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Karlskronas geografiska placering valdes en gång i tiden med  

omsorg. Läget i södra Sverige med Danmark som huvudfiende och  

endast en inseglingsränna gjorde platsen idealisk för att anlägga en  

befäst stad. Utifrån barockstadens ideal anlades ett rutnät av gator,  

monumentala stråk och platser. Den tidens främsta kompetenser  

samlades för att slå sina kloka huvuden ihop, från stadsplanerare  

och arkitekter till skepps- och befästningsbyggare. 

Att anlägga en örlogsbas, ett örlogsvarv och en civil  

stadskärna på några öar mitt i havet hade varit en nära på 

omöjlig utmaning för vem som helst. Men Karlskrona är inte 

vilken stad som helst. Här har vi sedan staden grundades 

1680 alltid tagit oss an komplicerade uppgifter med  

entusiasm och innovationsrikedom utöver det vanliga.

Välkommen  
till staden i havet
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I den traditionen har vi fortsatt. Genom åren har de främsta talangerna 

inom sina områden bidragit till att utveckla Karlskrona. Inte minst blir det 

tydligt i stadskärnan som framför allt ligger på ön Trossö som idag börjar 

breda ut sig till närliggande stadsdelar som Pottholmen och Björkholmen. 

Här sker nu en omvandling där gamla industritomter blir till attraktiva  

bostads- och handelsmiljöer, vilket bidrar till en förtätning av centrum. 

Engagerade fastighetsägare med stor förståelse för centrumhandelns  

Vid infarten till 
Karlskrona ligger 
Karlskrona  
stadsmarina.  
Området huserar 
även flera  
kontorsbyggnader,  
konferenslokaler, 
hamnkontor och  
restauranger.  
Här ligger även  
ett av Karlskronas 
sju hotell. 

situation har tillsammans med kommunen moderniserat stadskärnan  

utifrån en tydlig strategi. Gågator, parker och torg har omgestaltats för  

att bli estetiskt tilltalande, trygga och funktionella mötesplatser.

Tidiga beslut i stadens tillblivelse har givit oss förutsättningar att  

bygga vidare på. Många städer behöver skapa sin identitet, men  

Karlskrona är i tanke och genomförande ”staden i havet”.

Vår resa började för över 300 år sedan och vi har kommit långt.  

Vi har gått från militär stad till att bli allt mer civil, vi har våra unika  

förutsättningar och är dessutom världsarvsklassade. Och med det  

kommer ett stort ansvar att utveckla och bevara på samma gång. 

Vilken stad som helst hade nöjt sig med mindre, men nu är  

Karlskrona inte vilken stad som helst.
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Att få olika intressenter i en stadskärna att dra åt samma  

håll är en utmaning för vilken stad som helst. Men nu är 

Karlskrona inte vilken stad som helst. Här gjordes betydande 

insatser redan för 15 år sedan, vilket vi ser resultat av idag. 

Från strategi  
till praktik

Att titta gemensamt på olika utvecklingsprojekt i stadskärnan och  

därefter samfinansiera dem 50/50 när alla parter är överens – det kallar vi 

för ”Karlskronamodellen”. I Gehl Architects rapport och i översiktsplanen 

fanns en grund att stå på. Inledningsvis hade projekten svårt att ta fart 

och det blev tydlig att en gemensam målbild behövdes. Det som  

gjorde skillnad var att lära känna varandra bättre, till exempel genom 

gemensamma studieresor som gjordes av representanter från kommu-

nen, lokala politiker, fastighetsägare och näringsliv. Det ledde i sin tur till 

bildandet av samverkansorganisationen där parterna driver utvecklingen 

tillsammans. När den övergripande handlingsplanen bryts ner i konkreta 
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projekt så delas kostnaderna mellan kommun och fastighetsägare.  

Några samfinansierade exempel är omgestaltningen av Ristorgstrappan, 

delar av Stortorget, Fisktorget och gågatorna.

 

Organisation och styrelse
Karlskrona City (Karlskrona Centrumförening) jobbar strategiskt med  

att göra stadskärnan levande och attraktiv. Styrelsen består av  

representanter från den privata sektorn och cityfastighetsägarna samt 

flera förvaltningschefer från kommunen. En kontinuerlig dialog förs  

med alla parter för att få en så bred samsyn som möjligt.

 

Citysamverkan
Citysamverkansgruppen är en operativ grupp som åtgärdar saker i  

stort och smått med representanter från alla i samverkansorganisationen. 

Gruppen har även tillgång till andra aktivitetsgrupper för att få ut maximal 

effekt av de insatser som görs. Till exempel samverkan kring städning 

efter olika evenemang i stadskärnan, en krögargrupp, en världsarvsgrupp, 

med mera.

 

Finansiering och budget
Under en tioårsperiod har Karlskrona kommun avsatt sex miljoner kronor 

årligen för stadsförnyelse. De individuella utvecklingsprojekt som finns 

angivna i planen samfinansieras sedan med berörda fastighetsägare  

enligt principen hälften var (Karlskronamodellen). Utöver det tillkommer 

kommunal budget för exempelvis nytt kulturhus på Stortorget och  

utvecklingen av gator och miljöer i nya stadsdelen Pottholmen.

Handlingsplaner för stadskärnan
Hösten 2017 sammanställdes en gemensam handlingsplan baserad  

på vår vision. Vi jobbar utifrån målet att vara internationellt ledande,  

öka attraktiviteten som besöksmål, vara öppna och välkomnande samt  

ha nöjda invånare.

Våra strategier finns sammanfattade i Gehl-rapporten, översiktsplanen 

och detaljhandelsanalys för Karlskrona stadskärna. Utifrån dessa  

genomförs en rad aktiviteter som exempelvis omgestaltning av offentliga 

miljöer, förtätning av staden, utveckling av bemötande och service, med 

mera. Vi gör kontinuerlig uppföljning av våra insatser genom olika  

mätningar.

Förvandlingen av 
Borgmästaregatan 
är ett bra exempel 
på ett gemensamt 
utvecklingsprojekt  
i stadskärnan.  
Sommartid sjuder 
gatan, som tidigare 
kantades av  
parkerade bilar,  
av liv och rörelse.
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Hur ska Karlskronas stadskärna vara?  

Det finns tankar som vi sannolikt delar med alla städer; 

attraktiv, expansiv, hållbar och tillgänglig. Att nå det önskade 

resultatet är däremot en utmaning för vilken stad som helst, 

men nu tillhör Karlskrona inte den kategorin. Vi är bra på att 

omsätta ord till handling. Många av de delmål som satts  

upp är genomförda, pågående eller ligger i startblocken.  

Ingen kan se in i framtiden, men tack vare väl underbyggda 

strategier och nära samarbeten ser den ljus ut!

