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Karlskronas 
stadsmässighet
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Ett formellt 
och informellt 
välkomnande

Karlskrona har en särskild poesi. Här finns en 
spänning mellan det monumentala och det folk-
liga. Mellan stramt och lättsamt, stort och litet. 
Det är en spänning som härrör från å ena sidan 
historiska stormaktsambitioner, och å andra sidan 
naturen – berg, öar och det ständigt närvarande 
havet. 

Fästningar, kruthus och den stora stenmuren hade 
kunnat ge staden en väldigt hård känsla, men mi-
litärmaktens tyngd och räta linjer mötte motstånd 

i naturen. Den strikta kvartersstaden och de breda 
paradgatorna som löper upp till Fredrikskyrkan 
fick möta det backiga landskapet och tvingat fram 
speciella lösningar i stadsbilden. Helheten blir en 
brokighet som känns väldigt typisk för Karlskro-
na. Och häri ligger också en nyckel till Karlskronas 
stadsmässighet: möten mellan det formella och 
informella. 

Varje stad har sin särprägel, sin egen stadsmässig-
het, och Karlskronas stadsmässighet är på många 

sätt exceptionell. Kanske var det just det fascine-
rande förhållandet mellan det pampiga och det 
prosaiska i Karlskrona som fick de franska kartri-
tarna på 1780-talet att feltolka det krassa namnet 
Pottholmen – efter krukmakare och fattighjon – 
som det betydligt mer formella Port Holmen. 
I gestaltningen av kvarteren Brandtornet och 
Stallet på Pottholmen har vi tagit fasta på några av 
de arkitektoniska element som satt sin prägel på 
staden genom historien, och som skapat Karlskro-
nas alldeles egen stadsmässighet. 
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Havet och höjderna 
Havet gör sig påmint med vindar, 
utblickar, ljud och ljus. De strikt 
eleganta byggnaderna får en 
lättsammare känsla över sig när 
spegelbilden löses upp i vågor.
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Den generösa porten
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Portens symbolik
En ståtlig stadsport, utan någon mur omkring, 
hälsade besökare välkomna till Karlskrona för 
några hundra år sedan. 
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Den formella hälsningen
Hälsningar är viktiga i flottan. 
Skepp annonserar sig med 
kanonsalvor, flaggor och väldiga 
galjonsfigurer. Den pampiga 
traditionen spred sig från sjö till 
land, genom arkitekter som var 
lika bra på fartyg som byggnader 
på fastlandet.
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Den generösa porten
Dramatiskt iscensatt välkomnande 
– ett byggnadselement vi tar med 
oss i gestaltningen. Att välkomnas 
genom en port med generösa 
mått gör något med besökaren.
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Livet mellan pelarna
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Pampigt och flikigt
Pelare har en rik symbolladdning 
och skapar samtidigt levande rum 
i en mänskliga skala. I Karlskrona 
har de – i Chapmans anda – ofta 
använts fritt och kreativt, i såväl 
stort som litet format. 
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Livet mellan pelarna
Vi tar med oss pelaren, förankrad 
i historien men använd på 
det varierade, effektfulla och 
karlskronitiskt ohämmade viset. 
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Socklar & Appareljer
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Stadens rikedom
För att kunna parera stadens 
backar blev lösningen appareljer 
och socklar, som kunde växa till 
hela våningsplan. 
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Appareljen
Vi tar med oss sockeln och 
appareljen, element som skapar 
rum och våningar och bidrar 
till en levande och spännande 
stadsrymd – Karlskronas säregna 
stadsmässighet.
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Hus & människor möts  
i stadsrymden
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Komposition och rymd
Ingen byggnad får överträffa 
Fredrikskyrkan i höjd, men runt 
kyrkan varierar stadens skala. 
Högt och lågt intill varandra på 
samma gata, förstärkt av de 
naturliga höjdskillnaderna.
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Komposition
Vi tar med oss spelet mellan stort 
och litet, av kumpaner i olika 
skala, och en stadsrymd laddad av 
blickar och rörelse. 
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Mötet med Pottholmen
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Ett nytt landmärke
De nya kvarteren tar plats i en knutpunkt och 
port till staden. De syns från fastlandet, sjön 
och stadens hjärta. Tornkvarteret blir ett nytt 

landmärke som knyter samman staden och 
skapar nya siktlinjer.
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Havet och landskapet
Pottholmens nya kvarter följer 

Borgmästarfjärden med en varierad och 
trappande höjd. En livlig skyline i ett blått 

och grönt sammanhang.
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Porten och arkaderna
Resenärer välkomnas till Karlskrona genom en 
sekvens av arkader, som formar och omsluter 
olika stadsrum. Porten till Karlskrona erbjuder 

i själva verket många portar, och antyder 
något om stadens liv och särprägel.
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Flerbostadshuset
Tornkvarteret
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Tornkvarteret är ett blickfång som bjuder in hela 
staden till en närmare bekantskap – med rikt pro-
gram i såväl höjd- som djupled.

