från 1600-talet. Samtliga dessa uttryck
kommer att påtagligt påverkas negativt då läsbarheten
av denna berättelse kommer att sänkas. Den stora
visuella påverkan, som den nya detaljplanen medför
i den historiska stadskärnan, innebär att upplevelsen
av dessa uttryck förvanskas då den nya bebyggelsen
kommer att ta plats i vyerna.
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Utblick från Möllebacken mot industrierna.

Den sammantagna karaktären bildar stadens siluett,
vilket kan betraktas som en egenskap som stödjer
läsbarheten av riksintresset, men denna pekas inte
ut som ett direkt uttryck. Genom nya stora volymer
blir det svårare att uppleva de delar av närmiljön som
kan betraktas som uttryck för riksintresset (homogen
låg träbebyggelse enligt stadsplan från 1600-talet).
Påverkan av det enskilda förslaget bör betraktas att
bli av sådan omfattning att det påverkar stora delar av
stadens historiska stadskärna.

Bebyggelsen på fastigheten Simrishamn 21 är del
av den historiska trästaden. Byggnaderna är inte
skyddade från rivning. En rivning skulle dock kunna
innebära en negativ påverkan på riksintresset.
Detaljplanen har dock potential att bidra med
positiv påverkan. Den skulle kunna tydliggöra att
Möllebackens miljonprogramsbebyggelses utgör ett
särskilt värdefullt bebyggelseområde och skydda dessa
värden. Detaljplanen kan också reglera höjder på ny
bebyggelse och tydliggöra att det av kulturhistoriska
värden inte går att bygga högt.

Hur påverkas miljöns värde?
•

Det enskilda förslaget innebär stora negativa
konsekvenser för det riksintressanta kulturhistoriska
värdet genom att möjlighet till läsbarhet av
riksintressets kärnvärden och motiv påverkas negativt.

•

Stora negativa kumulativa effekter som kan uppstå
genom att förslaget öppnar för fler höga hus inom riksintresseområdet. Något som kan innebära att karaktär
och uttryck förvanskas, samt att läsbarheten för delar
av den riksintressanta berättelsen försvåras.

•

På grund av de nya byggrätternas skala och placering
kan detaljplanen innebära risk för påtaglig skada på
riksintresset Karlshamn E6.

•

Negativa effekter i närområdet för kulturhistoriska
värden då kulturhistoriskt värdefulla byggnader byggs
om kraftigt och en ny avvikande volym placeras i en
homogen miljonprogramsmiljö.

Om den tilltänkta detaljplanen antas och den
föreslagna byggnationen uppförs förväntas
läsbarheten av delar av den historia som ligger
till grund för utpekandet av riksintresset minska.
Effekterna av byggnationen kan förväntas bli att
stödjande egenskaper till riksintresset försvagas.
På grund av det höjdbrott och skalförskjutning som
detaljplanen innebär, bedöms detaljplanen kunna
skada riksintressets kulturhistoriska värde i sådan mån
att uttryck kan komma att förvanskas.

Vy från innergård bakom Drottninggatan.

Det föreligger stora osäkerheter i fråga om
kumulativa effekter eftersom föreslagen åtgärd kan
innebära prejudikat för uppförande av fler höga hus
inom riksintresset.
De enskilda föreslagna byggnationerna på
Möllebacken innebär negativa konsekvenser
för miljonprogrammet Möllebacken gällande
påbyggnation av befintliga byggnader. Den föreslagna
byggrätten på fastigheten Nybro 1 bedöms dock
inte innebära negativa konsekvenser för platsens
kulturhistoriska värde, förutsatt att denna anpassas

i volym och gestaltning. Den utökade byggrätt som
planen medger för fastigheten Simrishamn 14 bedöms
inte heller påverka det kulturhistoriska värdet
negativt. Funktionen av förskola är starkt kopplad
till miljonprogrammets bostadsområde och bibehålls
i och med nytt planförslag. Rivning av den enskilda
byggnaden bedöms inte påverka det kulturhistoriska
värdet i större omfattning.
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Den föreslagna detaljplanen bedöms innebära stora negativa konsekvenser.
•
•

Planen innebär en volymförskjutning inom riksintresset som minskar trästadens
läsbarhet.
Planen innebär att uttryck för riksintresset påverkas i sådan omfattning att en
påtaglig risk för förvanskning föreligger.