Den strategiska 
kärnan

En faktor som varit avgörande för utvecklingen av stadskärnan är  

Gehl Architects. En världsledande och prisbelönt arkitektbyrå som jobbar 

med devisen ”Making cities for people”. Karlskrona kommun ställde sig 

frågan; ”Varför ska vi investera i vår stadsmiljö?” Jo, för att det lönar sig. 

Gehl Architects bjöds in för att se Karlskrona i ett utifrånperspektiv,  

identifiera de värden som finns och ge förslag på hur vi kan framhäva 

dem. Parallellt gjordes egna utredningar och till slut hade vi ett gediget 

underlag. Alltihop summerades 2007 i Gehls slutrapport och arbetades 

sedan in i Översiktsplan Karlskrona 2030. Detta är nu vår ständiga  

ledstjärna i förändringsarbetet.

Vision och mål 
Stadskärnan har fått en egen vision: ”Karlskronas stadskärna ska vara  

internationellt ledande med fokus på upplevelser, tillgänglighet och  

kvalitet.” Det är stora ord, men inte omöjliga att förverkliga. 

Vi har också Vision Karlskrona 2030 – den framtidsbild som  

medborgare, näringsliv och politiker tagit fram tillsammans.  

Våra långsiktiga mål är kopplade till den visionen. Där jobbar vi utifrån 

perspektiv som ”världsarv i världsklass” eller ”ökad attraktion som  

besöksmål” för att nämna några. Grundläggande för alla mål är ett  

ekonomiskt, socialt och hållbart perspektiv.
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Historiskt grundades Karlskrona för att fylla ett försvarsstrategiskt behov. 

Idag jobbar vi med andra strategier för att fylla staden med liv och rörelse. 

Här är några av översiktsplanens fokusområden som berör stadskärnan:

Vi prioriterar förtätning och förädling av stadsmiljön och gestaltar de  

offentliga rummen för att stärka stadens identitet och attraktionskraft.  

Vi strävar efter funktionsblandning där bostäder, arbetsplatser och service 

är integrerade och skapar mötesplatser. Vi förbättrar kollektivtrafiken 

genom att placera ny bebyggelse i bra kollektivtrafikstråk vilket bidrar till 

ökad turtäthet och miljövinster. Och i kombination med det – en tydlig  

parkeringsstrategi för hela stadskärnan. Vi vill också ha en grönare stad 

där rekreation, god livsmiljö och biologisk mångfald får ta plats. 

Vi har genomfört flera handelsutredningar som resulterat i strategier för 

detaljhandelns utveckling i stadskärnan. Genom arbetet med Karlskrona 

Stadsmiljöprogram finns också gemensamma riktlinjer för stadskärnans 

aktörer kring skötsel, utseende och utveckling av den offentliga miljön.  

Vi skapar helt enkelt attraktiva mötesplatser för människor.

Den fullständiga översiktsplanen finns på kommunens hemsida.  

Där finns även programhandling för en ny översiktsplan med sikte på  

2050 som tas fram just nu. 

karlskrona.se/oversiktsplan

Karlskrona strävar  
efter att vara en  
både grönare och 
skönare stad där 
bland annat  
rekreation, god  
livsmiljö och  
biologisk mångfald  
får gott om plats.

ÅRETS STADSKÄRNA 2019



7    KARLSKRONA

ÅRETS STADSKÄRNA 2019

Den historiska 
processen
Arbetet med att skapa en fungerande och imponerande 

stadskärna började redan när staden grundades. Under 

slutet av 1600-talet och början av 1700-talet är staden en 

symbol för den nya stormakten Sverige. Det manifesteras 

med de breda gatorna och det monumentala torget med 

sina offentliga byggnader. I denna klassiska rutnätsplan har 

den civila staden sitt centrum än idag. Men den byggdes  

inte på en dag – och den krävde samordnade insatser. 

När vi pratar om dagens stadskärna i Karlskrona är det lätt att glömma 

bort dess ursprungliga syfte; att vara en örlogsbas uppdelad i en civil och 

en militär del. Det är den fortfarande, men under de senaste 30 åren har 

en förändring skett. Baserat på omvärldsutvecklingen har vi gått från att 

vara en relativt stängd stadskärna till att öppna oss, både för svenska 

medborgare och besökare från andra länder. 

I början av nittiotalet lämnade militären sina områden Sparre och  

Stumholmen. Dessa omvandlades i stället till civila ytor med bostäder, 

rekreationsområden, kontorsfastigheter och museer. 1993 anordnades  

till exempel årets Bomässa på Stumholmen bland barkasskjul,  

kronohäkte och flyghangarer. Saker och ting började sättas i rörelse,  

men omvandlingen gick långsamt till en början. Tio år senare knöts ett 

samarbetsavtal mellan fastighetsägare, kommun och centrumförening  

för att arbeta långsiktigt med stadskärnans utveckling.

Ytterligare ett stort steg togs när kommunstyrelsen beslutade om att 

förstärka centrumföreningens styrelse med två förvaltningschefer från 

kommunen för att ge den extra beslutskraft. Resultatet blev en gemensam 

avsiktsförklaring, vilket också skapade ett brett samverkansforum mellan 

alla aktörer i stadskärnan. Ett antal gemensamma studieresor till  

”Under de senaste  

30 åren har Sveriges 

torg blivit befolkade 

igen. Vi har blivit  

européer och behöver 

inte längre åka till  

Italien för att kunna ta 

en kopp kaffe på  

stadens torg.”

Torbjörn Andersson och  

PeGe Hilling, arkitekterna  

bakom trappsockeln som  

byggts runt Karl XI på  

Stortorget.
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Den 3 juni 1697  
lades den första  
grundstenen till  
den åttakantiga  
centralkyrkan  
Trefaldighetskyrkan. 
Den stod klar och 
invigdes tolv år senare 
den 27 juni 1709.

framstående städer genomfördes och beslut fattades om en  

prioritetsordning för stadsförnyelseprojekt under en tioårsperiod.  

Sex miljoner kronor avsätts årligen i kommunens budget för att  

fullfölja projekten. Nu är vi framme i 2019 och har en tydlig,  

gemensam färdriktning.

Verksamhetsplan och arbetsområden
Alla i samverkansgruppen har sina egna verksamhetsplaner som  

påverkar stadskärnan, men det finns också ett gemensamt  

åtgärdsprogram med prioriteringar. Detta är resultatet av diskussioner  

som styrgruppen tillsammans med Svenska Stadskärnor fört under 2018. 

2018 bjöds alla aktörer in till ett informationsmöte kring satsningen på 

Årets Stadskärna. Partnerskapet tog sedan fram förslag till uppstart av  

sju zoner i centrum som inte enbart är geografiskt styrda, utan tar  

hänsyn till aktörerna, verksamheters olika förutsättningar samt viss  

stråktillhörighet. Alla fick möjlighet att föreslå vad de vill göra för att  

utveckla stadskärnan. Arbetsprocessen följde SKL:s modell för  

dialog med syfte att skapa inflytande och medbestämmande.  

