
Bärande tankar och huvuddrag
Den historiska stadsplanen och dess fysiska och historiska gränser tydliggörs. 
Amiralitetsplatsen blir en minnenas och sinnenas plats för inre upplevelser och 
associationer.
Ytor att ta i anspråk för stadens invånare skapas.

Förslaget hämtar sin inspiration ur Karlskronas historia och det unika ljus som draperar 
staden. Förhållandet till den historiska miljön präglas av ett fritt nyskapande och 
tolkningar som syftar till att förstärka historieberättandets magi snarare än historiska 
fakta. Detta gör platsen till en inspirationskälla för utforskning av den verkliga historien 
snarare än ett blottläggande av den. 

Utgångspunkter och förhållningssätt

Stadsplan
En renässansplan med Kungsgatan och Amiralitetsgatan som huvudaxlar. Strålgatornas 
fokus på Amiralitetstorget utgör inslag av barockens dramatik. Planen kan ses som ett 
mikrokosmos – en stjärnbildskarta med bastionerna som panteon av gudar och hjältar. 
Amiralitetstorget är dess geometriska centrum, inräknade Lindholmen och Söderstjärna.

Huvudaxlar, siktlinjer och rörelsestråk förstärks genom rumslig inramning - Kungs-
gatans och strålgatornas längdriktning och Vallgatans siktstråk mot vattnet. Planens 
geometriska centrum markeras med ett landmärke. Enkelhet och få, renodlade gestalt-
ningsmedel används för förstärkt monumentalitet. Nivåskillnaderna understryks genom 
kontrastverkan mellan geometriska former och de mjuka marknivåförändringarna.

Fysiska och historiska gränser
Kajerna, skalskyddet, slutningsmuren och järnvägsschaktet utgör mer eller mindre 
tydliga gränser i staden liksom planformen för Carl Hårlemans påbörjade men rivna 
kyrka. Gränsen mellan den civila och militära staden betonar idag segregation, av-
visande och åtskiljande, vilket speglar stadens historiska förhållanden.

Gränserna synliggörs de men utformas som icke-fysiska ljuslinjer eller som väggar 
med transparent karaktär. De ska också fungera som ett gränssnitt mellan den fysiska 
verkligheten och den sublima upplevelsen av platsen – platsens historia och karaktär 
och våra tolkningar av detta synliggörs genom belysning och projektioner. Stadsplanens 
axlar och stråk blir förbindande länkar som korsar gränserna och knyter samman Trossös 
centrala delar med den omgivande skärgården. Detta förhållande betonas genom att en 
siktningslinje i form av ett ljusstråk läggs in i Kungsgatan.

Platsens karaktär
Allvar men även avskildhet och slumrande hemlighet präglar området. Kärva för-
hållanden, missnöje och beroende av krafter utifrån har historiskt präglat staden. Miss-

Det speciella skärgårdsljuset, präglat av hög fuktighet och vattnets speglingar, samt den 
havsnära färgskalan i grått, brunt, grönt och blått, är påtagliga. I bebyggelsen förenas 
den marinens nyttotänkande med 1700-talet förenklade klassicism, vilket har skapat 
en kärvhet som även präglar 1800-talets bebyggelse. Detta uttrycks genom enkelhet 
vad gäller färger, material och detaljer, men tyngd och gedigenhet hos volymer och 
formspråk.

Området formas med acceptans för det avskilda läget och öppenhet för spontant ian-
språkstagande snarare än färdiga former för bestämda funktioner. Ytor och former 

eftertanke och meditation jämfört med andra platser och parker på Trossö. Detta hindrar 
inte att lek och aktivitet är ett naturligt inslag som uttryck för spontanitet och varande i 
nuet. Det tomma rummet betonas, där tiden kan få gå långsammare. Kontrasten mellan 
mjuka och geometriska former ska, tillsammans med skarpa gränser som uttrycks genom 
skörhet och abstraktion, fungera som katalysator för associationer och frågeställningar 
kring platsens utveckling. Sinnligheten förstärks genom belysning och inslag av vatten, 
främst utmed Kungsatans huvudaxel.

i den civila staden. Platsen ska därmed ha en tydlig representativ karaktär. Torget ska 
präglas av öppenhet så att god kontakt med himlen och det Karlskronitiska ljuset skapas. 

Marinbasen är ett modernt verksamhetsområde i historisk miljö. Dess autenticitet är 
kärnan i världsarvet och stadens själ och bör därför påverkas så lite som möjligt. 

