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SAMMANFATTNING
De offentliga rummen är de platser i staden 
som är tillgängliga för oss alla. Dess 
betydelse har varierat med åren. De har 
alltid varit betydande platser för maktuttryck 
från stat och kyrka men också platser där 
folket uttryckt sin vilja i demonstrationer och 
aktioner. Parkerna började dyka upp i 
Sverige under 1800-talet då städerna växte 
och borgarklassen fick mer resurser och 
fritid. De senaste årtiondena har våra 
offentliga miljöer många gånger fått komma 
i andra han i stadsplaneringen, fokus har 
länge legat på objekten och inte på vad 
som finns emellan dem. 
 
I Karlskrona har länge stora delar av 
staden varit stängda för allmänheten på  
grund av militären och det är också det 
militära som till stor del styrt 
stadsbyggandet. Därför skiljer sig den 
offentliga miljön i Karlskrona från den i 
andra städer av samma storlek. Centrala 
Karlskrona har två större parker. Hoglands 
park möter den som kommer till Trossö 
med tåg eller buss den har en strikt och 
representativ karaktär. Amiralitetsparken (som 
behandlas i denna uppsatts) ligger söder 
om Stortorget och har mer av en 
landskapskaraktär.

    

Planförslaget för Amiralitetsparken har som 
syfte att skapa fler målpunkter och på så 
vis generera mer folkliv i parken. Parkens 
grönska består idag av stora träd och 
gräsmattor som på många ställen är av 
dålig kvalitet. Genom att gallra i 
trädbeståndet släpps mer ljus in i parken. 
Förslaget innefattar en ny rosenträdgård för 
att skapa mindre rum där människor kan 
uppehålla sig. En utställning i järnvägs-
tunneln som går genom parken föreslås, 
parken får på så sätt ett nytt besöksmål. 
Den södra delen av parken rensas upp 
från träd och får en ny soltrappa som tar 
upp höjdskillnaderna och gör på samma 
gång schaktet med tågspåret mer tillgängligt. 
Amiralitetsplatsen i söder där planområdet 
möter marinbasen får en ny markbeläggning 
och skeppsgossekasernen får en ny 
entréplats.      
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Inledning
Vad är offentligt; någonting som är till för 
alla? Ett offentligt rum i staden är en plats 
som är till för alla medborgare. Eller? Även 
om alla får vistas betyder det att alla är 
känner sig välkomna?

Gestaltning av offentliga rum är en stor del 
av vårt framtida jobb som planerare. Att 
ha förståelse för ytor och rumsbildningar 
är ytterst viktigt för att kunna planera bra 
stadsmiljöer. Men fler aspekter än bara det 
estetiska måste tas in. Offentlighet handlar 
om mycket mer än ytliga värde; det handlar 
om makt, politik, kultur och sociala 
strukturer. Alla dessa ska beaktas av oss 
som planerar om vi vill skapa bra miljöer 
för alla människor att bo och vistas i.
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Den här uppsatsen kommer ta upp 
planeringen av det offentliga rummet både ur 
ett teoretiskt och ur ett praktiskt perspektiv. 
De teorier och den kunskap som 
samlats in via litteraturstudier och 
föreläsningar kommer att appliceras på 
Amiralitetsparken i Karskrona. Detta leder 
sedan fram till ett planförslag som har som 
syfte att förbättra vistelsemiljön i parken och 
göra den till en attraktiv målpunkt i 
stadsrummet.        

Det är på gator och torg som folket har gjort sina röster hörda



Bakgrund
KURSEN OCH UPPGIFTEN
Detta projekt är ett kandidatarbete som görs 
inom kursen Gestaltning av offentliga rum 
vid Blekinge Tekniska Högskola och omfattar 
15 högskolepoäng. Kursansvarig är Katinka 
Schartau.

I kursplanen fastställs att: Kursens syfte 
är att medvetandegöra den individuella 
gestaltningsprocessen, öka förståelsen för 
de personliga erfarenheterna och 
preferenserna som ligger till grund för 
våra åsikter om estetik, funktion, 
trygghet, etc. Kvalitativt idéarbete och 
relevant val av visualiserings-/presenta-
tionsmetoder är av stor vikt. 

