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FÖRORD

Den här rapporten är ett kandidatarbete om 15 hp skrivet inom ramen 

för programmet för fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola i 

Karlskrona. Rapporten har skrivits med utgångspunkt i kursen Att gestalta 

offentliga rum under våren 2008. Jag vill tacka Katinka Schartau som varit 

handledare och kursansvarig. Tack också för värdefulla synpunkter från 

examinator Anders Törnqvist och opponent Rickard Alström.

Torkel Lindgren

Karlskrona, juni 2008
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SAMMANFATTNING

Syftet med detta kandidatarbete är att studera begreppen offentlighet 

och det offentliga rummet. Med hjälp av inventering på plats samt 

litteraturstudier analyseras en offentlig plats, Amiralitetsparken i 

Karlskrona. En utvärdering av platsens kvalitéer och brister följs därefter 

av ett förslag till omgestaltning av parken, som nyligen varit föremål för en 

arkitekttävling.

Med hjälp av texter av Jürgen Habermas och Hannah Arendt förs 

inledningsvis en diskussion kring begreppet offentlighet och varför det 

offentliga rummet är så viktigt. Därefter beskrivs det spänningsfält mellan 

auktoritet och tillgänglighet för allmänheten som präglar många offentliga 

platser, däribland Amiralitetsparken i Karlskrona. Vidare beskrivs och 

jämförs några nyanlagda parker i Sverige och ett försök görs att hitta 

typiska drag i dessa samtida parker.

Träden i parken har inventerats med hjälp av muntliga anteckningar,det 

vill säga ljudinspelningar, som gjorts på plats. Inventeringen har utmynnat 

i en trädrensningsplan, som i sin tur utgör stommen för ett planförslag. 

Planförslaget innebär bland annat att nya element i form av vatten, 

stenlagda ytor och trappor med sittytor tillförs parken. Ett antal mindre 

byggnadsvolymer placeras på befintlig gata söder om Amiralitetsparken 

för att tydliggöra gränsen mellan parken och det torg som förnyas. Den 

järnvägstunnel från 1800-talet som löper genom parken öppnas för 

allmänheten och spårschaktets slänter planteras med exotiska växter 

för att skapa en färgglad och blomstrande ravin under vår och sommar.

Axonometri över planförslaget.
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INLEDNING

Bakgrund

Den här rapporten är ett kandidatarbete i fysisk planering som görs 

inom ramen för kursen Att gestalta offentliga rum på Blekinge Tekniska 

Högskola.

I samhällsdebatten är det offentliga rummet en ständigt aktuell fråga. 

Maktförhållanden mellan olika samhällsgrupper blir mycket tydliga i det 

offentliga rummet, och de rådande normerna i samhället uttrycks på 

ett tydligt sätt, både genom hur människor uppträder och genom hur 

man väljer att utforma rummet. I det offentliga rummet ställs många 

samhällsfrågor på sin spets och framträder tydligt, exempelvis hemlöshet. 

De senaste tjugo åren har diskussionen kring offentlighet ofta tagit sin 

utgångspunkt i framväxten av allt fler gallerior och köpcentrum, som av 

kritiker ses som en gradvis privatisering av stadens vardagsrum. 

Om offentlighetsbegreppet

I början av 1960-talet formulerade den tyske sociologen Jürgen Habermas 

sina tankar om offentlighetsbegreppets historia. Han talade om den 

borgerliga offentligheten som växte fram parallellt med borgarklassens 

växande makt i 1700-talets och 1800-talets Europa (Habermas 1984).
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En offentlighet uppstår enligt Habermas när medborgare, utan tvång, 

samlas för att diskutera frågor av gemensamt intresse. De utgör då ett 

publikum. Habermas skiljer också på olika slags offentlighet, som till 

exempel litterär, kulturell och politisk offentlighet.

En tänkare som diskuterat offentligheten utifrån en annan utgångspunkt är 

den politiska filosofen Hannah Arendt, som i boken The Human Condition 

från 1958 och i senare verk har beskrivit hur offentligheten fyller ett 

grundläggande mänskligt behov. När vi är för oss själva splittras vi av en 

mångfald biologiska och psykologiska drivkrafter. Det är i mötet med andra 

som vi återigen blir en person och talar med en röst. Vi kan inte skapa oss 

själva på egen hand: det är i offentligheten som vi skapar varandra som 

människor (föreläsning med Kalle Bergman 2008-01-25).