Tornkvarteret blir en mötespunkt för olika slags 
stadsliv och urban grönska. Innanför arkaderna, 
mellan tornen, skapas ett grönt rum som leder be-
sökare från Blekingegatans kollektivtrafik ut mot 
Borgmästarefjärden och utblickar mot kruthuset 
på Ljungskär. När besökaren landar innanför de 
tunga valven infinner sig känslan av en oas, innan 
hon kommer ut på parksidan mot vattnet och 
slås av uteserveringens sorl och parkens soliga 
picknickplatser. Det är en stadsbild som präglas 
av iscensatta möten mellan olika pulser; från kvar-
tersgemenskapen till det publika och utåtvända. 
I omedelbar kontakt med såväl gata som passage 
finns lokaler som går att fördela på många sätt och 
som bildar tre nästan fristående öar. Flexibilitet 
kan göras intetsägande, men en mer stadsmässig 

flexibilitet kommer av uttrycksfulla platser med 
stark identitet. Tornkvarterets lokaler är flexibla 
men exklusiva – de blir generösa plattformar för 
framtida verksamheter av alla tänkbara slag, och 
en del av stadens berättelse.

Tack vare arkadpassagen kan lokalerna öppnas åt 
i princip alla håll, och de tekniska funktionerna 
samlas mitt i byggnaden. Lokalernas generösa 
takhöjder bjuder in till föränderlig användning och 
signalerar att tornet tar sitt ansvar för skapandet 
av en ny stadsmässighet.

Direkt ovanför arkadpassagen ligger parkterras-
sen – ett stadsrum mellan torn och park, som 
skapar kontakt mellan gata och torn och plockar 
ner skalan i gaturummet. Den högsta tornkroppen 
delas av med en skiftande gestaltning något ovan 
mellantornets nivå, och de vertikala pilastrarna 
delas för att skapa en balans mellan mänsklig 

skala och den reslighet som tornet introducerar. 
Tornkvarterets stadsmässighet genomsyras av ele-
ganta former och en mänsklig, levande stadsrymd 
– en typisk Karlskrona-kombination. 

Grön innovation är en bärande del av tornens 
gestaltning, och solpaneler integreras i form och 
materialitet – i toner som spelar med glaspartier 
och socklar i sten. Mellantornets takterrass bjuder 
in till en gemenskap runt stadsodling – som Riks-
byggen hjälper till att initiera – medan kvartersge-
menskap i markplan uttrycks i gemenskapslokalen 
”Tornrummet”. 
Den hållbara livsstilen stöttas av Riksbyggens app 
HemShare, såväl som en delningsstation knuten 
till miljörummet och ett cykelkök vid det pampiga 
cykelgaraget. Appen HemShare har flera funktio-
ner – bokning av boendenära tjänster, anslags-
tavla för kommunikation grannar emellan samt 
bokning av gemensamma resurser och lokaler. 

Grannarna blir synliga för varandra och uppmunt-
ras till delningsekonomi.  Tornkvarteret blir knut-
punkten för ett nytt urbant grannskap som finner 
stolthet och glädje i hållbar gemenskap.

Spännande möten 
på olika nivåer
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Pottholmens inbjudande blickfång

Tornkonstellationens varierade rum och volymer 
uttrycks även i materiella berättelser. Den tunga 
hårda sockeln möter en varm paviljong av trä och 
de två ljusa metallklädda tornen fångar speglingar 
av stad, sol och hav. 
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Pilastrar och kannelyr
Stadens motiv av pilastrar och läkter 

utvecklas med vertikala element i metall. 
Metallpilastrarnas öppna form är ärlig mot 

materialet men kanske huvudsakligen vackert.

Arkadpassagen
Tornkonstellationen står på en reslig stensockel 

vars arkad omsluter kvarteret och skapar en 
inre grön arkadpassage.

Dagrar och blänk
Ett torn omgivet av vatten fångar ljus, 

dimma och väderlek – i blänk och dagrar på 
fasaden. En fasad med metallelement fångar 

skiftningarna, och gör tornet till en sinnlig 
barometer. 