På initiativ från centrumutvecklaren genomfördes även ett dialogmöte 

med Cityfastighetsägarna lett av Reteam Group. 

De styrdokument som partnerskapet följer är handlingsplan för Årets 

Stadskärna och projektplan Årets Stadskärna 2018–2020.
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Trefaldighetskyrkan har samma  

planform som Santa Maria dei Miracoli  

i Rom. Kyrkan är utformad som en  

oktogon med ett cirkelrunt kyrkorum  

och en guldskimrande takkupol.
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Karlskronas utveckling har alltid byggt på samarbeten  

och inspiration från omvärlden. Flottbaserna i Chatham  

och Rochefort var sannolika förebilder. Varvschef Chapman 

studerade skeppsbyggarkonst i Holland och England  

och bjöd hit de bästa yrkesmännen på sin tid. Idag gör vi  

ungefär likadant. Vi lär oss av andra städers lösningar,  

testar ny teknik och bjuder in de främsta kompetenserna  

för att bidra med sina idéer.

Byggt på  
inspiration

Stadskärnan utvecklas kontinuerligt med målsättning att skapa  

mötesplatser där folk vill vistas. Vi ser över torg, parker, centrumstråk, 

lyfter berättelsen om våra historiska platser och låter staden närma sig 

vattnet. Människan och livet mellan husen är i fokus. Vi gör det i  

samverkan enligt Karlskronamodellen.

ÅRETS STADSKÄRNA 2019
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Med hjälp av AR-  
och VR teknik kan  
medborgarna på ett  
tydligt sätt se hur  
förslagna förändringarna  
blir. Hela Karlskronas  
stadskärnan finns  
som 3D-modell.
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Renhållning och skötsel
Det anordnas gemensamma insatser för att sköta om stadskärnan.  

Ett exempel är ”Våryran” som är en aktivitet för att städa ut vintern.  

Butikerna putsar fönster och exponerar säsongens nyheter samtidigt  

som kommunen sopar gator och pyntar stråken. 

2019 genomförs ”Skönare Karlskrona” initierat av Stadsbudskåren  

som syftar till att allmänhet och företag i Karlskrona bidrar till en  

renare kommun.

Digitalisering förändrar vardagen för alla – även i stadskärnan.  

I nära samarbete med IT-företag och Blekinge Tekniska Högskola testar  

vi nya lösningar som kan vara praktiska för medborgare och besökare  

och låter staden vara testplattform. Vi har grävt ner sensorer för att  

automatiskt mäta var det finns parkeringar och testat att mäta  

badtemperatur och andra flöden för att bättre kunna genomföra  

underhåll eller service. Kommunen går i bräschen för att skapa den  

här sortens tekniktjänster som kommer till nytta för medborgarna.  

Förändringar i staden tillgängliggörs med AR- och VR teknik för att  

medborgare på ett bättre sätt ska kunna leva sig in i det som sker.  

Hela stadskärnan finns som digital 3D-modell så att alla kan röra sig  

virtuellt i staden och uppleva nya projekt.

Bilden nedan är en  
3D-rendering av  
Stortorget. Längst upp 
i bild syns Fredrikskyrkan  
och mitt på torget det  
nu förverkligade  
granitpostamentet runt  
Karl XI:s staty.
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Ett av nordens största torg genomgår en förvandling  

och får nya trädalléer och mötesplatser. Rivningstomter  

ger plats för en ny stadsdel vid vattnet som förlänger  

stadskärnan. En av Sveriges mest klassiska stadsparker  

får nya planteringar, belysning och restaurang.  

Och det är bara början... 

Plötsligt  
händer det
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Helhetstrategin  
för Fisktorget 
inkluderar en ny 
biljettkiosk och en 
restaurang och  
uteservering. 
Kiosken har i ett 
framtaget förslag 
utvecklats till en 
modern tolkning av 
den saluhall som  
en gång funnits  
på platsen.

Gehl-rapporten identifierade flera viktiga områden för att göra  

stadskärnan mer tillgänglig, attraktiv och synliggöra dess historia.  

Hoglands park var ett sådant. En av Sveriges mest välbevarade  

stadsparker som härstammar från Gustav III:s tid. Den har kvar sin  

ursprungliga struktur sedan den ritades 1811 och har därefter  

omarbetats 1863 av Knut Forsberg. I nutid hade den dock blivit  

förvuxen och delvis otrygg. En av landets främsta landskapsarkitekter,  

Ulf Nordfjell, anlitades för att varsamt uppdatera parken. Gamla lindar  

avlägsnades och nya träd planterades. Från kommunens sida anlades  

en ny restaurang med scen och offentliga toaletter. Som ett resultat  

av medborgardialog fick parken även en specialdesignad lekplats i  

form av ett stort eklöv. En ny centrumhållplats för busstrafiken byggdes  

i parkens södra kortsida, vilken tidigare dominerats av Kronangallerians 

lastintag. 

Idag är Hoglands park en sjudande mötesplats som förmedlar en annan  

trygghetsupplevelse med ny belysning, gatstensbeläggning och grönska 

– och då återstår ytterligare etapper av utvecklingsarbetet i själva parken 

och dess omgivning. Omgestaltningen var en av åtgärderna som ledde 

fram till att stadskärnan fick ett arkitekturpris 2010. Upprustningen av  

parken skapar också nytt liv i fastigheterna runt om, vilket bidrar till mer 

folk i rörelse och ger förutsättningar för ett annat utbud i fastigheternas 

bottenplan. I förlängningen bildas nya handelsstråk som knyter samman  

stadskärnan med områdena Kungsplan, Landbron, Pottholmen och 

Stadsmarinan. 

Mycket av utvecklingen har skett parallellt i stadskärnan. För det  

klassiska Fisktorget, hemmahamn för skärgårdsbåtarna, fanns en  
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Ombyggnaden av Fredrikskyrkan är det största ombyggnadsprojektet i nutid för en 

svensk kyrka. Det resulterade inte bara i ett modernt och inbjudande kyrkorum med  

tydlig förankring i byggnadens historia, utan även Karlskrona kommuns arkitekturpris.

På Stortorget  
manifesteras Karl 
XI:s staty med ett 
nytt granitpostament 
som invigdes 2017. 
Platsen runt statyn 
har blivit en träffpunkt 
där människor nu kan 
mötas och umgås.
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färdig detaljplan, men när Scandic skulle bygga nytt hotell på intilliggande 

gasverkstomten stod det klart att marknivån behövde höjas med en dryg 

meter för att klara stigande vattennivåer i framtiden. För att jämna ut  

höjdskillnader och bilda en fin övergång skapades trappor framför  

hotellentrén samt ett trädäck som kragar ut över vattnet med sittplatser 

och konstverk. Trädäcket är ett av Sveriges tio bästa projekt för land-

skapsarkitektur, enligt en topplista framtagen av arkitekter från hela  

världen. Åtgärden ingår i en helhetstrategi för Fisktorget som också  

inkluderar en ny biljettkiosk för skärgårdstrafiken i kombination med  

restaurang och uteservering. Kiosken har i ett framtaget förslag utvecklats 

till en modern tolkning av den saluhall som en gång funnits på platsen  

och finns nu inlagd i budget.  

