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Inledning
Stortorget i Karlshamn är och har alltid varit ett brukstorg. Dess ursprungliga
syfte var praktiskt; en stor öppen plats för handel där det också fanns en
brunn. På torget träffades människor från staden och dess omnejd. Folklivet
var och är fortfarande utmärkande för platsen. Runt torget har det efterhand
byggts offentliga byggnader. Eftersom torget hade stor betydelse som samlingsplats i staden lade man stor omsorg om att byggnaderna runt det skulle
vara vackra, påkostade och lite pampiga med dåtidens arkitektoniska uttryck
för att visa att detta var Karlshamns kärna.
Att torget fortfarande används för torghandel och att det omges av affärer och
andra offentliga byggnader med många besökare gör att folklivet finns kvar
och att torget har en trivsamt vardaglig charm. Eftersom det är så viktigt för
stadspulsen kan det ses lite som stadens själ, vilket ger status och värdighet.
Torget kallas ibland för ”stadens finrum”. Det ska kunna användas på många
olika sätt, vilket kräver att det även i framtiden är flexibelt med stora öppna
ytor. Folklivet som finns skapar trivsel och är torgets största tillgång. Förhoppningen är att det i framtiden kan utvecklas ytterligare så att Karlshamns
stortorg blir en attraktiv plats för handel, kultur, rekreation, sociala kontakter
och allt annat som hör stadslivet till.

Flygbild tagen 2008
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Flygbild tagen 1993

Torgets placering och
fysiska förhållanden
Stortorget är en 114 gånger 119 meter stor ”ruta” centralt belägen i stadens
rutnätsstruktur och knutpunkt i handelsstråken. Kanterna av torget bildar gator;
på västra sidan gågata och på övriga tre sidor enkelriktade gator med fordonstrafik. Inramningen av torget sker med offentligt tillgängliga byggnader. På
sydsidan ligger rådhuset, på nordsidan kyrkan omgiven av kyrkogård och mur,
på väst- och östsidorna affärslokaler.

Funktion
Den ursprungliga funktionen för torget -utomhushandel från torgstånd- är
viktig att värna om. Stånden är placerade efter markeringar i stensättningen
på torgets södra och västra del. Efter att torghandeln är slut för dagen plockas
alla stånd bort och denna del av torget blir åter en öppen yta. På torget finns
även permanent handel i torgpaviljongen. Det är gatukök, kiosk, tobaksaffär
med uteservering, resebyrå och fastighetsmäklare. Där finns också allmänna
toaletter. Sommartid anordnar flera av matställena på och kring torget uteserveringar.
Andra händelser på torget är torgmöten och demonstrationer, gatuteater,
evenemang anordnade av handlarna, musikunderhållning samt sist men inte
minst Östersjöfestivalen då torget fylls av matstånd, öltält och den stora festivalscenen.
Del av östra torghalvan samt remsor i norr och söder används som parkering.
Ett fåtal bilar och små lastbilar med tillstånd står även uppställda på torgets
västra del under torghandeln. Delar av parkeringsytorna markeras av nivåskillnad och kantsten. Bilarna trafikerar medurs Christopher SchrödersgatanKungsgatan-Rådhusgatan samt parkeringsytorna.
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Ovan: folkliv vid fontän i Paris
Höger: bad i fontänen på Karlshamns
torg efter karnevalståget 2006
Nedan: torghandel på 1920-talet
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Riktlinjer för funktion:
Tillfälliga aktiviteter för stadens invånare ska pågå här, i stadens finrum. På så
vis följer torget med i tiden och hålls modernt. Folklivet ska ha en central roll
och funktioner på torget ska gynna det. Torghandeln är ett livgivande och färgstarkt inslag med stort värde för staden. Parkeringsytorna får inte dominera
över torghandeln och det folkliv den genererar. I västersolen längs Flaggenhusets fasad finns förutsättning för att anlägga solbelysta uteserveringar under
sommartid.

