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1 Inbjudan  
  Fortifikationsverket, tillsammans med Karlskrona kom-

mun och Statens Fastighetsverk inbjuder till allmän täv-
ling om utformningen av Amiralitetsplatsen med omgiv-
ningar, i Karlskrona.  

 
 
 
2 Syfte och bakgrund  
 Syftet med tävlingen är att göra Amiralitetsplatsen med 

omgivningar till en värdig plats i staden Karlskrona, 
samt att skapa en attraktiv entréplats till Örlogshamnen 
och Skeppsgossekasernen. 

Karlskrona stad Karlskrona har ett unikt läge och är byggd på öar ute i 
havet med Blekinges vackra skärgård omkring sig. 

  Staden var länge beroende av två huvudsakliga näring-
ar, båda med militär grund; Karlskronavarvet och För-
svarsmakten genom Marinen och Kustartilleriet. Under 
senare delen av 1900-talet minskade dessa verksam-
heter och andra, privata verksamheter ökade i betydel-
se, t ex Ericsson, Uddcomb, ABB, samt kommun och 
landsting.  

  Försvarsmakten lämnade kring 1990 områden som gav 
möjlighet att etablera Boverket inom Bataljon Sparre i 
centrum och Högskolan Campus Gräsvik norr om cent-
rum. Stumholmen såldes till Karlskrona kommun, som 
genom bomässan 1994 omvandlades till bostäder, 
kontor, samt Marinmuseum. 

  1981 hamnade Karlskrona på världskartan, då den rys-
ka ubåten U 137 gick på grund vid inloppet till Gåsef-
järden.  

  Under it-boomen seglade Karlskrona upp som Sveri-
ges Silicon Valley, och it-företagen växte explosionsar-
tat under namnet Telecom City, med Telenor (dåvaran-
de Europolitan, senare Vodafone) och Ericsson i spet-
sen. Även Karlskrona drabbades när ”bubblan” sprack, 
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men på senaste tiden har it-företagen åter börjat växa 
kraftigt – denna gång med större säkerhet och mål-
medvetenhet. 

  Karlskrona utgör också ett viktigt nav i handeln kring 
Östersjön och färjeläget på Verkö expanderar kraftigt. 

  Karlskrona kommun har de senaste åren haft en positiv 
befolkningsutveckling. Första kvartalet 2007 ökade be-
folkningsmängden med 155 personer och  är nu totalt 
ca 62personer. 

 
Marinbasen Försvarsbeslutet 2004 innebar att huvuddelen av Ma-

rinbasen lokaliserades till Karlskrona. Det har inneburit 
att flera av dess delar har koncentrerats till Karlskrona 
och därmed har behovet av lokaler ökat. Främst har 
den smala ön Lindholmen/Söderstjärna i den södra de-
len utnyttjats för nya byggnader som simulatorhall, lo-
kaler för räddningsskolan mm.  

  I Örlogshamnen beräknas 2008 finnas ca 800 värnplik-
tiga och aspiranter samt  ca 1560 anställda. 

 
Arkitekttävling Den plats som idag kallas Amiralitetsplatsen (benämns 

även Amiralitetsslätten eller Amiralitetstorget) var ur-
sprungligen en plats för uppställning av trupp, militära 
samlingar och ceremonier. Det var också en knutpunkt 
mellan den militära och civila delen i staden.  

  Tävlingsområdet utgör en väsentlig del av axeln genom 
staden och strålgatorna från Barockplanen strålar sam-
man vid klockstapeln inom tävlingsområdet. 

  Förr nalkades man huvudsakligen Örlogshamnen och 
den civila staden Karlskrona från havet. För den militä-
ra delen – vilket var den viktigaste – var det söderifrån.  

  Under senare tid har sjöfarten minskat i betydelse och 
idag nalkas besökare staden Karlskrona framför allt 
från landsidan och norr. Amiralitetsplatsen har förlorat 
en stor del av sin betydelse, mist sin värdighet och 
degraderats till parkeringsplats för bilar. Det har blivit 
svårt att förstå platsens ursprungliga funktion och de 
stadsbyggnadsmässiga värdena har delvis förlorats.  
Inom tävlingsområdet ska en mängd komplexa funktioner 
inrymmas. Vissa kan synas motstridiga, några exempel:  

• Platsen ska vara ett entréområde, samtidigt 
som en fysisk gräns måste finnas mellan den 
militära och civila delen.  

• Parkeringsbehovet måste lösas, samtidigt som 
det är önskvärt att bilar inte dominerar platsen.  

• Örlogshamnen är ett stort besöksmål, samtidigt 
som det är ett militärt område och civila inte 
äger tillträde utom vid avtalade besök.  

• Tydlighet, säkerhet för besökaren eftersträvas, 
samtidigt som området genomkorsas av trafik i 
olika riktningar.  
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• Överblickbarhet och läsbarhet önskas, samtidigt 
som delar av området är slutet. 

  En allmän arkitekttävling framstod som det bästa sättet 
att få problemen allsidigt belysta och inhämta de starkas-
te idéerna till lösning av den komplexa problematiken. 
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3 Om Örlogshamnen och  
 Världsarvet Karlskrona 
 
Örlogshamnen Örlogshamnen är sedan Karlskrona grundades, belä-

gen i den södra delen av Trossö. Från början dispone-
rade hamnen och varvet betydligt större ytor än idag. 
1961 ombildades varvet från att vara en del av Marinen 
till ett eget bolag. Samtidigt avskildes den mark varvet 
disponerade. Inför Bo 91 skedde nästa större föränd-
ring. Staten sålde då Stumholmen till Karlskrona kom-
mun. 1998 överläts Skeppsgossekasernen till Statens 
Fastighetsverk.  