I enlighet med strategin ska stadens centrum komma närmare  

Borgmästarefjärden. Gestaltningsförslaget för Fisktorget skapar de  

förutsättningarna och överbryggar den barriär som vägtrafiken utgör idag. 

Etableringen av Scandic hotell har bidragit till att förstärka Fisktorget  

såväl rumsligt som attraktivitetsmässigt och turistverksamheter som  

exempelvis kajakuthyrning har etablerats. Succén med den pop up- 

restaurang som intog torget 2018 bevisar att det finns oerhörd potential. 

När Stortorget skulle vidareutvecklas behövde anorna från 1600-talet  

och dess roll som centrum för världsarvet tas tillvara. Landskapsarkitekt 

Torbjörn Andersson anlitades för uppdraget som nu realiseras i etapper. 

Först ut var en piazza för serveringarna, delfinansierat av krögarna, som 

också blev början på en inramning av torget med breddade trottoarer.  

I mitten manifesteras Karl XI:s staty med ett nytt granitpostament, vilket 

gör den till en tillgänglig mötesplats inspirerad av barockidealen.  

Torget som stadens mittpunkt och vardagsrum blir mer en mötes- och 

upplevelseplats än vad som kommit att bli en stor parkeringsyta.  

I östra delen planteras träd som förstärker rumsbildningen och tillför  

grönska där parkeringar nu koncentreras. Med nya Ristorgstrappan  

skapas promenadstråk över torget som binder samman gågatorna.  

Etableringen av ett nytt kulturhus i torgets sydöstra del kommer att  

stärka attraktionskraften ytterligare. 

För oss handlar alla dessa insatser om att skapa fler magneter i  

stadskärnan som lockar besökare och gör det trevligare att vistas där. 

2010 tilldelades Karlskrona kommun ett pris av föreningen Sveriges 

arkitekter för sitt ”ambitiösa samarbete med näringslivet för att förbättra 

stadsmiljön”. Som en bonus har Fredrikskyrkan på torget totalrenoverats 

och blivit ett av Sveriges modernaste kyrkorum. 

Ombyggnaden fick kommunens arkitekturpris 2018.

Nyligen planterades  
de 16 Korstörneträden 
intill Fredrikskyrkans 
norra långsida. När 
träden är på plats ska 
mellan 4 000–5 000 
blomlökar sättas och 
stora delar av ytan  
intill kyrkans bägge 
långsidor stensättas.
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Tillgänglighet är en utmaning för vilken stadskärna  

som helst. Även i Karlskrona där vi är omgärdade av  

vatten och alltid har fått göra det bästa med det vi har.  

I dagsläget har vi en stor mängd fordon som rör sig i  

stadskärnan dagligen. En viktig framtidsfråga är hur  

stadskärnan ska fortsätta utvecklas till en mer attraktiv  

och tillgänglig helhet – utan ökad biltrafik.

En kärna av  
liv och rörelse

Vi har en ambition att få folk att cykla och promenera i större utsträckning. 

Som en del i arbetet har kommunen elcyklar för uthyrning till allmänheten 

och har i samverkan med fastighetsägarna satsat på cykelparkeringar i 

stadskärnan. Baserat på de insatser som gjorts för ökad tillgänglighet för 

fotgängare och cyklister fick vi pris från föreningen FOT 2011.

Bil och båttrafik 
En del i vår trafikstrategi är att minska antalet bilar i den absoluta  

stadskärnan för att förbättra för gående och cyklister. Det åstadkoms  

delvis via förtätningar i stadsbilden och prioriterad kollektivtrafik med  

bättre tillgänglighet och turtäthet. Karlskrona kommun är också bland  

de första i världen som erbjuder en elbilspool där både företag och  

privatpersoner kan hyra kommunens elbilar efter kontorstid. Dessutom 

finns flera bostadsrättsprojekt som ingår i Move About som är ledande 

inom elfordonspooler.

Men Karlskrona är också staden i havet och båttrafiken är en naturlig 

del av kommunikationerna. Skärgårdsbåtarna kör både kollektivtrafik  

och sightseeing mellan öarna. Under senare år har nya linjer introducerats, 

inte minst Hop-on Hop-off-båtarna som blev en stor succé 2018.  

Totalt var det 101 734 personer som reste med Skärgårdstrafiken förra 

året, vilket är nytt rekord.

16    KARLSKRONA
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Citylogistik och varuleveranser 
Sedan omvandlingen av stråken i stadskärnan påbörjades finns  

numera 800 meter gågata och mer är under utveckling. Varuleveranser 

med lastbilstrafik till gågatorna får genomföras mellan klockan 05.00  

och 11.00, vilket har minskat trafiken. Allt för att göra gatorna säkrare  

för fotgängare och cyklister. 

Kollektivtrafik 
Blekingetrafiken i samarbete med Karlskrona kommun har ökat  

bussturtätheten för att i sin tur minska bilresandet. Sedan augusti 2016  

mäts alla inpendlare till stadskärnan under rusningstimmarna.  

Ökningen av det kollektiva resandet in till Trossö har ökat med mer än  

40 procent på ett år.

Parkering och bryggor
2012 blev Karlskrona först i Sverige med ett webbaserat system för  

parkeringsavgift på kommunala parkeringsplatser i stadskärnan.  

Nu satsas det på ett gemensamt parkeringsledningssystem för  

kommunens allmänna parkeringsplatser och de privata parkeringshusen. 

Fastighetsägarna går i bräschen med digital hänvisning av lediga platser i  

parkeringshusen. 2011 togs en parkeringsstrategi fram för stadskärnan 

baserad på Gehl Arhcitects stadsmiljöanalys och vår trafikstrategi.  

Intäkterna från parkeringsavgifterna återinvesteras i utveckling och  

underhåll av centrum. 2017 infördes ett städschema för gatorna som  

också skapade rotation på parkeringsplatserna närmast handelsstråken.

Vi utvecklar våra kajer och havsnära miljöer till mötesplatser som  

knyts samman med stadskärnans huvudstråk. Skeppsbron är i det  

närmaste färdigbyggd medan intilliggande Handelshamnen på sikt ska 

omgestaltas. Just nu används den som populär husbilsparkering, vilken 

blev utnämnd till Årets ställplats 2016. Strax intill ligger gästhamnen  

med plats för 248 båtar. Beläggning och antalet gästnätter för båtar och 

husbilar ökade 2018 med 8,5 procent respektive 30 procent. Vi har även 

anlagt pendlarplatser för båtar och kajaker.