Vidare så framhålls under målen med 
kursen att: 
- Förstå begreppet offentlighet och ha           
skaffat sig en åsikt och attityd till det 
offentliga rummet.
- Kunna arbeta med och skildra 
rummet i bild och tredimensionell modell
- Kunna analysera, samtala om och 
bedöma formala egenskaper i två- och 
tredimensionella kompositioner.
- Att skaffa sig en god förmåga att 
förena text och bildför ha ge en 
lättöverskådligbild.

Uppgiften till detta projekt var att 
gestalta någon av de två parker som finns 
på Trossö i Karlskrona (Hoglands park eller 
Amiralitetsparken). Det fanns även ett 
alternativ att gestalta ett projekt i 
Arenastaden Växjö. Eftersom detta är ett 
kandidatarbete så finns det fler krav än de 
som kursplanen ställer. Rapporten skall 
uppnå de krav som ställs på ett projekt på 
C-nivå. 

DET OFFENTLIGA RUMMET
De offentliga rummen är de platser i staden där 
vi alla har rätt att vistas. 

Enligt ordningslagens §2 så en offentlig 
plats: allmänna vägar, gator, vägar, torg, 
parker och andra platser som i detaljplan 
redovisas som allmän plats och som har 
upplåtits för sitt ändamål, områden som i 
detaljplan redovisas som kvartersmark för 
hamnverksamhet, om de har upplåtits för 
detta ändamål och är tillgängliga för allmän-
heten, samt andra landområden och utrym-
men inomhus som stadigvarande används för 
allmän trafik.

Det är också i det offentliga rummet som de 
styrande makterna visar sig för allmänheten. När 
Alexander Wolodarski gästade Karlskrona 
diskuterade han att det är vid torget som staten 
och kyrkan gör sig sedda genom pampiga 
rådhus, stadshus och kyrkor.
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Staten och kyrkan visar sin makt på torget



Bakgrund
DE OFFENTLIGA RUMMEN I KARLSKRONA.
Karlskrona har historiskt en speciell relation till 
det offentliga. Här råder inte bara 
offentlighet kontra privat utan också civilt kontra 
militärt. Stora delar av staden har länge varit 
strängt avspärrat för allmänheten. I Karlskrona 
har makten över var vi får vistas kommit från 
en makt högre upp i systemet. Det är också 
det militära som styrt över hur många av de 
offentliga platserna utformats. Stortorget i 
Karlskrona och de breda gatorna i 
Erik Dahlbergs barocka stadsplan är resultat av 
militärens krav och behov inte 
civilbefolkningens. Stortorget som är högt 
beläget lämpade sig aldrig för handel 
eftersom det var svårt att transportera upp 
varor dit. Runt torget ligger de institutioner 
som ofta återfinns på en sådan plats; så som 
rådhus, bibliotek, två kyrkor, konserthus, 
turistinformation. 

När det kommer till offentliga grönytor i 
Karlskrona så finns de två större parker på 
Trossö, Amiralitetsparken (som denna uppsats 
senare kommer att behandla) och Hogland-
spark. Dessa två har lite olika historia och 
karaktär. Amiralitetsparken anlades av varvets 
trädgårdsmästare C K Åsbrink 1885-87 i 
samband med att järnvägsspåret till varvet 
drogs fram. Från början så var den norra 
delen av parken ett torg med en marknad-
splats. Parken är kuperad och lummig. (www, 
Karlskrona kommun).  Hoglandspark är en 
mer representativ park som möter dem som 
kommer till staden med tåg eller buss. Parken 
anlades på 1820-talet och namnet var en 
hyllning till Carl XIII för hans insatser i slaget 
vid Hogland (Nolin 1999)   
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Karlskronas gator och torg är dimensionerade efter 
militärens behov

Amiralitetsparken är en av Trossös två stora parker



Bakgrund
DEN SVENSKA PARKEN
Antalet parker i de svenska städerna började 
växa snabbt under 1800-talets andra hälft. Det 
var då som de svenska städerna 
började växa och bli täta och behovet av 
gröna rum ökade. Det var också under den 
perioden som stadsplanedoktrinen tillkom med 
1874 års byggnadsstadga och även detta gav 
en ökad status för parkerna (Nolin 1999).  
Också det ökade välståndet och de över 
klassernas ökade fritid menar Nolin hade en 
inverkan på det ökade parkbeståndet i Sverige.
Det finns enligt tradition olika typer av parker 
i de svenska städerna. Vi har stadsparkerna 
som uppstod med stadsplaneringen och borg-
erligheten som drivkraft. De finansierade ofta 
med privata medel i samarbete med staden. 
De ligger ofta central och har ett representativt 
uttryck, har ofta många planteringer och ord-
nade rabatter. 

