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Medverkande
Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med omgi-
vande vattenrum har tagits fram på uppdrag av mark- och 
planeringsenheten vid kommunledningskontoret, genom 
Maria Milton och Åsa Bjerndell på White Arkitekter. Ann 
Cederberg, från Tyrens deltog under utställningsskedet 
främst med kapitlet om tillgänglighet. 

Innehållet har under processens gång förankrats i en 
politisk beställargrupp bestående av kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt presidierna för samhällsbyggnads-
nämnden och kultur- och fritidsnämnden.

För arbetets planering ansvarar Eva-Lena Larsdotter, 
projektledare, och Staffan Lindholm, stadsarkitekt, samt 
en styrgrupp bestående av Roland Karlsson, kommunchef, 
Björn Strimfors, planeringschef, Per-Olof Johansson, för-
valtningschef för samhällsbyggnadskontoret samt Louise 
Weidolf, förvaltningschef för kultur- och fritidsnämnden. 

Tjänstemän inom stadsplanering, trafikplanering, land-
skapsplanering, miljö, dagvattenhantering, kultur, närings-
liv, turism och jämställdhet har bidragit med sakkunskaper 
och goda råd.

För layout och grafik ansvarar White Arkitekter om ej 
annat anges. 
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Kapitel 1

BAKGRUND OCH 
AVGRÄNSNING
Den fördjupade översiktsplanen är en del i arbetet 
med Kalmars pågående förnyelse, med målet att 
staden ska växa och förstärka sin roll som region-
stad. Planen behandlar Kvarnholmen med omgi-
vande vattenrums framtida utveckling. 

En central fråga för stadens utveckling är att öka 
stadslivet genom att erbjuda ett attraktivt utbud 
av aktiviteter. Staden ska locka invånare och 
besökare att aktivt eller passivt ta del av utbudet 
runt om i staden. Ett ökat stadsliv ger en förstärkt 
integration mellan människor, en tryggare stad 
och en stad där människor möts som jämlikar och 
alla är lika välkomna. 

Utgångspunkten är att utveckla stadskärnan till 
att även omfatta Malmen där Sveaplan är dess 
geografiska mittpunkt, att lyfta fram och förstärka 
dess unika kulturhistoria samt att stadskärnan ska 
ingå i ett framtida besöksområde som även om-
fattar slottet, de medeltida lämningarna i Gamla 
stan och Malmfjärdens vattenrum. Vattenrummen 
tillsammans med Kvarnholmen och stadsdelen 
Gamla stan bildar en stadsmiljö med internation-
ell dragningskraft. En positiv utveckling för 
Kvarnholmen bidrar till en starkare identitet för 
Kalmar vilket i sin tur är positivt för hela den 
omgivande regionen.
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BAKGRUND OCH AVGR ÄNSNING K APITEL 1

1. Stadskärnan ska i framtiden utvecklas upp mot Malmen. Sveaplan 
blir då stadskärnans geografiska mitt. Inom en radie på en kilometer 
runt Sveaplan når man större delen av stadskärnan. 2. Kalmars 
unika kulturhistoria där befästningsstaden kopplas ihop med slottet 
och stadsdelen Gamla stan som har spår från medeltiden. 3. I ett 
framtida besöksområde omfattas slottet, stadsdelen Gamla stan, 
Kvarnholmen med 1600-talsstaden och Malmfjärdens naturrum, av 
en stor grön omfamning som håller samman staden.1

2 3
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K APITEL 1 BAKGRUND OCH AVGR ÄNSNING

Visionen för den fördjupade 
översiktsplanen är Förädla  
unika Kvarnholmen. Utgångs-
punkten är att lyfta fram och 
stärka dess unika kulturarv 
samt det rika utbudet av gröna 
och blå rum som omger Kvarn-
holmen. Förädlingen innebär 
medvetna satsningar på stadens 
publika rum och utbud för att 
stärka Kalmar ytterligare, både 
som attraktiv bostads-, studie- 
och verksamhetsort och som 
spännande besöksmål. Män-
niskor vill vara och bo i en stad 
som kan erbjuda ett rikt och le-
vande utbud, en stad att vara 
stolt över.

Kalmars 800-åriga historia är historien 
om en stad med starka internationella 
rötter och om en stad i ständig förnyel-
se. Genom tiderna har staden påverkats 
av och följt med i omvärldens föränd-
ringar. Under hansatiden var Kalmar en 
handelsstad och under 1600-talets stor-
maktstid utvecklades Kalmar till befäst-
ningsstad. I modern tid har staden un-
der en lång period haft rollen av en mer 
sluten förvaltande residensstad parallellt 
med modern industri- och hamnstad. I 
dag går Kalmar mot att bli en kunskaps-
stad. Samtidigt finns en strävan efter att 
bli ännu mer attraktiv som besöks- och 
handelsstad. I den översiktliga planer- 
ingen för hela Kalmar ligger fokus på 
strategierna Mer Kalmarsund, Mer Möre 

och Mer stadsliv. Flera av Kalmars po-
tentialer finns på Kvarnholmen och 
kring dess omgivande vattenrum, det är 
en av anledningarna till att den fördju-
pade översiktsplanen tagits fram för det 
aktuella området. 

Planen syftar till att fånga in och analy-
sera nuläget för att med hjälp av strate-
gier hitta vägen framåt. Den ska fungera 
som ett strategiskt dokument till hjälp 
för planeringen med tidshorisonten  
15 år. Den fördjupade översiktsplanen 
grundar sig på de ovan nämnda strategi-
erna i den kommuntäckande översikts-
planen, Mer Kalmarsund, Mer Möre och 
Mer stadsliv. 

I Budget 2010, som FÖPen tog sitt ur-
sprung i redovisas förutom siffror även 
visioner och prioriteringar, vilket visar 
en tydlig förändringsvilja när det gäller 
staden. Som exempel kan nämnas eta-
blerandet av Linnéuniversitetet, som är 
ett steg i utvecklingen för Kalmar som 
kunskapsstad. Universitetet är viktigt 
även för näringslivets utveckling. An-
dra prioriterade områden är en utveck-
lad användning av slottet och att evene-
mangsstaden Kalmar stärks genom nya 
arenor för kultur och idrott. Besökare 
i Kalmar ska finna en hög servicenivå 
och ett rikt handelsutbud där den dag-
liga servicen är tillgänglig för alla. Sta-
dens unika läge vid Östersjön ska tas till 
vara fullt ut.

Förädla unika Kvarnholmen

”Planen syftar till att fånga in och analysera 
nuläget för att, med hjälp av strategier, hitta 
vägen framåt. Den ska fungera som ett  
strategiskt dokument till hjälp för 
planeringen med tidshorisonten 15 år.”
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Kartan över planområdet visar nuläget med utredningar,  förstudier och markreservationer som är aktuella i mars 2011.
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FÖP
Kvarnholmen

ÖP
Kalmar
Vision:  Unika Kalmar
Strategier:    Mer Kalmarsund

                 Mer Möre 
       Mer stadsliv

Aktuella utredningar
grönstrukturplan, kulturhistoria,

handel, turism, trafik, hamn, 
bada i Malm�ärden med mera

Medborgar-
dialog

Parallella
uppdrag

Detaljplaner

Den fördjupade översiktsplanen bygger på intentionerna i Översiktsplanen och på innehåll i andra utredningar. Kommande detaljplaner ges 
stöd i den fördjupade översiktsplanen.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 
ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. För Kalmar kommuns 
del är den gällande översiktsplanen, 
från 1999, inaktuell och under om-
arbetning. En översiktsplan är ett 
vägledande dokument som ligger 
till grund för beslut om kommunens 
framtida användning av mark- och 
vattenområden och för hur den 
byggda miljön ska utvecklas och be-
varas. En översiktsplan är inte juri- 
diskt bindande för myndigheter och 
enskilda utan endast vägledande 
och rådgivande. En översiktsplan 
aktualiseras varje mandatperiod. 

En fördjupning av översiktsplanen 
kan göras för ett mindre geografiskt 
avgränsat område av kommunen, 
till exempel en mindre ort eller del- 
ar av en stad. Det innebär, precis 
som namnet antyder, att översikts- 
planen fördjupas eller detaljeras för 
det avgränsade området, i syfte att 
belysa ett antal specifika frågor. Här 
är det, som framgått tidigare, den 
framtida utvecklingen av Kvarn-
holmen med omgivande vattenrum 
som är föremål för en fördjupning.

Arbetet med översiktsplanen och 
fördjupningen av översiktsplanen  
sker parallellt och dokumenten 
stödjer varandra till sitt innehåll. 
Båda översiktsplanerna hanteras 
enligt samma demokratiska pro-
cess, som presenteras nedan.

För att ge en vägledning kring aktu- 
ella etableringsfrågor har parallella 
uppdrag ägt rum. Stationsområdet, 
Linnéuniversitetet, Gota Media och 
även hela planområdet har varit för- 
emål för parallella uppdrag.

De olika projekten har kommit olika 
långt i sina respektive processer och 
en aktuell bild av nuläget presen-
teras på kartbilden på föregående 
sida. Nuläget presenteras i text och 
bild i kapitel 2 i fyra olika teman.

Vad är en översik tsplan?

Faktaruta 1
Vad är parallella uppdrag?

Parallella uppdrag innebär att en 
beställare ger uppdrag, avseende ett 
och samma projekt, till flera 
arkitektföretag samtidigt. Vid parallel-
la uppdrag arbetar arkitektföretagen i 
öppen dialog med beställaren, som på 
så sätt följer och påverkar arkitekter-
nas arbete under uppdragets gång. 

Motiv för att välja parallella 
uppdrag

Det finns situationer då beställaren 
behöver en bredare belysning av 
sitt projekt eller mer hjälp att komma 
vidare i projektet än vad man kan få 
genom ett direkt uppdrag till ett arki-
tektföretag. Då kan parallella uppdrag 
vara en möjlighet. Det är normalt 
grundmotivet – frågeställningarna och 
projektets förutsättningar är komplexa 
eller inte helt utvecklade. 
(källa: Sveriges Arkitekter)

K APITEL 1 BAKGRUND OCH AVGR ÄNSNING
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Det finns ett politiskt uppdrag att ta fram en studie av 
vattenrummen från Ölandsleden i norr till Kvarn- 
holmen i söder. Vattenrummen har landskapsmässiga 
värden att ta hänsyn till och deras funktioner har olika 
karaktär i den norra respektive södra delen. Studien 
delas därför in i två fördjupningar. I denna första del 
belyses den södra delens vattenrum, de runt Kvarn-
holmen och vidare norrut till Lindö.

När det gäller den byggda miljön, främst på men även 
i närheten av Kvarnholmen, råder högt exploaterings- 
tryck och flera intressenter vill etablera sig eller ut- 
veckla verksamheter här. Samtidigt finns starka  
kulturhistoriska värden att ta hänsyn till och faktorer  
av annan karaktär att lösa, till exempel beträffande 
trafik- och tillgänglighetsfrågor.

Flera studier och utredningar för olika etableringar 
har tagits fram och medborgardialoger har ägt rum för 
att öka kunskapen i delprojekt. En samlad aktuell bild 
med tydliga visioner och mål saknas, liksom en be- 
skrivning av tänkbara konsekvenser som olika etable-
ringar kan föra med sig.

För att samla den aktuella planeringsbilden och korsa 
den med den vilja som finns för området och staden 
har kommunstyrelsen gett Mark- och planeringsenhet- 
en i uppdrag att ta fram denna fördjupade översikts- 
plan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum.

Planer ingssituat ion

1. Karta över Kalmars vattenområden och kustlinje som är i 
fokus för planläggning och utredning. 2. En framtida utveckling 
i nordsydlig riktning för grönstrukturen och i östvästlig riktning 
för stadsbebyggelsen möjliggörs i den framtida stadsutvecklingen. 
3. Ett av de aktuella byggnadsprojekten på Kvarnholmen är ett 
nytt huvudkontor för Gota Media. Bilden visar Dorte Mandrups 
vinnande förslag i arkitekttävlingen. Arbete med detaljplan för 
området pågår.

1

2 3

BAKGRUND OCH AVGR ÄNSNING K APITEL 1
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Planer ingssituat ion

Planprocessen

Den fördjupade översiktsplanen hanteras enligt samma 
demokratiska process som en översiktsplan för hela kom-
munen. Det innebär att ett planförslag sänds ut på samråd. 
Under detta inhämtas synpunkter och åsikter från allmänhe-
ten, sakkunniga, myndigheter med flera. Därefter samman-
fattas synpunkterna och planen bearbetas, för att sedan 
ställas ut för granskning. Efter utställningen sammanfattas 
eventuella kvarstående synpunkter och justeringar görs 
innan den fördjupade översiktsplanen till sist godkänns av 
kommunfullmäktige.

Avgränsning Arbetsprocessen

Den geografiska avgränsningen av planområdet

Planområdets geografiska avgräns- 
ning är Kvarnholmen med omgivan-
de vattenrum. Området ligger inom 
gränsen för riksintresseområde 
avseende kulturmiljövård, som  
arbetats fram under 2009.  
Avgränsningen av området visas på 
kartan ovan och omfattar Kvarn- 
holmen, delar av Malmen, Fredriks-
skans, Lindö och de västra delarna 
av Ängö samt de mellanliggande 
vattenrummen Systraströmmen, 
Fredriksskanskanalen och Malm-
fjärden. I texten benämns hela plan-
området oftast bara Kvarnholmen.

I en översiktsplan ska allmänna in-
tressen redovisas, det vill säga  
intressen som ska beaktas vid plan-
läggning och lokalisering av be- 
byggelse och verksamheter enligt 
Plan- och bygglagen. Även miljö- 
och riskfaktorer som ska beaktas 
vid beslut om användningen av 
mark- och vattenområden, ska redo-

visas. Riksintressen ska enligt  
miljöbalken anges särskilt, och av 
en översiktsplan ska framgå:
• grunddragen för den avsedda an-
vändningen av mark- och vattenom-
råden,
• kommunens syn på hur den bygg-
da miljön ska utvecklas och beva-
ras,
• hur kommunen avser att tillgodose 
de redovisade riksintressena och
• hur kommunen avser att iaktta 
gällande miljökvalitetsnormer.

En nulägesbild av området beskrivs 
i kapitel 2 utifrån fyra teman som 
sammanlagt ger en bild av de all-
männa intressena och relevanta 
frågeställningar. Temana redovisas 
och hanteras under följande rubri-
ker: Vattenrum och parkrum, Kul-
turhistoria, Stadsliv och stadsrum 
samt Resor, transporter och till-
gänglighet.

Arbetet med planen har skett i en 
arbetsgrupp med representanter för 
kommunen, White arkitekter och 
Tyrens. Tjänstemän inom stadsplan- 
ering, trafikplanering, landskaps-
planering, miljö, dagvattenhanter- 
ring, kultur, näringsliv, turism och 
jämställdhet har bidragit med sak-
kunskap och goda råd. 

Innehållet har under processen för-
ankrats i den politiska beställar- 
gruppen bestående av kommun- 
styrelsens arbetsutskott och presidi-
erna för samhällsbyggnadsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden. 
 
Samrådet ägde rum sommaren 2010 
och utställningen var under perio-
den 2011-04-15 till 2011-06-15. In-
för antagende har planhandlingen 
reviderats redaktionellt enligt utlå-
tandet. 

K APITEL 1 BAKGRUND OCH AVGR ÄNSNING
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Ett hållbart Kalmar  
Ett hållbart Kalmar och Kvarn- 
holmen ska tillgodose dagens behov 
utan att äventyra kommande gene-
rationers behov. Miljöfrågorna ska 
integreras inom alla områden i sam- 
hällsplaneringen. Hållbar utveck- 
ling handlar om en god miljö som 
växer fram i samspel mellan de tre 
ömsesidigt beroende delarna: eko-
logisk, ekonomisk samt social och 
kulturell hållbarhet. Det kan till  
exempel betyda att ekonomisk till-
växt inte får ske till priset av ett 
segregerat, ojämlikt samhälle och 
en förstörd miljö. 

Ekologisk hållbarhet  
Ekologisk hållbarhet kan vara att 
bygga staden inåt, utan att ta i an-
språk välbehövliga gröna platser. 
Stadens struktur av grön- och  
vattenområden är lika viktig som 
dess bebyggelse- och trafikstruktur. 
De är en del av stadens naturgeo-
grafiska och kulturella historia och 
är även av ekologisk betydelse. Att 
ta i anspråk grönområden för be-
byggelse liksom att leda vattendrag 
i kulvert påverkar stadens ekosyst- 
em och biologiska mångfald. 

Hållbar stadsutveckl ing
Ekonomisk hållbarhet  
Ekonomisk hållbarhet handlar om 
att ta till vara givna resurser både 
samhälls- och marknadsekonom- 
iskt. Det kan innebära att återan- 
vända byggnader och satsa pengar 
i åtgärder som kommer flertalet till 
nytta. Stadsbyggandet kan skapa 
ekonomiska värden med stor sam- 
hällsnytta och den ekonomiska till- 
växten kan kombineras med miljö- 
förbättrande åtgärder.