Positiva konsekvenser

Små negativa
konsekvenser

Måttligt negativa
konsekvenser

Stora negativa
konsekvenser

Förändring
Områdets värden
kommer att:

Innebörd

Förhållningssätt

Förädlas

Förökas

Förstärkas

Förbättring

Inspirera
Berika

Illustration från RAÄs handbok för rikintressen
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Förbli
oförändrade

Försvagas

Förvanskas

försvinna

Ingen påverkan

Skada

Risk för påtaglig skada

Hänsyn

Hindra – Lindra

Ej tillåtet

Bruka varsamt

Minimera
skadan

Undvika skadan

Fortsatt arbete med detaljplanen
För att inte skada riksintresset:
•

Sänk högsta tillåtna nockhöjd över
nollplan på byggrätten för fastigheten
Karlshamn 2:1.

•

Lämplig höjd på byggrätt för fastigheten
Karlshamn 2:1 bör studeras närmare men
sannolikt kan samma höjd, eller något
högre (1-2 vån), som befintlig bebyggelse
har vara lämplig.

•

•

•

Påbyggnad på befintlig bebyggelse är
olämplig. Sänk högsta tillåtna nockhöjd
över nollplan på byggrätten för befintlig
bebyggelse i kvarteret Alingsås 28 och
loftgångshusen i Trosa 10 till befintlig.
För att garantera att de kumulativa
konsekvenserna av högre bebyggelse
inte blir av sådan omfattning att
riksintressets uttryck förvanskas eller tas
bort bör hanteringen av högre hus inom
riksintresset hanteras inom kommunens
översiktliga planering och förläggas
utanför riksintressant område.
Möjligheten till förtätning genom
ytterligare nybyggnation inom området
skulle kunna utredas vidare.

För att tillgodose Plan- och bygglagens krav på
förvanskningsförbud och varsamhetskrav
•

Använd rivningsförbud och
skyddsbestämmelse (q) för samtliga av
miljonprogrammets 12 byggnader och
tydliggör i plankarta att de utgör särskilt
värdefulla byggnader.

•

Använd skyddsbestämmelse (q) för att säkerställa att byggnadernas ursprungliga delar
bevaras, såsom fasader i mörkbränt tegel, brunbetsade fönster i trä, balkongfronter i betong
med frilagd ballast eller mörkbetsad träplank,
volym, takvinkel, portar och entrépartier i trä.

•

Använd varsamhetsbestämmelse (k) för att
skydda karaktären av ett mörkt flackt sadeltak
tak av bandtäckt plåt eller papp.

•

Använd utformningsbestämmelse (f) för
ny bebyggelse som säkerställer att denna
anpassas till omkringliggande byggnader
gällande utformning, såsom fasadmaterial
och takvinkel. Fasader kan med fördel utföras i
mörkt kulör och med flacka tak.

•

Använd prickmark för att säkerställa en
lämplig placering och volym på ny bebyggelse,
precis som på fastigheten Nybro 1. På så sätt
kan byggnaders placering, utbredning och
riktning kontrolleras. Volymer bör anpassas till
befintliga långsmala huskroppar.

Skyddsbestämmelse
”ska bevaras”
betyder i en planbestämmelse att
något, till exempel ett fönster, ska finnas
kvar. Det innebär att det inte får tas bort
eller förändras. Bestämmelsen ställer
också krav på anpassat underhåll så att
fönstret har kvar sina värden.
Varsamhetsbestämmelse
”ska bibehållas till sin utformning”
betyder i en planbestämmelse att
fönstret kan ersättas med motsvarande
med samma utformning och material.
Det är då karaktären av fönstret som
skyddas snarare än originalmaterialet.
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