Som motpol till stadsparken står folkparken. 
I folkparken har arbetarklassen roat sig. Den 
har ofta scen och dansbana och har varit en 
plats för de ”syndiga” nöjena som fylla, dans 
och slagsmål.  Folkparkerna ligger ofta en bit 
utanför stadskärnan och har en karaktär av 
landskapspark. 

JÜRGEN HABERMAS
Det offentliga rummet har haft olika roller och 
betydelser i samhället genom historien en av 
de stora tänkarna på området är Jürgen 
Habermas. Han är en tysk sociolog och 
filosof som tillhör den så kallade Frankfurt-
skolan. Frankfurtskolan hade sina rötter i Carl 
Marx och sökte en uppgörelse med ”det 
borgerliga förnuftet” och ett sätt att kombinera 
Marx med Freud och dennes psykoanalytiska 
teorier (www, nationalencyklopedin).

Habermas skrev 1961 boken Borgerlig 
offentlighet. I den redovisar han sin teori om 
det privata och offentliga. Han menar i 
boken att det har skett en polarisering 
mellan det privata och offentliga. Vi lever allt 
mer i mindre familjeenheter eller ensamma och 
detta gör att den privata sfären blivit allt mer 
intim. Polariseringen sker genom att vi 
flyttar ut allt fler funktioner från familjeenheten 
ut i det offentliga så som arbete, 
barnuppfostran och undervisning (Habermas 
1998). Den borgerliga offentligheten som växte 
fram under 1800-talet och som Habermas 
utreder är inte en offentlighet som var till för 
alla. De första stadsparkerna var inhägnade 
och till för den borgerliga delen av samhället, 
vilken skilde sig vitt från den feodala delen av 
samhället. De offentliga platselserna i staden 
menar Habermas alltid har haft en betydande 
roll i politiken och samhällsutvecklingen. Det är 
på de offentliga platserna som människor har 
kunnat mötas och diskutera och på gator och 
torg som demonstrationer och manifestationer 
har skett. Detta arbete fokuserar ju på parkens 
roll i staden dess invånare. Om parker menar 
Habermas att de också har en betydande roll i 
politiken. Här träffades borgarna på sina lediga 
dagar, strosade ikring och diskuterade sina 
idéer och aktuella händelser.
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Hoglands park är den representativa parken



Problemet är att hitta ett nytt angreppssätt för 
att ta tag i våra eftersatta och många gånger 
dåligt planerade offentliga rum. Hur skapar man 
attraktiva vistelseytor i den moderna 
staden? Vilka funktioner skall dessa ytor 
innehålla? Hur får man till exempel en park 
som amiralitetsparken att återigen bli en 
plats där folk vistas; inte bara ett ställe man 
passerar på vägen till någonting annat? Hur 
tar man den teoretiska kunskapen om rum i 
staden och omvandlar den till praktisk så att 
platserna fyller en bra funktion?
 
Det offentliga rummet har kommit i skymundan 
i den moderna arkitekturen och planeringen. 
Fokus ligger på byggnader och på det privata; 
inte på det som finns där emellan. Vad beror 
detta på? Tiden som Habermas delvis 
beskriver (den epok som den borgerliga 
offentligheten växte fram) så var parker, pubar 
och gaturum viktiga mötesplatser. Parkerna var 
påkostade rekreationsområden, där du 
strosade omkring och fick dig en uppdatering 
på vad som hände i samhället. I nutid har vi 
lagt pengarna på vår privata miljö.