 Hamnen är idag ca 26,4 ha stor och består av markom-
rådet på Trossö samt öarna Söderstjärna och Lindhol-
men söder om hamnbassängen. Halva Lindholmen ägs 
av Kockums AB.  
Bebyggelsen i Örlogshamnen speglar Karlskronas ut-
veckling och utgjorde ett viktigt argument för att etable-
ra Karlskrona som världsarv. De äldsta delarna, Amira-
litetskyrkan, Repslagarbanan (ägs av Kockums AB) 
och Gamla badstugan (Finska kyrkan) är från slutet av 
1600-talet. Under 1700-talet tillkom bland annat Wasa-
skjul, Inventariekammare I, Mönstersalsbyggnaden och 
Långa förrådet.  
Örlogshamnen är en del av Karlskrona garnison, som 
är en av Sveriges största garnisoner med en stor 
mängd förband och enheter och omfattar runt 3000 år-
ligen verksamma personer, varav ca 1300 värnpliktiga. 
Chefen för Marinbasen är garnisonschef i Karlskrona, 
och ansvarar i den funktionen för samordning av de 
olika förbandens verksamhet inom Örlogshamnen. 
De förband som idag bedriver verksamhet inom Ör-
logshamnen är följande: 
• Marinbasen (MarinB) 
• Sjöstridsskolan (SSS) 
• 1. Ubåtsflottiljen 
• 3.Sjöstridsflottiljen 
• Försvarsmaktens logistik (FMLOG), del av. 
• Försvarsmaktens telenät- och markteleförband 

(FMTM), del av. 
• Försvarsmusikcentrum/Marinens musikkår 

(FöMusC/MMK) 
• Försvarsmaktens materielverk (FMV), del av. 
• Helikopterflottiljen/3. helikopterskvadronen (Hkpflj), 

del av. 
Inne i Örlogshamnen är Marinbasens chef och stab 
grupperade i Modell- och Mönstersalsbyggnaden, som 
ligger direkt innanför entrén till Örlogshamnen och till 
del inom tävlingsområdet. Vidare är inom tävlingsområ-
det chefen och staben för 1. Ubåtsflottiljen grupperade 
i Tygkontoret, och chef och stab för 3. Sjöstridsflottiljen 
i Högvaktsbyggnaden.  
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Världsarvet  Örlogsstaden Karlskrona upptogs under 1998 som ob-
jekt nr 560 på Unescos lista över omistliga världsarv. 
Staden är internationellt intressant som ett unikt exem-
pel på en konsekvent genomförd, marint befäst stads-
anläggning och sjöarsenal från 16-1700-talen.  
Unesco motiverar valet av Karlskrona: 
”Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel 
på en planerad europeisk örlogsstad, som influerats av 
äldre anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin 
tur tjänat som förebild för efterföljande städer med lik-
nande uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll un-
der de århundraden när storleken på ett lands flottstyr-
ka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik och 
Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta 
av dem som finns kvar.” 

  Utvecklingen i Karlskrona inom skeppsbyggeri, arkitek-
tur och stadsplanering, samt anläggnings- och för-
svarsteknik väckte under 1700-talet uppmärksamhet i 
hela Europa. Den teknologiska och arkitektoniskt sär-
egna varvsanläggningen var under mer än 100 år ös-
tersjöområdets militärindustriella centrum. Såväl ör-
logsbas som skeppsvarv har brukats kontinuerligt se-
dan grundläggningen.  

  En viktig anledning till att Karlskrona blev utsett till 
världsarv var kontinuiteten som örlogsstad. Det är ett 
levande världsarv där både staden och marinen ut-
vecklas fortlöpande. 

  De förändringar som skett under årens lopp har blivit till 
nya årsringar och avtryck från sin tid. Ett sådant exem-
pel är järnvägstunneln. 

  Se vidare länk (länkar redovisas i avsnitt 9). 
 
Historisk bakgrund Karlskrona grundandes 1679 och fick sina stadsrättigheter 

1680. Sverige behövde en stark militär bas i den sydöstra 
delen av Östersjön för att kunna försvara det svenska stor-
maktväldet. Ett annat viktigt motiv var att snabbt förstärka 
den svenska närvaron i det fram till 1658 danska landska-
pet. Redan från begynnelsen kom Karlskrona att fungera 
som ett nav för att förse de erövrade kustprovinserna kring 
Östersjön med soldater och materiel. 

  Den ursprungliga stadsplanen är av Stuart/Dahlberg 
och bär en tydlig barockprägel och är fortfarande läs-
bar i stadsplanen. Planstrukturen är mycket stark och 
gatornas sträckningar tilläts endast göra mindre an-
passningar efter öns topografi och yttre begränsningar.  

  Den nord-sydliga axeln bildar stomme i stadsplanen, 
men även de öst-västliga är starka och tydliga.  I hu-
vudaxeln ligger, från söder sett, Flottans Skeppsbro, 
Högvakten, Amiralitetsplatsen, Amiralitetsparken, Stor-
torget och Hoglands park. 

  Vid platsen där strålgatorna Borgmästaregatan och 
Södra Smedjegatan har sin brännpunkt, planerades 
Amiralitetet.  
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  Den planerade befästningslinjen runt staden byggdes 
ut i etapper, efter behov, hot och ekonomiska resurser. 
En mur, ”Sträckningsmuren”, uppfördes under 1700-
talet tvärs genom staden i öst-västlig riktning. Den ut-
gjorde försvarslinje mot danskvänliga angripare från 
landsidan och kom att dela upp staden fysiskt i civil och 
militär del.  

  Sträckningsmuren kompletterades på strategiska plat-
ser med bastioner. I nuvarande Amiralitetsparkens 
högsta punkt anlades Bastion Wachtmeister. Muren 
kom aldrig att fullföljas helt. 

  Vid större ceremonier och vid viktiga besök utgjorde 
den axel som sträcker sig från Flottans Skeppsbro, ge-
nom Amiralitetsplatsen och –parken, vidare upp till 
Stortorget med sina paradbyggnader och kyrkor, den 
viktiga marschvägen för militära parader.  

  Vy mot Högvakten och Skeppsgossekasernen. Okänt datum.
  

  Det var av stor vikt att tidigt uppföra Amiralitetskyrkan, 
även kallad Ulrica Pia, som stod färdig 1685. Den pla 
cerades ett par hundra meter öster om Amiralitetstor-
get som ett provisorium och står fortfarande kvar. Ami-
ralitetsklockstapeln uppfördes 1699  där den perma-
nenta kyrkan skulle placeras. Ulrica Pia skulle ersättas 
av en gedigen stenkyrka. Platsen där Amiralitetet var 
planerad blev en lämplig plats. Grunden anlades 1760, 
men arbetet avbröts då murarna nått cirka fyra meters 
höjd och kyrkan kom ej att uppföras och murarna kom 
att förfalla till ruin.  Idag syns inga spår efter kyrkan. 