Kopplingar och
rörelsemönster
I vilka stråk människorna på torget rör sig beror bland annat på målpunkter,
solförhållanden och barriärer. Stråken korsar varandra och bildar i noderna
naturliga mötesplatser. På själva torgytan finns målpunkter i form av torgstånden, fontänen, verksamheterna i torgpaviljongen, lottkiosken samt sittplatser
på flera ställen. De starkaste målpunkterna runt torget är i dagsläget Flaggenhusets entré, butikerna längs Drottninggatan, nordvästra och sydvästra hörnen
där gågatan ansluter, Rådhusets entré samt busshållplatsen. Detta har gjort
att det på de södra och västa delarna av torget rör sig många fotgängare som
är på väg till någon av dessa målpunkter, medan de norra och östra delarna är
mer folktomma.
Riktlinjer för kopplingar och rörelsemönster:
En önskan är att minimera barriärerna för att ge utvecklingen av torglivet de
bästa förutsättningarna. En flexibel och öppen torgyta ger valfrihet för var
och en att hitta sin egen väg. På västsidan är kopplingen mellan torgytan och
omgivningen bra. Gågatan gör att människor som korsar torget från olika håll
kan nå affärslokalernas entréer och skyltfönster. De biltrafikerade gatorna är
ett exempel på en barriär för de gående. De skär av den flexibla och använd-
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Ovan: julhandel på Karlshamns torg

Höger: fasadklättrare under Stockholms
Kulturfestival (foto Johan Bävman)
Nedan: Kungsgatan efter ombyggnad 2008

bara torgytan från de omringande byggnaderna som på så vis blir svårare att
nå. Separeringen blir bitvis ännu större p g a de parkeringsytor som ligger i
anslutning till gatorna. De försvårar för fotgängare att gå mellan torget och
trottoarerna längs Christopher Schrödersgatan och Rådhusgatan. Önskvärt
vore att öka kontakten mellan de öppna torgytorna och de entréer till butiker
och andra offentliga byggnader som ligger runt torget. Kyrkogården har flera
entréer, varav en från gågatan, vilket gör behovet av direktkontakt från torget
något mindre. Ökad visuell kontakt vore däremot berikande.
Den önskade ökningen av kontakt mellan den öppna torgytan och dess
omgivning kan göras genom att man -om bilar även fortsättningsvis ska köra
på torget- skapar en bättre balans mellan biltrafik och gående. De så kallade
”oskyddade trafikanterna” (gående och cyklister) måste kunna känna att de
rör sig på torget på ett enkelt, fritt och säkert sätt. För att uppnå det krävs det
att bilisterna är villiga att ta hänsyn till de oskyddade trafikanterna samt att
bilisterna accepterar att anpassa sig efter folklivet som är så viktigt för trivseln
på torget. Ett sätt att uppnå detta är att omforma gatorna till gångfartsgator.
Vilket har hänt längsmed torgets östra sida. På detta vis upplever inte gående
att torget delas i olika gångzoner mellan vilka det är krångligt att röra sig. Förhoppningen är att alla kan samsas på samma yta så att man slipper dela torget
i olika zoner för olika trafikanter.

Markbeläggning
Torgytan och Kungsgatan är belagd med smågatsten av Karlshamnsgranit.
Stenen är i huvudsak lagd i bågmönster. Övriga gator med fordonstrafik har
storgatsten. På gågatan har behovet av slätare ytor tillgodosetts genom att
betongplattor lagts i mönster tillsammans med smågatstenen. Mönstret finns
längs handelsstråken i innerstan. Trottoaren längs Kungsgatan är belagd med
kvadratiska betongplattor.
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Observera att exempel-fotona på följande sidor har i uppgift att ge inspiration till läsaren
och inte är några färdiga lösningar.
Ovan: exempel på fontän med vattenspegel, Köpenhamn
Höger: isbana i Kungsträdgården
(foto www.kungstradgarden.nu)
Nedan: exempel på gångstråk, belagt med
smågatsten och granithällar