Öppettider 
Det finns en långsiktig ambition att fler verksamheter ska hålla  

söndagsöppet i stadskärnan och diskussioner förs mellan aktörerna.  

En ökad efterfrågan har gjort att en av de största galleriorna har  

öppet alla dagar i veckan från och med 2019.
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Konsekvensanalys, planarbete, funktionsintegration...  

Det låter torrt men är grundläggande för att förverkliga våra 

mjuka värden i praktiken. Det övergripande målet är att 

Karlskrona ska stå för mångfald, trygghet och gemenskap, 

vilket även ska återspeglas i stadskärnan. Något vilken stad 

som helst skulle skriva under på, men som vi anstränger  

oss för att åstadkomma.

Den mjuka  
kärnan

Vad är viktigt med en specifik plats? Medborgarna vet bäst. Som en  

del i vårt planarbete får de besvara frågor om en plats egenskaper,  

tillgänglighet, trygghet, barnperspektiv och mångfald. De mjuka  

värdena fångas upp och blir en grund i det fortsatta arbetet. Pottholmen, 

den stadsdel i kärnan som just nu genomgår en omvandling, är ett  

exempel på hur vi tänker. En plats där det ska vara lätt att leva för alla 

med närhet till kollektivtrafik och cykelvägar, handel och service.

Rent, tryggt och säkert 
Alla som besöker vår stadskärna ska känna sig trygga oavsett tid på  

dygnet. Brottsförebyggande rådet i Karlskrona arbetar för att öka  

tryggheten genom samverkan mellan olika aktörer. Sedan många år  

har föreningslivet nattvandrat i stadskärnan och det hålls kontinuerligt  

utbildningar i ”Ansvarsfull alkoholservering” för krögare. Syftet är att  

restaurangpersonalen får de kunskaper som krävs för att alkohol- 

serveringen ska skötas på ett ansvarsfullt sätt och minska problem  

på stan.
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Efter medborgardialog och samverkan med Brottsförebyggande rådet 

har säkerhet och trygghet i Hoglands park ökat tack vare nybyggnationer, 

ökat flöde av människor och belysning i området. Trots detta ändrades 

aldrig de historiska grundvärden som ska bibehållas i parken.

Service, offentlig och privat 
Mycket av vår service är vad man kan förvänta sig, men vi tar också  

nya grepp. Karlskrona kommun blev exempelvis nominerade till  

Sveriges Digitaliseringskommun 2017. Genom digital teknik möjliggörs  

en enklare vardag för privatpersoner och företag, en smartare och  

öppnare förvaltning samt en högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. 

Internet of Things kommer påverka vår service i framtiden. Det pågår  

just nu teknikutveckling kring fastighetsskötsel och driftövervakning, 

smarta hem, e-hälsa och välfärdstjänster.

Ett annat projekt är initiativet Serverat, som erbjuder service till  

entreprenörer som vill starta företag inom restaurangbranschen,  

i samverkan mellan flera myndigheter och SKL.



20    KARLSKRONA

ÅRETS STADSKÄRNA 2019

Det finns fantastiska  

förutsättningar med allt vatten  

i Karlskrona. Det finns möjligheter  

att bygga fina bostäder.  

Men man ska hålla fast vid  

traditionerna, inte bygga likadant  

men ta inspiration. 

Björn Malmström, arkitekten och hjärnan bakom Marinmuseum.
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En konstutställning i ett kruthus mitt i skärgården.  

En fullsatt utomhusbio i en bastion. En ubåt från kalla  

kriget inrymd i en egen majestätisk byggnad. Myllrande  

handelsstråk och mysiga uteserveringar. Karlskrona  

kan få vilken stad som helst att snegla avundsjukt  

på allt som händer i stadskärnan.

I händelsernas 
centrum

Shopping, hotell, caféer och restauranger är något varje stadskärna  

erbjuder. För en relativt liten stadskärna som vår står vi oss bra i  

konkurrensen med en mix av butiker, från stora kedjor till unika butiker  

(64 procent) som drivs lokalt med handplockat sortiment.

För den som är hungrig finns allt från fine dining till gatukök. Antalet  

caféer och restauranger i stadskärnan har legat stabilt över tid, men  

uteserveringarna har blivit fler sedan ombyggnaden av Ronnebygatan  

och Borgmästaregatan. I somras bidrog det till ett närmast kontinentalt 

folkliv på gatorna.

ÅRETS STADSKÄRNA 2019
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Karlskrona bjuder på kulturupplevelser, men också spännande shopping. Allt från  
stora kedjor till små unika butiker som drivs lokalt med handplockat sortiment. 
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Merparten av Karlskronas hotell och vandrarhem ligger också i  

stadskärnan. Idag finns sju verksamheter där du kan sova gott och  

Scandic planerar dessutom en utbyggnad för att möta efterfrågan.

Den kulturella stadskärnan
Världsarvsutnämningen genomsyrar mycket av vårt kulturliv. I samband 

med 20-årsjubileet anordnades till exempel den första Världsarvs- 

festivalen. Karlskrona kommun är också engagerade inom EU-projektet 

DUNC, Development of UNESCO Natural and Cultural Assets, med fokus 

på världsarvet.

Baserat på vår historia har vi två framstående museer i stadskärnan. 

Marinmuseum är ett av sydöstra Sveriges största besöksmål och där 

visas utställningar om stadens utveckling från då till nu. Sedan 2014 ingår 

även den unika Ubåtshallen. Förra året besöktes museet av cirka 280 000 

personer. Inrymt i det Wachtmeisterska palatset ligger Blekinge museum 

som hade omkring 100 000 besökare förra året. En ny satsning är deras 

Världsarvsmuseum som siktar på att bli ett internationellt besöksmål.

I och med omgestaltningen av Stortorget byggs ett nytt kulturhus med 

bibliotek som ska stå färdigt 2022. Det innebär att hela torget blir  

omringat av kulturbärande verksamheter.

Via guidade skärgårdsturer nås Lindholmen i Örlogshamnen samt  

befästningarna Kungsholms fort och Drottningskärs kastell. 2018 blev 

också startskottet för Karlskrona kulturarkipelag. En satsning som  

erbjuder konst, teater, musik och världsarvsupplevelser på tre holmar 

strax intill stadskärnan.

Ett annat sätt att levandegöra vår historia görs av Kulturkompaniet 

som arbetar i den fysiska stadsmiljön. De erbjuder bland annat historiska 

stadsvandringar, kulturprogram och upplevelsepaket. 

En stor del av Karlskronas kulturella identitet finns i Marinens Musikkår. 

Kåren har anor sedan 1680-talet och har verkat i obruten linje sedan dess. 

De genomför varje år cirka 150 framträdanden och marscherar ofta i 

stadskärnan till åskådarnas ovationer.