Social och kulturell hållbarhet  
Social och kulturell hållbarhet  
syftar till att göra staden socialt ut- 
hållig. Utbudet av god social servi-
ce, attraktivt och varierat boende, 
närhet till grönområden och stimu-
lerande kultur- och fritidsaktiviteter 
för alla stadens ålders- och intresse-
grupper är faktorer som är viktiga 
för folkhälsan och möjligheten att 
leva ett gott liv. En stad som bidrar 
till att stimulera våra sinnen och in- 
bjuder till både rörelse, vila och mö-
ten har ett högt urbant respektive 
högt socialt värde och bidrar till 
livskvalitet. Urbana och sociala vär-
den kan beskrivas som alla de fysis-
ka och mänskliga nätverk som finns 

i en stad. En socialt uthållig stad 
är en stad med jämställda männis-
kor, där det är lätt att kombinera ar-
bete, fritid och familj och en stad i 
vars offentliga miljöer alla känner 
sig välkomna. Där relationer mel-
lan människor främjas liksom den 
hållbara utvecklingen. Ett mångkul-
turellt samhälle är en utmaning och 
källa till utveckling, rikedom och 
förnyelse. Planering som utgår från 
människans behov och skala är en 
förutsättning för att hög urban  
kvalitet och hög livskvalitet ska 
kunna uppnås. 

Miljömål 
Arbetet med den fördjupade över-
siktsplanen är att betrakta som en 
del i kommunens arbete med de 16 
nationella miljömålen. Fem av dem 
berörs i planen: God bebyggd miljö, 
Frisk luft, Begränsad klimatpåver-
kan, Ingen övergödning och Hav i 
balans samt levande kust och skär-
gård.

Målet God bebyggd miljö omfattar 
skilda aspekter av boende- och livs-
miljöer och avspeglar sig i den för-
djupade översiktsplanen för Kvarn-

”En stad som bidrar till att stimulera våra 
sinnen och inbjuder till både rörelse, vila och 
möten har ett högt urbant respektive högt 
socialt värde och bidrar till livskvalitet.” 

BAKGRUND OCH AVGR ÄNSNING K APITEL 1



13

holmen. Det syftar till att skapa 
hälsosamma och energieffektiva bo-
städer som är fria från bullerstör-
ningar och placerade så att det finns 
plats för grönska och friluftsliv, 
samtidigt som avstånden till arbeten 
och service medger resurssnåla 
transporter. De kulturhistoriska 
värdena ska bevaras och en god  
arkitektur gynnas. 
 
En stimulerande stadsmiljö ska 
innehålla både skönhetsvärden och 
utmaningar, både kärleksfullt beva-
rande av kulturarv och djärv förny-
else av det offentliga rummet.
 
Kalmar är en kuststad vilket inne-
bär att en stor del av stadens attrak- 
tionskraft och därmed goda livsmil-
jö är beroende av ett friskt Kalmar- 
sund och en levande Östersjön. I 
Budget 2010 uttrycks att kust- och 
vattenmiljö ska hålla god kvalitet. 
Enligt ett nyligen antaget åtgärds-
program ska vattenkvaliteten i 
Malmfjärden förbättras. Detta är en 
del i arbetet med miljökvalitets- 
målet Hav i balans samt levande  
kust och skärgård. Vidare säger 
budgeten att en attraktiv stadsmiljö 

ska samverka med grönområden  
och tätortsnära naturområden. 
Transportsystem ska utvecklas och 
trafikslagen samexistera och 
handeln ska vara hållbar med ett 
ökat utbud av Rättvisemärkta varor. 
En särskild utmaning är förnyelsen 
i centrala Kalmar, där resultaten 
ska ligga i internationell toppklass. 
Sammantaget finns både god vilja 

och goda förutsättningar att ut- 
veckla Kalmar, och därmed Kvarn-
holmen, och få en hållbar stad.

Konsekvenser  
Konsekvenser för hur ett genom-
förande av planen kan påverka håll-
bar utveckling, miljömål och riks-
intressen beskrivs i bilaga 1, utifrån 
ovanstående avsnitt och i separat 

”Kalmar är en kuststad vilket innebär att en 
stor del av stadens attraktionskraft och 
därmed goda livsmiljö är beroende av ett 
friskt Kalmarsund och en levande Östersjön.”

Faktaruta 2 
Kunskapsstaden

Kunskapsstaden är en stad med många 
goda förutsättningar för kreativa innvånare 
och företag att mötas så att innovationer kan 
uppstå. Kunskapsstaden erbjuder en attraktiv 
stimulerande stadsmiljö där människor trivs 
och vill arbeta och bo. En lyckad kunskapsstad 
präglas av en tolerant och öppen attityd som 
främjar möten mellan människor med olika 
bakgrund och ett fritt kunskapsutbyte. Detta 
bidrar till en stark social hållbarhet.

Faktaruta 3
Vikten av urbant och socialt kapital 

En kunskapsstad erbjuder en attraktiv, upp-
levelserik och stimulerande stadsmiljö där 
människor trivs, vill arbeta och bo. En attraktiv 
stad har en tydlig kulturell identitet  och ett 
levande stadsliv. Allmänt sett ska staden bidra 
till att stimulera våra sinnen och inbjuda till 
såväl rörelse som vila för att vara attraktiv. 
Detta kan uttryckas som att staden har ett högt 
urbant och socialt värde. Ett högt urbant värde 
kännetecknas av till exempel en hög fysisk 
täthet med sammankopplade och välutfor-
made mötesplatser. Ett högt socialt värde 
kännetecknas av en mångfald av människor, 
relationer mellan människor, deras nätverk och 
nyskapande.

K APITEL 1 BAKGRUND OCH AVGR ÄNSNING
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Värdebaserad stadsutveckl ing 

Modell  för  värdebaserad stadsutveckl ing
I modellen för värdebaserad stads-
utveckling handlar den innersta 
ringen om att fördjupa förståelsen 
för den kultur och de värden som 
finns på Kvarnholmen och i de om-
givande vattenrummen i dag, så 
att vison, ledstjärnor och strategier 
som föreslås inte blir ett ohållbart 
utanpåverk.

Ringen runt kärnan innehåller den 
tidigare presenterade visionen för 
planområdet: Förädla unika Kvarn-
holmen.

I ringen utanför visionen återfinns 
ledstjärnorna, som är nyckelpriori- 
teringarna för visionsarbetet och 
drivande för både riktningen och 
intentionerna i arbetet framåt mot 
visionen. Ledstjärnorna kan ändras 
över tid när nya omständigheter 
uppstår som ändrar förutsättningar-
na och därmed nyckelprioritering-
arna. De presenteras i kapitel 3.

Nästa ring i modellen är strategier 
och strategiska projekt, som är väg- 
en till att uppnå ledstjärnor och vi-

I stadsbyggnadssammanhang är 
tidshorisonten lång och många in-
tressen och behov ska beaktas och 
jämkas samman. Tidigare har det, 
generellt sett, funnits tendenser att 
alltför starkt låsa sig vid en slutbild 
som visar en fysisk miljö. Innan den 
lösningen är på plats har omständig- 
heter ofta ändrats på ett sätt som 
man i planeringsskedet inte kunde 
förutse. Låsta planer av det slaget 
fylls sällan med det liv som var av-
sikten, utan blir snarare en begräns-
ning för en kontinuerlig utveckling 
och förnyelse. Dagens stadsutveck-
ling innebär mer än så; till plan- 
kartans två dimensioner läggs rum-
mets tredje, tidens fjärde och stads-
livets femte dimension, för att fånga 
in helheten. 

sion. Dessa är ytterligare konkret- 
iserade arbetsredskap som hjälper 
 till att prioritera i planeringens 
komplexa frågeställningar. De stra-
tegiska projekten är den fysiska  
manifestationen där man ser och 
känner att visionen bli levande. 

Den yttersta ringen består av prin-
ciper och verktyg för planering, 
kvalitet och design. Här ingår den 

Värdebaserad stadsutveckling inne-
bär att tidigt formulera en tydlig, 
bärkraftig och engagerande vision 
att navigera utvecklingen efter. Den 
innebär att ett holistiskt arbetssätt 
som sätter platsens människor och 
verksamheter i centrum etableras. 
Ett holistiskt arbetssätt handlar inte 
bara om hur den färdigbyggda mil-
jön ska se ut och fungera utan också 
om vägen dit. Visionen är förutsätt- 

fördjupade översiktsplanen som ett 
redskap men även ett antal andra 
verktyg som behövs för att kunna 
fördjupa sig. Dessa andra verktyg 
kan vara en strukturplan, lokalise-
ringar och andra mer specifika plan- 
eringsdokument som planprogram 
och detaljplaner. Det kan även vara 
en handlingsplan för hur man lägger 
upp realiseringen av visionen så att 
den känns levande redan i dag.

ningen för att skapa enade krafter 
som arbetar i samma riktning. Den 
bör utöver den fysiska miljön även 
innefatta hanteringen av sociala, 
ekonomiska och administrativa  
frågor. Värdebaserad stadsutveck-
ling omfattar både korta och långa 
tidshorisonter och bjuder in till att 
ställa frågan: På vilket sätt förädlar 
det här unika Kvarnholmen? 

”Dagens stadsutveckling innebär mer än så; 
till plankartans två dimensioner läggs 
rummets tredje, tidens fjärde och stadslivets 
femte dimension, för att fånga in helheten.”

K APITEL 1 BAKGRUND OCH AVGR ÄNSNING
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Kapitel 2

KVARNHOLMEN 
PÅ DJUPET 
I detta kapitel, Kvarnholmen på djupet, skapas 
förståelse för området, dess invånare och kultur, 
utifrån de fyra teman som är kärnan i den för-
djupade översiktsplanen. Tre teman, Vatten- och 
parkrum, Kulturhistoria och Stadsliv och stads-
rum är strukturerande, medan det fjärde, Resor, 
transporter och tillgänglighet, är stödjande för 
den framtida utvecklingen på Kvarnholmen. För 
varje tema presenteras dess nuläge och vilka  
potentialer som kan eller bör förädlas.  
Planområdet har som helhet många fina enskil-
da miljöer av god kvalitet och några av mindre 
god. En förädling av miljöerna och stråken dem 
emellan är eftersträvansvärd för att få starkare 
rumssamband och en förädlad helhet. Helhets-
bilden av nuläget är viktig för förståelsen av var 
de framtida förändringarna gör störst nytta.
Som en inledning till temana presenteras  
Kalmar stads landskapsmässiga och historiska 
förutsättningar.
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K APITEL 2 K VARNHOLMEN PÅ DJUPET: TEMA 1 VAT TEN - OCH PARKRUM

Landskapsförutsättningar 
Kalmar ligger i mötet mellan Kal-
marsund och den bördiga Möre- 
slätten. I flera tusen år har män-
niskor varit bosatta här på öar och 
längs vikar och fjärdar. Efter hand 
har staden vuxit fram där en djup-
are farled stryker intill fastlandets 
öppna, flacka landskap och vida  
horisont. Med Kalmar slott som 
skyddande befästning fanns förut-
sättningar för att skapa ett handels- 
och maktcentrum. I dag har staden 
vuxit både norr- och söderut längs 
den långa kustlinjen. Samspelet 
mellan vatten, bebyggelse och grön-
struktur är stadens signum.

Kalmars historia 
Kalmar är känt i historiska källor 
sedan tidig medeltid. Det strategis-
ka läget vid Kalmarsund befästes 
och staden byggdes ut på fastlandet, 
väster om borgen. Läget gjorde 
staden till ett viktigt internationellt 
centrum för sjöfart och handel. Ge-
nom ett kungligt beslut i mitten 
av 1600-talet flyttades stadens be-

folkning till en ny, säkrare plats på 
Kvarnholmen, norr om slottet. Här 
anlades en ny stad omgiven av be-
fästningsmurar och vallar, och med 
kvarter, gator och torg i ett rutnät. 
Nya byggnader för administration, 
handel, kyrka med mera uppfördes 
och skapade det som fortfarande ut-
gör Kalmar centrum. Staden har se-
dan expanderat utanför befästnings-
murarna och nya stadsdelar har 
vuxit fram på Malmen och på öarna 
runt Kvarnholmen.

Stadens utveckling har kommit att 
präglas av närheten till havet, av det  
flacka landskapet och av den eko- 
nomiska utvecklingen knuten till 
handel, jordbruk, sjöfart och sta-
dens funktion som residensstad. 
Denna historiska utveckling kan ses 
i den fysiska miljön i Kalmars cen-
trum och dess omedelbara omgiv-
ning. Kvarnholmens utveckling 
speglas bland annat i rivning av be-
fästningsmurar, utfyllnader samt 
nybyggnad av broar, magasin, 
hamn, kontor och varuhus. Kalmar 

är som historisk stad en bebyggelse- 
miljö där en ovanlig förmåga visats 
i att möta förändringar och absorbe- 
ra dem, med vidmakthållen be- 
byggelsestruktur. Förändringar har 
skett på ett sätt som respekterat 
gamla grundstrukturer i kvarters-
indelning och gatu-, torg- och väg-
system. Nya byggnader har uppförts 
med ovanlig konsekvens i planering 
och omfattning. Detta gör Kalmar 
till en bebyggelsemiljö som är på- 
tagligt tydlig och läsbar i sin histor- 
iska utveckling. Stadens attraktion 
med bebyggelse nära och i vatten är 
en viktig konkurrensförutsättning 
för universitet, regioncentra och be-
söksmål.

En stadskärna byggd på öar,  på vat ten och vid f järdar 

1. Kvarnholmens befästningverk från 1600-talet, här Västerport som försetts med en bro. Den är ett exempel på en ny koppling i ett gammalt 
läge och har bidragit till nya rörelsemönster. 2. Flygfoto över Kalmar, staden på öarna. 

1 2

”Helhetsbilden av nuläget är 
viktig för förståelsen av var 
de framtida förändringarna 
gör störst nytta.”

”Stadens attraktion med bebyggelse nära och i vatten är en viktig 
konkurrensförutsättning för universitet, regioncentra och besöksmål.”
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Tema 1 
Vat ten- och parkrum 
Att vistas i vatten-, park- och naturrum har stor betydel-
se för människors hälsa och livskvalitet. Stadens natur, 
parker och andra grönområden är också livsmiljö för 
växter och djur. Där finns även en del av stadens 
kulturhistoriska och kulturella identitet. Parker, natur- 
områden, trädalléer, gatuplanteringar, småhustomter 
och annan grönsstruktur ger upplevelser och skapar 
gröna rum som är uppskattade delar av stadsbilden. 
Grönstrukturen kan göra att staden blir lättare att orien-
tera och känna igen sig i. Dessutom bidrar den till vari-
ation eller ordning och kan bryta ner det storskaliga till 
en greppbar skala. I gatu-, natur- och parkrummet kan 
grönskan ge både skönhets- och årstidsupplevelser. Det 
unika i Kalmar är Kvarnholmen som är helt omgiven av 
vatten och som i sin tur kringgärdas av andra öar. De 
bildar tillsammans de vattenrum som presenteras i det-
ta tema.

Vattenrummen som omger Kvarnholmen är av två 
karaktärer, inre skyddade och yttre öppna. De har för-
ändrats genom åren efter hand utfyllnader gjorts, till 
exempel vid stationsområdet, hamnen och Tjärhovet, på 
norra Kvarnholmen och Fredriksskans samt utmed 
Ängöleden. Detta innebär att öarna som staden är byggd 
på har blivit alltmer sammanbyggda och känslan av stad 
byggd i skärgård minskat. De i temat ingående vatten- 
rummen är del av Slottsfjärden, Systraströmmen, 
Malmfjärden, Ängöfjärden och hamnområdet med 
Ölandshamnen, Gamla hamnbassängen och Tullham-
nen. Vattenrummen möter Kvarnholmen och de andra 
stadsrummen på olika sätt, och strandkanterna kan i 
ett och samma vattenrum ha varierande karaktär och 
ge olika upplevelser. Många strandkanter är i dag otill-
gängliga; trafikytor är en barriär. Vattnets kvalitet har 
försämrats genom åren, bland annat på grund av säm-
re genomströmning och påverkan från till exempel dag-
vatten. Arbete pågår för en succesiv dagvattenrening 
som syftar till friskare vatten. 

1. Kartan visar publikt tillgängliga grönområden 2. Kartan visar en 
inventering av planområdets utbud av gröna rum

Faktaruta 3
Vattenrum, stadsrum, gaturum– vad är det?
 
Rummen är de platser som besökaren i staden använder 
för vistelse eller rörelse, oftast de ytor som finns mellan be-
byggelsen till exempel en gata eller ett torg. 

Stortorget är till exempel ett stadsrum. Det är omslutet av 
fyra väggar, som är de kringliggande husens fasader. Ofta 
har platser som upplevs trivsamma en stor rumslighet, en 
tydlig inramning. Motsatsen är stora tomma platser som kan 
upplevas ogästvänliga om där inte är väldigt många män-
niskor samtidigt.  

Ett vattenrum är ett vatten som är omslutet av bebyggelse 
eller park och naturområden som utgör väggar i vatten-
rummen. Krav kan ställas på hur ”golvet” (vattenkvaliteten 
och strandkanterna) och ”väggarna” (inramningen) runt till 
exempel Malmfjärden ska utformas.