Enligt Hannah Arendt är det politiska rummet - det offentliga rummet -även 

den plats där vi strävar efter att få social status och anseende. För att visa 

oss framstående och skickliga visar vi upp oss på offentlighetens arena, 

där vi kan bedömas av våra likar och få en bekräftelse vi inte kan få i den 

privata sfären. Polis är den plats där varje människa kan utveckla sin 

egen unika identitet, och visa sin individualitet, en individualitet som gör 

han/henne oersättlig i skapandet av en fullständigt pluralistisk värld. Målet 

i Arendts politiska filosofi är att visa hur individens handlings fulla potential 

möjliggörs i ett tänkt, idealt, polis (McGowan 1997, s. 41 och 34).

Jürgen Habermas.
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”Vi blir hela, fullständiga individer endast i andras sällskap. Vår 

individualitet är beroende av relationerna till andra människor” (McGowan 

1997, s. 17). Så formulerar sig Hannah Arendt (min översättning) för 

att förklara varför offentligheten är så nödvändig för vår individualitet 

och självkännedom. Isolerad från offentligheten förlorar människan sin 

känsla av individualitet, förlorar känslan av att tillföra samhället just det 

speciella som bara han/hon kan tillföra. En bärande tanke hos Arendt är 

att alla människor har en alldeles unik och egen identitet där var och en 

bidrar med något oersättligt när vi tillsammans skapar den pluralitet - det 

mångskiftande samhälle - vi vill leva i. Pluraliteteten, alltså den mångfald 

av identiteter som uppstår som en följd av individens handlingar, är också 

grundstenen i ett samhälle där människor kan leva fria.

För Hannah Arendt stod det antika Greklands polis, den demokratiska, 

självständiga staden, som något av en förebild. Arendt betonade platsens 

betydelse i sammanhanget: polis syftade ursprungligen på en ringmur, 

och engelskans town syftade på en palissad eller annat inneslutande 

staket. Vidare menade Arendt att politiken, det vill säga vår strävan efter 

frihet, äger rum i den offentliga sfären, i det offentliga rummet. För Arendt 

är politik en mycket specifik aktivitet som äger rum på en specifik plats 

(det politiska rummet, det offentliga rummet) för att uppnå något specifikt, 

nämligen frihet. Frihet att skapa och manifestera individidens identitet samt 

samhället (McGowan 1997, s. 16).

Hannah Arendt.
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Arendt var en stenhård kritiker av totalitarism i form av nazism och 

sovjetkommunism. Men hon kritiserade även det borgerliga samhällets 

ensidiga fokus på rikedom, privat företagande och privat konsumtion. 

Borgerligheten skyr det gemensamma, det politiska, rummet och drar 

sig tillbaka till en privat sfär. Men när den politiska, offentliga, sfären går 

förlorad så försvinner också känslan för invidens oersättliga egenvärde. 

Som deltagare i offentligheten är vi alla unika och oersättliga - som 

arbetare eller konsumenter är vi alltid utbytbara, menade Arendt 

(McGowan 1997, s. 17). Här kan vi utläsa en parallell till den omfattande 

debatten kring shoppinggalleriornas expansion och debatten kring 

reducerandet av medborgaren till konsument och kund.

Sammanfattningsvis menar alltså Arendt att det offentliga rummet 

är nödvändigt för människans strävande efter frihet och människans 

identitetsskapande. Vår identitet skapas enbart i andras sällskap 

(McGowan 1997, s. 37) och är meningsfull enbart när den levs ut i sällskap 

med andra människor. Identitet är det sätt på vilket vi uttrycker oss själva. 

Vi skapar vår identitet i mötet med andra. Identitet är alltså inte något vi 

föds med eller skapar i ensamhet. Arendt menar rentav att min identitet 

inte är något jag har utan något jag upptäcker i mina relationer och 

handlingar gentemot andra människor (McGowan 1997, s. 22).
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Om det offentliga rummet

Det offentliga rummet, och stadens offentliga byggnader, har en 

dubbeltydighet som blir särskilt tydligt i en stad från stormaktstiden som 

Karlskrona: ”Begreppet offentlig pendlar mellan två innebörder, nämligen 

myndighets- och därmed något överordnat mig själv, och allmän och 

därmed något jag själv är en del av. Detta gäller såväl gågatan som det 

kommunala biblioteket.” (Hellqvist & Heymowska, 1980)

Tage Wiklund beskriver hur den offentliga maktens monument har ett 

gemensamt symbolvärde (Wiklund 1991, s. 42). De offentliga byggnaderna 

och monumenten uppfattas ofta som som stadens främsta kännetecken. 

Som exempel kan nämnas Stockholms stadshus, triumfbågen i Paris eller 

operahuset i Sydney.