Har vår ökade boendestandard och 
kapital under modernismen gjort att vi inte 
längre känt samma behov av att lägga krut på 
den gemensamma miljön? Först nu på senare 
tid har vi insett hur viktig den offentliga miljön 
är för vårt sociala samhällsklimat. De områden 
som har den torftigaste utemiljön är också 
dem som ofta har de stora sociala problemen. 
Finns det någon koppling och i så fall vad är 
den? Skapar bristen på mötesplatser en 
otrygghet som leder till anonymitet och 
utanförskap eller är det bara helt enkelt så att 
samhället inte ser någon poäng med att satsa 
på dessa områden och människor? Ger vi 
samma möjlighet till bra offentliga vistelsemiljöer 
åt alla människor eller finns det en 
diskriminering av dem med lägre status? Är 
offentliga miljöer en demokratisk fråga? Idag så 
sker allt mindre av den politiska processen på 
stadens gator och torg. Det styrs istället via 
media. Idag så får vi den mesta information 
om vad som händer ute i samhället direkt in 
i våra hem. Vi kan även kommunicera och ha 
ett socialt liv via datorn utan att behöva lämna 
lägenheten. 

Problemformulering
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Syfte 
Syftet med denna rapport är att reda ut vad 
de offentliga rummen i staden har haft för 
betydelse genom tiderna; hur de uppstått och 
vad deras syfte har varit. De offentliga 
rummen betydelse idag är något annat än vad 
det var när till exempel Amiralitetsparken (som 
behandlas i denna rapport) anlades. Genom 
att se tillbaka så är strävan att finna ett finna 
ett angreppssätt att ta sig an gestaltningen av 
det moderna offentliga rummet med. Detta för 
att återigen kunna ge det en betydande roll i 
stadsplaneringen och det sociala livet. Syftet är 
också att visa på hur detta kan genomföras i 
praktiken genom att skapa ett 
gestaltningsförslag för Amiralitetsparken i Karl-
skrona. 

AVGRÄNSNING
Det praktiska genomförandet i det här projektet 
avgränsas till Amiralitetsparken och platsen på 
södra Trossö och en omgestaltning av denna. 

Metoderna för detta projekt är att varva 
teoretiska kunskaper som inhämtats från 
litteraturstudier med inspiration från studiebesök 
och föreläsningar av Thomas Hellquist, 
Alexander Wolodarski och Kalle Bergman.
Metoden för arbetet med själva planförslaget är 
en kombination av studier på plats av trafik, 
människor och platsens karaktär och arbete 
med skiss och modellstudier. Genom digitala 
modeller kan planförslaget granskas från olika 
håll och vinklar.

Metod 
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AMIRALITETSPARKEN
Amiralitetsparken i Karlskrona är ett tydligt 
exempel på vad som händer när en offentlig 
plats inte tas om han om eller fyller de 
funktioner den borde för att locka dit 
människor. Idag så används parken främst av 
dem som rastar hunden eller som en genväg 
på väg någon annanstans. 

Amiralitetsparken ligger på den södra delen av 
Trossö. Den börjar ett kvarter söder om 
stortorgen vid Östra Prinsgatan och löper ner 
till Amiralitetsplatsen och entrén till det för 
allmänheten avstängda militärområdet. Parken är 
avlång och på sina ställen sluttar den 
kraftigt. Slutningen är dock på de flesta ställen 
åt söder så större delen av parken har ett fint 
solläge. Parken domineras av stora träd, främst 
lindar. Vissa av dem är fina men många är i 
dåligt skick och behöver tas ner 
(trädinventering). De stora träden tar också 
mycket näring och ljus från gräsmattorna som 
idag är leriga och i dåligt skick på sina 
ställen. 

Parkens mest framstående karaktärsdrag är 
Järnvägsspåret som går som en fåra genom 
parken och sen försvinner in i tunneln under 
stortorget. Spåret användes tidigare för 
transporter till varvet men står idag 
oanvänt sedan många år. Mitt i parken står 
den gamla klockstapeln. Den byggdes på slutet 
av 1700-talet och det var från början 
meningen att amiralitetsförsamlingen skulle 
uppföra en ny kyrka söder om den. Detta blev 
dock aldrig av men klockstapeln i trä står än 
idag kvar. 

ARKITEKTTÄVLINGEN OM 
AMIRALITETSPLATSEN FÖRNYELSE
På hösten 2007 så utlyste en 
arkitekttävling som gick ut på att få 
fram förslag till en omgestaltning av 
Amiralitetsparken. Initiativtagare till tävlingen 
var Karlskrona kommun, Fortifikationsverket och 
Statens Fastighetsverk. 