 
Historiska kartor Det finns ett omfattande material av historiska kartor  

över Örlogshamnen och angränsande områden. Vi har 
valt att visa två kartor: 
• Stuart/Dahlbergs ursprungliga karta över Trossö 

som visar grunden för dagens stadsplan. 
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Stuart / Dahlbergs plan för Karlskrona från 1689 

• En karta från 1889 som visar området då Skepps-
gossekasernen är byggd och området fått sin nu-
varande karaktär (se nästa sida). 
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Tävlingsområdet år 1889 
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4 Tävlingsområdet  
 
Tävlingsområdets läge i  Tävlingsområdet är beläget i den södra delen  
Karlskrona av Trossö, som är den centrala delen av Karlskrona 

(markerat på flygfotot med ljusare färg): 
 
Tävlingsområdet Tävlingsområdet sträcker sig från Alamedan i Norr till 

vattnet i Örlogshamnen i söder. Området utgör en del av 
den tidigare beskrivna axeln genom staden. Avgränsning-
en mot öster och väster utgörs i huvudsak av slutna 
stadskvarter utom inom Örlogshamnen där området öpp-
nar sig mot vattnet med siktstråk och utblickar. Plan över 
tävlingsområdet finns på nästa sida. 

Tävlingsområdets läge på Trossö. Tävlingsområdet är markerat med ljus färg. 
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Ovan:  Flygfoto över tävlingsområdet. 
Till Vänster: Tävlingsområdet (anges med heldragen linje). Finns som separat fil i dwg– och pdf-

format på Sveriges Arkitekters sida för tävlingen. 
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Delområden Området kan delas upp i fyra delar: 
1 Örlogshamnen, som kännetecknas av öppna ytor 
för uppställning och för hamnverksamheten. Denna 
del är inte tillgänglig för allmänheten. 
2 Amiralitetsplatsen, en stor öppen plats framför 
Örlogshamnen som tidigare användes för uppställning 
av trupp men idag är parkeringsyta. 
3 Parkytan framför Skeppsgossekasernen 
4 Amiralitetsparken, som är en av få större park-
områden på Trossö. 

 I nästa kapitel, Förutsättningar, beskrivs tävlingsområ-
det mer ingående (delområdenas utsträckning redovi-
sas på karta på sidan 19). 

 
Längdsektioner På kartan över tävlingsområdet redovisas läget för de 

två längdsektioner som redovisas på nästa sida. Sek-
tionerna finns även som separata filer. Sektionerna är 
gjorda i samma höjd– och längdskala.  

 Av sektionerna framgår även järnvägschaktet och tun-
nelns läge. 
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Längdsektioner genom tävlingsområdet. Snitten framgår av kartan över tävlingsområdet. 
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5 Förutsättningar 
 
 Staten är största fastighetsägare genom Fortifikationsver-

ket (bland annat byggnaderna i Örlogshamnen, Klocksta-
peln och Sjöofficersmässen) och Statens Fastighetsverk 
(bland annat Skeppsgossekasernen och Sträckningsmu-
ren). Amiralitetsparken ägs av Karlskrona kommun. Övri-
ga byggnader i anslutning till tävlingsområdet ägs av 
Karlskronahem och privata fastighetsägare. 

 
Skydd och begränsningar Hela tävlingsområdet omfattas av riksintresse för kul-

turmiljövård och ingår i världsarvet Karlskrona. Örlogs-
hamnen är riksintressse för totalförsvaret.  

  Någon detaljplan för tävlingsområdet finns inte. Karlskro-
na kommun tillämpar gatu- och kvarterskartan från 1911 
för bedömning om ett byggnadsföretag strider mot plan. 

  I beskrivningen nedan framgår vilka byggnader som är 
skyddade och vilket skydd dessa har. Samtliga bygg-
nader ingår i riksintresset för kulturminnesvård och krä-
ver därför att Länsstyrelsen godkänner förändringen. 
Detta sker i samband med bygglovsprövningen. 

 
Beskrivning av de fyra  På kartan på motstående sida redovisas delområdena  
Delområdena samt byggnadsnummer som omnämns i texten. 
 
  1 Örlogshamnen 

Örlogshamnsområdet  består till större delen av öppna 
ytor ned till vattnet. Mot vattnet finns kajytor (exempel-
vis Högvaktskajen) som utnyttjas för Marinens fartyg. 
Här finns även mindre anläggningar för bunkring av 
drivmedel med mera till fartygen. Större delen av övriga 
ytor används för uppställning av fordon och material 
samt som trafikytor.  
Ceremoniplatsen är en kombinerad hårdgjord yta och 
gräsyta som används för uppställning av trupp. Här låg 
tidigare en större byggnad, Nya Espingeskjulet, där 
mindre båtar, espingar, förvarades. 

Krigsarkivet, 1947. På den plats där ceremoniplatsen finns idag, står ”Nya Espingeskjulet”. 
(Esping var en typ av öppen båt som fanns ombord på segelfartygen.) 
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Vid by 209, Gamla kansliet, och mot Kansligatan finns 
en mindre slänt med en gräsyta. Den runda formen föl-
jer det gamla järnvägsspåret som ligger under asfalten. 
Byggnaderna i Örlogshamnen är: 

• By 304, Inventariekammare I; Statligt bygg-
nadsminne, skyddad  exteriör och interiör. En 
klassicistisk byggnad ritad av C A Ehrenswärd 
och uppförd på 1780-talet. Bygd som förråd och 
används idag som förråd. 

• By 337, Fd Brandgarage; Används idag som 
verkstad 

• By 341, Pjäsverkstad; Statligt byggnadsminne. 
Bygd som verkstad och används även idag för 
detta ändamål. 

• By 334, Fd Brandkasern; Som namnet antyder, 
byggd som kasern men idag utnyttjad som kontor 

• By 296 Spruthuset; Statligt byggnadsminne 
med skyddad exteriör. Har använts till flera 
funktioner, bland annat som arrest, idag an-
vänds byggnaden som kontor. 

• By 300 Högvakten; Statligt byggnadsminne med 
skydd för exteriören.  Uppfördes 1821-26 efter 
ritningar av Wilhelm Gerss. Högvakten byggdes 
som inpassage till området. Idag är passagen 
stängd och byggnaden utnyttjas som kontor och 
omklädningsutrymmen. Det finns möjlighet att 
öppna passagen genom byggnaden och att ut-
nyttja den för andra ändamål, exempelvis be-
sökscentrum för Örlogshamnen. Plan- och fa-
sadritningar redovisas i bilaga 4. 