Vidare beskriver Wiklund att ett offentligt rum å ena sidan är tillgängligt för 

alla vid alla tidpunkter, och öppna för en politisk och kulturell offentlighet 

enligt Habermas modell. Å andra sidan har den offentliga makten ett 

inflytande över de offentliga rummen genom lokala ordningsstadgor och 

andra regler som polisen kontrollerar efterlevnaden av. (Wiklund 1991, s. 

43). Det är ju också till polisen man måste vända sig för att få genomföra 

manifestationer eller kulturella evenemang i det offentliga rummet, som 

kanske inte är så fritt och tillgängligt för allmänheten som vi skulle önska?
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Problemformulering

Två nyckelbegrepp i kursen Att gestalta offentliga rum är 

offentlighet respektive rum. Enligt kursplanen ska kunskaperna om 

offentlighetsbegreppet fördjupas genom föreläsningar och litteraturstudier, 

medan skissarbete, studiebesök och föreläsningar ska leda till att vi 

studenter lär oss förtydliga och artikulera vår rumsuppfattning. Detta 

kandidatarbete utforskar därför begreppen offentlighet och det offentliga 

rummet, och därefter redovisas en analys av Amiralitetsparken i 

Karlskrona, följt av ett förslag till omgestaltning av detta offentliga rum.

Amiralitetsparken var under 2007 och 2008 föremål för en arkitekttävling 

på initiativ av Karlskrona kommun, Fortifikationsverket och Statens 

Fastighetsverk. Parken och den intilligande torgytan, Amiralitetsplatsen, 

ansågs som ett angeläget stadsbyggnadsproblem, där ett viktigt mål var 

att skapa en attraktiv entréplats till Örlogshamnen. I tävlingsprogrammet 

poängterades Amiralitetsparkens kvalitéer men också parkens brister och 

behov av förnyelse.

I detta kandidatarbete fokuserar jag på Amiralitetsparken och 

Amiralitetsplatsen därför att jag anser att de tillsammans utgör ett offentligt 

rum som är betydelsefullt för Karlskrona. Platserna ger idag ett slitet 

intryck och används inte särskilt mycket trots att de ligger centralt i staden.  

Här finns en stor potential för att skapa ett bättre offentligt rum. Klockstapeln i Amiralitetsparken.
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SYFTE

Syfte

Syftet med detta kandidatarbete är att studera begreppen offentlighet 

och det offentliga rummet. Med hjälp av inventering samt litteraturstudier 

ska en offentlig plats analyseras, med fokus på platsens funktioner och 

utformning. Den offentliga plats som valts är Amiralitetsparken i Karlskrona 

inklusive Amiralitetsplatsen. En utvärdering av platsens kvalitéer och 

brister ska därefter resultera i ett förslag till omgestaltning. Processen ska 

leda till fördjupade kunskaper i gestaltning av offentliga rum.

Avgränsning

Den offentliga plats som jag valt att studera är Amiralitetsparken 

i Karlskrona, som nyligen varit föremål för en arkitekttävling. 

Amiralitetsparken är ett angeläget stadsbyggnadsproblem och därför ett 

intressant studieobjekt.

Som källmaterial till kandidatarbetet har jag valt att huvudsakligen 

använda mig av kurslitteraturen och de föreläsningar som ägt rum under 

kursens gång. Jag har också läst texter ur tidskriften Arkitektur om samtida 

svenska parker samt studerat Hannah Arendts tänkande kring offentlighet.
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METOD

Den teoretiska delen av detta arbete är baserad på litteraturstudier och de 

föreläsningar som hör till kursen Att gestalta offentliga rum.

Vid analysen av Amiralitetsparken är besök på platsen min främsta källa 

till kunskap. Jag har inventerat träden i parken med hjälp av muntliga 

anteckningar som jag gjort på platsen, det vill säga ljudinspelningar. I 

inventeringen uppskattades trädens kronradie och höjd, samtidigt som en 

bedömning gjordes av hur väl träden passar där de står. Jag har också 

iakttagit hur människor använder Amiralitetsparken.

Parallellt med analysarbetet har jag arbetat fram skisser över hur 

Amiralitetsparken skulle kunna omgestaltas. Här har jag använt mig av 

handritade skisser men jag har också byggt en digital modell i programmet 

Sketchup där parken och dess omgivningar återges och kan redigeras 

tredimensionellt. Alla träd som jag vill bevara i parken har lagts in 

skalriktigt i den digitala modellen.



RESULTAT

Nulägesbeskrivning och inventering

Amiralitetsparkens fyra zoner

För att underlätta beskrivningen av Amiralitetsparken har jag delat upp den 

i fyra olika zoner, som ses på flygfotot här bredvid. Generellt för alla

fyra zoner kan sägas att det inte finns några sittmöjligheter

utöver de parkbänkar som står utställda sommartid.