Gestaltning
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STADSMÄSSIGHET & LOKALER
1. Bistro Oh la la
 Sveriges vackraste nya lokal? I mötet  
 mellan arkader, park och sjö uppstår 
 en unik destination laddad av   
 stadspulser. 
2. Cafévillan
 Tornkonstellationens minsting får en  
 ovanlig skala – en paviljong stor som  
 en villa – och laddar omgivningen  
 med en unik stadsmässighet.  
3. Hörnbaren
 En hörnlokal som blir bland det första  
 nya besökare ser i Karlskrona.

GRÖN STAD
4. Parkpassagen 
 Ett stråk av träd i genomsläpplig  
 skelettjord med biokol löper genom  
 kvarteret. En grönblå koppling mellan
 park och kollektivtrafik. 
5. Parkterrassen
 Vid parkens trädkronor – mellan  
 balkong och gata – aktiveras en 
 grön terrass; ett socialt stadsrum. 
6. Odlingsterrassen
 Mellan parkterrassen och högdelen  
 finns en kvartersgemensam   
 takterrass med odlingstema. 
7. Biotoptak & solpaneler
 Tornets dolda gröna krona.

INNOVATION
8. Tornrummet
 Mitt i vimlet placeras tornens  
 gemensamhetslokal där boende  
 kan ta del av – och sätta sin prägel på
 stadslivet.
9. Återbruket
 Ett miljörum och en    
 kvartersgemensam lokal för delning  
 och återbruk. 
10. Cykelköket
 Bakom en ståtlig cykelgarageport kan  
 kvartersbon dra nytta av en 
 gemensam cykelverkstad
11. Vinterträdgårdar
 Tornfasaderna strösslas med   
 vinterträdgårdar – gröna rum med  
 havsutsikt.  
12. Solfasader
 Infärgade solpaneler integreras i  
 gestaltningen och skapar hållbara  
 värden av tornens reslighet. 
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Tornkvarteret

Totalt 62 lägenheter fördelat på två torn.
Torn 1: 14 våningar, 38 lägenheter (fr.o.m. vån.2).
Torn 2: 7 våningar, 24 lägenheter (fr.o.m. vån.2).
Markplan innehållandes lokaler, gemenskaphets-
ytor och bostadskomplement.
Total BTA: ca 7500 m2, varav ca 600 m2 lokaler 
(enl. FFU 2022-04-10)

Entréplan
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Mobilitetshuset
Hamnmagasinet
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Mobilitetshuset är bland det första som möter 
besökaren som kommer med tåg eller buss till 
Karlskrona. Platsen mellan Hamnmagasinet och 
tågstationen kommer präglas av liv och rörelse 
och vara en viktig kommunikationsnod där man 
kan man byta från ett trafikslag till ett annat. En 
sådan plats ger goda möjligheter till kommersiella 
lokaler.

Då cykelparkeringen för 130 cyklar löses mot 
lokalgatorna möjliggörs generösa verksamhets-
lokaler längs hela Blekingegatan. En takhöjd på 
3,5m ger utrymme för olika typer av användning – 
allt från en större livsmedelsbutik till flera mindre 
lokaler. Varje lokal kan få ett självförsörjande tek-
niskt system som ökar flexibiliteten och säkerstäl-
ler användning över tid. Om lokalen blir en livs-
medelsbutik sker all godshantering inne i lokalen 
utan lastbrygga, och det enda som blir synligt från 
utsidan är en port mot lokalgatan i norr med en 
angöringsficka för lastbil. Utöver fördelarna i plan 
och struktur så erbjuder mobilitetshuset en arkad 
klädd i trä som erbjuder regnskydd och skugga och 

bidrar till attraktiva och ovanliga lokaler.
Även mobilitetshuset medger flexibel användning 
över tid. I en framtid med minskat parkerings-
behov kan de övre våningsplanen ställas om till 
ytor för lager, logistik och mörka funktioner som 
exempelvis ”dark kitchens” och ”dark stores”.