1
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Foto mot Kalmar slott med Sylvanderparken i förgrunden och Stadsparken till höger

Planområdets vat ten- och parkrum

Del av Slottsfjärden
Slottsfjärden omges av Sylvander-
parken och Stadsparken, där den 
förstnämnda ingår i planområdet. 
De båda parkerna är sammanlänka-
de med en smal gångväg som är en 
svag men viktig länk; här sker möt- 
et mellan kulturhistoria och natur. 
I Sylvanderparken finns promenad-
stråk men parken är dåligt kopplad  
till stadskärnan. Den kantas i öster 

av Järnvägsgatan, som utgör en bar-
riär och från parken nås Lycksalig-
hetens ö. Sylvanderparken ligger 
i ett gynnsamt väderstreck med 
kvällssol. Vyn mot slottet är mag-
nifik men Sylvanderparken i sig har 
inte lika många upplevelsevärden. 
Dess främsta uppgift är att vara ut-
siktsplats mot slottet. Kring Slotts-
fjärden ligger flera av kommunens 

viktigaste besöksmål som konst-
museet, slottet och Krusenstiernska 
trädgården. Kopplingen norrut mot 
Systratrömmen är svag, eftersom 
flera storskaliga trafiklösningar på 
vägbank i stället för på broar bryter 
rummet. Känslan av att på land röra 
sig mellan öar har försvunnit som 
följd av detta. 

K APITEL 2 K VARNHOLMEN PÅ DJUPET: TEMA 1 VAT TEN - OCH PARKRUM
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Systraströmmen med gamla vattentornet till vänster och fängelset till höger

Fredriksskanskanalen med Sveaplan i förgrunden

Systraströmmen 
Systraströmmen är en del av den 
vallgrav som omgav den befästa 
staden. Området upplevs inte som 
ett sammanhängande parkrum men 
har goda potentialer till utveckling 
och skapande av visuella och fysis-
ka kontakter. Befästningsverken på 
västra Kvarnholmen bildar Systra-
strömmens östra kant. Uppe på be-
fästningen ligger Teatervallen och 
det gamla vattentornet i en park-

Fredriksskanskanalen
Från Sveaplan och Malmbron öster  
ut mot Malmfjärden sträcker sig 
Fredriksskanskanalen. På dess söd-
ra sida går Södra Kanalgatan som 
har gång- och cykelväg och bitvis är 
trädkantad. Kanalens västra del om-
ges av brandstationen, landstings-
huset och Stagneliusskolan. Stora 
obebyggda ytor som används för 

miljö. Sett från den västra sidan är 
höjdskillnaden påtaglig och drama-
tisk. I parken finns ett smalt gång-
stråk, och det är svårt, för att inte 
säga omöjligt, att nå ner till vattnet 
härifrån, vilket var ett av syftena 
med befästningen. Västerportsbron 
är tillgänglig för gång- och cykel-
trafik och binder ihop Systraström-
mens båda sidor. På den västra  
sidan breder Tullslätten ut sig. Där 
ligger ravelinen Prins Carl om- 

bilparkering dominerar på norra  
Kvarnholmen. På kanalens norra 
sida finns parkerna Rävspelet och 
Kärringalåret. De saknar helt be-
byggelse och vattnet är tillgängligt 
härifrån men den möjligheten sak-
nas från de övriga delarna. Använd-
ningen av marken kring Fredriks-
skanskanalens södra sida är idag

mest inriktad på rörelse mellan 
Malmen, Kvarnholmen och Ängö 
och inbjuder inte till vardaglig vis-
telse.

given av cellgravarna. Vid Tullslätt- 
en finns institutionsbyggnader, som 
fängelset och stadsbiblioteket, ingen 
av byggnaderna vänder sig ut mot 
vattenrummet. Ett gångstråk går på 
brygga och löper längs vattnet norr-
ut mot Sveaplan där det stoppas i en 
cirkulationsplats. I söder skär Olof 
Palmes gata av Systraströmmen och 
skär också igenom det som varit  
bastionen Gustavus Magnus. 

K VARNHOLMEN PÅ DJUPET: TEMA 1 VAT TEN - OCH PARKRUM K APITEL 2
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Malmfjärden sett från Lindö med vy över Kvarnholmen

Malmfjärden sett från vattentornet med vy över Ängö och Ölandsbron

Malmfjärden 
Där Fredriksskanskanalen övergår i 
ett större öppnare vatten tar Malm-
fjärden vid. Malmfjärden är ett ska-
pat stadsvattenrum utan gestalt-
ningsidé men har kvaliteter i form 
av strandläge i alla vädersträck där 
västerläget är ca 0,5 km långt. Den 
grunda fjärden omges av Kvarnhol-
mens norra del i söder, Fredriks-
skans och bebyggelsen längs Jute-
gatan i väster, Lindö i norr och 
Ängö i öster. Dess vattenkvali-
tet har försämrats bland annat på 
grund av sämre genomströmning, 
och vattnet är inte badbart idag. 
Tillgängligheten till vattnet är dålig 
för gående och motionärer. Ett in-
hängnat Fredriksskans, Södra Ka-
nalgatan och Ängöleden är barriä-
rer runt vattenrummet. Gång- och 

cykelstråk finns längs sträckor men 
få platser inbjuder till uppehåll, mö-
ten eller spännande upplevelser. Ut-
blickar mot Kvarnholmen håller hög 
kvalitet och har inventerats i utred-
ningen om Kalmar riksintresse.

Lindö är av stor vikt som samman-
hållet grönområde för närboende 
men också för barnen på Lindö- 
skolan, som angränsar till planom-
rådet. Lindö är för Kalmar i stort 
en centralt belägen ö med en stor 
variation av biotoper. De täta löv-
skogsområdena och stränderna är 
värdefulla för den biologiska mång-
falden, särskilt fågellivet. Natur-
värdena ska beaktas när Lindö görs 
mer tillgängligt för människor. 

Fredriksskans är i dag inhägnat 

och otillgängligt. Området beskrivs 
även under rubrikerna Kulturmiljö 
respektive Idrott. Norr om Fredriks-
skans, längs Jutegatan, är strand-
kanten småskalig med inslag av 
bryggor och småbåtar; som ger en 
lantlig karaktär, mitt i staden. 

Kopplingarna mellan vattenrum-
men norrut mot Lindöfjärden och 
österut mot Ängöfjärden är svaga 
och Ängöleden är en barriär som 
förlänger det mentala avståndet till 
naturrummen på Lindö. Flera om-
givande vägar ligger på vägbank i 
stället för på broar. Vägarna bryter 
vattenrummet och försvagar samti-
digt känslan av rörelse mellan öar.
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Vy från Kattrumpan mot Laboratorieholmen

Vy från Skeppsbron över Tullhamnen mot Ångkvarnen

Ängöfjärden 
Ängöfjärden är omgiven av Katt- 
rumpan, Ängöbron, Varvsgatan, 
Varvsholmen och Laboratorie-
holmen. Kattrumpan har badplats, 
lekplats och rester av befästnings-
verket. Det årliga evenemanget Kal-
mar Triathlon utgår härifrån. Labo-
ratorieholmen är en naturdominerad 
ö som har spår kvar från 1600-talet 
då den var en del i örlogsvarvets 

verksamhet. Då fanns en förbindel-
se mellan ön och Kattrumpan vilket 
saknas i dag. Gång- och cykelför-
bindelse finns via bro från Varvs-
holmen, och ön kan också nås med 
båt. Utsiktsplatserna runt ön är 
många och ger vyer mot Kalmar-
sund och Kattrumpan. Utveckling-
en av Laboratorieholmen är viktig 
för rekreationsutbudet för boende 
på Kvarnholmen och Varvsholmen 

Sjöfartsstaden
Hamnområdet med Ölandshamnen, 
Gamla hamnbassängen och Tull-
hamnen präglas av storskaliga 
markparkeringar och biltrafik. I dag 
går det att vandra längs med vattnet 
förbi gästhamnen och längs södra
sidan av Baronen men att nå ner till 
vattnet är svårt.

och för att integrera ön i bättre i sta-
den. Ängös södra sida består av ut-
fylld obebyggd mark som tillkom 
då Ängöleden byggdes. Här finns en 
cirkulationsplats där Ängöleden och 
Varvsgatan möts i samma punkt 
som Malmfjärden möter Ängö- 
fjärden. Platsen inbjuder inte till 
vistelse men här finns fina vyer över 
sundet.

K VARNHOLMEN PÅ DJUPET: TEMA 1 VAT TEN - OCH PARKRUM K APITEL 2

En tillgång är bastion Johannes Rex 
som fungerar som ett parkstråk. 
Uppe från dess murar erbjuds fina 
vyer över staden och vattnet. Ned-
anför på dess östra sida ligger Ka-
valjersparken som har befästnings-
verket i ryggen, Skeppsbrogatan 
framför sig och ett gångstråk tvärs 
igenom. Skeppsbrogatan är en barri-

är som skärmar av kajer och vatten 
från övriga staden.

Området var den ursprungliga ham-
nen och entrén från sjösidan. 
Elevatorskajen domineras av Ång-
kvarnen och bilparkering arvet från 
1800-talsstaden är starkt och är det 
som bör utvecklas. 
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> Skapa ett sammanhängande grönt stråk 
där planområdet ingår i ett större grönstråk 
för rekreation längs Kalmars kustlinje

> Skapa ett sammanhängande grönt stråk 
av befintliga park- och grönrum inom 
planområdet 

> Skapa nya rörelsestråk som gör park- 
och naturrum tillgängliga

> Skapa inbjudande vistelseplatser 
i parkrum för både aktivitet och 
kontemplation

> Ge park- och vattenrum olika karaktär 
och roll i staden för att få en variation 

> Skapa större grönrum som en lunga i 
staden 

> Göra vattnet mer lättillgängligt så det går 
att komma till det

> Förbättra vattenkvaliteten i Malmfjärden 
och Systraströmmen till badbar

> Stärka känslan av staden på öar

Förädlingspotent ialer
för vat ten- och parkrum

K APITEL 2 K VARNHOLMEN PÅ DJUPET: TEMA 1 VAT TEN - OCH PARKRUM
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Tema 2 
Kulturhistor ia

Kvarnholmen har en kulturhisto-
ria med stort internationellt värde 
som en av de bäst bevarade befäst-
ningsstäderna i norra Europa från 
1600-talet. Den är av riksintres-
se för kulturmiljövården. Värdet är 
främst spår av gatunät och murar 
från den gamla stadskärnan samt 
bevarade rester efter den i slutet av 
1600-talet anlagda staden på Kvarn-
holmen. Förändringar har ställt nya 
krav på den ursprungliga grund-
strukturen och dess senare tillägg. 
Det har skett genom kontinuerligt 
nyttjande och återbruk av befintlig 
bebyggelse, platser, kajer och plan-
teringar. Sentida tillägg har gjorts 
med anpassning till kvartersindel-
ning, torg, platser och höjdskala. 
Den lyckade återanvändningen av 
Västerport har bidragit till att ut-
veckla kommunikationsstråk i Kal-
mar och samtidigt förstärka kultur-
miljön påtagligt. 

1. Kartan visar den 
totala omfattningen av 
riksintresset i Kalmar
2. Kartan visar 
bevarade delar av 
1600-talsplanen och 
befästningsverket 
på Kvarnholmen och 
Tullslätten 
källa: Kalmar riksin-
tresse, Etapp 1: Norra 
delen

Faktaruta 4 
Riksintresset Kalmar (H48)

Motivering:
Befästnings- och sjöfartsstad som 
var huvudpunkten för Sveriges 
Östkustförsvar vid Danmarksgränsen 
fram till 1600-talets senare del och 
som utgör ett av landets främsta
exempel på 1600-talets 
stadsbyggnadskonst Förvaltnings-
stadens fortsatta utveckling. 
(Fästningsstad, Residensstad, 
Slottsmiljö).

Uttryck för riksintresset:
”Slottet med medeltida delar och 
huvudsaklig prägel av renässansen. 
Lämningar av medeltidens och det 
tidiga 1600-talets stad vid slottet. 
1600-talsstaden på Kvarnholmen, 
med välbevarad rätvinklig rutnätsplan 
och omgivande befästningar. 
Gatukaraktären, platsbildningar 
och tomtstruktur. Domkyrkan av 
Nicodemus Tessin d.ä. och offentliga 
byggnader. Bebyggelsekaraktären 
med många karolinska stenhus och 
småskalig träbebyggelse och gårdar. 
Byggnader och nya bebyggelse-
områden med mer storstadsmässig 
karaktär från 1800-talets senare del 
och 1900-talets början, park- och 
institutionszon.”... ”Stadens siluett 
med monumentalbyggnadernas 
dominerande roll samt utblickarna, 
medeltids- och 1600-talsstadens 
vattenområden och den visuella 
kontakten mellan slottet, 
Kvarnholmen och områdets övriga 
delar. 

Faktaruta 5
Befästningsverket runt Kvarnholmen 

På en karta från 1639 kan man se hur den planerade muren i förhållande till 
ön Kvarnholmen såg ut innan alla utfyllningar påbörjades för att skapa mark. 
Utfyllnadsarbetena påbörjades på 1640- talet och arbetet med att bygga den 
omkringliggande försvarsmuren pågick i ojämn takt fram till slutet av 1600-talet. Runt 
1700 verkar arbetet vara klart men senare under 1700-talet förfaller befästningen. 
Eftersom det tog lång tid att bygga befästningen hann anläggningen bli omodern innan 
den blev klar och upphörde att vara militärstrategiskt viktig. År 1820 lämnar det sista 
manskapet sina vaktposter och runt 1860 började staden riva muren och använde 
murverket som utfyllnad framför allt på norra Kvarnholmen.

1

2

K VARNHOLMEN PÅ DJUPET: TEMA 2 KULTURHISTORIA K APITEL 2



27

1. Flygfoto från 1935 över norra Kvarnholmen och Malmfjärden 2. Flygfoto från 1928 över Ele-
vatorkajen och Ångkvarnen

Samspelet mellan nutid och histo-
risk miljö ger staden en stark iden-
titet med stora miljövärden och för-
ankring som besöksstad och för 
invånarna. Värdena har goda förut-
sättningar att utvecklas, förstärkas 
och tydliggöras i samspel med mo-
derna funktioner. 

Utredningen Kalmar riksintresse, 
etapp 1, Norra delen framtagen av 
Barup och Edström arkitektkontor 
ligger till grund för temats innehåll.

Kvarnholmen
Kärnan i planområdets bebyggelse 
finns på Kvarnholmen och är resul-
tatet av flyttningen av den medel- 
tida staden i slutet av 1600-talet. I 
bebyggelmiljön utgörs grundstruk-
turen av bevarade befästningsmur- 
ar, bastioner och en till stor del be-
varad ursprunglig rutnätsstad, med 
gator, platser och torg. 

Domkyrkan präglar Kvarnholmens 
siluett från omgivande stadsdelar
 i de flesta väderstreck och från in-
fartsvägar in till centrum. Ur-
sprunglig tomtindelning har satt 
stark prägel på äldre bebyggelse 
och speglar det traditionella kvar-
tersmönstret. Stadsbilden karaktä-
riseras av fasader i puts och sten, 
vertikal fasadindelning, en sam-
manhållen låg höjdskala och ensta-
ka högre landmärken. 
 
En rik blandning av äldre byggnad- 
er och anpassade förtätningar blir 
till en sammanhållen helhetsverkan. 
Brokig och småskalig trähusbebyg-
gelse i området Kattrumpan, upp-
förd som bostäder åt fiskare och 
hantverkare, är ett kulturhistoriskt 
värdefullt och charmfullt inslag. 
Helhetsmiljön ger ett allmänt in-
tryck av en hantverksmässig och  
arkitektonisk kvalitet. 

När Kalmars betydelse som befäst-
ningsstad upphörde under 1800- 
talet revs delar av fortifikationsmu-
rarna mot norr och sydost för att ut-
öka stadens nybyggnadsområden 
mot Malmen väster om Kvarn- 
holmen respektive kajerna mot  

havet i öster. Den öppna landskaps-
bilden i Kvarnholmens norra delar 
finns kvar som ett tydligt spår av 
detta och utgör en förutsättning för 
betydande siktlinjer mot stadens 
centrala delar norrifrån. 1800- och 
1900-talens bebyggelseutveckling 
speglar även den en viktig del i  
stadens utveckling och går framför 
allt att avläsa på Malmen och delar 
av Kvarnholmen. 

I Malmens östra delar och på 
Tullslätten placerades institutions-
byggnader som Stagneliusskolan, 
Länsstyrelsen och fängelset och un-
der senare år även stadsbibliote-
ket. Före detta posthuset omvandlas 
till saluhall och har varit kårhus för 

K APITEL 2 K VARNHOLMEN PÅ DJUPET: TEMA 2 KULTURHISTORIA
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2

studenterna. På andra sidan vattnet 
uppe på befästningen finns det  
tidigare vattentornet som numera är 
bostäder.

Befästningsstadens precisa värden 
sett ur ett internationellt och natio-
nellt perspektiv kommer att belysas 
i särskild utredning.



28



29

Historiskt foto av Rådhuset på Stortorget

Planområdets kulturhistor ia

Historiska Kärnan
Historiska kärnan utgör det histo-
riskt bäst bevarade bebyggelseom-
rådet på Kvarnholmen med Stor-
torget, Domkyrkan, Rådhuset och 
ursprungliga stenhus från 1600-ta-

Då Kalmar upphörde som befäst-
ningsstad uppläts marken runt 
befästningsverket till staden och här 
byggdes flera offentliga institutioner, 
på Tullslätten skola, fängelse och  
senare också stadsbibliotek.

let. Den täta inramningen avbefäst-
ningsmuren och stadsportar visar 
tydligt hur staden byggdes upp på 
1600-talet.