Man skulle kunna nöja sig där, men kommunfullmäktige har dessutom 

beslutat om en årlig ”kulturmiljon” för att stärka utbudet ytterligare.

Den handlingskraftiga stadskärnan
För att stimulera tillväxt för handel och service i stadskärnan genomförs 

dialogmöten med 268 aktörer och cirka 50 fastighetsägare. Två nya  

områden är etableringsfrågor och en evenemangsgrupp.

Ett nöjesliv under förändring
Mycket av nöjeslivet i stadskärnan har förflyttats från nattklubbarna till 

krogarna, vilket har lämnat ett tomrum. Krögargruppen, Karlskrona City 

och kommunen har identifierat behovet av nya nöjesställen och påbörjat 

en översyn av kvällsekonomin. En målgruppsanpassad behovsanalys ska 

tas fram där både nuvarande samt önskat utbud presenteras.

Marinens musikkår  
har anor sedan 1680- 
talet. Musikkåren  
genomför varje år runt 
150 framträdanden  
och marscherar  
ofta i stadskärnan.
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Under 2018 genomfördes 86 evenemang i stadskärnan.  

Det är imponerande för vilken stad som helst, men kanske 

extra mycket för en skärgårdsö. Vi har frotterat oss  

med filmstjärnor och 10 000 personer slog publikrekord  

tillsammans med Zara Larsson. För att nämna något.  

En nystartad evenemangsgrupp satsar dessutom på  

att öka antalet evenemang i stadskärnan.  

Kärnan kommer att gunga.

Evenemang  
i stadskärnan

Vi gillar festivaler. Särskilt i stadskärnan. 2017 startade vi vår  

Bok & Hav-festival som satsar på hög litterär kvalité och internationell  

prägel. Därifrån är inte steget långt till filmens värld. Där har vi  

Carl International Film Festival som fokuserar på film i Östersjöregionen. 

Premiärfilmen 2017 var The Nile Hilton Incident med Fares Fares och  

förra året premiärvisades den hyllade Gräns. Vi arrangerar Karlskrona  

Pride för att hylla kärleken och mångfalden, vilket avslutas med en  

färgsprakande parad genom stadskärnan. För att fira 20-årsjubileet av 

världsarvsutnämningen anordnades Världsarvsfestivalen i oktober 2018. 

Totalt 115 aktiviteter belyste olika delar av världsarvet. Sedan får vi inte 

glömma vår stora stadsfestival - Karlskrona Skärgårdsfest, som årligen 

erbjuder minst 500 kostnadsfria aktiviteter som matmarknader,  

utomhusbio, streetsport och cirkus. Då fylls dessutom Stortorget med 

besökare på festens många konserter.

ÅRETS STADSKÄRNA 2019
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Skärgårdsfesten bjuder på världsarvets unika historia, men också den moderna stadens 

puls och folkliv. Levande parker och torg bjuder på musik, fest och oförglömliga minnen.
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Musik
Så ofta vi kan fyller vi stadskärnan med musik. I somras spelades  

livemusik nästan dagligen på pop up-restaurangen på Fisktorget.  

Där anordnades även Karlskrona Musikfest som är en konsertkväll där 

Karlskronas främsta musiker får tolka sina favoritartister. Under julhelgen 

sammanstrålar flera av dem igen under namnet Stilla Nätters Kapell och 

spelar inför utsålda hus – ofta på oväntade platser i stadskärnan som 

Stadshotellets festvåning eller Amiralitetskyrkan. Under Skärgårdsfesten 

kan man se entrébelagda konserter på Stortorget. 2018 slogs rekord  

med 10 000 besökare på Zara Larssons spelning. I utbudet ingår också  

de konserter som anordnas på Konserthusteatern och Karlskrona  

konsthall.

Mat och dryck
Vi gillar så klart smaker också. Krogrundan är ett välbesökt koncept, 

arrangerat av krögargruppen och Karlskrona City, där krogar i stadskärnan 

går samman och erbjuder dryckes- och smakportioner. De senaste åren 

Kvartsfinalmatchen  
mellan Sverige och 
England sommaren 2018 
samlade storpublik på 
Fisktorget.
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har ett antal pop up-restauranger öppnats i stadskärnan, senast  

på Fisktorget sommaren 2018. Där bjöds gästerna på kostnadsfria  

aktiviteter som livemusik, quiz och fotbolls-VM på storbild. Vi har även  

en tradition av ölfestivaler och från 2019 även en egen vinfestival.

Marknader
En tradition med minst 200 år på nacken är Lövmarknaden – en av 

Europas största utomhusmarknader med cirka 600 knallar och tusentals 

besökare. Torsdagen före midsommarafton fylls stadskärnan med  

knallar, mat och underhållning. En mer nygammal tradition är vår  

årliga julmarknad som flyttade in till centrum i december 2018.  

Mängder av knallar intog stadskärnan och alla aktörer höll öppet.  

I många år har Karlskrona City med stöd av kommunen och andra  

aktörer även anordnat torgfest och vårmarknad.

Marinens dag
Marinens Dag är en återkommande tillställning där stadskärnan  

plötsligt blir dubbelt så stor. Då öppnas Marinbasen för allmänheten som 

får möjlighet att besöka de delar av världsarvet som normalt sett ligger 

inom skyddat område. 2018 tog Marinens dag emot 12 000 besökare.

Walk in the park 
Walk in the park är ett återkommande mat-, inrednings- och modeevent 

som fokuserar på zonen runt Hoglands park. Ett samarbete mellan flera  

av aktörerna runt parken och Karlskrona City.

Fashion 
Fashion är Karlskronas stil- och modeevenemang som anordnats i  

flera år. I grunden är det ett samarrangemang mellan flera näringsidkare 

inom konfektion och inredning, med stöd av Karlskrona City som även 

samordnar det med Denim Days i butikerna. 

Våryran 
På våren sopar vi bort och vårstädar stan. Ett nytt samarbete mellan  

kommunen, fastighetsägare och handeln som samordnas av Karlskrona 

City. Samtidigt som staden städas skapas vårstämning i butikerna  

och festligheter annordnas i city. 

Idrott
Karlskrona har många föreningar som arrangerar sportevenemang i  

stadskärnan: SM i rally med start och målgång på Stortorget. Sportfish 

masters som har SM i gäddfiske. SUP-SM som avgörs i samband med 

Karlskrona Skärgårdsfest. Kustjagaren och Karlskrona Swimrun som är 

populära motionslopp med målgång på Stortorget. Under temat Träning 

och Hälsa i Parken erbjuder de träningsanläggningar som är medlemmar i 

Karlskrona City gratis gympa i Hoglands park varje måndag-lördag under 

sommaren. Och på vintern när isarna bär anordnas också hockeymatchen 

Karlskrona Winter Classic på Borgmästarefjärden vid Fisktorget. I området 

byggs dessutom en ny eventarena för både sport, konferens och nöjen. 
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Syns man inte finns man inte. Med Karlskronas utbud,  

våra evenemang och sevärdheter i ryggen sprider vi  

budskapet om vår stadskärna i vitt skilda kanaler,  

från kartor till virtual reality.