Det rör sig om ett stort område, cirka 400 meter

från norr till söder.

Zon 2 är en nordsluttning från Klockstapeln ner 

mot Amiralitetsgatan. Några av de omgivande 

gatorna har alléplanteringar. Den västra delen av 

zon 2 innehåller Klockgrillen och i öster finns den 

enda pulkabacken på Trossö, som är välbesökt 

de dagar det finns snö. Dessa funktioner tycker 

jag fungerar bra och är värda att bevara. Framför 

Klockstapeln finns däremot en bilväg samt en 

cirkelplats med stora träd. Båda dessa fungerar 

dåligt på platsen och försvinner i mitt planförslag.

Zon 1 tycks fungera ganska väl 

idag, och jag ser inget behov att 

göra några större förändringar 

här. Det är en nästan symmetriskt 

ordnad park med stora gatuträd. 

Många människor går längs de 

diagonala gångvägarna och den 

västra halvan av zon 1 är väl 

integrerad i stadslivet eftersom där 

finns både busshållplats och på 

andra sidan gatan butiker.
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Källa för flygfoto: http://maps.live.com
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Zon 3 är södersluttningen från Klockstapeln ner mot Amiralitetsplatsen. 

Här ger parken ett mycket splittrat intryck och det finns alltför många stora 

träd för att man som besökare ska kunna få tydlig överblick över zonen. I 

sydväst finns en välbesökt lekplats som jag bevarar i planförslaget. I zon 3 

finns också ett antal vackra träd som jag sparar. Parkens möte med torget, 

Amiralitetsplatsen, är mycket diffust idag.

Zon 4 är själva Amiralitetsplatsen samt gatan (Amiralitetstorget) vid 

parkens sydöstra del. I zonen går gränsen mellan civilt och militärt på 

Trossö. Här finns ett mindre antal träd som bör bevaras då de är väl 

placerade och lagom stora samt utgör en tydlig gränsmarkering. Torget, 

Amiralitetsplatsen, är idag en asfalterad parkeringsyta som tenderar 

att flyta ut i kanterna: det finns ingen stark rumskänsla, förutom mot 

Skeppsgossekasernen som förankrar platsens västra del. I sydväst finns 

också entrén till marinbasen.

Trädrensningsplan

Amiralitetsparken i Karlskrona är en park med väldigt många träd, varav 

många är mycket stora och höga. Parken kan bitvis upplevas som 

förvuxen, framför allt med tanke på siktstråken mot Klockstapeln från 

Stortorget, Borgmästaregatan och Södra Smedjegatan. Klockstapeln utgör 

ett tydligt landmärke men skyms idag ofta av träd.
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Även ur andra aspekter är träden i parken alltför många och alltför stora. 

Jag har därför tagit fram en trädrensningsplan utifrån den inventering jag 

gjorde på plats. Trädrensningsplanen visas här till höger. Planen anger 

vilka träd som ska avlägsnas men återger också de träd som ska sparas 

och det mindre antal träd som nyplanteras. Här följer en beskrivning av 

planen i de olika zonerna.

Den östra halvan av zon 1 är väldigt mörk och skuggig under den mörka 

delen av året. Stora träd i sydväst hindrar solljuset från  att komma ner 

där, vilket gör att markvegetationen får svårt att trivas. Därför avlägsnas ett 

antal träd.

I zon 2 växer ett antal barrträd, och de som står i den västra delen väljer 

jag att avlägsna helt då de har en karaktär som jag tycker fungerar illa 

där. Samtidigt nyplanteras ett antal mindre alléträd i väster för att förstärka 

allékaraktären längs den grusade f.d. marschvägen, numera gångvägen, 

mot marinbasens entré. Barrträden i östra zon 2 är däremot vackra på sin 

plats och sparas.

I zon 3 är avsikten att ta ner ett antal träd som skymmer Klockstapeln. 

Detta främst för att öka solinfallet till det soldäck jag har planerat söder om 

Klockstapeln. De träd som finns i zon 4 behålls.

Trädrensningsplan (arbetsmaterial)
Skala 1:2000
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Diskussion och analys

Klockgrillen

Under den stadsvandring vi genomförde den 31 januari tillsammans med 

Aleksander Wolodarski, tongivande och tidvis kontroversiell planarkitekt på 

Stockholms stadsbyggnadskontor, minns jag särskilt när han fick frågan 

vad han skulle vilja göra med Stortorget i Karlskrona. Han ville avlägsna 

vissa utbyggnader på byggnader runt torget, men han ville också ta bort 

alla matstånd och ersätta dem med eleganta paviljonger. Dagen med 

Wolodarski var mycket tankeväckande och mycket av det han sade var 

väldigt klokt. Jag och flera av mina kurskamrater reagerade dock på detta 

med paviljongerna. Varför ska inte det billiga och folkliga få plats i stadens 

finrum? Nybyggda paviljonger må vara vackrare, men då blir maten också 

dyrare.