Malmen
På Malmen framträder två områden 
som främst återspeglar 1800- och 
1900-talets bebyggelse. Tullslätten 
är den del av Malmen som ingår i 
planområdet. Ravelinen runt fäng-
elset utgör en del av Kvarnholmens 
befästningsverk.  

Historiskt foto av fängelset vid Systraströmmen

K APITEL 2 K VARNHOLMEN PÅ DJUPET: TEMA 2 KULTURHISTORIA
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Foto från 1959 av Kopparslagaren i hörnet av Fiskaregatan och Larmgatan 

Malmfjärden
Malmfjärden är en naturmiljö som 
ligger i direkt anslutning till idrotts- 
och skolmiljöerna på dess västra 
sida. Området står i kontrast till den 
täta staden på Kvarnholmen. Utsikt- 
en från Ängö och Fredriksskans 
över Kvarnholmens stadssiluett är 
viktig att värna. På norra Kvarnhol-
men, utanför stadsmuren, finns ett 
utfyllt område som är parkeringsyta 
och trafikled. Området känneteck-
nas av fria vyer både ut mot Malm-
fjärden och in mot Kvarnholmen 

Handelsstaden
Handelsstaden präglas av en blan-
dad bebyggelse och senare tillägg 
från 1900- och 2000-talen. Verk-
samheten i området präglas av  
handel och kontor vilket alstrar liv, 

Foto från 1950 av förtöjda småbåtar längs södra Kanalgatans strand

när man anländer norrifrån. I gator 
och parkstråk kan man följa var be-
fästningsmuren fanns. Bebyggelsen 
på Fredriksskans består av fotbolls-
arenan med friidrottsanläggning-
en. Kalmar FF och Kalmar AIK 
håller på att flytta därifrån. Kal-
mar Gymnastikförening bedriver 
sin verksamhet i Gymnasten som är 
specialinredd för gymnastik. Kal-
mar Roddklubb har också lokaler i 
området. Området är omgärdat av 
stängsel och mur och därmed inte 
allmänt tillgängligt. Den nya fot-

bollsarenan Guldfågeln står 2011 
färdig i västra delen av Kalmar vid 
väg E22.
Lindö i norr är endast bebyggt i ös-
ter med det som tidigare var ett epi-
demsjukhus. Här finns en stark kul-
turell identitet med ateljécentrum 
för ett femtontal konstnärer. På dess 
västra sida finns båtbryggor. På söd-
ra Lindö finns en stor öppen gräs-
yta. Det har inte funnits ambitio-
ner till gestaltning av området runt 
Malmfjärden.

K VARNHOLMEN PÅ DJUPET: TEMA 2 KULTURHISTORIA K APITEL 2

rörelse och trafik i gaturummet. 
Befästningsverket revs på 1800- 
talet och det finns nu parkerings-
platser på rivningstomterna.
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Historiskt foto över södra Malmfjärden och Ängö

Ängö
Ängös bebyggelse följer 1876 års 
stadsplan och har en bibehållen för-
stadsbebyggelse. Ombyggnader av 
äldre hus har skett inom den äldre 
planens gränsdragningar för kvarter 
och gatunät. Ängöleden från 

Kattrumpan
Kattrumpan har en bevarad karak-
tär av äldre boendemiljöer med 
dominerande inslag av traditionell 
träbebyggelse inom befästnings- 
staden. Området omgärdas av 
vatten och i vissa delar syns befäst-
ningsmuren. Här finns en centralt 
belägen badplats och grönområde.

Historiskt foto från Kattrumpan med utsikt mot Laboratorieholmen

K APITEL 2 K VARNHOLMEN PÅ DJUPET: TEMA 2 KULTURHISTORIA

1970-talet har försett ön med en 
rak vägsträckning längs dess västra 
sida och är ett tydligt exempel på 
hur stadsmiljön anpassats efter bil-
trafiken. Planområdet berör de obe-
byggda gräsytorna på västra och 

södra delen av ön. De fylldes ut när 
Ängöleden byggdes. En medveten 
utformning av det ska bidra till att 
skapa ett attraktivt vattenrum runt 
Malmfjärden. 
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Foto från 1936 Laboratorieholmen sedd från Kattrumpan

Handels- och sjöfartsstaden
Handels- och sjöfartsstaden visar 
tydligt hur Kalmar utvecklades som 
hamnstad under 1800-talets slut och 
järnvägens ankomst. Öppenheten 

Laboratorieholmen
Laboratorieholmen ingår i plan- 
området och hänger historiskt sett 
ihop både med Varvsholmen och 
Kvarnholmen. Laboratorieholmen 
har hyst verksamheter såsom krut-

mellan hamnområdet och befäst-
ningsstaden utgör en karaktär som 
håller isär stadens olika utveck-
lingsskeden. Hamnen hade under 
1800-talet en livlig handelsverk-

laboratorium, varv, gjuteri och me-
kanisk verkstad samt lotsverksam-
het. Den är en del av arvet från 
1600-talsstaden. Idag är Laborato-
rieholmen ett obebyggt naturområ-

de som är dåligt integrerat med res-
ten av befästningsstaden och kan 
förutom med båt endast nås via en 
gångbro från Varvsholmen.

samhet med Östersjöländerna och 
hela världen. Läns- och sjöfartsmu-
séet finns här idag.

K VARNHOLMEN PÅ DJUPET: TEMA 2 KULTURHISTORIA K APITEL 2

Historiskt foto från Ölandshamnen
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> Koppla ihop stadsdelen Gamla stan med 
Kvarnholmen

> Stärka arvet från 1600-talsplanen

> Vidmakthålla Domkyrkans dominans
 i stadssiluetten

> Stärka arvet från sjöfartsstaden vid 
Elevatorskajen och södra Kvarnholmen

> Vidmakthålla siktlinjer och utsikter

> Skapa kvalitativa arkitektoniska och 
kontextuella värden för ny bebyggelse 
inom området

Förädlingspotent ialer
för kulturhistor ien

K APITEL 2 K VARNHOLMEN PÅ DJUPET: TEMA 2 KULTURHISTORIA
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Tema 3 
Stadsl iv och stadsrum  
En stads centrum är av betydelse för invånar-
nas och besökarnas uppfattning om platsens 
identitet, karaktär och atmosfär. Bland annat 
kulturinstitutioner och evenemang gör stads-
kärnan unik genom att de bara kan upplevas 
just här. På så sätt bidrar de till identitets-
skapandet. I dag är blandningen av bostä-
der, verksamheter, handel, kultur, idrott och 
service god för planområdet som helhet. Här 
finns en rad funktioner och offentlig 
service som gör att folk har ärenden hit.  
Vilka bor och vilka verkar på Kvarnholmen? 
Vad finns det för utbud och aktiviteter? 

Kalmars invånarantal 
Med ett invånarantal på 62 388 personer 2009 
är Kalmar Sveriges 34:e största kommun. 
I pågående översyn av översiktplanen nämns 
att staden även omfattar Lindsdal, Rinka-
byholm och Smedby och med dem inräkna-
de är invånarantalet knappt 50 000. Kalmar 
kommun har under flera år ökat sin befolk-
ning och även framöver förväntas den öka. 
Ökningen har främst skett genom ett posi-
tivt flyttnetto, det vill säga fler inflyttade än 
utflyttade. Cirka 60 % av inflyttarna och 60 
% av utflyttarna till kommunen är mellan 19 
och 29 år. Utmärkande för kommunens ål-
dersstruktur är en större andel personer i ål-
dern 19-27 år samt en något lägre andel barn 
än i riket som helhet.

Liksom i övriga delar av landet förväntas 
både antalet och andelen personer som är 65 
år och äldre öka framöver. När den stora 
gruppen födda på 40-talet nu uppnår pen-
sionsåldern kommer antalet personer i ålders-
gruppen 65-79 år snabbt att stiga. Under den 
närmaste tioårsperioden förblir däremot 
antalet invånare som är 80 och äldre, relativt 
konstant. På 2020-talet förväntas en drama-
tisk tillväxt av denna åldersgrupp. Återigen 
är det de stora årskullarna födda på 1940- 
talet som påverkar utvecklingen. 

Samtliga regionala flyttundersökningar under 
00-talet visar att huvudskälen för inflyttning 
till regionen i första hand är studier, i andra 
hand arbete och bättre livskvalitet. I livs- 
kvalitet ingår faktorer som lugn och ro, 
trygghet, närhet till havet och vacker natur. 
Utmaningen ligger i att få de som redan bor i 
Kalmar att stanna kvar, och allra helst också 
att öka inflyttningen från personer som  
nyligen inlett sitt yrkesliv.

1. Kartan visar planområdets målpunkter för boende och besökare
2. Diagramet visar åldersfördelning i % i Kalmar kommun jämfört med 
riket 2009 
källa: Kalmar kommun

1

2
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Vem bor på Kvarnholmen? 
År 2008 bodde 1 598 personer på 
Kvarnholmen. Mest utmärkande för 
befolkningsstrukturen är en lägre 
andel barn och en högre andel unga 
än i kommunen som helhet. Här 
finns 960 bostäder, varav cirka 850 
i flerbostadshus och resten i små-
hus. Av det totala antalet bostäder 
på Kvarnholmen är lite mer än 800 
eller drygt 80 % hyresrätter. Reste-
rande del utgörs till lika delar av bo-
stads- och äganderätter. 

År 2007 hade 4 940 personer sin 
arbetsplats på Kvarnholmen. Av 
dessa bodde också 264 personer där. 
Resterande 4 676 personer tar sig till 
Kvarnholmen för att arbeta, medan 
700 av dem som bor där arbetar ut-
anför Kvarnholmen. Rörelserna till 
och från Kvarnholmen är alltså 
stora. Detta motiverar arbetet med 
att utveckla Kvarnholmens tillgäng-
lighet.

I åldersgruppen 20-64 år förvärvs-
arbetar drygt 83 % av Kvarnholmen-
borna vilket är något högre andel än 
för kommunen som helhet (78 %) 
men något lägre än på intilliggande 
Ängö och Varvsholmen. 

Även medelinkomsten på Kvarn- 
holmen är något högre än kommun-
genomsnittet (255 800 kronor jäm-
fört med 241 200 kronor i kommun- 

en som helhet) men lägre än på 
Ängö och Varvsholmen.

I åldersgruppen 20-64 år har 29 % 
av befolkningen minst tre års efter- 
gymnasial utbildning. Det är en hö-
gre andel än för kommunen som hel-
het där 21 % av befolkningen har så-
dan utbildning. Motsvarande 
siffror för invånarna på intilliggan-
de Ängö och Varvsholmen är något 
högre, 35 % respektive 39 %.

Vilka arbetar på Kvarnholmen? 
De dominerande näringsgrenarna på 
Kvarnholmen är finansiell verksam-
het och företagstjänster, handel och 
kommunikation, personliga och kul-
turella tjänster (exempelvis hotell 
och restauranger) samt offentlig för-
valtning.

På Kvarnholmen och inom planom-
rådet kännetecknas det privata nä-
ringslivet av en mångfald aktör- 
er: handel, restaurang, hotell, frisö-
rer, banker, finans, försäkring, redo- 
visning och bokföring, advokater, 
bemanning, konsulter, mäklare, 
arkitekter, tandläkare, medier och 
fastighetsägare med flera branscher. 
Största arbetsgivarna inom privata 
sektorn är Tidningsbärarna, medie- 
koncernen Gota Media och beman- 
ningsföretaget Uniflex. De är även 
bland de tio största företagen i kom-
munen. De största arbetsgivarna 

inom offentlig sektor är Kalmar 
kommun, Landstinget Kalmar, Skat-
teverket och Linnéuniversitetet. 
Hela planområdet utgör en viktig 
mötesplats för näringslivet och är 
arbetsplats för cirka 5 000 personer 
från kommunen och regionen. 

Avsaknaden av dominerande storfö-
retag och det faktum att kommun-
en är ett regionalt centrum innebär 
en stabil arbetsmarknad som inte är 
särskilt konjunkturkänslig. Sam- 
arbetet mellan Linnéuniversitetet 
och näringslivet är viktigt att behål-
la och utveckla. 
 
Offentlig service 
Att delar av den offentliga servicen 
finns på Kvarnholmen bidrar till 
flödet av människor som har ärenden 
till offentliga inrättningar. Utbudet 
är i dag kommunens administration, 
Domkyrkan, Skatteverket, Lands-
tingets administration, vård- 
centraler och tandläkare. Kommun- 
ala för- och grundskolor finns inte 
inom planområdet, som ingår i 
Lindöskolans upptagningsområde. 
Barn som bor på Kvarnholmen har 
relativt lång skolväg i jämförelse 
med vad som anses vara av god kva-
litet. Här är utformningen av tryg-
ga och säkra skolvägar viktig så att 
barnfamiljer kan känna sig tillfreds 
med att bosätta sig på Kvarnholmen 
sett ur den aspekten.

1. Diagramet visar åldersfördelning i % på Kvarnholmen och i Kalmar kommun 2008 
2. Diagrammet visar folkmängd i antal på Kvarnholmen efter ålder och kön 2009, fördelat 
på män och kvinnor.
källa: Kalmar kommun

1 2
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Handel och nöje 
Kalmars betydelse som region- och 
handelscentrum kan utläsas i 
statistik som visar en omsättning 
över rikssnittet. Utvecklingen av 
handeln i Kalmar kan fungera som 
en motor för hela Kalmarsunds- 
regionen. Ikeas etablering har påver-
kat handeln positivt och kommunen 
har ett inflöde av köpkraft på cirka 
25 procent. Kalmar stadskärna och 
kommunens andra handelsplatser 
kompletterar varandra och stärker 
Kalmars position som handelsstad. 
Kvarnholmen räknas som kommun- 
ens kommersiella centrum med ett 
handelsutbud inriktat mot ”kvalifi-
cerad fackhandel av citykaraktär” 
med ”i huvudsak beklädnadsvaror”.

Det finns goda förutsättningar för 
handeln på Kvarnholmen att hävda 
sig i konkurrensen med tanke på ut-
budet men också med tanke på kul-
turmiljön. Stadskärnan är kompakt 
och inom en radie på knappt 500 
meter återfinns i stort sett samtliga 
butiker. På Kvarnholmen är de  
viktigaste handelsankarna Baronens 
köpcentrum, Kvasten och Åhléns. 

Till A-stråken, där de attraktivaste 
butikslägena finns, räknas framför 
allt Kaggensgatan och Storgatan. På 
norra Kvarnholmen saknas ett tyng-
re handelsankare som en motvikt 
till Baronen på dess södra del. Som 
draghjälp för handeln kan nämnas 
evenemang, kultur, trygghet, be- 
mötande, tillgänglighet och hållbar-
het som kompletterande faktorer, 
helt enkelt aktiviteter som får män-
niskor i rörelse och skapar flöden. 

En detaljhandelsstrategi togs fram 
2006 i arbetet med detaljhandelns 
utveckling. Där uttrycks att Kalmar 
ska bli sydöstra Sveriges bästa  
handelsstad. Det innebär att Kalmar 
ska bli den mest attraktiva handels- 
staden snarare än den största. I stra-
tegin pekas på att erbjuda bättre ser-
vice, bättre bemötande, bättre till-
gänglighet och annorlunda utbud än 
vad större städer och större handels-
centrum kan erbjuda. Utbudet på 
Kvarnholmen är relativt lättillgäng-
ligt i dag och det är gott om mark-
parkeringar i staden. I framtiden blir 
tillgängligheten en viktig fråga för 
bland annat handeln eftersom den 

obebyggda marken kan ha fått en 
annan användning. Då ställs krav på 
nya sätt att lösa tillgängligheten som 
kompensation.

Förutom handel har Kvarnholmen 
ett stort utbud inom kvällsnäringen 
det vill säga restauranger, pubar och 
nöjesställen. Det är viktigt att fort-
sätta utveckla denna näring för att 
få en 24-timmarsstad. Kvällsnäring-
en lockar både turister och boende, 
kanske framför allt studenter, och 
får dem att trivas i Kalmar.

Kultur 
Utveckling av ett kulturcentrum an-
ses vara en förutsättning för att ska-
pa en modern och attraktiv stads-
kärna. Därför har Kalmar kommun, 
Regionförbundet, Gymnasieförbun-
det, Byteatern och Linnéuniversite-
tet arbetat fram en avsiktsförklaring 
avseende samlokalisering i ett kul-
turcentrum. Den gemensamma mål-
sättningen är att det ska bidra till re-
gionens utveckling och vara  
tillgängligt för alla länsinvånare.