Vi syns  
i Karlskrona

En stor del av Karlskronas profil är som bekant utnämningen  

till världsarvsstad 1998. I varumärkesanalyser förknippas Karlskrona  

oftast med det militära och maritima samt skärgården, men även  

”Sveriges soligaste stad” eftersom vi ofta ligger bra till på den listan.  

En devis som används i olika sammanhang är ”staden i havet”.  

Centrumföreningen har sin egen profil med devisen ”Vi arbetar  

gemensamt för ett attraktivt Karlskrona City”.

Marknadsföring
Nedan följer en rad komponenter som tillsammans utgör en bred  

marknadsföringsinsats för Karlskrona i allmänhet och stadskärnan  

i synnerhet.

Karlskrona Magazine
Under flera år gav ett antal privata och offentliga aktörer ut tidningen 

Karlskrona Magazine med reportage från ett levande centrum fyllt av  

butiker, näringsliv, stadsutveckling, evenemang och människor.  

Tidningen nådde 411 000 läsarkontakter i sydostregionen vilket innebär 

cirka 80 procent av befolkningen i utgivningsområdet. 30 000 separata  

magasin distribuerades runt om i Karlskrona kommun i magasinställ  

samt via värdar och evenemang.

i Karlskrona
Karlskrona kommun ger ut tidningen i Karlskrona fyra gånger om året.  

Här berättas om saker som händer i stan – inte minst omvandlingen av 

stadskärnan. Tidningen distribueras till alla hushåll i kommunen. 

KarlskronaAppen 
I vår egen app finns parkeringsinfo, felanmälan, öppettider, lunchguider, 

tidtabeller med mera samlat.

”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  

liknande uppgifter.  

Örlogsbaser spelar en  

viktig roll under de  

århundraden när storleken  

på ett lands flottstyrka var  

en avgörande faktor i  

europeisk realpolitik och 

Karlskrona är den bäst  

bevarade och mest  

kompletta av dem som  

finns kvar.”

UNESCO
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Extraordinär
Under 2018 fick flera av stadskärnans aktörer information om satsningen 

på Årets Stadskärna och initiativet Extraordinär 2018. Att vara extraordinär 

syftar till att skapa lagkänsla bland aktörerna och få alla att göra det lilla 

extra i mötet med kunden/besökaren.

Sociala medier
Karlskrona och stadskärnan exponeras flitigt i samtliga av partnerskapets 

sociala medier. Så långt det är möjligt delar man varandras information 

och kanaler. De främsta verktygen är Facebook, Instagram, Youtube och 

Twitter.

Besöksinformation
Olika trycksaker med besöksinformation finns på Karlskrona turistbyrå 

samt på Fisktorget under sommartid. Under 2018 distribuerades  

exempelvis 70 000 kartor kostnadsfritt. Visit Karlskrona samarbetar  

med Arrivalguides som är världsledande inom destinationsinformation  

och stadsguider. Karlskronas besöksguide har exponerats för cirka  

1,5 miljoner människor och uppdateras en gång i månaden. Den trycks  

årligen i 50 000 exemplar i en svensk/engelsk upplaga och delas ut i 

stadskärnan samt på alla hotell, vandrarhem och campinganläggningar.

Barnens Karlskrona
Tio aktörer bildar ett nätverk med barn- och familjeaktiviteter och har  

en gemensam budget för att marknadsföra sig mot barnfamiljer.

Evenemangskalender
Karlskrona kommun och Visit Karlskrona erbjuder stadens aktörer  

kostnadsfri marknadsföring av evenemang genom en kalender på  

www.visitkarlskrona.se.

Medlemsinformation och marknadsföring
Karlskrona City erbjuder sina medlemmar nyhetsbrev, gemensam  

marknadsföring via sociala medier, hemsida, LED-skyltar, tidningar,  

affischer och marknadsföringsmaterial utan kostnad.

Medborgardialoger
Medborgardialoger har förekommit länge i Karlskrona. Ett återkommande 

forum är eventet Boläge som årligen visar upp nya bostadsprojekt.  

Det finns även en digital plattform där alla kan lämna in sina synpunkter till 

kommunen. Under 2019 kommer medborgare få tycka till om  

Karlskronas nya översiktsplan. Kommunen turnerar just nu med sin  

”infokub” – en ombyggd fartygscontainer i vilken det pratas utveckling  

med medborgarna. För en bättre visuell upplevelse används Virtual  

Reality-glasögon och en interaktiv karta som visar hur planerna ser ut. 

Under hösten 2018 har samråd med VR genomförts bland annat kring 

Stortorgets omvandling.
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Karlskrona är inte vilken stad som helst – särskilt inte när  

det kommer till stadskärnan. Vi vill anta de utmaningar som 

väntar och utveckla den till ett besöksmål i världsklass.  

Det finns fortfarande mycket att göra, men med våra  

mått mätt är vi en bra bit på väg. Dessutom har vi statistik 

som backar upp oss. 

Ett mått  
på framgång

Genom samverkan har vi lyckats utveckla stadskärnan positivt.  

Det visar de mätningar som görs årligen. Om vi studerar våra evenemang 

så genomfördes totalt 132 under 2018 och av dem var 86 i stadskärnan. 

Skärgårdsfesten blev dessutom den publikmässigt största hittills.

Besöksstatistiken visar ökade siffror de senaste åren, delvis tack vare 

färjeförbindelser där minst hälften av turisterna besöker stadskärnan  

minst en dag. 

Visit Karlskronas gästundersökning visade att merparten av våra  

besökare väljer hotell som övernattning tätt följt av camping. De flesta 

stannar hos oss mellan 4–6 nätter. Då hinner de också gå på museer.  

Blekinge museum har till exempel ökat besöken med 50 procent över  

en femårsperiod.

Tillgänglighet och handel
Vi har blivit mer tillgängliga på en rad punkter. Kollektivtrafiken har allt  

fler resenärer vilket också gäller skärgårdstrafiken. Kommunen har  

byggt ut cykelvägnätet och ordnat elbilspool för uthyrning. Ett stort  

antal fastigheter längs gågatorna har tillgänglighetsanpassats med  

ramper och allt fler butiker håller söndagsöppet.

Dagligvaruhandeln utvecklas positivt och bäst går det för restauranger 

och caféer som sedan 2009 fördubblat sin omsättning från 154 mkr till 

346 mkr.

Kommunens målsättning är att bygga 500 nya bostäder per år för att  

möta den demografiska utvecklingen. Enbart 2018 togs det fram plan  

på 540 nya bostäder.
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Till ytan är vår stadskärna begränsad av det  

omgärdande havet, men vi växer ändå. Ambitionen är att 

bygga 500 lägenheter om året. Enbart området Pottholmen 

har 440 lägenheter som kommer färdigställas inom fem år.  

