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FLYGFOTO från sydväst. den nya hamnbassängen leder fram till Amiralitetsplatsen och besökscentrat. 
Här kan man som turist stiga på båtar som visar örlogshamnen från sin rätta sida, vattensidan.

SEKTION genom hela området med de nya kontors- och undervisningslokalerna samt vaktbyggnaden i fokus.
SKALA 1:500

FLYGBILD från nordost över den 
föryngrade parken, den nya 
Amiralitetsplatsen med besöks-
centrum i Högvakten, samt de nya 
byggnaderna, vaktbyggnaden och 
kontors- & undervisningslokalerna.

UTSTÄLLNINGSVÄG - genom Amiralitetsparken längs med det nedlag-
da järnvägsspåret anläggs en utställning kring Karlskronas och örlogs-
hamnens historia. De dramatiska inslagen längs med promenaden, 
såsom tunnelmynningar och pumpstationens brutala inslag, förstärks 

för att förstärka deras struktur. Detta blir särskilt dramatiskt på torget 
och de naturliga inslag i den hårdgjorda ytan som de stora träden utgör. 
Genom att rensa upp parkens mittaxel skapas en öppnare och säkrare 
park. Belysningen om kvällar och nätter bidrar till att öka tryggheten och 
att locka besökaren eller Karlskronabon ned mot vattnet och Amirali-
tetsplatsens torg.

PRINCIPSEKTION över det nya parkeringsdäcket. civila personer parkerar 
på bottenplan medan militärpersonal har tillgång till övre däcket. De bort-
tagna parkeringsplatserna på torget ersätts här 1:1, 

på däck istället för på mark.
Parkeringsdäcket utnyttjar den naturliga nivåskillnaden på platsen, vilket 
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Karlskrona har under sin historia vuxit efter behov med tydliga årsringar. Var tid har getts sitt 
uttryck i anläggning och byggande och så även detta förslag. De tillägg vi gör är i skala och 
dimensioner förankrade i övriga byggnader på området, medan uttrycket är modernt och ger 
ett tydligt avtryck av vår tid. 

Karlskrona uppstod av militärstrategiska skäl. Platsen var, och är alltjämt, mycket väl vald för 
en örlogshamn.

förhållande och visa hur detta blir den bärande gestaltningsidén för ombyggnaden av Amiral-
itetsplatsen och Örlogshamnens huvudentré.
Mötet mellan hav och land utvecklas för att ge Amiralitetsplatsen en starkare identitet och 

övergår i Marinens område. 

Den nya hamnbassängens strandlinje sträcker sig fram till mellan Högvakten och Grinden 
och gör vattnet närvarande redan vid angöringen längs Amiralitetsparken. Infart till Örlogs-
hamnen sker i samma punkt som tidigare. Grindhuset byggs på med en uppglasad kontors-
del som också bildar tak över grindområdet och bildar en tydlig port in till området. Kvällstid 

-
bassängen och den upplyfta tillbyggnaden en ny och fysiskt påtaglig gräns mellan det civila 
och det militära – samtidigt som det ger ett visuellt mer öppet samband mellan dessa.

Som besökare till Amiralitetsplatsen kan du börja din spännande promenad på Stortorget. 
Här byggs en ny nedgång till den gamla järnvägstunneln, där man kan promenera längs 

om staden, militären och hamnen, varvat med tillfälliga utställningar och installationer som 
kan växla med årstiderna. Parken rensas upp längs med mittaxeln för att skapa en öppnare 
och ljusare färd ned mot vattnet. Parken utökas även och trädbeståndet föryngras ned mot 
Amiralitetsplatsen. Där parken mynnar ut mot torget anar man vattnet i förgrunden samt ser 
tydligt uteserveringarna och besökscentrat i Högvakten.

Besökare som väljer att gå vidare slussas in i Örlogshamnen, genom besökscentrat som 
förläggs i Högvakten, och tar sedan plats i någon av de rundtursbåtar som regelbundet visar 
området. Här erbjuds besökare att under kontrollerade former uppleva Örlogshamnen från 
sitt rätta element. 

Amiralitetsplatsens torgyta beläggs med kvadrater av Corténstål och mellan dem läggs 
trädäck. De träd som idag växer på platsen ges utrymme genom utskurna cirklar i mark-
beläggningen. På kvällen spelar ljuset stor roll i att förändra färden från stad till hav. Parken 
och järnvägsspåren belyses, utställningarna fungerar även om kvällen och natten. I för-
grunden ligger torget och till synes svävar på sin upphöjda ljusramp. Punktbelysning visar 
vägen fram till besökscentrat, stråk av ljus belyser järnvägsspåren som skär genom platsen i 
en vacker båge.
För bussar med värnpliktiga och turister sker avstigning längs Amiralitetstorgets norra del 

Parkering sker i ny P-anläggning bakom Kulturskolan. Civila bilar angör från norr, militär 
personal angör från söder på parkeringsdäck över den civila markparkeringen. Härigenom 

lugn åt torget.

På platsen för det gamla båthuset föreslår vi en byggnad med ca 3000 kvm. Utformningen 
är två långsträckta volymer som pratar med de äldre byggnaderna i närheten och även 
refererar till de nya ”stealth”-fartygens precisa volymer.  De binds samman med en lätt 
glasad byggnadskropp. Fasaderna på de långsträckta volymerna kläs med solavskärm-
ning av Corténstål, som färgmässigt tar upp tonerna från andra, närmast vattnet liggande,             
byggnader, som Wasaskjulets röda träfasad och varvets tegelröda huskroppar, och material-
mässigt från fartygen.
Den gamla stapelbädden är närvarande i fotavtrycket och där glasvolymen övergår i en trä-
terrass ner mot vattnet. 

dess grundande fram till idag. Detta har resulterat i Världsarvstatus, bland annat med
motiveringen att det fortfarande är levande och utvecklas kontinuerligt med dess pågående 
verksamhet. Därför bör de tillägg och förändringar som görs vara av sådan karaktär att de 

samtidigt som de speglar var vi står idag – och lämnar ytterligare en årsring till Karlskrona.
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SEKTION GENOM TORGET, DEN NEDSÄNKTA BUSSGATAN, SAMT AMIRALITETSPARKEN
mha belysning får torget att ”lyfta” om kvällen. Tillgänglighet för alla till torget sker i anslutning till järnvägsspårens angörning som ligger i samma plan som torgets yta.

SQUARE

NY BYGGNAD - Kontor- och utbildningslokaler i Corténstål.
Hämtar inspiration i form, färg och volym från omkringliggande 
byggnader, men visar samtidigt tydligt att det är en byggnad av 
idag.

TILLBYGGNAD PÅ VAKTBYGGNADEN - ny entré till Örlogsbasen.

BESÖKSCENTRUM I HÖGVAKTEN - Amiralitetsplatsen med den nya hamnbassängen.

UTESERVERING PÅ AMIRALITETSPLATSEN - torget blir en ny mötesplats i staden.

KVÄLLSBELYSNING AV AMIRALITETSPLATSEN - på kvällen tänds Amiralitetsplatsen upp och nya upplevelser 
uppenbarar sig på torget. Träden belyses underifrån för att förstärka deras struktur och storlek. Järnvägsspårens 
väg genom torgbeläggningen och parken belyses under kvällar och nätter och skapar ett orienteringsspår som 
leder besökare från staden ned till den nya hamnbassängen. Den upphöjda torgytan belyses utmed kanterna för 

HÖGVAKTEN BLIR BESÖKSCENTRUM -
för att kunna ta emot besökare och agera sluss in på örlogsområdet.