• By 527 Vaktbyggnad; Används idag som vakt-
byggnad. I behov av ombyggnad, se vidare av-
snitt 6, vakt och vaktfunktion samt bilaga 3 och 4. 

• By 212 Ekipagekontoret; Statligt byggnadsmin-
ne, skyddad exteriör och interiör. Inrymmer kon-
tor och expeditionslokaler. 

• By 210 Mönstersalsbyggnaden; Statligt bygg-
nadsminne, skyddad exteriör och interiör. Upp-
förd på 1780-talet efter ritningar av Chapman. 

• By 209 Gamla kansliet; Statligt byggnadsminne 
med skydd för exteriören. Uppförd 1809, an-
vänds idag som kontor. 

 
2 Amiralitetsplatsen 

Amiralitetsplatsen (eller Amiralitetstorget/
Amiralitetsslätten) avgränsas  

• i söder av Högvakten och gränsen till Örlogshamnen 
• i väster av vägen till Örlogshamnen 
• i norr av Amiralitetsparken 
• i öster av byggnaderna 341 Pjäsverkstaden, 

347 Tygkontoret och 348 Förvaringsbodar 
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  Platsen har använts som entréområde med all den 
trafik, angöring, materiel- och trupptransport som det 
har inneburit. Platsen norr om högvakten har tidigare 
använts bland annat för uppställning av trupp och 
ceremonier, liksom området strax söder om Högvakten. 

 Fram till 1990-talet gick den allmänna trafiken ner och 
förbi Högvakten. Gångtrafik passerade då genom 
Högvaktsbyggnaden och fordon passerade väster om 
byggnaden, vinklade och gick söder bakom byggnaden, 
genom en port i muren. Muren delade staden från 
Örlogshamnen fysiskt och visuellt. 

 Nuvarande, låga, sidoordnade vaktbyggnad väster om 
Högvakten uppfördes 1941. Ytans funktion ändrades 
då och en större parkering anlades framför Högvakten. 

 Området är av central betydelse i tävlingsområdet och 
som platsbildning i staden. Ytan är otydlig och dess tidi-
gare höga dignitet har till stor del gått förlorad. Trafiken 
och bilparkeringen dominerar platsen.  
I Östra delen av platsen finns staket som avgränsar 
området mot Örlogshamnen. Innanför finns ett mindre 
parkområde med högväxta lindar framför Pjäsverksta-
den och Tygkontoret. Området används som passage 
till Trolle-området i Örlogshamnen. Området ingår i 
Amiralitetsplatsen och kan nyttjas under förutsättning 
att tillträdesskyddet till Örlogshamnen kan upprätthållas 
(kraven på tillträdesskydd beskrivs i bilaga 3). 
Byggnader som gränsar mot Amiralitetsplatsen finns på 
den östra och södra sidan. I öster gränsar följande 
byggnader mot Amiralitetsplatsen: 

• By 334, Pjäsverkstaden, som beskrivits under 
”Örlogshamnen”. 

• By 347, Tygkontoret. Statligt byggnadsminne, 
får ej förändras i exteriör eller interiör. Tygkon-
toret byggdes 1730 som kontorsbyggnad och 
utnyttjas idag som kontor för ledningen i 1 
ubåtsflottiljen. 

I söder gränsar följande byggnader mot Amiralitetsplatsen: 
• By 300, Högvakten, Statligt byggnadsminne, 

Har beskrivits under ”Örlogshamnen”. 
• By 304, Fd Brandkasern, har beskrivits under 

”Örlogshamnen”. 
 
3 Parkytan framför Skeppsgossekasernen 

Parken framför Skeppsgossekasernen anlades strax 
efter byggnadens uppförande 1881. Byggnad och park 
utgör en helhet och är ett exempel på 1800-talets ideal 
med en friliggande parkomgiven institutionsbyggnad. 
Parken har genomgått flera förändringar genom tider-
na. Se foto på nästa sida, samt foto under Historisk 
bakgrund samt karta sidan 12. 
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Skeppsgossekasernen med park. Okänt datum. 
 
F.d. Skeppsgossekasernen Skeppsgossekasernen (by K408.001) byggdes 1881 

som kasern för blivande skeppsgossar. Verksamheten 
upphörde 1959 och kasernen utnyttjades sedan för Ma-
rinmuseet. 1998 överläts lokalerna från Fortifikations-
verket till Statens Fastighetsverk sedan Marinmuseet 
flyttat. Idag hyrs lokalerna ut till bland annat:  

• S-Group (Datakommunikation), 0,5 plan. 
• Kulturskolan. (Kommunal kulturskola),1,5 plan. 
• Försvarsmakten, 1 plan.  
• NTI-skolan (Privat gymnasieutbildning),1 plan.  

 I anslutning till parken finns fd vaktbyggnaden 
(K408.002) som ägs av Statens Fastighetsverk. Den upp-
fördes 1941 och används idag som kontor. Hyresgäst är 
Fortifikationsverket. FORTV  har lämnat byggnaden och 
Försvarsmakten kommer att hyra byggnaden. 

   
 4 Amiralitetsparken 

 Amiralitetsparken ingår i riksintresse för kulturmiljövård 
och utgör även del av världsarvet. 
Parken är en av få parker i en i övrigt hårt exploaterad 
stadskärna.  
Amiralitetsparken skapades år 1885-87 i samband med 
tunnelanläggningen för varvets spårförbindelse. Parken 
är grupperad kring de djupa spårschakten och klock-
stapeln. Parken är kuperad och inom området är nivå-
skillnaden ca. 9 meter. I parken finns ca. 230 träd varav 
de flesta är mycket gamla och enligt utförd trädbesikt-
ning är flertalet träd i dåligt skick vilket fordrar en för-
yngring av växtmaterialet. Nuvarande trädbestånd består 
av olika sorters lindar och lönnar, alm, robinia, kastanj, 
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valnöt m.fl. Det är önskvärt att i likhet med Hoglands park, 
längre norrut på Trossö, ha en variation och även inslag 
av exotiska trädslag i parken. Träden i parken har tillåtits 
växa sig stora och skymmer idag siktstråk genom parken 
i både stadsplanens huvudaxel och i dess diagonaler. 
Parken nyttjas för såväl rekreation som lek och utgör en 
lunga i staden. Vintertid är nordöstra delen välbesökt som 
pulkabacke. En lekplats finns i den sydvästra delen. Det 
är önskvärt att dessa funktioner finns kvar i parken. 
Amiralitetsparken bör befrias från biltrafik och parkering i 
Vallgatans förlängning förbi klockstapeln. 
Utöver klockstapeln finns i parkens nordvästra del ett ga-
tukök från 1960- 70-talet.  
Parken fortsätter norr om Alamedan (utanför tävlingsom-
rådet). Tillsammans med delen inom tävlingsområdet ut-
gör parken en helhet. 
På kartan på sidan 12 visas parkens form 1889.  