Kartan visar besökarnas målpunkter inom planområdet Kartan visar Kalmars invånares målpunkter inom planområdet
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Kalmar triathlon från Kattrumpan                    bild lånad från http://bilder.kalmartri.com
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Inom planområdet Kvarnholmen 
finns i dag en stor del av hela 
Kalmars kulturutbud. När angräns-
ande delar som Stadsparken, Kalmar 
slott och Krusenstiernska gården 
räknas med finns de flesta kulturak-
tiviteter i Kalmar i området.  
Kalmar teater och länsteatern By-
teatern finns här och sommartid ges 
teaterföreställningar även i Bastion- 
en, på Kalmar slott och i Krusen- 
stiernska gården. I Stadsparken 
finns nya Kalmar konstmuseum. 
Planområdet hyser en handfull 
konstgallerier och på Lindö finns 
en kollektivverkstad som drivs av 
föreningen Konstnärer i Kalmar. 
Den offentliga konsten är väl före-
trädd från tidigt 1900-tal och fram 
till mitten av seklet. Sämre är det 
med det sena 1900-talet och tidiga 
2000-talet. Konserter ges på Kalmar 
slott och i Kalmarsalen, och under 
sommarmånaderna på Larmtorget 
och i Stadsparken. Kalmar läns mu-
seum i Ångkvarnen visar Kronanut-
ställningen permanent samt tillfäl-
liga utställningar. På Kvarnholmen 
finns vidare Kalmar sjöfartsmuse-
um som drivs av en stiftelse och ide-
ella krafter. Stadsbiblioteket finns 
på Tullslätten. Kultur- och fritids-
förvaltningen bedriver kulturaktivi-
teter för barn och ungdomar i Kul-
turskolan och Monokrom, och 2012 

ska de verksamheterna flytta till 
Tullslätten liksom den öppna försko-
lan Måsen. Nya lokaler för Bytea-
tern utreds. Ambitionen är att Svea-
plan/Tullslätten ska bli ett samlat 
kulturcentrum. Kommunens strävan 
är att förlänga turistsäsongen och 
därmed bli en attraktiv kulturstad 
året runt. I Kalmar saknas en bra 
konsertlokal för 400-500 personer 
samt permanenta utomhusarenor. 

Idrott 
Fredriksskansområdet förändras 
när Kalmar FF flyttar till en ny are-
na och nya träningsplaner. Där kom-
mer även fotbollsgymnasiet och an-
dra föreningar att kunna träna. På 
Fredrikskans har Kalmar FF och 
Kalmar AIK klubbhus i dag och en 
mindre del av Kalmar AIK:s klubb-
hus nyttjas av Kalmar Sportklubb. 
Kalmar gymnastikförening bedriver 
sin verksamhet i Gymnasten som är 
specialinredd för gymnastik. 
Kalmar roddklubb har också lokaler 
på Fredriksskans. I området finns, 
förutom huvudfotbollsarenan, all-
vädersbanor för friidrott, två natur-
gräsplaner och en konstgräsplan. 
Under norra läktaren finns en in-
byggd friidrottshall. 

Idrottsområdet används i dag även 
av idrottsföreningar och skolor, från 

grundskola till universitet. De dom-
inerande idrotterna är fotboll och 
friidrott. Fredrikskans är en arbets-
plats för idrottslärare samt drift-
personal. De funktioner som kan 
komma att finnas kvar i området är 
skolidrott, friidrott, Gymnasten och 
roddklubben, och det ska också bli 
tillgängligt för spontanidrott. Dess 
nackdel i dag är att området är av-
gränsat från övriga staden och att 
det är inhägnat. 

Turism 
Kalmar län och Öland är näst efter  
storstadsregionerna Sveriges mest 
besökta turistområde sommartid. 
Den historiska kärnan med slottet 
och befästningsanläggningen 
Kvarnholmen är spjutspetsar inom 
besöksnäringen både nationellt och 
internationellt. Kalmar ligger i cen-
trum av Kalmarsundsregionen, stra-
tegiskt mellan Öland och Glasriket. 
Kalmar är också centrum för region- 
ens kommunikationer med tåg-, 
buss- och flygförbindelser. Av stora 
publikdragande evenemang som  
anordnas centralt på Kvarnholmen 
kan Stadsfesten och Kalmar 
Triathlon nämnas.

Turismen omsatte 2008 nära 800 
miljoner kronor och gav arbete åt 
cirka 750 personer räknat som års-

K APITEL 2 K VARNHOLMEN PÅ DJUPET: TEMA 3 STADSLIV OCH STADSRUM

”I Kalmar ska det finnas ett rikt kultur- och fritidsliv 
präglat av mångfald och eget skapande. Kalmars 
historiska kulturmiljöer är en unik resurs. [...] I Kalmar 
ska besökarna få upplevelser som är utöver det vanliga.”                   

ur Budget 2010, Kalmar kommun
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sysselsatta. Detta kan jämföras med 
2007 då omsättningen var 11 miljon- 
er kronor lägre. Hotell- och 
restaurangbranschen i Kalmar har 
en omsättning över rikssnittet, 
vilket beror på turism och konfer- 
enser. Turismen ökar, och 2008 hade 
Kalmar cirka 1 144 000 övernatt-
ningar samt cirka 588 000 dagsbe-
sök och genomfartsresenärer. Över-
nattningarna omfattar allt från 
hotellboende till boende hos släkt 
och vänner. Merparten sker under 
sommarperioden. De turistattraktio-
ner som drar flest besökare per år är 
Kalmar slott, Äventyrsbadet,  
Kalmartravet och Kalmar läns  
museum. Det finns en vilja att för-
dubbla antalet besökare.

Ett starkt varumärke ger Kalmar 
bättre långsiktiga förutsättningar att 
hävda sig i den allt hårdare konkur-
rensen med andra besöksmål.  

Satsningen på att utveckla varumär-
ket Kalmar och Kalmar som attrak-
tiv kommun är ett ständigt pågående 
arbete. 

Gästhamn 
Kalmar Gästhamns mål är att  
främja turistnäringen med sin verk-
samhet och den är en populär hamn 
för svensk- och utlandsflaggade  
båtar. De senaste säsongerna har 
gästnätterna uppgått till 6 000 per 
år. Gästhamnen är ett populärt be-
söksmål för kommuninvånare och 
landväga turister som vill uppleva 
det maritima livet och besöka  
serveringarna. Det finns ambitioner 
att skapa en genuin och trivsam  
maritim miljö som är tillgänglig och 
välkomnande året om för såväl 
gästande fritidsbåtar, yachter, tradi-
tions- och skolfartyg som för land-
väga turister och Kalmarborna. I 
gästhamnen finns behov av fler båt-

K VARNHOLMEN PÅ DJUPET: TEMA 3 STADSLIV OCH STADSRUM K APITEL 2

1. Gästhamnen. 2. Ostindiefararen Göteborg på besök i Kalmar

1 2

platser och en förbättrad utökad 
service. 

Gästhamnen är en del av stadens 
vardagsrum med gångavstånd till 
övrigt utbud på och i närheten av 
Kvarnholmen. Gästhamnen om- 
fattar Ölandshamnen med de kring-
liggande kajerna: Norra Kajplan, 
Landgången, Ölandskajen och 
Baronenkajen/Packhuskajen fram 
till Kalmar Hamnkrog. Biltrafiken 
på Ölandskajen är en barriär som 
skiljer gästhamnen från stadens 
övriga utbud.

Universitetsstaden 
Bildandet av Linnéuiversitetet i ja-
nuari 2010 är kanske den viktigas-
te framgångsfaktorn för sydöstra 
Sverige. Linnéuniversitetet ska vara 
modernt, internationellt och inte-
grerat i stadskärnan. Ett stadsinte-
grerat universitet skapar en ny plats 
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för spännande möten. Det komplet-
terar stadskärnans utbud, blir ett be-
söksmål och framkallar en mer sam-
lad kontaktyta till näringslivet. På 
höstterminen 2010 var ca 21 000 
studenter inskrivna på Linnéuniver-
sitetet och där var ca 2 000 anställ-
da. Studenterna kan välja mellan en 
samlad campusmiljö i Växjö och ett 
stadsuniversitet i Kalmar.

För Kalmars del innebär bildandet 
av Linnéuniversitetet en brytpunkt 
för att ännu tydligare bli en kun-
skapsstad. Den dynamik som nor-
malt följer med forskning och högre 
utbildning ökar stadens dragnings-
kraft på människor, företag och in-
stitutioner. Linnéuniversitetet är en 
stark bidragande faktor för stads- 
utvecklingen i Kalmar och under-
lättar förtätning, skapande av 
mötesplatser och vidgning av nu-
varande stadskärna. Med närhet till 
bra kommunikationer ökar drag-
ningskraften ytterligare. Om stads-
miljön kan fortsätta förädlas och 

ge förutsättningar för ett spännan-
de stadsliv och en kreativ miljö på 
Kvarnholmen blir Linnéuniversite-
tet attraktivt för framtida studenter 
och personal.

En lokaliseringsutredning har myn-
nat i ett fortsatt plan- och utred-
ningsarbete för universitetets pla-
cering på Fredriksskans och i 
Ölandshamnen. Dess placering 
kommer bli navet i en större stads-
kärna mellan Ölandshamnen och-
Fredriksskans med Sveaplan i dess 
mitt. Genom placering av universi-
tetet på Fredriksskans kommer om-
rådet att kunna öppnas upp och bli 
mer tillgängligt. Studenter, boende 
och besökare kommer kunna erbju-
das upplevelserika miljöer och möj-
lighet att röra sig runt Malmfjärden 
året om. Att passera en universitets-
byggnad på Fredriksskans skulle 
bli en naturlig del i en promenad ut-
med Malmfjärden och Systraström-
men som idag kantas av utmärkande 
byggnader som slottet, konstmuse-

et, fängelset, stadsbiblioteket Stag-
neliusskolan och epidemisjukhuset. 
Linnéuniversitetet kommer bidra till 
att ladda centrum med blandat inne-
håll som förenas med stadens övri-
ga utbud. 

Det som förenar forskning och ut-
bildning med kultur är begreppet 
kreativitet. Stadens kulturella iden-
titet kommer att i ett varumärkes-
perspektiv intimt kopplas samman 
med universitetets identitet. Därför 
medverkar Linnéuniversitetet till att 
utveckla ett kulturcentrum.

1. Foto från invigningen av Linnéuniversitetet  hämtat från www. lnu.se 
2. Linnéuniversitetets programkatalog för hösten 2010 

1 2

”Den dynamik som normalt 
följer med forskning och 
högre utbildning ökar stadens 
dragningskraft på människor, 
företag och institutioner.”
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Stadsrum
Stadsrum är alla de mellanrum där 
människor kan mötas och röra sig i 
en stad. De är av skiftande form och 
karaktär, som hårdgjorda torg eller 
gaturum. En park och en strandpro-
menad är också stadsrum de är be-
skrivna i tema 1, Vatten- och park- 
rum. På Kvarnholmen finns flera 
fina välfungerande stadsrum, till ex-
empel Larmtorget och gågatorna in-
till. De är alla välbesökta och sam-
spelar på ett bra sätt. Stortorget är 
magnifikt men skärs av från de öv-
riga stadsrummen av den trafikera-
de Västra Sjögatan som är en barriär 
i flödet av människor. Även kopp-
lingarna mellan befästningsstaden 
och vattnet försvåras av att biltrafi-
ken får ta för mycket plats. Generellt 
sett råder en brist på publika rum 
vid vatten inom planområdet, både 
hårdgjorda och gröna. De som finns 
i dag domineras av parkeringar, är 
avskurna från de andra stadsrum-
men av trafikleder eller är in- 
hägnade. Gemensamt för både hård-
gjorda och gröna stadsrum är att 
de är svagt eller dåligt kopplade till 
varandra. 

Den offentliga konsten är ett viktigt 

inslag i stadsmiljön. Den ger dels 
upplevelsevärden, dels historiska 
avtryck från den tid konstverket in-
fogades i miljön. Konsten är en his-
torisk minnesbank för staden och 
har en roll att aktivera stadsliv.

Målpunkter 
I stadsrummen finns publika mål-
punkter som Domkyrkan, länsmu-
seet, biblioteket, Fredriksskans, 
Kattrumpan, gästhamnen med flera. 
De håller i sig själva god kvalitet  
och är välbesökta men ligger i stad- 
en som isolerade öar. Kopplingar 
saknas vilket påverkar stadslivet ne-
gativt. Av målpunkterna ligger fler-
talet på västra delen av Kvarnholm- 
en och längs Systrastömmen. För 
idrott är Fredriksskans målpunkten.   

Strategiska utvecklingsplatser 
Området runt Sveaplan är nyckeln  
för utvecklingen av centrum. Dess 
framtida utformning har påverkan 
på kopplingen mellan Kvarnholmen 
och Malmen, ett mellanrum som 
idag domineras av en cirkulations-
plats. Kopplingen till Kvarnholmen 
går över en bro med endast en smal 
trottoar. Bebyggelsen kring platsen 
är tillbakadragen med öppna gräs-

ytor och parkeringar framför. Plats- 
en upplevs storskalig och inbju-
der inte till vistelse eller till att ta 
den i besittning. Promenadstråket 
från Kvarnholmens handelsgator via 
Sveaplan till Esplanaden på Malmen 
är en relativt händelsefattig trans-
portsträcka.  

Resecentrum på västra Kvarnholm-
en ligger i en trafikapparat och är 
en barriär mellan Kvarnholmen och 
stadsdelen Gamla stan och slottet. 
Stora markytor i attraktivt läge an-
vänds för spår, bilparkering och bus-
sar. Platsen är förutom en viktig nod 
i resandet också en viktig entré till 
staden. Många resenärer möter här 
staden för första gången. Besökare 
har krav på orientering, rör sig lång-
sammare, är mer sökande och mer 
uppmärksamma på platsen än de 
som vistas här varje dag. Dess kopp-
ling och förhållande till staden i öv-
rigt är därför viktig. 

Det är viktigt att poängtera bevaran-
det av utsikter och fria siktlinjer
från Sveaplan, både österut längs 
Fredriksskanskanalen mot Malm-
fjärden och söderut över Systra-
strömmen och mot slottet.

K VARNHOLMEN PÅ DJUPET: TEMA 3 STADSLIV OCH STADSRUM K APITEL 2

1. Stadsrum med stark egen karaktär och stora rumsliga kvaliteter 
är identitetsskapande platser för planområdet  2. Ytor som används 
av bilar och för transporter

1 2
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> Stärka kopplingen från Kvarnholmen 
ut mot Malmen via Sveaplan och 
Systraströmmen

> Utveckla mixen av attraktioner och utbud 
i staden 

> Värna boendeintressena i takt med att 
besöksantalet fördubblas 

> Utveckla kulturstråket från slottet till 
Malmfjärden

> Utveckla Kalmar till Sveriges bästa och 
mest attraktiva handelsstad 

> Aktivera kajer och strandkanter

> Utveckla stadsrum till att ha många 
användningsområden 

> Stärka kopplingar mellan stadsrum

> Utveckla åretruntutbud och kvällsnäringar

Förädlingspotent ialer
för stadsl iv och stadsrum

K APITEL 2 K VARNHOLMEN PÅ DJUPET: TEMA 3 STADSLIV OCH STADSRUM



44



45

Tema 4 
Resor,  t ranspor ter och 
t i l lgänglighet  

Tillgängligheten för de olika trafikslagen inom plan-
området påverkas inte bara av gällande förhållanden 
inom Kvarnholmen, utan trafiknäten måste betraktas i 
sin helhet. Särskilt gäller detta för cykel, kollektivtra-
fik och bil. Inom stora delar av hela Kalmar stad råder 
en obalans mellan trafikslagen. Bilen tar alltför stort 
utrymme och de hållbara färdsätten, till fots, med cy-
kel och med buss/tåg, är undantryckta. Det är även en 
obalans mellan trafik och bebyggelse/markanvändning, 
där stora trafikapparater utgör barriärer i staden, upp-
tar värdefull mark och hindrar stadslivets utveckling.

Fotgängarnas utrymmen och kvaliteter är på många 
ställen i Kalmar begränsade och inne i stadskärnan 
måste en rad anspråk samsas. Även cyklisterna mås-
te vanligtvis underordna sig biltrafiken. Satsningar för 
att förbättra cyklisternas villkor pågår inom ramen för 
”Kalmar Cykelstad”. Med buss är restiderna långa, å 
andra sidan är gångavstånden ofta korta. Som bilist går 
det enkelt och snabbt att färdas i Kalmar och stora bil-
gator leder rakt in i centrum. 

Fotgängare
Oskyddade trafikanters lust att vistas i stadsrummet är 
avgörande för om en stad ska uppfattas levande. Möten 
mellan människor är väsentliga för en hållbar stads-
utveckling såväl socialt som ekonomiskt. Stadsmiljön 
ska inbjuda till möten, vistelse och lugna trafikrörel-
ser. Man ser och syns och en positiv spiral skapas där 
mänsklig närvaro genererar ytterligare mänsklig när-
varo. 

På Kvarnholmen är det mestadels lätt att vistas och att 
röra sig. På några gator är fotgängarna prioriterade:
Kaggensgatan, Storgatan, Norra och Södra Långga-
tan och på del av både Larmgatan och Västra Vallga-
tan. Utöver det är fotgängare prioriterade på Stortorget 
och Larmtorget. Fotgängaren erbjuds en småskalig, va-
rierande och upplevelserik miljö. Smala, lutande trot-
toarer med ojämn gatstensbeläggning på många ga-
tor gör det dock svårt för funktionshindrade och för 
den som vill gå i bredd eller mötas. Trafiksäkerheten är 
god, medan tryggheten varierar mellan stadsrummen 
och med tid på dygnet. En av orsakerna till otrygghe-
ten är bil- och busstrafiken. Närtrafikbussar, varutran-
sporter och annan biltrafik skapar osäkra förhållanden 
på gågatorna. 