Vi får även nya kontorsfastigheter, garage och restauranger 

– samtliga i attraktiva lägen. Ändå har vi bara uppnått en 

bråkdel av det vi planerat.

Växtkraft  
i centrum

Vi tycker om att sätta ribban högt. Till exempel förbereder vi oss på att 

vara 100 000 invånare i Karlskrona år 2050. Det innebär att kommunen 

behöver växa med 5 000 nya bostäder och då behöver också stadskärnan 

växa norrut. Det kan låta mycket, men är inte omöjligt. Att vi känner oss  

trygga inför en befolkningsökning beror på bättre utnyttjade ytor i  

stadsbilden och smarta sätt att utveckla och bygga bostäder.  

Här kan du se lite av det vi tänker genomföra.

Förtätning och förädling 
Genom hela den här ansökan löper vår röda tråd, vilken baseras på vår 

översiktsplan. Stadskärnans kvaliteter prioriteras högt där gestaltning  

av offentliga rum stärker dess identitet och attraktionskraft. Vi arbetar  

kontinuerligt med att förädla och utveckla stadsbilden så att den blir  

funktionsblandad och attraktiv. Vi förser stadskärnans stråk med ny  

markbeläggning, utökade gågator och uteserveringar. Vi skapar  

magneter som lockar besökare till, och binder ihop, olika delar av  

centrum. Se tidigare exempel som Stortorget, Fisktorget och  

Hoglands park.

Pottholmen
Den nya stadsdelen Pottholmen blir en grönskande stadsdel med  

trädplanterade gator, torg och parker. Alla kvarter har kommersiella lokaler 

i bottenplan som bidrar till attraktiva gaturum. I den påbörjade första  

etappen kommer cirka 450 bostäder att byggas samt ett rekreationsstråk 

för gående och cyklister utmed vattnet. Under 2019 kommer ytterligare 

två kvarter att byggas. 
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På Pottholmen byggs  

just nu 450 bostäder  

utmed vattnet. Under 

2019 kommer ytterligare 

två kvarter att byggas. 
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Så nära vattnet som det bara går. Pottholmen växer just nu fram bara ett stenkast  

från stadskärnan. Några strosande steg till allt du behöver. 
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Mer stad i havet
När man närmar sig Karlskrona möts man av vatten, men många av  

ytorna längs infarten är gamla industritomter. Den före detta oljehamnen 

på Hattholmen är en av dessa och den blir vårt nästa stora utvecklings-

område där vi kommer att fortsätta bygga stad i havet. Tillsammans med 

Pottholmen och Skeppsbron bildar det en ny entré till stadskärnan med 

bostäder, kontor, handel och service samt marina.

Eventarena
Mitt i stadskärnan intill Fisktorget byggs en ny eventarenan på 8 000 kvm 

som ska stå klar under våren 2019. Den kommer att inhysa en huvudhall 

för cirka 2 500 åskådare och en sidoarena för 600-700 åskådare.  

Det blir en multifunktionell miljö för såväl idrott som konferenser och  

konserter. Att flytta in den typen av aktiviteter till stadskärnan kommer 

spilla över på all näring från hotell till butiker.

Kulturhus och kulturtorg
Fyra arkitektteam har valts ut för att ta fram ett förslag på utformning  

av det nya kulturhuset på Stortorget. Kulturhuset ska utgöra en del av  

ett kulturtorg, tillsammans med Vattenborgen, nuvarande biblioteket,  

kyrkorna och konserthuset.

De danska arkitekterna 
Magnus Haahr Nielsen 
och Stefan Jesper Gründl 
kallar sitt vinnarbidrag  
”A blue entrance  
to the city in she sea”.
Bidraget vann den 
internationella arkitekt-
tävlingen Europan 14 där 
unga arkitekter från hela 
Europa har skickat in  
tävlingsbidrag.
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”Jag har varit på  
många ställen, men  
Karlskrona måste vara  
det allra trevligaste.”

Christer Björkman, exekutiv tävlingsproducent för Melodifestivalen

ÅRETS STADSKÄRNA 2019
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Sedan Karl XI valde vår ö för sin nya flottbas har vi vuxit och 

aldrig slutat blicka framåt. Vi har antagit den ena ”omöjliga” 

utmaningen efter den andra och alltid hittat nya vägar  

tillsammans. Tack vare vår stad i havet har vi något unikt  

som våra invånare och besökare alltid bär med sig.

Därför är vi  
Årets stadskärna

Sedan början av nittiotalet då marinen tog ett kliv tillbaka har vi förtätat 
stadskärnan och låtit nya havsnära stadsdelar växa fram. Mångfald, 
kreativitet och gemenskap kännetecknar oss. För alla planärenden görs 
analyser som fångar upp de mjuka värdena. Pottholmen är ett exempel  
på en funktionsblandad stadsdel i centrum där det kommer märkas. 
För att öka köpkraften i stadskärnan startade vi ett långsiktigt utvecklings-
arbete. Målmedvetet har vi arbetat med att skapa ett marknadsanpassat 
utbud, ta fram utbildningspaket för att möta konsumenternas förändrade 
köpbeteenden samt utveckla kundlojaliteten. Vi har ovanligt många unika 
butiker och 70 extraordinära aktörer i stadskärnan där allt fler väljer att 
hålla söndagsöppet. 

Våra museer är stora publikdragare. Det går även bra för Karlskronas 
lokala krögare som fördubblat omsättningen för restauranger och caféer 
sedan 2009. Vi blev nominerad till Sveriges Digitaliseringskommun 2017 
genom tjänster som möjliggör en enklare vardag för privatpersoner och 
företag. Vi kom på andra plats i den nationella tävlingen eDiamond Award 
2018 med den digitala tjänsten Serverat. 

Med utgångspunkt från Gehl Architects strategier har vi skapat ett unikt 
samarbete mellan alla aktörer vilket sträcker sig från planering till skötsel 
av den offentliga miljön. Kommunen satsar årligen 6 miljoner kronor för 
utveckling av stadskärnan. Utöver det tillkommer de miljardinvesteringar 
som privata fastighetsägare står för inom den närmaste tioårsperioden

Tillsammans jobbar vi aktivt med upplevelser, evenemang och  
besöksdragande verksamheter. Vi utökar vår nätverkskarta och skapar 
grupper där behov, engagemang, inflytande och delaktighet är drivkrafter 
för att tillsammans utveckla vår stadskärna. I förlängningen hela  
Karlskrona.

Det klarar inte vilken stad som helst.

Kontaktperson

Anneli Robertsson

Centrumutvecklare

Tillväxtavdelningen

Karlskrona kommun

anneli.robertsson@karlskrona.se 

0455-30 39 59

Cityfastighetsägarna
i Karlskrona