 
Tunnel / järnvägsspår I slutet på 1800-talet kom planerna att förbinda järn-

vägsstationen med varvsområdet. Det skedde genom 
att tunnlar sprängdes under Stortorget och Amiralitets-
parken. Tunnlarna och järnvägsspåret färdigställdes 
1887. Järnvägsspåret har använts för järnvägstrans-
porter till och från Örlogshamnen och varvet. Schakt 
och tunnlar ingår i världsarvet. 
Järnvägsspåret är ej i bruk idag. 
Inom tävlingsområdet finns en mindre del av tunneln 
(under klockstapeln). I tunneln finns en transformatorsta-
tion som används av Kockums AB. Huvudtunneln med 
dess förgreningar är belägen norr om tävlingsområdet. 
Tunnelns sträckning framgår dels av kartan över täv-
lingsområdet (sidan 14) samt den historiska kartan på 
sidan 12. 
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  I parken finns två byggnader: 
• Amiralitetsklockstapeln (by 551), statligt bygg-

nadsminne där exteriör och stomme skyddas. 
Klockstapeln byggdes omkring år 1699 och fick 
sitt nuvarande utseende 1856. Byggnaden utgör 
ett landmärke och är ett dominerande inslag i 
stadsbilden. 

• Klockgrillen som byggdes på 60- och 70-tal. 
Verksamheten består av tillagning och servering 
av mat. 

  Längs den västra sidan av gatan Amiralitestorget finns 
följande byggnader: 

• By  K408:002, fd vaktbyggnaden, som beskrivits 
ovan under ”Parken framför Skeppsgossekasernen”. 

• By 921, Sjöofficersmässen; Byggnaden är statligt 
byggnadsminne och exteriör och interiör får inte 
förändras. Byggnaden uppfördes 1821 och har 
byggts till vid ett flertal tillfällen. Sjöofficerssällska-
pet i Karlskrona har sina lokaler där med matsa-
lar, representationsutrymmen och bibliotek. 

• Liewen 31. Ett äldre enbostadshus. Privat fas-
tighetsägare. 

• Liewen 26, flerbostadshus uppfört på 1960-
talet. Privat fastighetsägare. 

• Liewen 30, flerbostadshus uppfört på 1960-
talet. Privat fastighetsägare. 
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  Mellan Sjöofficersmässen och Liewen 31 finns en del av 
sträckningsmuren bevarad. Den är klassad som statligt 
byggnadsminne och får inte förändras. Statens fastig-
hetsverk äger denna del av sträckningsmuren. 

  Öster om Amiralitetsparken  finns följande byggnader: 
• By 348, Förvaringsbodar; Mot Amiralitetstorget 

finns en böjd mur med en port. Bakom muren 
uppfördes 1941 ett antal förvaringsbodar som 
idag utnyttjas som förråd. 

• By 581, Trolle exercishus; Statligt byggnads-
minne med skydd av exteriören. Uppfördes 
1895 som gymnastiksal. Används idag som 
gymnastiksal. Nedre våningen används som 
verkstäder och utbildningslokaler. 

• Sundin 31, flerbostadshus. Uppfört under 50-
talet. Privat fastighetsägare. 

• Sundin 30, flerbostadshus. Uppfört under 50-
talet. Privat fastighetsägare. 

• Sundin 35, flerbostadshus. Uppfört under 60-
talet. Privat fastighetsägare. 

 
Teknisk försörjning Vid järnvägsspårets östra schaktslänt, i Amiralitetspar-

ken, finns en pumpstation som betjänar södra delen av 
Trossö, Örlogshamnen, samt Aspö. Pumpstationen ska 
vara åtkomlig för service och underhåll med servicefor-
don. En eventuell flyttning av pumpstationen medför 
mycket omfattande kostnader.  
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  Inom tävlingsområdet finns även inkommande vatten för 
Örlogshamnen, se karta nedan. 

 
Vattenstånd Havsvattenytans medelvattenstånd är 105,50. 
  Karlskrona kommun tillåter ej grundläggning av nya 

byggnader under nivån 107,70 (nivå för färdigt golv).  
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6 Tävlingsuppgift  
 
  Huvuduppgiften är att organisera och gestalta tävlings-

området som helhet. Inriktningen på tävlingsförslagen 
ska ligga på idémässighet och koncept. 

  Tävlingsuppgiften består av: 
• Att skapa en attraktiv entréplats till Örlogshamnen 

och Skeppsgossekasernen av offentlig karaktär. 
• Att gestalta vaktfunktionen och den fysiska grän-

sen mellan militär och civil del. 
• Att föreslå trafik- och parkeringslösning. 
• Att gestalta ett besökscentrum till Örlogshamnen. 
• Att föreslå en gestaltning av en byggnadsvolym 

inom den militära delen. 
• Att utveckla ett helhetsgrepp på parkmiljön som även 

kan inkludera parkområdet norr Alamedan. 
 
Attraktiv entréplats Tävlingsförslaget ska visa hur man kan skapa en attraktiv 

entréplats för främst Örlogshamnen och Skeppsgosseka-
sernen. Platsen bör ha en karaktär av offentligt torg, där 
riktningar och entréer är tydliga. 

 
Vaktfunktion och fysisk gräns Vakten och vaktfunktionen för kontroll och övervakning 

av in- och utpassering är fundamental för Örlogsham-
nen. Det är av mycket stor vikt att vaktfunktionen kan 
lösas på ett bra sätt. 

 Dryg 1000 fordon och ca 600 gående passerar per 
dygn genom vakten. 

 På grund av viktiga installationer i nuvarande vaktbyggnad 
som är svåra att flytta, ska vaktfunktionen vara kvar i nuva-
rande läge. Vakten är dock i behov av större yta och fler 
funktioner, vilka ska lösas i omedelbar anslutning till nuva-
rande vakt. I bilaga 3, Kortfattat program för vakt, inpasse-
ring och tillträdesskydd redovisas programmet i kortform. I 
bilaga 4 redovisas nuvarande planlösning och fasader. 