Hamnmagasinet är inte bara en mobilitetsan-
läggning med bilpool, cyklar och mikromobilitet 
– utan även en lokal energihub. På taket finns en 
solcellspark på en pergolastruktur, och i källaren 
finns ett utrymme för lagringsmedia i form av bat-
terier. I en framtid där alla de 325 bilplatserna är 
elbilar finns möjlighet att använda mobilitetshuset 
som ett sätt att kapa områdets effekttoppar. När 
behovet är som störst kan man utnyttja batteri-
kapacitet i elbilar och batterilagring för att sedan 
fylla på under natten när elen är billig. Även om 
principen är enkel ligger tankesättet i framkant 
och kommer bli allt mer aktuellt i och med ökat 
behov av elektrifiering och effektbegränsningar i 
elnätet.

Trygghet är alltid en viktig aspekt för parke-
ringar, särskilt i en stad där invånarna är vana 
vid markparkering. I Hamnmagasinet målas alla 
invändiga ytor vita och belyses väl, medan dörrar 
till trapphus och hissar glasas för att ge en god 
överblick. Den faluröda träfasaden silar in ljuset 
mellan spjälorna och upplevs så pass luftig att man 
kan blicka ut från parkeringsplanet och orientera 
sig i staden.

Fasaden mot Blekingegatan och tågstationen har 
ett varmt och hållbart uttryck, med ett utrops-
tecken – den publika bastun där Karlskroniter kan 
blicka ut över tågen som rullar in och ut ur staden 
samtidigt som de svettas. Man kan duscha och 
slappna av i relaxavdelning, men även ta hissen 
ner och gå de knappa 100 metrarna till havet för 
avsvalkning. En plats för kontemplation mitt i 
stadens puls, och en del i att forma en viktig publik 
funktion på ett sätt som bidrar till en god stads-
helhet.

Ett socialt 
mobilitetshus
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Lykta och jalusi
Mobilitetshus bjuder in till annorlunda fasader. 

I Hamnmagasinet glesas fasaden ut för att 
skapa spännande ljusspel såväl inuti magasinet 

som i gaturummen utanför.

Arkaden
Som på Karlskronas gamla polisstation i 

bilden ovan kan arkader skapa stadsrum och 
samtidigt signalera en publik funktion. I trä 

blir det både pampigt och varmt.

Stadens äldsta byggnader
Hamnmagasin målade i röd falufärg hör till 

Karlskronas äldsta civila byggnader.

Gestaltning
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STADSMÄSSIGHET & LOKALER
1. Arkaden 
 Ett regnskyddat stadsrum som bidrar
  till flikig stadsmässighet och   
 kvarterets varma träkänsla. 
2. Gymmet, Galleriet & Sjöhandeln
 Arkaden ger fantastiska lokaler 
 som vänder sig mot    
 kollektivtrafiktorget. Lokalerna får ta  
 plats och kan lätt transformeras med  
 tiden. 
3. Magasinfasaden
 Den faluröda fasaden kopplar an till 
 Karlskronas äldsta tradition,   
 men rymmer ett nytt program och  
 nya upplevelser. 

GRÖN STAD
4. Den hemliga klättrande trädgården
 Hamnmagasinets mest spektakulära  
 gröna element finns beskriven i nästa  
 avsnitt!  
5. Dagvattenkanaler
 Dagvatten samlas och leds ut till  
 gården nedanför. 
6. Biotoptak
 Ytor som inte är solpaneler blir till  
 gröna tak, som fördröjer dagvatten. 

INNOVATION
7. Solpergolan
 En storskalig pergola med solpaneler  
 sprider ut sig över taket. 
8. Burspråksbastun
 En bastu med exceptionellt läge och  
 utsikt blickar ut från mobilitetshuset,  
 och signalerar ett varmt och ovanligt  
 kvarter.  
9. Blickfånget
 Vid mobilitetshusets hörn – mot 
 tornen – står konstverket som  
 tillsammans med bastun och arkaden  
 gör att magasinet möter staden med  
 välkomnande och ovanliga gester. 
10. Energilagring
 Energi från solpanelerna lagras i  
 batterirum i kvarteret och används  
 lokalt för att minimera mängden köpt  
 el. 
11. Cykla tillsammans
 I magasinet finns ett litet stall av  
 gemensamma cyklar särskilt lämpade
 för att skjutsa äldre vänner och  
 släktingar som inte längre cyklar  
 själva.
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Mobilitetshus
Antal P-platser ca 325 st
Antal cykelplatser ca 130 st
Butikslokaler ca 815 m2 LOA

TypplanEntréplan
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Hamnmagasinet

Den vänliga, faluröda byggnaden vilar på en arkad 
av trä och blickar ut över staden med sitt unika 
burspråk. 
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Omvårdnadshuset
Trädgårdshusen
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Trädgårdshusen är ett omvårdnadsboende som 
sammanför framåtblickande sociala vårdlösningar 
med en grön och stadsmässig arkitektur. Husen 
möter staden med mjuka gester – en varm träfasad 
och ett litet grönt torgrum i söderläge. Men även 
kvarterets inre och taklandskapet är grön.

