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Revidering gällande område av riksintresse för

2018

kulturmiljövården Karlskrona (K15) och

Avdelning

Karlskrona kommun, Blekinge län

Kulturmiljöavdelningen
Enhet Enheten för förvaltnings-

ärenden och bidrag

Beslut

Riksantikvarieämbetet beslutar med stöd av 2 § förordningen (1998:896)
om hushållning med mark- och vattenområden m.m. om ändringar för
område av riksintresse för kulturmiljövården gällande område av
riksintresse för kulturmiljövården Karlskrona (K15) i Karlskrona kommun,
Blekinge län.

Ändringarna innebär:
Att anspråket utvidgas, att Lyckeby ingår i området som en satellit samt
att beskrivningstexten revideras.

Följande riksintressetext ska gälla för Karlskrona (K15)

Motivering:
Residensstad, svenska flottans huvudstation sedan 1680-talet och en av
Europas bäst bevarade exempel på örlogsstad som genom påkostad
arkitektur, tekniskt innovativa anläggningar och den ståndsmässigt
anlagda civila staden med omgivande befästningar och
Riksantikvarieämbetet

försörjningssystem visar på den svenska stormaktstidens ambitioner att

Storgatan 41

utöka och upprätthålla en maktställning i Europa och runt Östersjön.

Box 5405

Speglar tydligt statsmakternas inflytande bakom stadsbildningar under

114 84 Stockholm

1500- och 1600-talen. (Stadsmiljö; residensstad, garnisonsstad,

Tel 08-5191 8000
E-post registrator@raa.se

Kvarnmiljö)

Hemsida wwvv.raa.se
Org.nr 202100-1090
Bankgiro 5052-3620
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Uttryck för riksintresset:
Den sedan 1680-talet bibehållna rutnätsplanen med kvartersindelningen,
de breda paradgatorna, gatustrukturen med strålgator och Kungsgatan
som mittaxel. Offentliga byggnader med koppling till stadens funktion som
residensstad, såsom Rådhuset, Residenset och andra successivt
uppförda offentliga byggnader. Stortorget som den civila stadens centrum
med sin monumentala karaktär och bebyggelse, liksom de långa
utblickarna över den omgivande, lägre belägna staden. 1700- och 1800talsbebyggelse på Trossö, i stråk eller som enstaka inslag i kvarteren,
bestående av låg trähusbebyggelse, ofta med välbevarade
innegårdsmiljöer. Trossös jämna och låga siluett som följer topografin och
underordnar sig Stortorgets kyrkor. Björkholmen där den kuperade
terrängen, småskaliga tomtindelningen samt en större andel äldre
bebyggelse med små låga stugor, träbyggnader i 1-2 våningar, generellt
placerade med gaveln ut mot gatan, är karaktärsskapande. Örlogsvarvet
och Nya varvet, som i skala och struktur skiljer sig från den civila staden
genom fristående ofta storskaliga byggnader, placerade utan
kvartersstruktur, omgivna av stora, öppna funktionsytor, och där
bebyggelse och anläggningar från sent 1600-tal och framåt visar på olika
tiders arkitektoniska ideal och tekniska förutsättningar. Rester av den
gamla sträckningsmuren, Vallgatans sträckning, varvsmuren och mötet
mellan den civila och militära staden. Stumholmen med sin mångfald av
bevarade och fristående funktionsbyggnader från olika tider och med
koppling till flottans intendentur till exempel kronobageriet och
beklädnadsverkstaden. Inre och yttre befästningar från olika tider och med
fria utblickar mot inloppet till staden. Anläggningar för örlogsstadens
försörjning kring Lyckebyåns fall i form av dammanläggning, lämningar av
kronosmedja, stenvalvsbro och Kronokvarnen. Det äldsta varvets
verksamhet på Vämö med spår efter repslagarbana och varvsplan.
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Ärendet
Översynen av riksintresseområdet Karlskrona [K15] har genomförts som
en del i en länsövergripande översyn av kulturmiljövårdens
riksintresseonnråden i Blekinge län. Förslag på ny avgränsning och
beskrivning har tagits fram och bearbetats efter synpunkter från
Riksantikvarieämbetet.
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Skälen för beslutet
Riksintressets innehåll behövde uppdateras och kompletteras med de för
örlogsstaden viktiga befästningarna och försörjningsanläggningarna vid
Lyckebyån, vilket innebär en utökning av avgränsningen. Karlskrona är
också utpekat som världsarv av UNESCO och den utökade
avgränsningen syftar också till att harmoniera riksintressets avgränsning
med världsarvets.

Ärendets fortsatta handläggning
Aktuell riksintressetext uppdateras i enlighet med föreliggande beslut och
förs in i aktuella digitala förteckningar hos Länsstyrelsen respektive
Riksantikvarieämbetet.

Beslutet har fattats av enhetschefen Solveig McKenzie efter föredragning
av handläggaren Tina Mathiesen.
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