Det här resonemanget hade jag med mig när jag tog ställning till 

Klockgrillens framtid i mitt planförslag. Visst är grillen en typisk 60-

talslåda utan större estetiska kvalitéer. Men samtidigt är den det enda 

i Amiralitetsparken som drar till sig människor kvällstid! Även dagtid är 

det många människor som äter på Klockgrillen. En stor kundgrupp är 

de värnpliktiga på Marinbasen, och det kommer också många bilburna 

kunder, samtidigt som de boende i närområdet har nära till ett matställe. 

Om Klockgrillen skulle flyttas till en nybyggd paviljong i Amiralitetsparken 

skulle priserna troligen stiga kraftigt, för att täcka byggkostnaderna.

Det skulle kunna leda till att grillen tappade sin funktion som social 

träffpunkt. Och dessutom är den här typen av grillkiosker något som 

blir mer och mer sällsynt i Sveriges städer, i takt med 7-Elevens och 

cafékedjornas intåg. Om tjugo år kan Klockgrillen mycket väl komma 

att ses som en charmig sevärdhet just på grund av sin tidstypiska 

arkitektur! Klockgrillen är arketypen av den svenska korvkiosken, 

och som sådan väl värd att bevara anser jag.

Klockgrillen i Amiralitetsparken.
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Amiralitetsparken och dess framtid 

Tidigt i arbetet med Amiralitetsparken ställde jag mig frågan om det går 

att skapa en tydligare koppling mellan Amiralitetsparken och de gator 

på Trossö som har ett folkliv, och om det går att göra Amiralitetsplatsen 

till ett levande torg dit allmänheten lockas. Min slutsats är tyvärr att det 

är oerhört svårt. Som tävlingsvinnaren Tony Svensson sade under sin 

föreläsning den 16 maj, så är Karlskrona en liten stad och det finns inte 

befolkningsunderlag för att göra alla parker och torg i staden levande. Tony 

Svensson beslöt att göra Amiralitetsparken till en park för kontemplation. 

Själv har jag inte hittat något så tydligt grepp för vad parkens framtida 

besökare ska göra på platsen. Jag har riktat in mig på att tydliggöra 

parkens olika delar och skapa två tydliga platser: en förplats framför 

Klockstapeln och en omdanad Amiralitetsplats. Jag förändrar också 

grönskan i parken och åtgärdar en del brister som jag uppfattat när jag 

besökt platsen. Parkens storlek (planområdet sträcker sig 400 meter i 

nordsydlig riktning) och delning i mindre zoner, på grund av bergklacken i 

mitten och spårschaktet, gör dock att parken även i fortsättningen kommer 

att bestå av tydligt åtskilda zoner.

I Amiralitetsparken finns ett spänningsfält mellan två poler. Det finns ett 

representativt och auktoritärt arv från militären, som kanske tydligast syns 

i att Klockstapeln, som utgör parkens visuella mittpunkt, är stängd för 

allmänheten. I parken återfinns också allmänhetens anspråk på parken 

som socialt rum, anspråk som också återfinns i den byggda miljön i 

form av Klockgrillen och lekplatsen.
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Om nyanlagda parker i Sverige

I tidskriften Arkitektur har samtidens svenska parker avhandlats vid flera 

tillfällen. Titti Olsson diskuterar i Arkitektur 2005:3 huruvida stadsparkens 

viktigaste funktion är att vara turistmagnet, eller social mötesplats, eller 

en plats för vila och kontemplation? (Olsson 2005) Olsson tittar på 

exemplet Malmö, där man i Västra hamnen skapat tre nya parker med 

olika karaktärer. Ankarparken är en mindre park som är utformad för 

vistelse, kontemplation och promenader. Daniaparken å andra sidan 

är ett mycket stort och öppet parkrum vid vattnet, där arkitekterna har 

skapat mindre delrum genom nivåskillnader, trädplanteringar och trappor. 