8

Riktlinjer för markbeläggning:
Stenens roll i Karlshamns historia gör att den har en självskriven plats som
markbeläggning i stadens finrum också i framtiden. Stenläggningen med
smågatsten i granit har en varm ljusgrå färg. Stenens tålighet och det klassiska bågmönstret gör att den känns tidlöst vacker. Men det finns behov av
slätare ytor så att också de med svårigheter att röra sig eller som har rullator,
barnvagn eller rullstol kan komma fram utan problem. Det är därför lämpligt
att komplettera den vanliga smågatstenen med någon annan slätare typ av
beläggning. Mötet mellan smågatstenen och de släta stråken ska göras så
att skarvarna uppfyller kraven på bra framkomlighet. Innan större markarbeten genomförs på torget bör man se över framtida behov av el- ,vatten- och
avloppsanslutning för permanenta eller tillfälliga byggnader och förbereda för
detta.

Möblering
Mitt på torget finns fontänen Böljelek med en bronsstaty, gjord av skulptören
Conrad Carlman 1936, som föreställer en sjöjungfru som lyfter två skepp
mot himlen. Fontänens bassäng är klädd i granit och kanterna fungerar som
sittplats. Runt fontänen finns även svarta parksoffor med gammaldags sirliga
gjutjärnsgavlar utplacerade runt planteringen. Övrig möblering är gröna papperskorgar av typisk Karlshamnsmodell, cykelställ av modernt snitt, flaggstänger, lyktstolpar, brevlådor m m. Möbleringen finns i huvudsak runt planteringen
samt längs gatorna. Nya cykelställ har placerats ut vid den nya gångfartsgatan
vid flaggenhuset i början av år 2009.
Riktlinjer för möblering:
Vid ombyggnad och val av ny utrustning bör det läggas omsorg vid att välja
modeller som har en stadsmässig, sober och långlivad utformning med hög
kvalité. Möbleringen ska passa ihop med markbeläggningen och övriga
komponenter på torget så att en sammanhållen helhet och tydlig karaktär
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Ovan vänster: fontänen Böljelek mitt på
Karlshamns stortorg
Ovan höger: cykelställ i Berlin
Nedan vänster: exempel på flexibel sittplats
Nedan höger: nya cykelställ i Karlshamn
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framträder. Utrustningen bör placeras så att den blir funktionell, ej hinder för
personer med handikapp, men också med hänsyn till och som en förstärkning
av de helhetsgrepp som tas vid en ombyggnad.
Att det finns gott om sittplatser på torget är viktigt för att det ska fungera som
samlingsplats. Det bör finnas parksoffor med armstöd och bra ergonomisk
utformning. Andra mer flexibla möbler som kan användas till mer än att bara
sitta på är ett bra komplement. De kan även efter samråd med kulturchefen,
vara i form av ”funktionella skulpturer”, exemplevis permanenta konstverk.
Sittplatserna bör ha varierade egenskaper; några i skugga, några i sol, några
mitt i händelsernas centrum och några lite mer avsides.
Torget ska också vara möjligt att ”möblera” tillfälligt med något som man vill att
en stor publik ska få ta del av, t ex tillfälliga konstverk eller installationer.