Utvecklingsförslag för

Amiralitetsplatsen i Karlskrona

Bebyggelse och stadsrummens 
gränser

Fysiska och historiska gränser Belysningsplan Stråk och vistelseytor för fot-
gängare
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1683 års stadsplan

1771 års stadsplan

 S u b l i m e l i g h t  

Form
Lat. Lime - gräns.
Gränser har stor betydelse i örlogsstaden 

historiska - passerar genom området.

Gränserna lyfts fram och synliggörs. Deras 
negativa värdeladdning  vänds i enlighet 
med sublimationsbegreppet till något in-
tressant med positiva förtecken. Symbo-
liskt ges gränserna en skör, genomskinlig 
karaktär och tydliga passager skapas.

Upplevelse
Eng. Sublime - Stor-
het,  transcendent 
upphöjdhet. Ideal 
under klassicismen och 
romantiken. Motsats 
till det rationella. Kant 
ansåg att fantasin var 
en förutsättning för 
sublimitet.

Lat. Sublimis - Exalte-
rad, upphöjd. Begrepp 
som inom estetiken 
bl a betecknar storsla-
genhet som inte går att 
beskriva konkret eller 
upplevelser bortom det 

Sublimation - begrepp 
inom psykologin som 
betecknar omfokuse-
ring av psykisk energi 
från negativt till posi-
tivt utlopp.

Uttryck
Eng. Light - ljus.
Ljuset i och runt Karls-
krona är unikt genom de 
stora vattenrummen som 

himmel, stad och natur. 
Den fuktiga luften bryter 
ljuset på ett speciellt sätt 
som är vanligt i staden, 
då den ofta sveps in av 
dis från havet.

Ljuset i staden och ljus 
som uttrycksmedel är 
en viktig del av förslag-
et. Huvudaxeln är en 
riktningsgivare mot det 
närmaste stora vatten-
rummet - Örlogshamnen. 

Eng. Limelight - ramp-
ljus. Från början en typ 
av scenbelysning som 
användes innan elektrici-
teten infördes. Cylindrar 
av kalciumoxid antändes 
med en oxyhydrogen-

bländande vit av hetta. 

I förslaget ges Amirali-
tetsplatsens öppna torg-
yta karaktär av en scen 
med möjlighet till varie-
rad ljussättning.

Materialkaraktär
Eng. Limestone - kalksten.
Vanligt som fasadmaterial hos offentliga 

barocken. Bl a Tyska kyrkan och Fredriks-
kyrkans fasader består delvis av kalksten. 

I förslaget används kalksten som ett ädelt 
material för att markera digniteten hos vissa 
platser eller för att förhöja utförandet hos 
symboliskt viktiga anläggningsdetaljer. Det 
är främst Amiralitetsplatsens öppna torgyta 
som förses med ett bandmönster av kalk-
stensplattor. Det vore även önskvärt att till 
del belägga platsen norr om Klockstapeln 
för att markera den som en fokuspunkt.



Amiralitetsplatsens utformning och 
funktioner

Amiralitetsparkens övre del (norr om 
programområdet)
Amiralitetparkens övre del får genom förlängning 
av strålgatorna en tydligare barockkaraktär. Att 
återskapa området som ett öppet torg, så som var 
ursprungstanken i 1694 års plan, är inte rimligt 
med hänsyn till behovet av grönska på Trossö. 
Strålgatornas stråk för sikt och rörelse kan där-
emot återskapas utan större förlust av grönska. 
Förändringen bidrar till att sätta parkens nedre 
delar i fokus i förhållande till Stortorget. 

Kungsgatans bredd förs vidare genom hela parken 
ner till gamla Högvakten. Detta förutsätter att 
vegetationen utmed järnvägsschaktets kanter 
tas bort. Klockstapeln exponeras därmed bättre. 
Stråket kantas av nyplantering med lind, alternativt 
lönn.

Förslaget har lång genomförandetid, då träd-
beståndet bör förnyas i takt med trädens åldrande 
och död. Ett genomförande av Kungsgatans 
förlängning bör dock genomföras i ett svep.

Amiralitetsparken
En minnenas och sinnenas park som komplement 
till övriga parker som används för evenemang m 
m. Avskildheten förstärks genom de nya gränserna, 
nya rum bildas. 