Daniaparken har blivit en succé som social mötesplats, trots att den 

ligger i ett bostadsområde som ännu inte byggts. Människor från hela 

Malmö och även från Köpenhamn åker hit för att se och synas. Parkens 

attraktion ligger i att parken är organiserad för att ge utrymme både för 

möten mellan många människor i stora rum och möten mellan några få 

på mer intima och vindskyddade platser, menar Olsson. Vidare finns i 

Västra hamnen Stapelbäddsparken, som utformats som ungdomarnas 

park med en mångfald av aktiviteter. Parken utformades i samarbete 

med en skateförening och tillsammans med designelever vid Malmö 

högskola. Stapelbäddsparken innehåller bland annat en skateanläggning 

med internationellt rykte, en klättervägg, en hinderbana, kombiplan för 

bollsporter och en stålkonstruktion för utomhusbio, uppträdanden m.m.

Tidskriften Arkitektur låter också arkitekter som utformat nya 

svenska parker presentera sina planer och idéer. En jämförelse 

av presentationerna av Sjöstadsparterren i Hammarby Sjöstad i 

Stockholm och Daniaparken i Malmö, som båda är nyanlagda och 

prisbelönta svenska parkrum, visar att båda är parker som innehåller 

relativt få träd, som står tydligt strukturerade i alléer (Kjerstadius & 

Saxgård 2005 samt Andersson & Hillinge 2001). Det finns också ett 

stort fokus på att skapa generella ytor i form av stora gräs-, grus- 

eller stenytor som kan användas med en stor grad av flexibilitet. 

Rumsbildning sker ofta genom stenmurar, genom nivåskillnader  

och genom byte av markbeläggning. Häckar eller andra gröna 

rumsbildande element används ej, med undantag för alléer. Vatten är 

också ett viktigt element i båda parkerna: i Sjöstadsparterren i form 

av en kanal och i Daniaparken genom utsiktsplattformar mot havet.

Titti Olsson beskriver även upprustningen av Folkets park på 

Möllevången i Malmö. Här arbetade man med ganska små 

förändringar: en stillastående damm rensades upp, och vissa ytor 

som hårdgjorts blev återigen gröna. Med ljussättning och blommor 

lyfte man fram och betonade de olika årstiderna (Olsson 2005).



Slutsatser

Jag har inga särskilda ambitioner att åstadkomma ett livligt folkliv i parken 

eller på Amiralitetsplatsen, för jag tror helt enkelt att Amiralitetsparken 

ligger fel till i staden. Det går att skapa ett turistiskt folkliv i parken 

sommartid, men vintertid tror jag inte att parken kommer användas särskilt 

mycket mer än idag. Min ambition har istället varit att skapa en vackrare, 

mer användbar och mer trivsam park genom ett planförslag som ska 

kunna genomföras till en rimlig kostnad.

Jämförelsen mellan olika nyanlagda parker i Sverige, som gjordes på 

föregående sida, är intressant eftersom den visar att det är vitt skilda 

gestaltningsideal som präglar nutidens parker jämfört med en 1800-

talspark som Amiralitetsparken. När Amiralitetsparken ritades arbetade 

man med slingrande, meanderformade promenadstigar och frodig 

grönska i engelsk tradition. Dagens svenska parker arbetar istället med 

rätvinkliga former, stora stenlagda ytor och raka alléer. Man arbetar i en 

mer urban tradition idag, och kanske finns även ett fokus på att ha färre 

planteringar för att minska underhållskostnader. Mitt eget planförslag 

för Amiralitetsparken präglas av samma tendenser som återfinns i 

Daniaparken och Sjöstadsparterren: det jag anlägger är främst stenlagda 

ytor och vattenspeglar, medan mycket av den nya grönskan återfinns i 

alléer. Utöver detta föreslår jag också omfattande planteringar av exotiska 

växter, som kanske inte är fullt realistiska men i vart fall vackra att rita!

Till höger: karta över 
Amiralitetsparken från 
1889. Parkens struktur 
är i stort sett oförändrad 
idag.

Nedan: plan över 
Daniaparken i Malmö, 
invigd år 2001.
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Planförslag

Vatten och sten

Det gröna i en park träder fram tydligare när det har något att kontrastera 

mot. De nya inslagen i Amiralitetsparken och på Amiralitetsplatsen kan 

främst sorteras i två kategorier: vatten respektive sten, båda typiska 

element i trädgårdar, parker och på torg genom historien.

Nya hus vid Amiralitetsplatsen

För att skapa en tydligare gräns mellan park och torg föreslås ett antal 

mindre byggnadsvolymer på befintlig gata söder om parken.

Tunneln öppnas

Spårschaktet som löper genom Amiralitetsparken öppnas för allmänheten 

och fyra nya trappor anläggs i slänterna mot schaktet. Slänterna planteras 

med exotiska växter för att skapa en färgglad och blomstrande ravin under 

vår och sommar.