Utemiljön utformas för att tillgodose behov och 
samtidigt inspirera till rörelse och vistelse i natur. 
Vi vill skapa en miljö som stimulerar alla sinnen, 
väcker nyfikenhet och inger hemkänsla. Möjlighet 
till olika typer av aktivitet som trappträning och 
promenadstråk skapas. Belysningen planeras noga 
för att skapa en trygg och inbjudande känsla. Som 
komplement till gården återfinns en takterrass 
med inglasad vinterträdgård på boendets tak som 
bjuder in boende, anhöriga och personal över årets 
alla månader.

Det blir en grön miljö i flera lager och skikt med 
krontak som skapar ett spel av ljus och mörker, 
ett mellanskikt som formar rum, en låg vegetation 
som vägleder och vertikal grönska som ytterligare 
fördjupar förståelsen och förhöjer känslan av 
gårdsrummet.

Mikroskogen är en skogsliknande plantering 
där den gröna miljöns sinnliga upplevelser 
och ekologiska nytta flätas samman. Trädens 
möjlighet att binda kol, markens möjlighet att 
ta hand om kvarterets dag- och smältvatten 
kombineras med platser för gemenskap och 
avskildhet. Mikroskogen förädlas med ytor där 
vatten kan fördröjas och naturligt infiltrera 
marken. Vatten synliggörs och skapar möjligheter 
för växtsamhällen som ytterligare bidrar till 
mångfalden.

På den 14 meter höga väggen mot mobilitetshuset 
klättrar skogen upp och skapar en grön vägg – 
hyllor med flerstammiga buskträd som skapar 
blickfång och bidrar till gårdens atmosfär. Den 
gröna hyllan tar hand om allt dag- och smältvatten 
från mobilitetshuset, leder det till planteringar, 
och det bräddas ner till gårdens generösa 
regnvattenträdgårdar.

Regnträdgårdarna, grönskans kamouflage och 
krontaken skapar tillsammans rum och platser för 
boende att vistas i – enskilt eller i grupp. Vinden 
som silar genom träden, vattnets porlande och 

grönskans naturliga sorl skapar ett lugn – en plats 
där vi vill vara.
För oss på Odalen är det av stor vikt att våra 
omsorgsboende utformas efter de boendes behov, 
lokala förutsättningar samt efter beprövad 
erfarenhet och forskning. Som en av landets 
främsta utvecklare av just omsorgsboenden 
särskiljer sig Odalens boenden från vad man 
vanligen ser. 

Vår avsikt är vidare att erbjuda kommunen 
Odalens välarbetade helhetskoncept med 
ambitionen att förstärka kommunens framtagna 
ramprogram. Odalens arbete med innovation, 
välfärdstekniker och högkvalitativa materialval 
skapar ytterligare mervärden för boende och 
personal. Konceptet omfattar bland annat vårt 
belysningskoncept med dagsljussimulering för att 
skapa trygga och trivsamma miljöer för de boende, 
smitthämmande tekniker samt inomhusklimat 
med hållbar integrerad komfortkyla.

För omsorgsboendet på Pottholmen har målet 
varit att skapa ett trivsamt och tryggt hem där 
vi utgår från boendes sinnen samtidigt som 

lokaler och utemiljö ska inbjuda till rörelse och 
upptäckande på egen hand. Vid utformningen 
fokuserar vi mycket på överblickbarhet, 
ljusinsläpp och orienterbarhet, vilket skapar 
förutsättningar för att sätta den boende i centrum 
samtidigt som personalens arbete underlättas. 
Vi utformar flexibla ytor som skapar naturliga 
mötesplatser för samvaro, men som enkelt kan 
varieras efter individens behov av enskildhet.

För mer information kring Odalens 
helhetskoncept kan information ges vid den 
muntliga presentationen och/eller hanteras efter 
tilldelning under projekteringsmöten. Läs gärna 
mer på https://odalenfastigheter.se/odalens-
koncept/.
Förslaget kommer att utformas i enlighet med 
kommunens ramprogram och i upphandlingen 
ställda krav.

Grön omsorg mitt i 
staden
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Den hemliga trädgården
Bland stadens hus ryms en hemlig trädgård som 

klättrar på väggar och tak. 