1. Principbild som illustrerar Kvarnholmens nuvarande trafiksituation, 
alla trafikslag når allt och inget av dem är prioriterade.  
2. Storgatan är en gågata som trafikeras av närtrafikbussar. Viss biltra-
fik förekommer bland fotgängarna. Cykeltrafik är dock förbjuden. 

K APITEL 2 K VARNHOLMEN PÅ DJUPET: TEMA 4 RESOR, TR ANSPORTER OCH TILLGäNGLIGHET  

1

Många av de övriga stadsrummen domineras av biltra-
fik och är inte inbjudande för vistelse eller möten mel-
lan människor. Stora markytor på Kvarnholmen och 
inom planområdet i övrigt är dåligt nyttjade. Avsakna-
den av mänsklig aktivitet på större ytor ger inte den in-
tensitet och närvaro av gående som skulle behövas. Ga-
tor med mycket biltrafik upplevs som barriärer och skär 
av Kvarnholmen från den omgivande staden.

2
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Cyklister
För många resor är cykel överlägsen alla andra trans-
portslag. Kombinationen av snabbhet, flexibilitet och 
förbättrad hälsa och miljö är starka skäl för att stärka 
möjligheten att cykla. Grundförutsättningarna för Kal-
mar som cykelstad är goda; stora delar av staden ligger 
inom cykelavstånd (max 25 min) och staden har små to-
pografiska variationer. Cykelnätet är förhållandevis väl 
utbyggt, men behöver kompletteras, förbättras och un-
derhållas. Trafiksäkerheten brister i korsningar, länkar 
saknas i cykelsystemet och trygg-heten kan bli bättre. 

På Kvarnholmen är cyklisterna i huvudsak hänvisa-
de till det enkelriktade bilnätet. Enkelriktningarna ger 
omvägar, vilket betydligt försämrar tillgängligheten 
och attraktiviteten betydligt för cyklisterna. Ojämn be-
läggning i form av gatsten och kullersten gör det min-
dre bekvämt att cykla.

Cykelsystemet runt och till Kvarnholmen är huvud-
sakligen separerat från biltrafiken, vilket ger bra fram-
komlighet. Samtidigt är biltrafikmängderna större, 
tempot högre och trafikmiljöerna storskaliga. Flera 
korsningar är utformade utifrån andra kvaliteter än cy-
klisters säkerhet, framkomlighet och trygghet.  

1. Kartan visar skyltade cykelvägar inom planområdet 2. Kartan 
visar avstånd i kilometer från resecentrum

1 2
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Kollektivtrafikanter
En väl utvecklad och utbyggd kollektivtrafik är en  
viktig förutsättning i en hållbar stad. Den lokala buss-
trafiken tar stort utrymme på dagens Kvarnholmen och 
förbrukar på olika sätt stadens kvaliteter. De stora for-
donen skapar otrygghet hos gående, orsakar höga bul-
lernivåer och problemen med vibrationer är omfattan-
de. Samtidigt kommer bussarna mycket nära många 
målpunkter. Samtliga stadsbusslinjer trafikerar stads-
kärnan och 27 bussar i timmen går förbi Domkyrkan i 
rusningstid. Stadsbussarna kompletteras av närtrafik-
linjer med något mindre fordon som kör en lång slinga 
inne i stadskärnan, bland annat in på gågatorna. 

Dagens system har både för- och nackdelar för buss-
resenärerna. Turtätheten är förhållandevis god. Drag-
ningen med alla bussar rakt genom hjärtat av Kvarn-
holmen ger korta gångavstånd, men ger samtidigt långa 
restider vilket gör det svårt att konkurrera med bilen. 
Bussar på gågatorna skapar otrygghet och upplevs  
störande. 

Kalmars resecentrum ligger på sydvästra Kvarnholm- 
en. Inom en radie av 800 meter från resecentrum kan 
hela Kvarnholmen och stora delar av Malmen nås, lik-
som Stadsparken, slottet och delar av hamnen. Byte 
mellan transportslag kan enkelt göras eftersom cykel, 
bil, buss och tåg möts i samma punkt. Kalmars resecen-
trum trafikeras av tre persontågslinjer samt ett antal 
region- och stadsbusslinjer. Tågen trafikerar Malmö/
Köpenhamn, Göteborg och Linköping. 

1. Buss på Östra Sjögatan 2. Trafikbarriärer i staden, där målet är 
tydligt men inte vägen dit 3. Kollektivtrafiknätet inom planområdet 
idag.

Järnvägsspåren, bussuppställningsplatser och andra 
ytor vid resecentrum är en barriär i staden och försvå-
rar kopplingen mellan Kvarnholmen och området kring 
slottet. Likaså är området på grund av barriären 
avskuret från övriga stadskärnan.  

1

3

2
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Bilister
Större delen av planområdet är tillgängligt med bil. Det 
är enkelt att ta sig fram och ofta lätt att parkera. 
Den historiska stadskärnan grundlades långt innan bi-
len fanns och efterhand har försök gjorts att anpas-
sa den till bilen. De flesta som bor, arbetar eller besö-
ker stadskärnan använder bil. Bilen används för många 
av de transporter som ligger inom bekvämt gång- eller 
cykelavstånd från stadskärnan. Utanför den historiska 
kärnan dominerar bilen stadsrummen. Utrymmena är 
spatiösa och gaturummen har utformats utifrån bilens 
behov. Här får andra trafikslag och anspråk stå tillbaka. 
Biltrafiksystemet tar stor plats och påverkar möjlighe-
terna att använda stadsrum och kvartersmark. 

Biltrafiken in mot Kvarnholmen är väl fördelad på fle-
ra gator och ingen av dem har alltför stora trafikflö-
den. Inne på Kvarnholmen är bilflödena måttliga och 
tempot lugnt. I huvudgatunätet ingår Södra vägen/
Järnvägsgatan, Esplanaden, Norra vägen, Erik Dahl-
bergs väg/Fredriksskansgatan och Ängöleden. Gatunä-
tets uppbyggnad innebär att Kvarnholmen belastas av 
genomfartstrafik.

Bild 1 ovan visar karaktärerna hos gatorna i huvudga-
tunätet, med karaktär avses hur de upplevs. På bilgatan 
dominerar bilen och bilens framkomlighet, medan en 
stadsgata präglas av ett bättre samspel mellan trafikan-
terna. Stadsgatan är mer stadsmässig och upplevelserik 

1

3

1. Huvudgatunätets karaktärer 2. Biltrafiken in mot Kvarnholmen är 
väl fördelad på flera vägar i huvudvägnätet, så att ingen av vägarna 
har alltför stora trafikflöden. 3. Bil på Skeppsbrogatan som idag är en 
typisk bilgata

2

än bilgatan. Människor och aktiviteter tar större plats i 
gaturummet och det är enklare att som oskyddad trafi-
kant korsa stadsgatan. Kvartersgatan har en mer nedto-
nad karaktär och kan exempelvis kantas av bostadsbe-
byggelse med egna utfarter.
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Parkering 
Inom planområdet finns gott om bilparkeringsplatser 
på attraktiv mark, ca 2800 allmänna p-platser finns på 
Kvarnholmen. Normalt finns det ett visst överskott på 
parkeringsplatser. Parkeringsplatserna är normalt full-
belagda lördagar, särskilt lönelördagar med undantag 
av de som ligger mer i utkanten. 

Studier som 2008 genomfördes i det gröna parkerings-
systemet, där bland annat de stora markparkeringarna 
på norra Kvarnholmen ingår, visar att det stora flerta-
let som parkerar på vardagar inte bor på Kvarnholmen.  
Majoriteten, 65 %, kommer ifrån Kalmar kommun och 
40 % från centralorten. Siffrorna ifrån övriga tätorter 
är betydligt lägre, t.ex. Lindsdal 6 % och Ljungbyholm 
4 %. Av de som parkerat och som inte bor på Kvarn-
holmen bor 200 personer inom 3 km och 387 personer 
inom 5 km. Av de boende från Kalmar tätort motsvarar 
detta 47 respektive 90 %. På lördagen är det mest boen-
de på Kvarnholmen som parkerar. Potentialen för över-
flyttning till cykel och kollektivtrafik är stor. För att en 
överflyttning ska bli verklighet krävs dock en rad åt-
gärder. Efter införandet av avgifter 2009 har andelen 
parkerande från Kalmar tätort minskat.

Cykelparkeringsutbudet täcker ganska väl dagens be-
hov men räcker inte för den framtida önskade ökning-
en av cyklister. 

1 2

3

1. Parkeringsytor på norra Kvarnholmen  2. Parkeringsyta framför 
Kavaljersporten 3. Ytor som idag är prioriterade för bilar och trafik. 
P anger markparkering.
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Gods
Gods i olika former passerar till och genom planområ-
det. Viss del är för områdets försörjning medan andra 
delar skeppas via hamnen. Begränsande för planområ-
dets utveckling är det som benämns farligt gods som 
fraktas på järnvägen och på Södra vägen fram till Järn-
vägsgatan och vidare till hamnen och Tjärhovet.  

I anslutning till nyexploatering som genomförs mindre 
än 35 m från farligt godsled (väg) eller mindre än 100 
meter från farligt godsled (järnväg) rekommenderas att 
risksituationen utreds. Kalmar hamn och Södra vägen, 
som kopplar ihop hamnen med väg E22 är riksintresse. 
Hamnen är riksintressant som allmän hamn.

Fordonstrafik och varutransporter är idag tillåtna på 
gågatorna på Kvarnholmen, undantaget mellan kl 11 
och 14, vilket innebär att fordon trafikerar gågatorna 
frekvent. Både trafikrörelserna i sig och fordon som 
står uppställda under lång tid har negativ inverkan på 
stadslivet och upplevelsen av stadsrummen.

1 2

3

1. Hamnens verksamhetsgräns och skyddsavstånd som ska beaktas vid 
framtida planläggning  2. Vy över hamnen och järnvägsområdet 3. Del 
av hamnen sett från Ångkvarnen
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> Utveckla gångstråk som sammankopplar 
attraktioner i staden 

> Skapa upplevelserika och attraktiva 
gångstråk

> Prioritera gång- och cykeltrafikanters 
behov i stadsrummen

> Anlägga trygga och säkra parkeringar för 
cyklar

> Utveckla kollektivtrafiken till ett attraktivt 
färdmedel

> Balansera biltrafiken till att stå i bättre 
proportion med stadslivets anspråk och 
övriga trafikslag

> Prioritera parkeringar för den som bidrar 
till stadslivet

> Samordna varutransporter till 
stadskärnan så att stadslivet gynnas

Förädlingspotent ialer
för Kvarnholmens 
t i l lgänglighet
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Kapitel 3

KVARNHOLMEN 
MOT FRAMTIDEN
Innehållet i detta kapitel syftar till att åstad-
komma en hållbar utveckling genom att förädla 
befintliga kvaliteter i alla skalor. Investeringar 
bör avvägas väl så att de gör mest nytta. Valda 
lösningar ska hålla länge och bidra till väl ut-
formade miljöer, som har god kvalitet och som 
människor attraheras av och vill använda. Håll-
bara stadsmiljöer är miljöer som blandar gam-
malt och nytt, historia med samtid, fint och fult, 
och där olika människor bidrar till att skapa ett 
innehållsrikt stadsliv. Det är miljöer som kan 
ändras och byta innehåll över tid utan att deras 
grundkvaliteter går förlorade. En hållbar stad är  
en tillgänglig stad och en stad för alla. Genom 
att göra det mer intressant, upplevelserikt och 
bekvämt att gå och cykla stärks stadens liv.
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Hur kan den fysiska miljön på 
Kvarnholmen stödja mötesplatser 
och invånarnas relationer? Hur ska-
pas puls i stadsmiljön? Hur blandas 
funktioner till en mix? Hur blir kul-
turhistorien levande i stadsbilden? 
Hur utvecklas kvaliteterna i det vat-
tennära läget avseende rekreation? 
Vilka bor på Kvarnholmen i dag och 
i morgon? Vilka verksamheter finns 
här och vilka ska lockas hit? Hur 
skapas hållbart resande? Frågorna 
inför den framtida utvecklingen är 
många och ledstjärnorna kommer in 
och är hjälpen för att hitta strategier 
och svar.

Som tidigare konstaterats har 
Kvarnholmen många kvaliteter och 
goda förutsättningar. Inför den 
framtida utvecklingen handlar det 
om att vidta rätt åtgärder snarare än 
många åtgärder och att satsa på kva-
litet framför kvantitet. Därav visio-
nen Förädla unika Kvarnholmen.

Framtidens utmaningar för Kvarn-
holmen med omgivande vattenrum 
är att skapa rumsligt sammansatta 
hållbara miljöer, som för människor 
närmare varandra och klarar att 
möta nya behov när de uppkommer. 
För att uppnå en hållbar utveckling 
för Kvarnholmen ligger fokus på de 

publika rummen, platserna där ut-
byte och möten i staden sker. Målet 
är att knyta samman stadskärnans 
delar och funktioner till en attraktiv  
helhet. 

Den fördjupade översiktsplanen 
ska vara ett strategiskt dokument 
för den framtida utvecklingen av 
Kvarnholmen. Dess huvuduppgift 
är att presentera strategier för att 
kunna förverkliga visionen, det vill 
säga visa vilken vägen är framåt 
men inte peka ut lösningar. Refer- 
ensbilder och diagramatiska bilder 
visas som principlösningar, goda 
exempel och inspiration. Visionens 
tre ledstjärnor kommer in här och 
hjälper till att peka ut strategierna. 

Den första ledstjärnan är Odla ett 
dynamiskt samspel mellan livso-
as och destination. Den behandlar 
Kvarnholmens roll som del av Kal-
mars stadskärna och som mål för 
besökare. 

De båda andra ledstjärnorna, Vita-
lisera de kulturhistoriska värdena 
i spänningsfältet mellan tradition 
och experiment respektive Förstär-
ka upplevelsen av samspelet mel-
lan stad och landskap, är platsspe-
cifika och handlar om att lyfta fram 

och förstärka Kvarnholmens unika 
historia och geografi. De ska stär-
ka hela planområdets, och därmed 
även hela Kalmars, identitet.

Ledstjärnorna bygger på motsats-
förhållanden: livsoas-destination, 
tradition-experiment och stad-land-
skap. Det är i spänningsfältet mel-
lan de två ytterligheterna som ut-
vecklingen av Kvarnholmen sker. 
Målet är att Kvarnholmen ska vara 
både en livsoas och en destination, 
inte antingen eller. Att utveckla de 
stadsnära blå och gröna rummen så 
att de blir en integrerad del av sta-
dens publika rum. Den unika kul-
turhistorien ska inte vara ett 
musealt inslag utan lyftas fram som 
en karaktärsskapande tillgång för 
nya stadsrum och aktiviteter. 

För att nå de mål som ledstjärnorna 
sätter upp och för att hantera de för-
ädlingspotentialer som lyfts fram i 
nulägesbilden i kapitel 2 har ett 
antal strategier tagits fram för varje 
ledstjärna.

Kartan intill visar de största ut- 
vecklingszonerna inom planområ-
det. Ledstjärnorna gäller dock vid 
förändringar inom hela planområ-
det.

Visionen nås med ledst järnor och strategier  

Vision:
> Förädla unika Kvarnholmen

Ledstjärnor:
> Odla ett dynamiskt samspel mellan 
livsoas och destination.

> Vitalisera de kulturhistoriska värdena i 
spänningsfältet mellan tradition och 
experiment 

> Förstärka upplevelsen av samspelet 
mellan stad och landskap 
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Strategier för  at t  odla et t  dynamiskt  samspel 
mellan l ivsoas och dest inat ion

Livsoasen 
Kvarnholmen är en plats som erbjuder en 
rik livskvalitet; ett rikt och varierat utbud 
av både bostäder och verksamheter 
liksom ett rikt publikt utbud av handel, 
kultur, fritidsaktiviteter, rekreation samt en 
tillgänglig och väl fungerande service. I 
denna livsoas finns en stor möjlighet att 
påverka sin livsmiljö. Detta gäller både 
planeringsfasen och de byggda rummen. 
En stadsmiljö som medger förändringar och 
bjuder in boende att påverka och ta ansvar 
är en stadsmiljö som många känner ansvar 
för och är rädda om. På Kvarnholmen får vi 
vara med och utvecklas som människor.

Destinationen
Kvarnholmen är en plats som finns 
i medvetandet hos människor och 
verksamma utanför den egna staden. 
Kvarnholmen har så unika och attraktiva 
kvaliteter att man kan resa dit enbart för 
att ta del av dem. Kvarnholmen välkomnar 
och tar hand om sina besökare. Flödet av 
människor skall bidra till att utveckla livet 
på Kvarnholmen och stärka hela stadens 
identitet. 

Kvarnholmen som destination
För att vara en intressant destina-
tion måste Kvarnholmen ta hand om 
sina besökare väl så att de återvänd-  
er och besöker staden flera gånger. 
Då krävs att staden kan erbjuda be-
söksmål av skilda slag. Ett brett ut-
bud av aktiviteter och attraktiva pu-
blika rum där besökaren känner sig 
välkommen är nödvändigt, liksom 
att staden har ett eget liv och växer, 
frodas och förändras över tid. 

Kvarnholmen som livsoas
Kvarnholmen är en attraktiv livsoas 
och kan bli än mer intressant som 
destination. En attraktiv stadsmiljö 
med en spännande kontrast mellan 
rik historia och modernt, hållbart 
byggande samt med ett innovativt 
näringsliv, kan förädla hela Kal-
mars profil. 