Planförslaget beskrivas på de följande sidorna utifrån områdets fyra zoner.

AMIRALITETSPARKEN,            0    20    40    60   80  100 M
PLAN. SKALA 1:2500   
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Zon 1 – Norra rektangeln

Stentrappor med sittmöjligheter anläggs 

ner mot ravinen. Exotiska växter 

planteras i ravinens slänter.
0        10        20        30       40       50 M
PLAN ZON 1. SKALA 1:800

Gångstigen i områdets nordöstra hörn, mot Södra 

Smedjegatan, grusas och breddas så att den får 

samma status som de övriga gångstigarna.

Ett antal träd tas ner vilket ger bättre ljus i parken och skapar 

bättre siktlinjer från Stortorget mot Klockstapeln. Alla gatuträd 

sparas då de är viktiga för att rama in parkrummet.

Busshållplats

Breddad gångstig
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Zon 2 – Nordsluttningen

Stentrappor med sittmöjligheter anläggs ner mot ravinen. Exotiska växter 

planteras i ravinens slänter.

En ny förplats anläggs norr om Klockstapeln. Den befintliga cirkelplatsen 

ersätts av en rektangulär, stenlagd yta med två rader japanska 

körsbärsträd samt tre vattenspeglar. Vattenspeglarna omsluts av 

stenmurar där man kan sitta. Från den nordligaste vattenspegeln rinner 

ett interaktivt vattenfall ner i ravinen. Det kan stängas av med knappar 

längs gångstråket i ravinen, både norr och söder om vattenfallet. Men en 

het sommardag väljer man kanske att låta vattnet stå på och går igenom 

vattenridån för att svalka sig.

Förplatsen har ordnats symmetriskt med utgångspunkt i Klockstapeln. 

Symmetrin bryter av mot ravinens symmetri, eftersom Klockstapeln inte 

är ordnad efter samma axel. Vinkelavvikelsen tas ut genom att vattenfallet 

placeras symmetriskt gentemot ravinen och därmed asymmetriskt 

gentemot Klockstapelns axel.

Vy mot Klockstapeln och den nya förplatsen från norr.
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Klockgrillen finns kvar, och en ny gångväg anläggs 

mot Klockstapelns förplats, dit gästerna kan ta med 

sig sin mat.

Bilvägen vid Klockstapeln slopas och ersätts med 

en smalare gångväg. Väster om Klockstapeln 

finns en plan yta på 35x24 meter som hålls öppen 

för framtida användningsområden. I planförslaget 

är den enbart gräsmatta med några träd på, och 

tanken är att ytan ska finnas tillgänglig om man vill 

tillföra parken någon ny funktion i framtiden.

Ett antal mindre alléträd nyplanteras i väster för 

att förstärka allékaraktären längs den grusade 

f.d. marschvägen, numera gångvägen, mot 

marinbasens entré. 

0        10        20        30       40       50 M
PLAN ZON 2. SKALA 1:800

A
A

Yta öppen
för framtida
användning

Pulkabacke

Klockgrillen

Klockstapeln
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SEKTION A-A
SKALA 1:300

Perspektiv från förplatsen. Vattenspeglarnas kanter är 
stenmurar som kan användas som sittytor.
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Zon 3 – Södersluttningen

Exotiska växter planteras i ravinens slänter. Söder om 

Klockstapeln byggs ett trädäck med generösa mått där 

allmänheten kan sola och se en glimt av havet. Parallellt 

med soldäcket läggs ett breddat gångstråk i östvästlig 

riktning. Ett stort antal träd tas ner för att göra zonens 

västra sida ljusare och mer överblickbar. I området finns 

också flera mycket vackra träd och kring det största, en ek, 

anläggs cirkulära stentrappor som fungerar som sittplatser.

0        10        20        30       40       50 M
PLAN ZON 3. SKALA 1:800

SoldäckStentrappor
runt ek

Pumpstation

Lekplats

Nya byggnadsvolymer

Vy från söder mot sittplatserna vid eken samt soldäcket.
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Längre söderut i zonen grävs ravinens slänter ut för att 

göra den rakare än den är i nuläget, så att den följer 

Trossös nordsydliga huvudaxel mot högvaktsbyggnaden. 

Pumpstationen kläs in i träspaljéer med klätterväxter  i samma 

färgskala som ravinens växter. En del av spaljén förses med 

gångjärn så att tekniker som utför service kan komma in i 

pumpstationen.