Av programmet för tävlingen framgick att: 
Amiralitetsplatsen är en av de platser som 
i Karlskrona kommuns översiktsplanering 
lyfts fram som ett område för omarbetning 
och förnyelse. Tävlingsområdet utgör en 
väsentlig del av huvudaxeln genom 
staden och strålgatorna i Barockstadsplanen 
från 1680 som möts vid klockstapeln i 
Amiralitetsparken. Amiralitetsplatsen är en 
del av världsarvet och genom tävlingen vill 
man tydliggöra detta

Tävlingens program efterlyste en ny byggnad 
för mottagande av besökare till marinbasen, en 
upprustning av parken samt en ny utformn-
ing av parkeringsplatsen i områdets södra del. 
Programmet ger riktlinjer om vad kommunen 
vill uppnå med platsen. Det framgår att ett 
av målen är att generera mer besökare och 
liv och rörelse. Man vill också skapa en mer 
representativ entré till marinbasen. 

Förutsättningar
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Förutsättningar
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Analys
Analysen av platsen har skett på plats vid 
olika tillfällen under våren vid varierande tider 
på dygnet och vid olika väderförhållanden för 
att få en bild av hur parken används av olika 
människor och under olika förhållanden. Några 
element som betyder mycket för parkens 
karaktär och som är viktiga att bevara har 
identifierats.

BILTRAFIK
Trafikflödet inom planområdet är ganska lågt 
dagtid. Det passerar en del bilar på Östra 
Prinsgatan och amiralitetsgatan men annars så 
är det relativt lugnt för att vara så 
centralt beläget. På morgonar och kvällar så 
har trafiken i norr-sydlig riktning ett betydligt 
högre flöde. Det gäller då främst de som 
färdas till och från jobbet och kör in på 
marinbasen eller parkerar på amiralitetsplatsen. 
Genomfartstrafiken sker främst i öst-västligt 
rikting medan trafiken i norr-sydlig är fordon 
som har ett ärende inom planområdet.     

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
De människor som rör sig till fots eller med 
cykel genom planområdet gör det främst i de 
norra delarna (förutom dem som skall till 
kulturskolan). Många sneddar genom parken 
på väg upp till torget och det finns 
upptrampade stigar som används mer än de 
anlagda. De som går i den södra delen av 
parken är främst människor som är ute och 
rastar sina hundar. Cykeltrafiken sker ut med 
gatorna, stigarna i parken lämpar sig inte för 
cykeltrafik idag eftersom de är grusade och 
smala.
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Analyskarta över trafikrörelser



ELEMENT VÄRDA ATT BEVARA
Inom parken finns många element värda att 
bevara. 
- Klockgrillen. 
I det här planförslaget så får Klockgrillen 
vara kvar som den är idag. Den kan ses 
som en sliten skamfläck men eftersom den 
fungerar som en mötespunkt så är den 
värd att bevara trotts att det estetiska 
uttrycket på byggnaden brister. 
- Klockstapeln. 
Klockstapeln har historisk betydelse och är 
en mittpunkt och ett tydligt blickfång.
- Stora lindar. Utmed den västra kanten 
på parken väcker en rad av storvuxna 
lindar. Dessa ramar in parken och bör 
bevaras.
- Järnvägsspåret och tunneln. 
Det gamla spåret som går från 
marinbasen, tvärs igenom parken och 
vidare in under stortorget är ett starkt 
historiskt karaktärsdrag som bör bevaras 
och utnyttjas i planförslaget.  

MÅLPUNKTER
Vilka målpunkter finns det inom planområdet?

1. Klockgrillen. 
En grillkiosk som ligger central på parkens 
västra sida. Den är populär bland dem 
som jobbar inne på marinbasen och många 
kommer hit för att köpa sin lunch eller sitt 
kvällsmål. Klockgrillen har öppet sent på 
kvällen och när det mörknat så är det en 
av de få punkter som lyser upp i parken.

2. Lekplatsen. 
I parkens sydvästra hörn ligger det en 
lekplats som är välbesökt av det 
närliggande områdets barn och 
föräldrar.

3. Marinbasen. 
Entrén till marinbasen är inte en målpunkt 
i den bemärkelsen att det är en plats som 
människor uppehåller sig på men det en 
är en punkt som genererar både gång- 
och biltrafikflöden.