Genom att främja och förstärka 
variationen av verksamhetsgrenar 
och företagsstorlekar som redan 
finns i dag blir Kvarnholmen ekono-
miskt hållbart och kan klara av 
konjunktursvängningar i framtiden. 
I ett dynamiskt samarbete mellan 
näringsliv och Linnéuniversitetet 
kan Kalmar som god näringsort och 
studieort förstärkas och utvecklas 
ytterligare.

Samspelet mellan livsoasen och 
destinationen
När upplevelsen av att röra sig i och 
mellan stadsrummen är lustfylld, 

de publika rummen inbjudande och 
besökaren lätt hittar sin plats stan-
nar den gärna längre i stadsrum-
met. Genom att satsa på attraktiva 
och synliga hållbara miljöer vid nya 
etableringar i stadskärnan kan man 
ytterligare stärka Kalmar som in-
spirations- och föregångsstad som 
lockar besökare och är samtidigt en 
fin vardagsmiljö för dem som bor 
och arbetar där. 

Det är när destinationen dominerar 
över livsoasen som konflikt dem 
emellan kan uppstå. Om stadens 
utbud följer turistsäsongen blir den 
ingen livsoas under lågsäsong och 
avfolkas då. Om destinationer tar 
för mycket plats i anspråk och inte 
ger tillbaka till det gemensamma 
stadslivet blir de parasiter istället 
för generatorer. Detta gör staden 
känslig för förändringar. Om turis-
ter slutar komma påverkas stadens 
ekonomi negativt. Fokus ligger där-
för på dynamiskt samspel och sam-
verkan. För att staden ska vara både 
en livsoas och en destination mås-
te dess utbud samarbeta året runt 
och tillsammans erbjuda en attrak-
tiv helhet. 

För att förädla samspelet mellan 
planområdets funktioner och stads- 
och landskapsrum har fyra strate-
gier tagits fram. Dessa förhåller sig 
till de tre övergripande målen för 
Kvarnholmens roll i Kalmar och i 
regionen som presenterats i  

kapitel 1: Kvarnholmen som en del 
av stadskärnan som utvecklas i rikt-
ning mot Malmen, Kvarnholmen 
som en del av Kalmars unika kul-
turhistoria och Kvarnholmen och 
dess omgivande vattenrum som en 
del av ett framtida besöksområde. 
Tre av strategierna behandlar bygg-
nads-, plats-, park- och gaturums-
skalan genom principer som gäller 
vid nyetableringar och vid omvand-
ling av befintliga byggnader och 
miljöer. 

”För att staden ska vara 
både en livsoas och en 
destination måste dess 
utbud samarbeta året 
runt och tillsammans 
erbjuda en attraktiv 
helhet..”
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Strategi  1.  Generera 
Generatorer i staden är byggnader, 
platser och funktioner som attraher- 
ar många människor och som åstad-
kommer stadsliv. Det kan vara en 
park med en stor gräsyta för fotboll 
eller annan sport, eller med möjlig-
het att ta sig ner till vattnet, kanske 
bada, eller en fin södersida där man 
kan sitta i solen. Ett torg där många 
rör sig och där man kan sitta och tit-
ta på folklivet, en uteservering med 
vacker utsikt eller ett museum med 
intressanta utställningar i vackra lo-
kaler. 
 
Genom att förbättra förutsättningar-
na för fotgängare och cyklister lock-
as fler att röra sig i stadens rum. Va-
rierade och upplevelserika miljöer 
gör det lustfyllt att vistas i staden. 
Ju fler som rör sig i staden desto fler 
lockas dit.

En stadskärna som Kvarholmen 
måste vara rik på generatorer som 
samverkar och kompletterar varan-
dra för att tillsammans ge ett rikt 
stadsliv. 

Generera på Kvarnholmen
Vid etablering av nya generatorer är 
det önskvärt att de lokaliseras så att 
de hjälper till att förstärka de över-
gripande målen för Kvarnholmen 
och att se till hela stadskärnans be-
hov. Den analys som redovisas i 
kapitel 2 och visas i bilden ovan pe-
kar på att både publika rum med 
kvalitet och publika målpunter sak-
nas i vissa strategiskt viktiga lägen 
för att nå målsättningarna. Främst 
handlar det om platser vid vatten 
som i dagsläget är underutnyttjade. 
Mer specifikt handlar det om områ-
den på både norra och södra Kvarn-

holmen, om de viktiga kopplings-
punkterna mellan Kvarnholmen 
och Malmen, det vill säga Svea-
plan och området runt järnvägssta-
tionen, samt längs Ängös strand, på 
Laboratorieholmen och på Fredriks-
skans. 

Den enskilda generatorn har ett 
stort ansvar för sin närmiljö. 
Det gäller främst i de fall då det 
handlar om en funktion som finns 
inuti en byggnad. Den måste vända 
sina aktiva fasader mot de platser, 
parker eller gaturum som den ligger 
intill. Helst ska generatorn ta ansvar 
för förvaltningen av det stadsrum 
som ligger i direkt anslutning till 
dess entréer så att generatorns kraft 
inte bara stannar innanför väggarna 
på en byggnad. 

Ovan presenteras två principer.

Pr inc ip 1.  generera stadsl iv
Generatorn har ansvar för sin närmiljö i syfte att åstadkomma stadsliv. 
Den ligger med aktiva fasader mot den plats där stadsliv ska genereras. 

Princip 2. hållbara resor genererar stadsliv. 
Stadslivet i sig genererar även det mer stadsliv, fler fotgängare och 
cyklister i rörelse bidrar till att ännu fler människor rör sig i staden. 

Idag finns generatorer inom och i närheten av planområdet: Slottet, Kalmar konstmuseum, Stads-
parken, biblioteket, butiksgatorna, Larmtorget, Stortorget, Baronen, Kattrumpan, Ångkvarnen, 
gästhamnen, järnvägsstationen och rekreationsytorna på Lindö. För stadslivets utveckling 
finns behov av nya generatorer, de skulle kunna vara: Kulturhus, Linnéuniversitetet, utbyggd 
gästhamn, badplats vid Systraströmmen, badplats vid Malmfjärden, ny lokal för Byteatern, spon-
tanidrott på Fredriksskans med flera. 
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Strategi  2.  Mixa                                                                         
En rik mix av utbud och upplevelser 
är avgörande för en stads överlev-
nad. Variation av publika rum, par-
ker och torg, och variation av aktiv- 
iteter, gör att flera kan hitta något 
som passar dem. Ett mixat bostads-
utbud och en mix av storlekar på 
verksamhetslokaler gör att fler 
åldersgrupper och intressen kan 
finna sin plats inom samma område. 
Det ger en robustare stad som kan 
möta förändringar och nya utman-
ingar på ett mer framgångsrikt sätt 
än en stad som siktar in sig på en 
speciell målgrupp eller funktion. 

Även en mix över tid är viktig för 
att en stadsmiljö ska vara attraktiv, 
att det händer saker under hela året 
och även under en stor del av dygn- 
ets timmar. En mix av arkitektonis-
ka uttryck och en mix av gammalt 
och nytt är också viktigt för att ge 

en plats karaktär, och möjlighet för 
framtida generationer att göra till-
lägg utan att helheten förstörs.
Mer om hur det sistnämnda kan 
hanteras återfinns under strategi-
erna för ledstjärnan Vitalisera de 
kulturhistoriska värdena i spän-
ningsfältet mellan tradition och ex-
periment.

Pr inc ip 1.  var ierat  publ ik t  utbud
Vid förädling och nyetablering av publika platser är det 
viktigt att främja mixen av människor på platsen. För att 
bli befolkade och användas över tid måste platser tilltala 
flera olika intressegrupper och de måste tåla att använd-
ningen ändras över dygnet och över året. (Foton temalek-
plats i Malmö och strandstolar på Söder i Stockholm)

”För en stadskärna som Kvarnholmen med 
sina omgivande vattenrum är mixen speciellt 
viktig. [...] Inom planområdet ska alla känna 
sig välkomna och kunna hitta platser som 
tilltalar dem.”

För en stadskärna som Kvarnholm- 
en med sina omgivande vattenrum 
är mixen speciellt viktig. Stads- 
kärnan tillhör alla Kalmarbor, den 
är en del av stadens gemensamma 
utrymmen och den symboliserar 
mer än bara sig själv. 

Inom planområdet ska alla känna 
sig välkomna och kunna hitta plat-
ser som tilltalar dem.
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Mixa på Kvarnholmen
Vid framtida etableringar är det 
viktigt att den befintliga mixen 
främjas och ytterligare förstärks.
Vid nybyggande i detta centrala 
läge får inte kvarteren bebyggas 
med enbart bostäder eller enbart 
verksamheter; det skapar alltför en-
sidiga kvarter som riskerar att stå 
tomma halva dygnet. 

Att stadskärnan kan erbjuda attrak-
tiva kontors- och verksamhetslo-
kaler i olika storlekar och lägen är 
viktigt för att främja funktionsmix-
en och för att locka till sig nya före-
tag. Universitetet skulle till exempel 
kunna spridas ut i flera byggnader, 
befintliga eller nya, och med fördel 
mixas ihop med bostäder och andra 
verksamheter. På så sätt förstärks 
dess egna attraktionskraft och sam-
tidigt bidrar det med liv till en stör-
re del av staden. Det är ett bra sätt 
att få studenter att stanna kvar efter 
studierna eller att få nya verksam-

heter att etablera sig här om det går 
att visa på möjligheter för nya in-
tressanta samarbeten på Kvarnhol-
men.

Det är väsentligt att det blir en mix 
i bebyggelsen runt större publika 
målpunkter så som teatrar och köp-
centrum. Eftersom de inte är till-
gängliga hela dygnet bör det finnas 
bostäder i närheten så att inte hela 
kvarter står tomma och tysta under 
några längre tider.

Utbudet av publika rum, platser och 
parker av olika slag, ska represente-
ra en bred mix av olika karaktärer, 
skalor och aktiviteter så att det finns 
något för alla stadens invånare och 
besökare. De större torgen ska till-
tala och vara tillgängliga för ett bre-
dare utsnitt av befolkningen medan 
mindre platser kan vara mer speci-
aliserade. Som princip måste inte 
alla platser tilltala alla men alla 

Pr inc ip 2.  mixa ny t t  och gammalt
Skapa mix av uttryck och en rik karaktär genom att lägga 
till nytt och samtidigt förädla det befintliga. Två goda 
exempel är Kalmar Konstmuseum där modern arkitektur 
möter historisk park och Domkyrkans möte med Stortor-
gets moderna gestaltning.

måste kunna hitta en plats som till-
talar. Mer om detta hanteras under 
strategierna för ledstjärnan Förstär-
ka upplevelsen av samspelet mellan 
stad och landskap.
 
Önskemålet är stadsrum som är an-
passade efter den mänskliga skalan 
och ett trafiktempo som stödjer det. 
För att uppnå det behöver trafiksla-
gen balanseras och samspela på ett 
nytt sätt. Se mer under strategi 4 
Balansera.

För strategin mixa visas fem prin-
ciper.
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Pr inc ip 3.  var iera gestal tn ingen
Skapa en upplevelserik promenad med hjälp av smala 
tomter och en mix av fasader längs gaturummen. Portar 
in mot gårdar, trädgårdar bakom staket och variationer i 
stil och höjd ger en mångfald och liv åt stadsrummet.

Pr inc ip 4.  mixa funk t ioner
Mix av bostäder och verksamheter inom varje kvarter ger 
både kvarter och gaturum och platser som är befolkade en 
stor del av dygnet. Bostäder ovanför butiker eller en pub-
lik innergård med ett café. (Foto ovan från KW i Berlin)  

Pr inc ip 5.  mixa innehål let
Mix av upplåtelseformer, storlekar och innehåll ger eko-
nomisk hållbarhet över tid. Hyresrätter, bostadsrätter och 
äganderätter mixas i samma kvarter som fastigheter som 
rymmer både affärskedjor och mindre butiker. 
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Strategi  3.  Koppla                                                                       
Stadsrum av hög kvalitet som är 
ihopkopplade med andra högkvali-
tativa rum blir välbesökta målpunk-
ter som lockar människor. Vägen 
mellan två målpunkter kan kännas 
lång eller kort, trygg eller otrygg, 
avkopplande eller stressande. Den 
upplevda sträckan beror sällan på 
antal meter eller minuter, utan om 
upplevelserikedom.  
 
För att kunna nå det efterfrågade 
och utökade stadslivet och för att få 
ett samspel mellan generatorer och 
mix samt erbjuda ett rikare utbud, 
måste kopplingarna mellan mål-
punkter, stadsdelar, funktioner och 
stadsrum vara starka. 

Kartläggningen i kapitel 2 visar på 
att det finns ett antal barriärer i 
vägen för den önskade utvecklingen 
av kopplingar mellan delarna inom 
planområdet och att funktionsmix 
och utbud inom planområdet är god, 
men de olika funktionerna ligger 
isolerade från varandra. 

Avstånd som är korta fågelvägen 
blir onödigt långa och händelse- 
fattiga när promenadvägen går runt 
stora trafikapparater eller passerar 
genom överdimensionerade och 
ensartade trafikrum.

Utveckla kopplingar på Kvarn- 
holmen
För att uppnå ett dynamiskt sam-
spel mellan planområdets delar och 
funktioner måste ett antal rumsli-
ga kopplingar förstärkas samtidigt 
som de funktionella kopplingarna, 
till exempel trafiksystemet, måste 
optimeras för att stödja dynamiken 
på bästa sätt. Fyra områden är nyck-
elområden för den framtida utveck-
lingen och de beskrivs nedan.
 
Avseende trafiksystemet är målet 
att stärka kopplingarna för fotgäng-
are och cyklister. Tillgängligheten 
för bilar ska kvarstå även framöver 
men balansen mellan trafikslagen 
måste förbättras. Det beskrivs vida-
re under strategi 4 Balansera.

Den nära på utplånade känslan av 
att röra sig mellan öar inom plan-
området bör stärkas. Kopplingar 
över vatten och mellan öar bör bli 
tydligare definierade och gestaltas 
så att känslan ökar. Under ledstjär-
nan förstärka upplevelsen av sam-
spel mellan stad och land beskrivs 
det mer liksom kopplingar mellan 
de gröna rummen. 

För strategin koppla presente-
ras de fyra rumsliga kopplingarna 
som behöver förstärkas. Område-
na har viktiga roller i den framtida 
utvecklingen av Kvarnholmen. De 
är kopplingar mellan viktiga delar 
av staden men har en nuvarande ut-
formning som inte inbjuder till an-
vändning eller gör dem farliga eller 
svåra att använda för många av sta-
dens invånare.

Koppl ing 1. 
området runt Sveaplan 
Området runt Sveaplan är ett nyck-
elområde för både den önskade ut-
vecklingen av stadskärnan och för 

att koppla ihop de södra och norra 
delarna av rekreationsstråket längs 
Kalmars stränder. Sveaplan ska ut-
vecklas och bli den utökade stads-
kärnans geografiska mitt. Inom en 
radie på en kilometer, cirka en tio 
minuters promenad i maklig takt, 
från Sveaplan når man större delen 
av Kvarnholmen, Malmen, stadsde-
len Gamla stan och slottet.  

För att kunna bli den utökade stads-
kärnans mitt, den punkt som kopp-
lar ihop Kvarnholmen och Malmen, 
måste området runt Sveaplan bli en 
plats där de gåendes och cyklandes 
behov prioriteras och ges större ut-
rymme, där det bjuds in till att stan-
na upp på platsen, njuta av vackra 
vyer och av det folkliv som potenti-
ellt kan skapas på denna i framtiden 
viktiga plats. 

Platsen, gaturum och såväl ny- som 
ombyggnader ska präglas av hög ar-
kitektonisk nivå samt av de princi-
per som beskrivs under strategierna 
Mixa, Dela med och Balansera.

Kartorna visar önskade framtida kopplingar
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I stället för dagens bil- och busspri-
oriterade situation behövs det en 
plats kring stationen där bilar och 
bussar kör på de gåendes villkor. En 
plats som i material och utformning 
är en förlängning av butiksgatorna, 
och som tydligt bjuder in till stads-
kärnan.
 
Stråket mellan slottet och Systra-
strömmen ska stärkas visuellt och 
tydliggöras för gående. Trafiken till 
hamnen ska kunna fortgå och tyd-
liggörandet för gående underlättar 
för fordonstrafiken.

Över spåren är en ny koppling önsk-
värd, som läggs i förlängningen av 
stråken från Kvarnholmen, helst i 
plan. På så sätt skulle järnvägssta-
tionen också bli tillgänglig från 
Järnvägsgatan.

1 2
1. Sveaplan sett från vattentornet  2. Flygfoto över järnvägsområdet och 
gästhamnen

Koppl ing 2. 
området runt järnvägssta-
t ionen
Området runt järnvägsstationen 
är det andra nyckelområdet för att 
koppla ihop de södra och norra de-
larna av rekreationsstråket längs 
med Kalmars kust. Området kopp-
lar också samman befästnings-
staden med slottet och stadsdelen 
Gamla stan. 