I strålgatornas fokus skapas en ny, delvis 
transparent bastionsmur i spåren efter den rivna 
Bastion Wachtmeister, som en slät lutande yta för 
projektioner och effektbelysning. Klockstapeln 
framträder i Kungsgatans axel med bastionen 
som fundament. Runt bastionen formas parken 
som öppen gräsyta med höga uppstammade 
lövträd (exotiska inslag) inramat av lindar längs 
gatorna. Innanför bastionen skapas en plan yta, 
grus- och grästäckt för diverse aktiviteter. Café/
restaurang kan integreras i bastionen och den 
plana ytan blir dess tak. Lekplats/pulkabacke utgår 
från bastionsplanen. Som entréer från väster och 
öster och som avskilda mindre rum infogas två 
”ingångsboxar” med karaktär av försvarsverk.

Amiralitetsplatsen
Amiralitetsplatsen blir en scenyta för ceremonier, 
teater och andra evenemang och präglas av 
effektbelysning på en plan öppen stensatt yta. 
Platsen avgränsas rumsligt av Amiralitetsparken 
i norr, planterade lindar i öster, högvakten i söder 
och Skeppsgossekasernen i öster. Möbleringen av 
platsen underordnar sig detta rum. 

Parkeringarna (120 st) förläggs på ömse sidor om 

utmed Kungsgatans huvudaxel i stadsplanen. 
Parkeringsytorna avgränsas av låga skivor av 
gjutjärn samt bänkar i form av sammankopplade 
huggna furustockar. Den öppna torgytan 
markeras också av fyra belysningspelare för ljud- 

beläggning utgörs av smågatsten i räta band 
samt band av kalkstensplattor. Huvudaxeln och 
järnvägsspåret markeras genom infälld belysning. 

Örlogshamnen
Den del av Örlogshamnen som ingår i 
programområdet får fortsätta att fungera som den 
gör idag. Som kärnan i det levande världsarvet 
måste örlogshamnens funktionella behov vara 
överordnade. Estetiska ”tillrättalägganden” kan 

i verksamhetens karaktär. Tillägg i form av en 
ny byggnad görs på nuvarande ceremoniplats, 
där tidigare ”Nya Espingeskjulet” stått. Den 
ljuslinje som läggs i Kungsgatans axel och utmed 
järnvägsspåret fortsätter ner till Skeppsbron. 

Material
Parken
Grus för gångytor, kantade med tre rader smågat-
sten. Gräs för grönytor. Exotiska trädslag. Lind 
som kant- och alléträd. Bastionen har en stomme 
av stål med ”fasader” mot norr av härdat glas 
som kan belysas utifrån eller inifrån för olika pro-
jektionseffekter kvällstid. Övriga murar i bastionen 
kläs med vitriolbehandlad lärk och detaljer av 
huggen kalksten. Sittplatser som enkla rektangulära 
trästycken, lärk eller vitrolbehandlad furu.

Torget
Torget beläggs med smågatsten i bandmönster 
med inslag av kalkstensplattor i bredare band. 
Parkeringsytor beläggs med fältsten. Sittplatser 
i form av kantsågade stockar sammanbundna 
med band av smidesjärn. Avgränsningar i form 
av gjutjärnsskivor instuckna i marken. Avgräns-
ningslinjer och friser av storgatsten. Vändytan vid 
högvakten beläggs som en karta över Trossö med 
smågatsten.

Belysning
Ljussättningen ska betona stadsplanens axlar 
och historiska gränser. Bastionsväggarnas yta 
används för projektioner som kan fungera som 
tillfälliga konstutställningar, utomhusbio, års- 
och högtidsmanifestationer samt associativa 
upplevelser med rörliga bilder t ex glittrande hav, 
grönskande växtlighet, människor i rörelse etc. 
På samma sätt kan gamla Högvaktens fronton 
och Amiralitetstorget yta användas. Parkens ytor 
belyses endast svagt och under ögonhöjd bortsett 
från stråket längs västra kanten. Klockstapeln och 
gamla Högvakten fasadbelyses. 

Amiralitetsplatsen förses med fyra ljusmaster som 
kan projicera och belysa ytan utifrån olika behov. 
Sittplatserna förses med belysning undertill som 
ger ett släpljus utmed torgytan och indirekt belyser 
järnskivorna som avgränsar platsen. 

Huvudaxeln markeras med en ljuslinje som löper 
genom hela staden, järnvägsspårets sträckning över 
torget med ljuspunkter.
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Amiralitetsparken som helhet 
inklusive delen norr om Amirali-
tetsgatan

Platsen framför Skeppsgosseka-
sernen lämnas som öppen gräs-
yta men förses med två ”trapp-
steg” i granit som sittmöjlighet.

-

sedan vända på ytan väster om gamla Hög-
vakten.

Vaktbyggnaden byggs till.

Ficka (ett ”tredje körfält”) för 
inpasserande fordon som behöver 
stanna för tillstånd.