Lekparken i sydväst behålls, men får nya grannar i form av de byggnadsvolymer 

som föreslås mot Amiralitetstorget i söder. Volymerna är en till två våningar höga 

och har placerats under de befintliga lindarnas trädkronor. Byggnaderna har också 

placerats så att skuggningen av lekplatsen inte blir särskilt omfattande. Att en 

mindre del av lekplatsen ligger i skugga kan också vara positivt under sommaren, 

med tanke på att många små barn inte bör vistas för länge i starkt solsken.

Pumpstation med klätterväxter.

Vy från söder mot de nya byggnadsvolymerna och den uträtade ravinen.
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Zon 4 – Amiralitetsplatsen

I torgytan läggs ett storskaligt vågmönster som anknyter till det marina och 

mjukar upp den strikta symmetri som Högvakten utstrålar men inte kan leva 

upp till eftersom byggnaden står snett gentemot tunnelns huvudaxel.

Vid entrén till marinbasen 

anläggs ett helt nytt 

entrémotiv i form av två 

vattenbassänger som 

tillsammans med väg och 

gångbanor är tänkta att 

skapa känslan av en bro 

över en kanal eller vallgrav.

Torgytan på 

Amiralitetsplatsen görs 

något mindre genom att 

den östvästliga gatan flyttas 

söderut och görs något 

smalare. Torgytan anläggs 

i natursten eller slät betong 

(ej betongplattor). Torget 

kan användas till parkering 

om så skulle behövas.

0        10        20        30       40       50 M
PLAN ZON 4. SKALA 1:800

B

B

Skeppsgosse-
kasernen

Högvakten

Entré till marinbasen
Vaktfunktion

Nya byggnadsvolymer

Tillfällig parkering för bussar
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Amiralitetsplatsens torgyta begränsas i planförslaget av ett sex meter brett 

stråk, med annan markbeläggning, som löper kring hela torget. I stråkets 

mitt finns en rad av blå ljuspelare med ett inbördes avstånd på tre meter. 

Ljuspelarna är inspirerade av Högvaktens kolonnad och avståndet tre 

meter är detsamma som på Högvakten. Ljuspelarnas höjd varierar mellan 

en och fyra meter beroende på plats på torget, med en normal höjd på 

tre meter. Diametern är 20 cm, för att inte skymma sikten mot havet eller 

mot byggnaderna runt Amiralitetsplatsen. Föreslaget material är plexiglas. 

Ljuspelarnas blå ljus är tänkt att bli ett signum för platsen nattetid.

Det triangulära området i sydost, uppe till vänster i bilden ovan, 

fortsätter att tillhöra militären i planförslaget. Detta eftersom militären 

använder gångvägen genom området när de marscherar, och det 

finns ett stort värde i att militärens verksamhet syns utåt mot den 

allmänhet som besöker torget. Staketet flyttas dock cirka tre meter 

utåt från torget, och två stora träd hamnar därmed på den civila 

sidan där de hjälper till att rama in Amiralitetsplatsen.
Inspirationsbilder för ljuspelare: pelare för inomhusbruk från företaget Eriko 
Horiki, samt rosa ljuspelare i plexiglas fotograferade i Hangzhou, Kina.

Vy mot Högvakten och Amiralitetsplatsen från norr.
Bilden är tagen längs Karlskronas nordsydliga huvudaxel.
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SEKTION B-B. SKALA 1:400

Bilderna till vänster och höger: 
vyer mot marinbasens entré.
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Mot norr föreslås fem mindre byggnadsvolymer i en till två våningar. 

Dessa skapar en tydlig gräns mellan parkrummet och torgrummet, 

samtidigt som de, genom ett släpp mellan det östra huset och de fyra 

västra husen, annonserar ravinen och bildar en portal för de som går 

mellan Amiralitetsplatsen och tunneln. Byggnadsvolymerna kan inrymma 

sådant som café, besökscentrum, butiker, kontor eller föreningslokaler. 

Byggnaderna placeras under lindarnas trädkronor och är tänkta att ge 

intrycket att de ”lånar sin plats” av träden.

Vad gäller Skeppsgossekasernen tycker jag att dess förplats 

fungerar bra idag, och har därför inte gjort några förändringar 

förutom att lägga till vattentrappan i sydost. Jag ser inte något 

skäl att återställa de planteringar som en gång i tiden har funnits 

vid kasernens entré. Tre stora träd och en enkel gräsmatta 

fungerar bra framför detta vackra men samtidigt strama hus. 

Skeppsgossekasernen dominerar Amiralitetsplatsen både med eller 

utan planteringar.Enkel skiss av de fem byggnadsvolymerna mellan Amiralitetsplatsen 
och Amiralitetsparken, sett från Amiralitetsplatsen.

Vy mot Amiralitetsparken och de föreslagna byggnaderna.
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Axonometri över planförslaget
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