Byggnader
På torget finns byggnader i form av den stora torgpaviljongen från 1960-talet,
lottkiosker och en telefonkiosk. Flera av byggnaderna runt torget uppfördes
under en kort period i början av 1900-talet. De är pampiga stenhus i två till fyra
våningar med skyltfönster i bottenvåningen och tidstypisk regelbunden fönstersättning på övriga fasaden. Längs östra sidan sträcker sig Flaggenhuset i
brunt tegel samt ett senare tillägg i gult och rött tegel. Även de har skyltfönster
i bottenvåningen. Flaggenhusets överdel är en sluten tegelfasad som kröns av
en tillbyggnad med takkupor och balkonger medan grannhuset har fasad med
indragna balkonger och regelbunden fönstersättning. Byggnaderna runt torget
har en varm färgskala som går i gräddvitt, beige, gult, tegelrött och olika bruna
nyanser.
Riktlinjer för byggnader på torget:
Byggnader på torget ska finnas där för att de stimulerar torglivet, både genom
de verksamheter de innehåller och det utseende de har. Torgpaviljongen är en
målpunkt på torget. Flera olika ombyggnader har dock gjort att byggnadens
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Ovan vänster: busskur i Berlin
Ovan höger: exempel på paviljongbyggnad i Paris
Nedan vänster: prisbelönt offentlig toalett,
Västra hamnen i Malmö
(foto Malmö kommun)
Nedan höger: valstuga från 2006
(foto Erik Sunna)
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ursprungliga utseende har försvunnit i ett virrvarr av tillfälliga lösningar. De av
verksamheterna som berikar torgmiljön och har en motiverad plats på torget
kan istället inrymmas i andra lokaler, t ex i befintliga byggnader runt torget eller
på torget i nya mindre byggnader med mer genomtänkt placering som ger fri
sikt längs torgets mittaxel. Man bör även genom tillgång till el och vatten göra
det möjligt att placera byggnader eller anläggningar av tillfällig karaktär på torget. Det kan t ex vara uteserveringar under sommaren eller försäljningsvagnar
under torghandeln.
Riktlinjer för byggnader runt torget:
Fasaderna kring torget -stadens finrum- bör ha ett genomtänkt och representativt uttryck . Detsamma gäller för skyltar, markiser, belysningsarmatur o dyl
fäst på fasaderna. Se även delprogrammet ”Råd och anvisningar för skyltar”.
Vid förändringar ska varje byggnads egenart och förutsättningar respekteras.
Nybyggnation i en stad ska tillåtas sitt eget tidstypiska utseende. Fasadförändringar är bygglovspliktiga och ska ske i samråd med bygglovsarkitekt. Verksamheter i lokaler kring torget får gärna delta i livet på torget och berika miljön
med sina aktiviteter. Detta kan t ex ske genom uteserveringar eller korgar med
varor som står ute under öppettiderna. Det ska dock ske på torgets villkor och
utformas så att krav på tillgänglighet, trevnad och estetik följs. I delprogrammet ”Råd och anvisningar för uteserveringar” beskrivs kraven som ställs på
uteserveringar i stadsmiljö. I ”Ordningsföreskrifter för Karlshamns kommun”
anges de mått som affärsinnehavare utmed gågata äger rätt att disponera (ett
område utanför sin affär av 1,5 meters bredd räknat 1,5 meter ut från affären
och gäller under tider då gågatan ej är upplåten för motorfordonstrafik).

Växtlighet
I torgets centrum finns planteringslådor av granit med hagtornsträd och olika
buskar. I gränsen mellan den inre torgytan och gatorna i norr, söder och väster
står lindar. Lövträden har som syfte att förstärka kvartersformen i de delar av
staden där inte byggnaderna markerar gränsen mot gatan.
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Ovan vänster: trädplantering med plataner på
Clementstorget i Lund
(foto Lunds kommun)
Ovan höger: skulptur och planteringar i offentlig
miljö, Paris
Nedan vänster och höger: exempel på
stadsmässig vegetation i Paris
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Riktlinjer för växterna:
Alla lindarna längs Kungsgatan och Drottninggatan planterades samtidigt på
1980-talet, men växte till varierande storlek. De få gamla lindar som stod kvar
längs Kyrkogatan år 2008 var i dåligt skick och behövde därför fällas vid större
markarbeten. Art och placering har valts med omsorg med hänsyn både till
vilket uttryck man önskar, vilken skötsel som krävs samt artens livslängd, tålighet och förmåga att klara klimatet i stadsmiljö. Nya träd ska också ges goda
förutsättningar genom tillräckliga växtbäddar. De nya träd som planterades
längs den östra sidan hösten år 2008, är lindar med samma ”moderplanta”.
Växter ska användas som rumsbildande element och hjälpa till att göra torget
trivsamt. När nya planteringar iordningställs ska man tänka på att säkra viktiga
siktlinjer, t ex så att fontänen syns från övriga delar av torget och att de som
väljer att sitta på bassängkanten får utsikt över torget över låga växter eller
genom gatt mellan högre vegetation. Skötseln underlättas om man i planteringarna undviker synlig öppen jord. Sammansättningen av växter bör göras
med tanke på att de ska vara dekorativa året om. Växter i permanenta planteringar bör ha en karaktär som passar i innerstadsmiljöns relativt strikta formspråk; tydliga färger och strukturer och en stadsmässig prydlighet. Tillfälliga
planteringar, t ex i planteringskärl, kan göras mer spektakulära eller betona en
årstid. Planteringskärlen ska ha ett formspråk som passar med övrig möblering
på torget.
En stor öppen plats påverkas mycket av vädret. Planteringar kan vara ett sätt
att skapa lä- och skuggplatser. Växtlighet fungerar också som bullerdämpare
och luftkvalitetsförhöjjare i stadsmiljöer.