Vändyta för fordon som angör 
vakten, besökscentrum för marin-
basen eller Skeppsgossekasernen.

Uppställningsplats för vän-
tande bussar (1 - 2 timmar), 

Avsläppningszon för turist-

Passagen över torgytan blir 
en del i närmandet av marin-
basen.

Parkleken i södra delen av 

och förnyas vad gäller utrust-
ning och ytor. Mer avskilt 

-
basen och bättre koppling till 
pulkabacken.

Entrérum till parken med öpp-
ning och riktning  som utgår från 
Vallgatans förlängning

Gatan riktas upp och följer fasader-

Detta ger Amiralitetsplatsens torg-
yta dess symmetri och fogar mark 
för allmänheten till Amiralitetspar-
ken. Ny trädplantering utmed den 
riktade gatan. 

Belysningsarmatuirer i form av trä-
pelare med infällda lysrör som marke-
rar hörnen i Hårlemans korskyrkoplan. 
Pelarna är olika långa, men når samma 
höjd - 4 meter över marken från högsta 
punkten - den höjd kyrkomurarna han 
nå innan de revs ner. 

Det innebär att marken i anslutning till 
Amiralitetsplatsens torgyta blir all-
mänt tillgänglig men att kommunika-
tionerna på marinbasen får ta en mer 
östlig väg. 

Ny placering av ceremoniplatsens an-
kare på ytan öster om gamla Högvakten. 
Ankarets funktion blir att påminna om 

smedjan och som hölls i arrest i Hög-
vaktsbyggnadens östra del. 

Hela Amiralitetsplatsens torgyta kan 
med fördel fungera som ceremoniplats.

Ny byggnad för marinens behov, ca 3000 
m2 i tre våningar. 

Besökscentrum för marinbasen förläggs i gamla 
Högvaktens genomgångshall samt till denna 
anslutande utrymmen. 

Stadsplanens huvudaxel markeras med en infälld 
ljuslinje i marken. Linjen kantas av friser i gjutjärn när 
den passerar torgytan norr om gamla Högvakten och 
marken ner till Skeppsbron. Ljuslinjen föreslås löpa 
utmed järnvägsspårets hela sträckning, d v s upp till 
Kungsplan på norra Trossö.



Ny byggnad på inne på marinbasen
En ny byggnad för kontor, utbildning m m föreslås 
på platsen för det rivna ”Nya Espingesskjulet”, där 
ceremoniplatsen ligger idag. Byggnaden ges en 
gestaltning som ansluter till den kombination av 
tempel och skjul som är typisk för bl a Fyrkanten 
och bildhuggarverkstaden. Byggnadern riktar sig 
liksom marinbasen i sin helhet mot öster, söder 
och väster och sluter sig mot norr. Den slutna sidan 
är en tung, putsad mur med enkel komposition 
och lutande tegelpilastrar med referens till både 
Vasaskjulet och Slitaget på Lindholmen. 

De öppna sidorna utförs som dubbla glasfasader 
bakom en rad av slanka stålkolonner. Gavlarnas 
entablement kläs med nitad plåt. Taket läggs med 
falsad plåt i skivtäckning. 

Byggnaden rymmer ca 3000 m2 verksamhetsyta 
fördelat på tre våningsplan, varav det översta 
utnyttjar takhöjden upp till nock. och får sitt ljus 
till stor del via takfönster som löper utmed nocken. 
I entréplanet förläggs lämpligen föreläsningssalar, 
gemensamma vistelseytor och mindre mötesrum, 
som i förslaget förlagts som betongboxar utmed 
sydsidan med utsikt över hamnbassängen. 

Ny ceremoniplats

får fungera för detta ändamål. Ankaret placeras 
på torgets östra sida i anslutning till arresten i 
gamla högvaktsbyggnaden, där bl a rymlingar från 
ankarsmedjan hölls i förvar.
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Besökscentrum till marinbasen
För turister till marinbasen föreslås gamla hög-
vaktsbyggnadens in- och utpassage nyttjas. Bygg-
naden ligger mitt i Kungsgatans huvudaxel och har 
sin fortsättning i Skeppsbron. Det bör vara möjligt 
för besökare att röra sig i axelns sträckning så långt 
möjligt. Söderifrån bör också ett närmande från 
havet möjliggöra vandring från kajen och upp mot 
Stortorget. 

Passagen utgörs av en ca 50 m2 stor genomgångs-
hall som kan samnyttjas som väderskyddad uppe-
hållsyta och informations-/utställningsplats. I an-
slutande utrymmen förläggs arbetsplats för guider 
och toaletter för besökande turister. 