4. Skeppsgossekasernen. 
I skeppsgossekasernen som ligger i 
planområdets sydvästra del så huserar den 
kommunala kulturskolan. Den är inte 
heller en plats som människor uppehåller 
sig utanför men den genererar även den 
mycket gångtrafik. Särskilt på 
eftermiddagarna då den största delen av 
undervisningen sker.

Det går att konstatera att parken saknar 
målpunkter; de enda platser i som människor 
uppehåller sig på är idag lekplatsen i parkens 
sydvästra hörn och Grillkiosken.

Analys
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SYFTE, MÅL OCH TANKAR
Karlskrona är en stad som präglas av 
vatten och skärgård och det är kanske dit folk 
beger sig för rekreation och avkopplig. Målet 
syftet med omgestaltningen av amiralitetsparken 
och platsen är att skapa en alternativ plats till 
rekreation men också en plats med där 
människor av olika åldrar och med olika 
intressen kan aktivera sig och mötas. För 
att kunna konkurera med den natursköna 
skärgården måste parken erbjuda någonting helt 
annat. Parken skall vara ett en grön oas i 
staden men ändå ha en tydlig urban karaktär. 
Idag har den lite av en landskapskaraktär och 
det lockar inte så mycket folk, kanske för att 
rena naturupplevelser finns det på så många 
andra platser i Karlskrona.
  
Parkens karaktär är idag ganska monoton i 
sin utformning med stora träd och gräsytor. 
Planförslaget strävar efter att skapa mer varia-
tion mellan parkens olika delar och på så sätt 
skapa mer liv och rörelse.  Det skall vara en 
upplevelse att gå genom parken. En promenad 
skall ge både syn-, doft- och känselintryck. 
Genom att upprätta en världsarvsutställning i 
parken så uppfylls också önskan från kommu-
nen att kopplingen till världsarvsstaden Karlsk-
rona stärks på platsen.  

Målet med planförslaget är också att införa nya 
målpunkter på och på så sätt generera mer 
folkliv på platsen. Genom att skapa nya platser 
så som rosenträdgård och soltrappa att uppe-
hålla sig på så är förhoppningen också att fler 
personer skall uppehålla sig i parken och inte 
bara passera snabbt igenom. 

PLANFÖRSLAGETS HUVUDDRAG
Planförslaget innefattar en omgestaltning av 
hela Amiralitetsparken och Amiralitetsplatsen 
som är den parkering som ligger framför en-
trén till militärområdet. En ny användning för 
tunneln under klockstapeln föreslås och ravinen 
med spåret görs mer tillgänglig. Huvudidéerna 
i förslaget kommer att presenteras närmare var 
för sig. De olika delarna är numrerade i texten 
och finns utmärkta på den plankarta som är 
bifogad längst bak i dokumentet. Även 
sektioner som illusterar förslaget finns längst 
bak.  

Planområdet kan delas upp i fyra mindre 
delar:

-  En relativt öppen parkdel i norr 
mellan Amiralitetsgatan och Östra 
Prinsgatan. Här bevaras mycket av den 
karaktär som finns idag med vissa sto-
ra träd och mindre gräsytor. Ett par nya 
gångstigar tillkommer.

- Nästa del är den som innefattar mit-
tendelen av parken och klockstapeln. Här 
skapas en mer intim känsla med en ny 
trädgård och ökad aktivitet med ny lekplats.

- Den södra delen av parken med sin 
södersluttning blir en optimal solplats genom 
att trädbeståndet gallras ut och en ny sol-
trappa anläggs.

- Planområdets mest södra del är 
amiralitetsplatsen som fungerar som park-
ering till kulturskolan och omkringliggande 
verksamheter. Platsen får en ny mark-
beläggning. Och Skeppsgossekasernen får 
ny utformning av sin förgård.    

Planförslag
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Planförslag
PARKENS GRÖNSKA (1-2) 
Gräsmattorna (1) i parken är idag i dåligt 
skick på många ställen. Detta beror till stor 
del på träden som skuggar och tar mycket av 
näringen ur marken. Genom att många träd 
tas bort i parkens södra del så förbättras 
ljusförhållandena också för gräset. Nytt sås på 
de ställen där gräsmattan är i för dåligt skick 
för att återhämta sig själv.