 Tävlingsdeltagarna kan inte ges tillträde till vakt-
byggnaden av säkerhetsskäl. Personalen är infor-
merad om tävlingen. De direktiv som vaktpersona-
len ger ska respekteras. 

  Tävlingsförslaget ska redovisa gestaltning av tillbyggnad till 
vaktbyggnaden. I bilagan redovisas tillkommande areor i 
byggnaden. Tävlingsförslaget skall redovisa hur dessa till-
kommande areor kan adderas till befintlig byggnad. 

  Den fysiska gränsen ska hindra obehöriga att ta sig in 
till det militära området. Det ingår i tävlingsuppgiften att 
gestalta denna fysiska gräns, så att den ingår som en 
del i entréområdets helhet. 

  De övergripande kraven på den fysiska gränsen är föl-
jande: 

• Hindra obehöriga personer att ta sig in på området. 

Den fysiska avgränsningen mellan 
den militära delen – Örlogshamnen – 
och den civila delen – staden Karls-
krona, ska finnas kvar även framöver 
och är en viktig förutsättning i tävling-
en. Det är således inte aktuellt att 
öppna upp en passage ner mot 
hamnbassängen. 
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• Hindra fordon att forcera gränsen. 
• Kontrollera inpasserande fordon och personer. 

 Hinder vid själva entrén ska utgöras av trafikbom och 
skjutgrind, som är stängd efter kontorstid.  

 I bilaga 3, Kortfattat program för vakt, inpassering och till-
trädesskydd redovisas även funktionerna för inpassagen 

  Se karta med placering av vakt och läge för fysisk gräns. 
 
Trafik- och parkeringslösning Tävlingsområdet är beläget på den södra delen av Tros-

sö. För att nå området kan man antingen utnyttja den 
västra leden över Borgmästargatan alternativt Amiralitets-
gatan, eller den östra leden över Drottninggatan och Ala-
medan, alternativt Vallgatan. 

  Angöringspunkterna inom tävlingsområdet är främst 
• Örlogshamnen 
• Skeppsgossekasernen 
• Parkeringen på Amiralitetsplatsen 

 Andra angöringspunkter är utfarter från kringliggande 
bostadsbyggnader och Klockgrillen i tävlingsområdets 
norra del.  

 Trafiken rör sig främst på Amiralitetstorgets västra sida. 
Från öster angörs tävlingsområdet via Alamedan och 
Vallgatan. 

 Gående rör sig främst från Alamedan längs Amiralitetstor-
get eller genom parken till angöringspunkterna. 

 Parken är relativt välfrekventerad av boende i närheten 
och personal från Örlogshamnen och Skeppsgosseka-
sernen.  De som besöker parken rör sig relativt fritt 
över trafikytorna till parken, speciellt över gatorna Ami-
ralitetstorget. 

 Kolletivtrafik finns längs Amiralitetsgatan/Alamedan med 
av– och påstigningsplatser utanför tävlingsområdet. 

 Det stora trafikflödet, och speciellt inslaget av stor an-
del tung trafik, på den relativt smala gatan till Örlogs-
hamnen ger upphov till konflikter.  

 De tävlande skall beakta och föreslå lösningar till hur 
trafiken inom tävlingsområdet skall kunna lösas så att 
risker och konflikter minimeras.  

  Det som möter en besökare idag som nalkas Örlogs-
hamnen är en stor parkeringsyta. Den rymmer idag ca 
120 p-platser, varav hälften är avsedda för Skeppsgos-
sekasernen och dess verksamheter. Detta antal platser 
skall lösas på lämpligt sätt inom tävlingsområdet. För-
utom detta finns trottoarparkering längs gatusträckning-
arna som också ska finnas kvar. 

  Det ska även finnas plats för uppställning av 5-6 bussar 
(1-2 timmar). Den typ av bussar som är aktuella är civi-
la bussar för avlämning och hämtning vid studiebesök 
och för hämtning/avlämning av värnpliktiga. 
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  Det är vanligt att föräldrar lämnar/hämtar elever vid 
Kulturskolan i Skeppsgossekasernen. Det skall finnas 
möjlighet att göra detta på ett säkert sätt. 

  Angöring ska även anordnas för andra privatbilar och 
taxi.  

  Angöringsfunktionerna kan ev samordnas. 
 
Besökscenter till Örlogshamnen Ett mindre besökscenter till Örlogshamnen ska gestal-

tas inom tävlingsområdet.  
  Besökscentrat ska innehålla följande: 

• utrymme för guider (2-3st), gemensamt ”kontor”, 
pentry, omkl, wc, ca 40 m2 

• Samlingsyta för grupper (30-40 p.) före studiebe-
sök, samt toaletter, ca 50 m2 

• Mindre info-utställning om Örlogshamnen, ca 50 
m2, kan integreras med samlingsytan. 

 
Byggnadsvolym, militära delen De tävlande ska pröva om det är möjligt att komplettera 

med en byggnadsvolym inom den militära delen. Byggna-
dens volym och gestaltning är det viktiga – ej vilken slutlig 
funktion som ska inrymmas. 

 Byggnaden bör kunna användas flexibelt för t ex utbild-
ningslokaler, kontor eller lokaler för värnpliktiga. I täv-
lingen antas den nya byggnaden rymma ca 3000 m2 
kontor och utbildningslokaler. 

 Den yta som idag benämnes ceremoniplatsen, består 
av en gräsyta med flaggstång, mm. På platsen stod 
tidigare en byggnad, ”Nya Espingeskjulet”, se sidan 18. 
Då platsen tidigare varit bebyggd, kan detta eventuellt 
vara en möjlig plats för en ny byggnad. Om ceremoni-
platsen tas i anspråk, måste en ny plats för militära ce-
remonier anvisas. 

 
Utveckla parkmiljön Amiralitetsparken 
 Parken utgör en viktig lunga i staden och bör utvecklas 

som en grön oas för rekreation, lek mm. Det är önsk-
värt med variation av olika träd och övrigt växtmaterial, 
med inslag av exotiska växter. Siktstråken bör förbätt-
ras. Vallgatans förlängning genom parken bör tas bort. 