Förslaget innebär att skalskyddet för vaktbyggna-
den förändras så att bottenvåningen indelas i två 
skalskyddade zoner, en på varje sida om genom-
gångshallen. Det är en fördel om besökscentrat 
kan vara tillgängligt för allmänheten, vilket skulle 
innebära att skalskyddet för själva genomgångshal-
len förläggs till porten i byggnadens sydfasad. Om 
möjligt bör både norra och södra porten förses med  
innerdörrar av härdat, från säkerhetssynpunkt god-
känt glas som möjliggör genomsikt. 

Ny in- och utpassage samt tillbyggnad av 
högvakten

-

några meter söderut och ges en ny utformning som 
ett gediget, drygt tre meter högt staket med svarta 
gjutjärnsstänger - på samma gång robust och ge-
nomsiktligt samtidigt som utformningen anpassas 
till den angränsande bebyggelsens karaktär.

nya receptionen förläggs på samma plats som en 
del av den nya byggnaden. Detta ger god överblick 
över in- och utpassagen. Då hela vaktbyggnaden 

-
ning från plan två vilket ytterligare ökar överblick-
en.

Mot norr förläggs ankomst- och vänthall. Besökare 
anmäler sig här till receptionen och avvaktar mot-
tagning. Man rör sig därefter ut genom en sluss i 
byggnadens östra fasad och passerar en rotergrind 
för att komma in på området. 

Passagen är försedd med två rotergrindar, vilket 

behöriga och besökare som passerar. Den västra 
grinden är avsedd för besökare och uppmötande 
personal. Den östra avses nyttjas av in- och utpas-
serande personal, med möjlighet att föra med cy-
kel. Genom att vaktbyggnaden förses med en arkad 
med brett skärmtak blir passagen väderskyddad. 

gränsstaketet och receptionen. Ett tredje körfält 

krävs förläggs utmed gatans västra sida norr om 
vaktbyggnaden. Detta körfält utformas som en 3,5 

Det bedöms som omotiverat att lägga tre körfält 
parallellt vid passagen av skalskyddet, när det 
tredje körfältet endast nyttjas av fordon som stan-
nar till tillfälligt. En sådan lösning är dock möjlig 
med förslagets utformning i övrigt.

Ny byggnad på marinbasen
Fasad mot öster  1:200 (A1)

Ny byggnad på marinbasen
Fasad mot norr  1:200 (A1)

Ny byggnad på marinbasen
Fasad mot söder  1:200 (A1)

Ny byggnad på marinbasen
Tvärsektion sedd österifrån  1:200 (A1)

Tänkbar utveckling av Amiralitetsparken med 
nytt stadsbibliotek

Besökscentrum för marinbasen i gamla Högvakten
Principillustration

In- och utpassage vid vaktbyggnaden
Principillustration

Tillbyggnad av vaktbyggnaden
Fasad mot norr

Möblering av Amiralitetsplatsens torgyta samt 
avgränsning av parkeringsytor  

Tillbyggnad av vaktbyggnaden
Fasad mot öster 

Nytt stadsbibliotek ” de fyra vindarna” - en 
utvecklingsmöjlighet

Ett nytt stadsbibliotek diskuteras för närvarande. 
Här visas en tänkbar utvecklingsmöjlighet 
som inlägg i diskussionen. Amiralitetsplatsens 
utformning är inte beroende av denna idé. 

Biblioteket kan placeras i stadens geometriska 
centrum i strålgatornas och huvudaxlarnas mötes-
punkt. Detta är också punkten där slutningsmuren 
förenat bastionerna Eolus och Aurora. Dessa 
gudars möte avlade de fyra vindarna. Biblioteket 
blir en symbolisk mötesplats för denna kärlek med 
riktningar och entréer i alla fyra väderstreck. 

taket nyttjas som offentlig plats. Klockstapeln blir 
anläggningens synliga fokus och landmärke med 
möjlighet att använda som utsiktspunkt. Biblioteket 
länkar civilt och militärt genom entréerna i norr 
och söder och sammanfattar därmed hela staden 
i en byggnad med kunskap och kultur i centrum. 
Järnvägstunneln byggs inte igen utan nyttjas 
som internt kommunikationsstråk, möjligt att tas 
i bruk för militära ändamål om så behövs. Alla 
exponerade fasader glasas och bildar kontakt 
mellan den levande parken och de träd som ”blivit 
saga” i biblioteket. 

Längdsektion genom området