Ljussättning
I Karlshamn används främst stolparmaturer för att ge ljus åt gator och torg.
Fyra stycken belysningsmaster belyser den inre torgytan. På grund av sin
höga höjd ger de ett relativt jämnt sken över den inre torgytan. Längs kyrkogårdsmuren står höga stolparmaturer, längs Drottninggatan och Kungsgatan
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Ovan: ljussättning på Alingsås Stora torg
(foto Alingsås kommun)
Höger: takbelysning på Rådhuset i Malmö
(foto Gugge Zelander)
Nedan: utomhusdans under Kulturfestivalen i
Stockholm (foto Johan Bävman)
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lägre och mer stadsmässiga lyktstolpar med ”hatt”. Samtliga ger ett gulorange
sken med dålig färgåtergivning. Runt Böljelek står stolparmaturer med glasglober. De har ett vitgult glödljus som är dekorativt men som inte når mer än ett
par meter. Skyltfönstrens belysning ger ljus åt Drottninggatan och Kungsgatan
med ett gulvitt sken. På fasaderna finns också skyltar som belyses, några
inifrån och några med riktat ljus från en ljuskälla fäst på fasaden.
Riktlinjer för ljussättning:
Under dygnets mörka timmar ska torget ljussättas på ett sätt som gör att
det fortfarande känns tryggt och trevligt att vistas där. Ljuset ska också vara
nyanserat och ge dynamik åt platsen. Det ska ge känslan av rumsbildningar
på det stora öppna torget och anpassas till mänsklig skala. Ljus ger stora
möjligheter att framhäva byggnadsdelar, konst, vegetation m m. I de fall som
belysningsarmaturerna tydligt syns i dagsljus, t ex lyktstolpar, bör de likt övrig
möblering ha en stadsmässig och sober karaktär. Entrébelysning är lämpligt
för att leda besökare till målpunkter runt torget. För att man kvälls- och nattetid
ska känna att torget får en inramning och rumslighet kan fasad- och takbelysning användas på kringliggande byggnader.Alla hus är olika och fasadbelysning måste ske utifrån varje byggnads karaktär. Mer spektakulär belysning av
fasaddetaljer riskerar dock att ge ett rörigt intryck. Detsamma gäller belysning
av skyltar. Vid belysning underifrån och från sidan ska man vara uppmärksam
på hur skuggbilden faller och undvika belysning som ger skuggor som kan
uppfattas som skarpa, förstorade och skrämmande. Även risken för bländning
bör beaktas. Trädens lövverk och vattnet i fontänen rör sig vilket kan ge fina
effekter och livlighet.
Ljuset ska ha en kvalité som ger god färgåtergivning och behaglig färgtemperatur. Vid kommande ombyggnad av torget bör ytterligare fördjupning,
eventuellt i kombination med provbelysning på plats, göras. Belysningen ska
också planeras utefter ändringarna och kopplas till torgets nya disposition och
växtlighet.
Ljussättningen kommer att följas upp i ett kommande ljussättningsprogram.
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Delprogram i
stadsmiljöprogrammet
Antagna delprogram

-Råd och anvisningar för uteserveringar
-Råd och riktlinjer för utformning av stortorget
-Skyltprogram
-Gatan och dess omgivning. Beläggningsprogram för Karlshamns innerstad.

Planerade nya delprogram

-Delprogram Ljussättning

Planerade eventuella revideringar av befintliga delprogram

-Skyltprogram
-Gatan och dess omgivning. Beläggningsprogram för Karlshamns innerstad.
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