Torget
Hus och träd bildar tillsammans de bästa 

stadsrummen. I trädgårdshusen öppnar sig 
gavlarna och skapar ett litet torg där ett träd blir 

kvarterets samlingspunkt. 

Stadens nyanser
Fasaden skiftar i väl valda toner och ger en 

stadsmässighet med stark Karlskronaprägel.  

Gestaltning
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Byggande med värdegrund
Odalens första projekt sammanföll med att 
en närstående till en grundare behövde ett 

biståndsbeprövat äldreboende. Sedan dag ett har 
företagets löfte varit att inte initiera något man inte 

skulle vilja bygga till sig själv eller en närstående.
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STADSMÄSSIGHET & LOKALER
1. Vattentorget
 Kvarterets hjärta är ett litet grönt  
 torg med en regnträdgård. En enkel  
 knäck i byggnadskroppen berikar 
 stadsrummet med ett soldränkt hörn.
2. Zero waste-butik & fiket
 På torget möts två små lokaler möts  
 och bidrar till ett milt myller. Lokal-  
 producerad ekologisk mat och  
 hållbara produkter.
3. Lobbyn
 Mitt i byggnaden välkomnas   
 boende och besökare av en   
 genomgående lobby, som kopplar  
 an  till trädgård och takterrass.  
4. Sjödeli & gemensamhetslokal 
 En god plats för två lokaler som  
 för vidare livet från den nya parken in
  i staden och blir områdets nya  
 mötesplats. 
5. Träfasaden
 Träfasaden är en lek med Karlskronas  
 pilastermotiv – klassiska trähus  
 med moderna bygglösningar. 

GRÖN STAD
6. Mikroskogen
 En liten skog med skira trädkronor  
 breder ut sig över gården och möter  
 den vertikala trädgården. Dagvatten
 kan infiltrera marken och även bilda  
 små regnträdgårdar. 
7. Stadsterrassen
 En generös terrass mellan gata och  
 gård. 
8. Vinterträdgården
 Ett halvtempererat rum, mellan gård
  och lobby, blir en del av en   
 spännande grön entrésekvens. 

GRÖN INNOVATION
9. Taksalen
 Som en del av den generösa   
 takterrassen finns den gemensamma  
 taksalen – ett soligt rum för fest och  
 gemenskap.
10. Vertikal trädgård
 En hemlig hängande trädgård  
 – gröna plan som klättrar på   
 hamnmagasinets vägg.
 11. Solceller
 Sadeltaken fylls med solceller för  
 lokal energiproduktion.
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Blockplaner - Omvårdnadsboende
16 lägenheter fördelat på två avdelningar per plan.
Totalt 48 lägenheter fördelat på tre plan.
Ytor för kompletterande verksamhetslokaler samt 
kommersiella lokaler i entréplan. Lägenhetsförråd 
och fläktrum placeras på vind.

Plan 2 - 4Entréplan
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Vindlande grönska

Trädgårdshusens gröna profil anas i det södra 
hörnet som omsluter ett litet torg med träd. På 
takterrasser, fasader och gård väntar fler hemliga 
och klättrande trädgårdar.  
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En stadsmässig 
konstellation

Sid 46(49)



En varierad stadsbild

Kvarterens volymer kontrasterar 
och svarar mot varandra i höjd- och 
djupled. Tre genomgående teman 

är välkomnande portar, den levande 
stadsrymden och spännande hörn. 

En levande knutpunkt

Kvarteren uppstår i ett unikt förtätat 
läge – i ett möte av trafikslag vid 

Karlskronas port. Bebyggelsen tar 
till vara på platsens energi, leder 

stadsbor genom passager och 
arkader och laddar stadslivet med 
starka gröna rum och genomtänkt 

gestaltning. 

Naturliga hybrider

De nya kvarteren tar plats i mötet 
mellan stadslandskap, park och 
natur. tillsammans bildar dom 
en både stadmässig och grön 

hybridmiljö. 
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Urbana stråk

Kvarterens markplan gestaltas 
och planeras för bästa möjliga 

förutsättningar till flexibla lokaler 
och aktiva stråk. Pottholmen 

får alla förutsättningar att bli en 
attraktiv och dynamisk hub.

Gröna kopplingar

Parkrummet fortsätter mellan 
tornen och upp på terrasserna. 

Vårdkvarterets vertikala trädgård 
och skog anas genom portar, 

och hörnet möts med terrass och 
lummigt minitorg. 
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