Efter att ha tittat på kommunens 
trädinventering så föreslås att de lindar som 
står utmed parkens västra sida får stå kvar. 
För att rama in parken planteras en rad på 
samma sätt på utmed parkens östra ytterkant 
(2). Många av träden runt om järnvägssårets 
schakt sparas för att rama in och skapa min-
dre rum i den annars stora och öppna parken.
   
PARKENS GÅNGYTOR (3-4)
Stigarna i parken är idag grusade och det 
kommer största delen av dem vara även i 
fortsättningen. Dock så kommer trottoaren och 
cykelbanan flyttas in i parken på båda 
sidorna och för att öka framkomligheten på 
dessa plattläggs de(3). Genom att även att 
gång- och cykelstråken för förbipasserande 
läggs i parken så bidrar också detta till mer 
liv och rörelse.  Den smala remsa mark på 
cirka 2,5 meter där lindarna står 
mellan Gång- och cykelvägen och gatan är 
idag upptrampad och odefinierad. I förslaget 
planteras nytt gräs och ny kantsten läggs för 
att gränsa av bättre. 

De stigar som går inne i parken får nytt grus 
och ny kantsten(4). Vissa nya stigar anläggs 
i parkens norra del där det idag finns 
upptrampade ”genvägar”. I parkens södra del 
tas vissa stigar bort för att ge mer plats åt 
öppna gräsytor.  
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Planförslag
TUNNELN (5-6)
Tunneln som går under klockstapeln är idag 
låst med järngrindar. Dessa tas bort i förslaget 
och tunneln håll öppen för allmänheten under 
dagtid. På tunnelns väggar uppförs en 
utställning och världsarvsstaden Karlskrona(5). 
Det föreslås också ge möjlighet till tillfälliga 
utställningar i den korta tunneln som ligger 
under amiralitetsgatan om intresse finns. 
Tunneln får också ny belysning som hålls tänd 
även nattetid för att skapa ett spännande 
element i parkens mitt. 

För att göra tunneln lättillgänglig föreslås 6 nya 
trappor som går ner i schaktet 3 från vardera 
sidan om parken(6). Hela passagen får också 
ny markbeläggning av 20X20 cm stora sten-
plattor som löper ända från amiralitetsplatsen 
i söder. Det gamla järnvägsspåret sparas och 
plattorna läggs i samma nivå för att skapa en 
så slät gångyta som möjligt.    
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Planförslag
ROSENTRÄDGÅRD (7)
Vallgatan som idag går i öst-västlig genom 
parken förbi klockstapeln tas bort i förslaget 
och frigör ny yta. För att skapa ett centrum i 
parken så anläggs en rosenträdgård i 
anslutning till stapeln. Trädgårdens syfte är 
att skapa ett mindre och mer intimt rum i 
den stora parken. Det skall vara en plats att 
uppehålla sig på och där man känner sig 
bekväm att sätta sig och ta en paus på en 
av bänkarna.
 
Trädgården har smala grusade stigar och en 
vattendam i mitten. Längs med trädgårdens 
yttre stig finns det sittbänkar som skyddas av 
spaljéer med klätterrosor. Det finns även några 
mindre träd som skall fungera lite som 
avskiljare mellan trädgården och den övriga 
parken. Dessa träd är av olika sorter för att 
skapa liv och blomning vid olika tidpunkter. 
De träd som står närmast klockstapeln föreslås 
vara japanska körsbärsträd som har en vacker 
rosa blomning tidigt på våren. Även rosorna i 
rabatterna är av varierande art för att skapa 
ett brett spektrum av färger och dofter och ge 
blomning under en så lång period som möjligt.   

20

Sittplats i trädgården

Vy över trädgården



SOLTRAPPA (10) 
För att skapa mer sittytor i parken och 
samtidigt ta tillvara på de höjdskillnader som 
finns så skapas en soltrappa som strålar ut 
från trapporna ner till järnvägsspåret. Trappan 
syftar också till att göra järnvägsspåret och 
tunneln mer tillgänglig genom att den blir mer 
öppen mot amiralitetsplatsen i söder.

Trappstegen är i samma typ av granit som 
trapporna som leder ner till tågspåret och 
strålar ut från var tredje steg. 