 Tävlingsområdet slutar där parken skär Alamedan, den 
norra delen ligger alltså utanför tävlingsområdet. Det är 
av vikt att parken behandlas som en helhet och att för-
slag till utveckling av parkområdet även är tillämpbart 
på den del som ligger utanför tävlingsområdet. 

  
 Parkytan framför Skeppsgossekasernen  
 Parken ska fungera som en attraktiv entrézon framför 

Skeppsgossekasernen. Byggnad och park bör samver-
ka arkitektoniskt. 
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7 Bedömning och genomförande 
 
  Följande bedömningskriterier ligger till grund för be-

dömningen av tävlingsförslagen, utan inbördes rang-
ordning: 

• Arkitektonisk kvalité och stadsmässig gestaltning  
• Förhållningssätt och respekt för tävlingsområdets 

plats i världsarvet 
• Hänsyn / nytta för verksamheten inom Örlogsham-

nen och Skeppsgossekasernen samt kringliggan-
de bostäder och verksamheter. 

• Genomförbarhet / ekonomi / utvecklingsbarhet. 
  Tävlingsförslagen kommer att ställas ut offentligt under 

bedömningstiden. 
 
Tävlingens form Tävlingen är en allmän, öppen tävling i ett steg och 

genomförs i enlighet med Lagen om Offentlig Upp-
handling (LOU) 

.
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8 Tävlingstekniska bestämmelser 
 
Tävlingsarrangör Fortifikationsverket i samarbete med Karlskrona kom-

mun och Statens Fastighetsverk. 
 
Deltagarrätt Tävlingen är öppen för alla inom EU. 
 
Tävlingsspråk Tävlingsspråk är svenska, men tävlingsförslag på 

danska/norska accepteras. 
 
Prissumma Prissumman är totalt 400 000 SEK. 
  Första pris belönas med minst 150 000 SEK. 
  Juryn kommer att besluta om fördelningen av den övri-

ga prissumman. 
 
Jury  Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury be-

stående av: 
  Sören Häggroth, Fortifikationsverket (ordf.), Louise Ny-

ström arkitekt SAR/MSA, Fortifikationsverkets arkitek-
turråd, Hans-Erik Fröberg, Försvarsmakten, Peter 
Glimvall, Försvarsmakten, Hans Juhlin, arkitekt FPR/
MSA, Karlskrona kommun, Anders Jaryd, Karlskrona 
kommun, Ulrika Bergström, arkitekt SAR/MSA, Statens 
Fastighetsverk, Göran Sylvesten, Statens Fastighets-
verk, Erik Wikerstål, arkitekt, SAR/MSA (utsedd av 
Sveriges Arkitekter), Monika Gora, landsakapsarkitekt 
LAR/MSA  (utsedd av Sveriges Arkitekter) 

  Juryns sekreterare är Hans Bergenståhl, arkitekt SAR/
MSA, Fortifikationsverket . 

 
Tävlingsfunktionär Jonas Backman, Fortifikationsverket. 

e-post: jsbn@fortv.se 
  tel 010-44 44 831 

SMS: 076-12 63 458 Fax: 010-444 50 85  
  Besöksadress:  V Storgatan 51 B 291 31 Kristianstad  
  Godsadress:  V Storgatan 51 B 291 31 Kristianstad  
  Postadress:  Box 513, 291 25 Kristianstad 
 
Programhandlingar Programhandlingar utgörs av detta program samt föl-

jande handlingar (separata dokument på hemsidan): 
  1 Grundkarta (dwg-format) 
  2  2 st. längdsektioner genom tävlingsområdet (jpeg– 

och pdf-format) 
  3 Kortfattat program för vakt och entré till Örlogs-

hamnen 
  4  Fasadritningar till befintliga byggnader som om-

ger / ingår i tävlingsområdet samt plan- och sek-
tionsritningar till vakt och högvaktsbyggnad (pdf -
format) 

  5  3 st. flygfoton (jpeg-format) 
  6  Foton från tävlingsområdet (jpeg-format) 
  7  2 st. historiska kartor (jpeg-format) 
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Utlämning av programhandlingar Programhandlingar kommer att finnas tillgängliga 

på hemsidan www.arkitekt.se/tavlingar från och 
med 2007-10-01. För att tävlingsfunktionären ska 
kunna förmedla frågor och svar under tävlingstiden 
ska de tävlande registrera sig med e-postadress 
vid uttag av tävlingshandlingarna. 

 
Tävlingsfrågor Eventuell begäran om klarlägganden eller komplet-

terande uppgifter om programhandlingarna ska 
göras skriftligt till tävlingsfunktionären Jonas Back-
man. Tävlingsfrågorna skall vara tävlingsfunktionä-
ren tillhanda senast 2007-10-22.  

  Tävlingsfrågor och svar kommer att skickas till de 
registrerade e-postadresserna samt läggas ut på 
hemsidan www.arkitekt.se/tavlingar senast 2007-
11-15.  

 
Visning av tävlingsområdet Visning av tävlingsområdet kommet att ske vid tre 

tillfällen: 
  Lördagen den 13/10 kl. 13.00. 
  Onsdagen den 17/10 kl. 16.00. 
  Lördagen den 27/10 kl. 13.00 
  Plats för samling: Vakten, Örlogshamnen Karlskrona. 
  De som vill deltaga måste anmäla sig till tävlingsfunk-

tionären senast 3 dagar före visning. Visningen beräk-
nas till cirka två timmar. Vid visningen görs även en 
kort presentation av tävlingen. Den information som 
ges är densamma som i tävlingsprogrammet. Svar på 
frågor ges ej vid detta tillfälle – se Tävlingsfrågor. 

  (Den militära delen av tävlingsområdet är inte till-
gänglig för civila. Det är således inte möjligt för täv-
lingsdeltagare att spontant besöka den militära de-
len av tävlingsområdet) 

 
Tävlingsförslag Tävlingsförslaget skall vara anonymt. Samtliga in-

lämnade ritningar och övriga handlingar ska i ned-
re högra hörnet vara försedda med ett motto.  

  Tävlingsförslaget ska lämnas in på maximalt 3 st 
planscher monterade i format A1, stående, i färg 
(59,4 x 84,1 cm). En omgång av planscherna skall 
även lämnas nedförminskade i format A3 i färg. All 
text på A3-kopiorna skall vara läsbar.  

  Samtliga planscher skall även lämnas digitalt i pdf-
format, högupplöst på en CD-skiva. Allt digitalt inläm-
nat material skall vara rensat från spårbar information. 

  Handlingar utöver dessa kommer att tas undan 
från bedömning och utställning. Modell tas ej emot. 

  Tävlingsförslaget skall redovisa följande: 
• Situationsplan i skala 1:500, orienterad stå-

ende, med norr uppåt.  
• Perspektiv / fotomontage med ett av de två 

flygfotona som grund. 
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• Längdsektion. 
• Valfritt antal övriga perspektiv / fotomonta-

ge, fasader, planer och övriga illustrationer 
för att beskriva förslaget i valfri skala. 

• Kort beskrivning av bärande idéer i försla-
get. 

• Kort beskrivning av material och utförande 
för kvalitets- och kostnadsbedömning. 

 
Inlämning Tävlingstiden slutar 2008-01-08. Senast denna dag 

skall tävlingsförslagen vara Fortifikationsverket till-
handa. Förslag som inkommer efter detta datum 
kommer ej att tas upp till bedömning. 

  Inlämning av förslag via e-post accepteras också un-
der förutsättning att det i e-postmeddelandet verifie-
ras att planscherna lämnats till allmän befordran. 
(Förslag skickade med e-post tas enbart emot av 
tävlingsfunktionären som säkerställer anomymiteten).  

  Tävlingsförslagen skall inlämnas/skickas till: 
  Fortifikationsverket 
  Box 513 
  S-291 25 Kristianstad 
  Utdelningsadress: 
  Västra Storgatan 51 B 
  (Porten stänger kl. 17.00; vid inlämning efter denna 

tidpunkt, tag kontakt med tävlingsfunktionären) 
  e-post: upphandling07@fortv.se 
  Tävlingsförslaget ska åtföljas av ett förseglat, ogenom-

synligt kuvert, märkt med ”Namnsedel” och förslagets 
motto. Detta kuvert ska innehålla uppgifter om namn på 
förslagsställaren och ev. medarbetare, samt adress  och 
telefonnummer som den tävlande kan nås på.  

  OBS! Om tävlingsförslaget skickas med allmän 
befordran, ska kvitto utvisande inämningsdag, 
samt förslagets motto samtidigt översändas sepa-
rat till tävlingsfunktionären. På detta kvitto ska 
även anges ett telefonnummer, där kontakt kan 
nås med förslagsställaren under bevarad anonymi-
tet i fall tävlingsförslaget inte kommit fram. 

 
Bedömning och utställning Bedömningen beräknas vara avslutad under mars 

2008. Förslagen kommer under bedömningstiden att 
ställas ut offentligt genom arrangörens försorg enligt 
senare besked. Under bedömningstiden kommer 
också offentliga möten om förslagen att arrangeras. 

 
Publicering Tävlingsjuryns utlåtande kommer att tillsändas 

samtliga tävlande senast tre veckor efter det att 
tävlingens resultat offentliggjorts. 

  Fortifikationsverket och medarrangörerna, samt 
Sveriges  Arkitekter äger rätt att publicera samtliga 
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tävlingsförslag på sina hemsidor. All publicering av 
tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att 
ske med angivande av förslagsställarens namn. 

 
Äganderätt Arrangören och medarrangörer innehar den mate-

riella äganderätten till prisbelönta och inköpta täv-
lingsförslag.  

 
Upphovsrätt och nyttjanderätt Förslagsställarna innehar upphovsrätten och be-

håller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt utnytt-
jande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan 
ske först efter avtal med förslagsställaren. 

 
Uppdrag efter tävlingen Vinnande förslag ges i uppdrag att arbeta fram en 

programhandling utifrån sitt förslag. Om upphovs-
mannen till det vinnande förslaget av arrangören 
och Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd inte anses 
ha erforderliga erfarenheter och resurser att hand-
ha uppdraget lämnas det till förslagsställaren i 
samarbete med en mer erfaren fackman, vald av 
denne själv och godkänd av arrangören. 

  Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommen-
dation ska samråd ske med Sveriges Arkitekter. 

 
Returnering av förslag Insända förslag returneras inte.  
 
Tävlingsprogrammets godkännande detta program är upprättat i enlighet med  ”Täv-

lingsregler för svenska tävlingar inom arkitekter-
nas, ingenjörernas och konstnärernas verksam-
hetsfält, 1998”. Reglerna gäller om inte program-
met anger annat.  

  Program och bilagor är godkända av juryns ledamö-
ter, vilka svarar för tävlingens genomförande. Ur täv-
lingsteknisk synvinkel är programmet granskat och 
godkänt för de tävlande av Sveriges Arkitekter. 

 
Karlskrona, 2007-09-26 
 
 
Sören Häggroth Louise Nyström Hans-Erik Fröberg, Peter Glimvall  
 
 
Hans Juhlin Anders Jaryd  Ulrika Bergström Göran Sylvesten 
 
 
 Erik Wikerstål  Monika Gora 
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9 Bilagor, länkar 
 
Bilagor Bilagorna redovisas som separata mappar på tävlings-

sidan. Följande bilagor finns: 
 
 Bilaga 1:  

Fotopunkter, civila delen. 
 Nummer vyer klockstapeln 
 
 Bilaga 2:  

Fotopunkter, militära delen 
 Nummer övriga vyer 
 
 Bilaga 3:  

Kortfattat program för vakt, inpassering och tillträdes-
skydd. 

 
 Bilaga 4:  

Ritningar på utvalda byggnader 
 Fasader och numrering av byggnader 
 
 Bilaga 5:  

Grundkarta, situationsplan och sektioner över tävlings-
området i pdf– tif- och dwg-format (endast planer) 

 
 Bilaga 6:  

Flygfoton i tif-format 
 Trossö : Ortofoto (JPEG) och pdf med tävlingsområde. 

Kompletteras med snedfoton under W741 
 
 Bilaga 7  

Foton från klockstapel 
 Översiktsvyer från klockstapeln och foton från övriga 

delar av tävlingsområdet 
 
 Bilaga 8  

Historiska kartor 
 (kompletteras under w741) 
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Länkar: 
 

www.arkitekt.se/tavlingar 
 

www.fortv.se 
 

www.karlskrona.se 
 

www.sfv.se 
 
www.mil.se 
 
www.k.lst.se  

 
www.navalcity.org 
 
whc.unesco.org 
 

 www.karlskrona.se/templates/Page____27058.aspx 
 (Stadsanalys av Jan Gehl) 
 
 
 
 
 
 
 
 