Planförslag
KLOCKSTAPELN (8)
Klockstapeln står centralt i parken och lämpar 
sig som landmärke och besöksmål. Därför 
öppnas den för allmänheten genom att ett 
informationscenter om tunnelutställningen och 
andra turistmål kopplade till världsarvet inrättas. 
Stapeln som är ca 130m2 föreslås också 
kunna fungera som glasskiosk med enklare 
servering för dem som vill köpa sig lite fika 
att ta med ut i rosenträdgården. 
 
LEKPLATS (9)
Lekplatsen i parkens sydvästra hörn tas bort 
och ersätts med en ny som ligger mer i 
parkens mitt. Den nya lekplatsen ligger i vid 
den norrsluttning som på vintern används som 
pulkabacke av stadens barn. På detta sätt kan 
samma plats användas för lek året runt och 
sluttningen utnyttjas också för lekredskap så 
som rutschkana.
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Platsen får dock en helt ny karaktär av den 
nya markbeläggningen vars syfte är att skapa 
en yta där bilarna fortfarande får vistas men 
de skall för dens skull inte ta över. Ytan blir 
nu stenlagd istället för asfalterad och parker-
ingsplatserna markeras också i stenläggningen 
istället för med målade linjer. Den 
markbeläggning som föreslås samspelar med 
granitstegen i parkens soltrappa. Markbeläg-
gningen är av samma sorts 20X20 cm stora 
stenplattor som den i tunneln och de ”strålar” 
som kommer från trappan fortsätter som mör-
ka ränner av granit genom den annars ljusa 
markbeläggningen.

Skeppsgossekasernen där kulturskolan huserar 
får en ny förgård med träd och 
gräsplanteringar för att markera entrén (12). 

AMIRALITETSPLATSEN (11-12)
Amiralitetsplatsen kommer även i fortsättningen 
att användas som parkering då dessa 
platser är välanvända och behövs för att 
försörja trafiken som omliggande verksamheter 
genererar (11). Att skapa ett bilfritt torg här 
bedöms inte realistisk eftersom platsen ligger i 
utkanten av centrum och angränsar till militärt 
område så är det svårt att generera så pass 
mycket folk hit som skulle krävas för att skapa 
en levande plats. 

Planförslag
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Slutdiskussion
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Planförslaget skapar förutsättningarna som krävs 
och det är också allt planeringen kan göra. 
Vår uppgift är att ge folket goda möjligheter 
att använda den offentliga miljön sen är det 
upp till invånarna att ta den i anspråk och 
göra den levande. En god planering stimulerar 
men det är människorna som ger platsen sin 
verkliga karaktär. 
 

Om planförslaget skulle genomföra så skulle 
det medföra möjliga mötesplatser och 
aktiviteter för människor. Men betyder detta att 
parken i realiteten kommer att användas mer? 
Det kanske inte är så att parkerna i 
Karlskrona har en så viktig roll när staden 
präglas så starkt av skärgårdsnaturen? 
Parkerna har helt klart en viktig roll för dem 
som behöver rasta sin hund eller för barnen 
som bor i staden så att de får komma ut och 
leka i friska luften men kanske inte är lika 
viktig för den som har tid och möjlighet att 
ta sig till havet. Amiralitetsparken kan också 
komma att spela en stor roll för dem som vill 
komma ut i naturen men slippa blåst och 
terräng, till exempel så kan rosenträdgården bli 
en populär plats för de äldre att sitta och ta 
det lugnt.

Syftet med den här uppsatsen var att hitta 
ett angreppssätt för att ta sig an planeringen 
av det offentliga rummet. Här blev resultatet 
en plats med flera olika målpunkter och rum 
av olika karaktär. Det är nog det som krävs 
för att en park idag skall generera folkliv. Om 
parken återigen skall kunna bli ett 
vardagsrum i staden så måste folk känna att 
det finns något som stimulerar och drar dem 
dit. Förr var människor trångbodda och det 
blev i det offentliga man hade plats att träffas 
och umgås men idag är inte detta fallet. Vi 
träffas och umgås hemma och lägger mycket 
tid och pengar på att våra hem skall 
representera och spegla dem vi är. På samma 
sätt måste också en park få representera dem 
som nyttjar den; man måste känna sig bekväm 
och hemma för att man skall slå sig ner i 
gräset.
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Källor
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