Spårområdet och de omgivande tra-
fikrummen utgör stora barriärer 
mellan stadsdelarna. Trafikrummen 
är busstorget vid stationen, Olof 
Palmes gata/Stationsgatan och Järn-
vägsgatan där Järnvägsgatan är vik-
tig för hamnens verksamhet. 

Generellt sett är de mjuka trafikan-
terna bortprioriterade inom hela 
området och platsen runt järnvägs-
stationen är präglad av trafikteknis-
ka lösningar. 

En utredning om en eventuell flytt 
av järnvägen  pågår. Alternativen 
som utreds är att järnvägsstationen 
finns kvar men utvecklas och att 
järnvägsstationen flyttas väster ut 
och att attraktiv mark frigörs för ut-
vecklingen av en ny stadsdel.  
Gemensamt för båda fallen är att 
befästningsstaden ska stärkas och 
kanalen synliggöras. 

Linnéuniversitetets kommande ut-
ökning i Ölandshamnen kommer att 
stödja utvecklingen inom området 
runt järnvägsstationen. 

Utveckling av kanalen innebär att 
genomströmningen av vattnet i 
Systraströmmen blir bättre. Detta är 
även nämnt i det pågående projektet 
”Bada i Malmfjärden”.  
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1. Systraströmmen sett från vattentornet 2. Biblioteket vänder baksidan 
mot Systraströmmens parkrum 3. Visionsbild över parkrummet vid Systra-
strömmen. Ökad vattenkontakt med trappor och bryggor och förbättrad 
koppling mellan Malmen och Systraströmmens vatten

1

2
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Koppl ing 3. 
parkrummen runt Systrast römmen
Parkrummen runt Systraströmmen är precis 
som Sveaplan viktiga för att uppnå den önsk- 
ade utvecklingen av stadskärnan och för att 
koppla ihop de södra och norra delarna av 
rekreationsstråket längs Kalmars stränder. 

Strategin för parkrummens utformning be-
skrivs närmare under strategierna för ledstjär-
norna Förstärka upplevelsen av samspelet mel-
lan stad och landskap respektive Vitalisera de 
kulturhistoriska värdena i spänningsfältet mel-
lan tradition och experiment.

Ur kopplingssynpunkt är det viktigt att inte 
bara utveckla och förstärka stråken längs vatt-
net i nord-sydlig riktning utan också främst 
på den västra sidan om vattnet, kopplingarna i 
väst-östlig riktning mellan Malmen och Systra-
strömmen och Kvarnholmen. För parkrummen 
runt Systraströmmen är det också av yttersta 
vikt att kopplingarna runt både Sveaplan och 
järnvägsstationen förstärks eftersom de i dag 
är barriärer mellan områdena och resten av det 
övergripande rekreationsstråket.

Ett kulturcenter ska utvecklas mellan Sveaplan 
och kv. Dryaden. Kultur i stadsbyggandet är en 
grund för att bära planens intentioner med att 
dela med och mixa verksamheter. 

3
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Koppl ing 4. 
st råket runt Malmf järden längs vat-
tenkanten
Stråket runt Malmfjärden är avgörande för att 
koppla ihop de södra och norra delarna av re-
kreationsstråket längs Kalmars kust. Strate-
gier för området beskrivs under ledstjärnorna 
Förstärka upplevelsen av samspelet mellan stad 
och landskap och Vitalisera de kulturhistoriska 
värdena i spänningsfältet mellan tradition och 
experiment.

Ur kopplingssynpunkt är det viktigt att hela 
vattenkanten blir tillgänglig genom att ett sam-
manhängande rekreationsstråk skapas runt 
Malmfjärden. Till detta bör flera fysiska kopp-
lingar utvecklas, Malmfjärdens vatten ska kun-
na nås från den befintliga bebyggelsen på Ängö 
och Fredriksskansgatan. Kärringalåret kopplas, 
för gående och cyklande, till förlängningen av 
Östra Sjögatan och Kattrumpan och Laborato-
rieholmen kopplas ihop.

Fredriksskans ska utvecklas så att stadsuniver-
sitetstanken stärks. Linnéuniversitetets etable-
ring på Fredriksskans kommer medverka till 
att ett stråk utvecklas runt Malmfjärden. 1. Visionsbild från Södra Kanalgatan 2. Visionsbild från Ängös nya strandpromenad

3. Malmfjärden i dag

1

2

3
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Strategi  4. 
Balansera traf iken
I en välfungerande, hållbar och att-
raktiv stad råder balans mellan tra-
fikslagen och dess ytanspråk är 
balanserade mot det utrymme stads-
livets behöver i staden. Trafik- och 
bebyggelseplanering samspelar och 
tillgänglighetsfrågorna hanteras så 
att den önskade utvecklingen med 
mer stadsliv i staden stärks. 

Utgångspunkten är att maximera 
gång- och cykeltrafiken, att priori-
tera kollektivtrafiken och balanse-
ra biltrafiken. Det krävs kreativitet 
för att finna lösningar och mod att 
våga gå emot traditionella metoder. 
Ett ökat antal fotgängare och cyklis-
ter ger fördelar och en positiv spi-
ral skapas. Ju fler som går och cyk-
lar, desto fler vill och vågar röra sig 
ute i staden. Det ska vara enkelt, be-
kvämt och lustfyllt att röra sig till 
fots på Kvarnholmen och runt de 
omgivande vattenrummen. 

Kollektivtrafikens anspråk på såväl 
framkomlighet som tillgänglighet 
måste prioriteras högre än biltrafi-
ken i alla lägen om ett verkligt al-

ternativ till bilen ska kunna skapas.
Tillgängligheten för biltrafiken ska 
finnas kvar, men bilisternas behov 
av framkomlighet tonas ned. Såväl 
stärkande som styrande åtgärder be-
hövs för att minska biltrafikens do-
minans i delar av staden och för att 
flytta över bilresor till mer hållbara 
sätt att resa. Trafikslagen ska sam-
spela med både varandra och be-
byggelsen i den mer sammanhållna, 
upplevelserika och intressanta sta-
den. Stadsrum ska hålla en hög ar-
kitektonisk kvalitet.

Parkering är ett av de starkaste styr-
medlen för att påverka människors 
resvanor och kan användas för att 
prioritera tillgängligheten för de 
grupper som bäst stödjer stadsut-
vecklingen. Bilparkering är ytkräv- 
ande och inom planområdet föreslås 
att markparkeringar tas i anspråk 
för stadsutveckling. 

Trafiken och rörelserna är inte ett 
ändamål i sig utan är en del i ett 
större sammanhang till vilket de 
ska bidra. Exempelvis är en buss-
hållplats en viktig målpunkt där 

människor samlas. Den kan utnytt-
jas i stadsbyggandet att bidra till 
stadsliv och stadslivsutveckling.

För att uppnå en bra balans måste 
helhetssyn genomsyra utveckling-
en, såväl när det gäller tillgänglig-
hets- och bebyggelsefrågorna som 
när man arbetar med de olika trafik-
slagen. Illustrationen ovan visar den 
önskade utvecklingen som stödjer 
ett ökat stadsliv. Fotgängarnas för-
hållanden förbättras och lusten att 
uppleva staden till fots ökar. Även 
cyklisternas intressen väger tyng-
re och prioritet gentemot biltrafi-
ken ses på ett nytt sätt. Bussen görs 
mer konkurrenskraftig gentemot bi-
len. Biltrafikens framkomlighet to-
nas ned till förmån för gående och 
cyklister, samtidigt som Kvarnhol-
men ska ha en fortsatt god tillgäng-
lighet för biltrafik. Behovet av bilen 
kommer att finnas även framöver, 
men utgångspunkten är att ersät-
ta så många bilresor så möjligt med 
mer hållbara alternativ.

Fem principer presenteras för stra-
tegin balansera trafiken. 

K VARNHOLMEN MOT FR AMTIDEN K APITEL 3

32

1

1. Principbild som visar balanserad trafik. 2. De mjuka trafikanterna ska ges mer plats i stadsrummet.(Lund) 3. Prioriterad kollektivtrafik där 
bussen har eget körfält

”Biltrafikens framkomlighet tonas ned 
till förmån för gående och cyklister, 
samtidigt som Kvarnholmen ska ha en 
fortsatt god tillgänglighet för biltrafik.”



67

K APITEL 3 K VARNHOLMEN MOT FR AMTIDEN

1. Tänkbart scenario för det framtida cykelnätet. 2. Breda 
trottoarer injuder till vistelse (Granada) 3. Flera trafikslag 
samsas om gaturummet. (New York)

2

3

 
Pr inc ip 1.  maximera gångtraf iken
De som vistas och rör sig i staden till fots utgör grunden 
för stadslivet, fotgängarna är den trafikantgrupp som inne-
bär det största bidraget till aktiviteten i stadsrummen. 
Principen för att utveckla fotgängarnas förhållanden inne-
bär att gångzonen utökas och bättre utrymmen skapas, fot-
gängarna får ta den plats de behöver. Ett sammanhängande 
gångnät skapas och andra trafikslag korsar det på de gåen-
des villkor. Gågator befrias från varubilar, bussar och bilar 
i ökad utsträckning.

Staden byggs efter de gåendes hastighet, utifrån en mänsk-
lig skala, variation och upplevelser. Högsta möjliga kvali-
tet eftersträvas. Barriärer byggs bort och korsningar görs 
trygga och säkra. Bra belysning och mer aktivitet ute i 
stadsrummen gör att fler vågar och vill röra sig i och vis-
tas i stadsrummen. Människor i alla åldrar vill ta del av det 
staden har att erbjuda. 

Pr inc ip 2.  maximera cykel t raf iken
Principen för att utveckla cykelnätet på och runt Kvarnhol-
men bygger på att det finns olika typer av cykelstråk. Ett 
övergripande nät erbjuder snabba, gena förbindelser som 
knyter ihop olika delar av staden. Kvaliteten på stråken bör 
vara högsta möjliga. Prioritet gentemot biltrafiken, hög sä-
kerhet och tillräckliga bredder är viktiga komponenter lik-
som bra belysning, tydlig skyltning och välfungerande un-
derhåll. Det övergripande nätet utgörs huvudsakligen av 
separata cykelbanor.

De övergripande stråken kompletteras av mer lokala för-
bindelser som ger tillgänglighet. Ett rekreativt stråk utmed 
vattnet ger fotgängare och cyklister möjlighet att njuta av 
Kalmarsund.

Ett tänkbart scenario för framtidens cykelnät illustreras i 
bilden intill. En yttre och inre ring skapas runt respektive 
inne på Kvarnholmen. Den yttre ringen ingår i det övergri-
pande cykelnätet och kopplar till huvudcykelstråken. Den 
inre ringen föreslås utanför de bilfria zonen. Utgångspunk-
ten är att det är möjligt att cykla i båda riktningarna på alla 
bilgator i rutnätsstaden. Cykelnätet kan komma att se olika 
ut sommar respektive vinter.

Cykling på alla gator i båda riktningar kan lösas på olika 
sätt, till exempel genom att anlägga motriktade cykelfält 
på de enkelriktade gatorna. I framtiden kan cykelfartsgator 
bli möjliga att anlägga. I båda fallen kan ytor som idag an-
vänds för biltrafiken komma att tas i anspråk. 

1

”I en välfungerande, hållbar och attraktiv 
stad råder balans mellan trafikslagen och 
trafikens ytanspråk är balanserade mot det 
utrymme stadslivet behöver i staden.”
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Pr inc ip 3.  pr ior i tera kol lek t iv t raf iken
För att skapa en kollektivtrafik som är konkurrenskraftig 
mot bilen krävs åtgärder i hela systemet och inom flera om-
råden. Prioritet i korsningar, egna busskörfält och effektiva 
på- och avstigningsmöjligheter är exempel på åtgärder som 
förbättrar bussarnas framkomlighet. Förbättringarna kan i 
många fall komma att göras på biltrafikens bekostnad om 
bussen på allvar ska bli ett alternativ till bilen. Hög turtät-
het och effektiv biljetthantering är andra faktorer som ökar 
attraktiviteten. Kort restid från ”dörr till dörr” är en avgö-
rande faktor.

Principen för framtidens busstrafik i centrala Kalmar byg-
ger på att den som vill och behöver ska kunna komma nära 
samtidigt som den som reser igenom ska ha kort restid. 
Busstrafiken ska samsas med stadens behov, den ska balan-
seras mot anspråk som stadsliv, trygghet och miljö. Mål-
sättningen är att kollektivtrafiken ska stärka stadslivet och 
stadens utveckling.

Stombussar som går ofta, gent och snabbt utanför stadskär-
nan ger en attraktiv trafik som lockar många. Denna trafik
kompletteras med ”närtrafik”, likt dagens system, inne i 
stadskärnan och ger tillgänglighet och korta gångavstånd. 
Närtrafikens fordon bör vara nätta, tystgående och fungera 
i Kvarnholmens känsliga miljöer.

Runt hållplatserna, noderna, skapas mötesplatser och de 
blir en del i stadsutvecklingen. Attraktiva kopplingar för 
gång och cykel till hållplatserna skapas.

Exakta dragningar av närtrafiken tas fram i ett helhetsper-
spektiv, där anspråk från exempelvis stadslivet, fotgängar-
na och cyklisterna vägs in.

I dagsläget utreds pendeltågstrafik mellan Kalmar och 
Växjö. Pendeltåg innebär att tillgängligheten till staden 
ökar, att fler kan pendla och att det är enklare att besöka 

1. Skvallertorget i Norrköping, shared space. 2. Busstrafiken 
ges prioritet genom centrala Helsingborg. 3. Princip för fram-
tida bussförbindelser på Kvarnholmen

3

1 2
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staden. Samtidigt innebär nedfällda järnvägsbommar be-
gränsningar för rörelserna i staden. Förutsättningarna för 
ett nytt läge för järnvägsstation och resecentrum längre 
västerut utreds. Inriktningen är att en ny lokalisering på 
ett bättre sätt ska anknyta till en framtida utvidgad stads-
kärna/innerstad och samtidigt göra det möjligt att minska 
antalet plankorsningar mellan väg och järnväg. 
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Pr inc ip 4.  balansera bi l t raf iken
Principen för biltrafiken till och på Kvarnholmen är att 
den ges tillgänglighet som sker i samspel med de oskyd-
dade trafikanterna och stadens liv. I ett yttre övergripan-
de och mer trafiktåligt gatunät ska finnas kapacitet och 
framkomlighet som attraherar biltrafiken. Ett inre mer 
balanserat stadgatunät skapas genom både styrande och 
stärkande åtgärder, som till exempel parkeringsavgifter, 
hastighetsändringar och omgestaltning av gator. 

En avlastande förbindelse i ett yttre läge föreslås som en 
förstärkning i huvudgatunätet. Alternativa stråk utreds. 
Här skapas goda förhållanden för biltrafiken och förbin-
delsen avlastar stadskärnan från biltrafik. Innanför för-
bindelsen kommer stadsmiljön succesivt att få en tydli-
gare stadskärnekaraktär och biltrafikens framkomlighet 
tonas ner till fördel för cykel och framförallt för gående. 

En successiv omprioritering av biltrafik till stadskärnan 
bör ske i takt med att ytor tas i anspråk för ny bebyggel-
se och nya verksamheter. Biltrafiken på Kvarnholmen 
kommer alltid att behövas, men den kan efter hand an-
passas och stegvis reduceras så att trafik som stödjer 
verksamhet på Kvarnholmen prioriteras, exempelvis va-
rutransporter och ärenden. En princip för biltrafikens 
tillgänglighet till stadskärnan beskrivs i avsnittet om 
parkering.

Kvarnholmens bilfria zon regleras så att den tid då den 
är bilfri utökas. Huvudriktningen är att all fordonstrafik 
förbjuds på gågatorna och att varutransporter begränsas 
något mer än idag. Syftet är att stärka stadslivet. Möj-
ligheter för samordnad varudistribution bör utvecklas. 
Godstrafik till och från hamnen berörs inte.

1. Biltrafik på gåendes villkor, på Nya Boulevarden (Kristian-
stad) 2. Princip för framtida gatukaraktärer för huvudgatunä-
tet på Kvarnholmen

2

1
”När fler väljer att gå, cykla och åka 
kollektivt istället för att ta bilen uppnås 
en mängd fördelar. Människorna blir 
friskare, luften renare och oljudet från 
trafiken minskar. Mark som biltrafiken 
kräver kan användas för stadsutveckling. 
De oskyddade trafikanterna, i synnerhet 
fotgängarna, bidrar också till stadslivet 
på ett helt annat sätt än bilisterna.”

K APITEL 3 K VARNHOLMEN MOT FR AMTIDEN

Kvarnholmen vårt regionala centrum
Kvarnholmen ska även i framtiden vara regionens främsta 
centrum för handel, administration och upplevelser. 
Men enbart stadens befolkning räcker inte för att ge 
Kvarnholmen det liv och den dynamik som vi alla önskar. 
Kvarnholmen är också en arbetsplats för tusentals personer. 
Tillgängligheten till Kvarnholmen ska vara prioriterad med 
rimliga kostnader för parkering och en väl utbyggd kollektiv- 
och cykeltrafik.
Kvarnholmen är beroende av ett stort omland för att fungera 
som regionens främsta centrum. Bilen kommer liksom det 
kollektiva resandet och cykeltrafiken att vara en del av 
transportmöjligheterna. Det ställer krav på smarta lösningar 
där marken används effektivt och en trafikplanering som 
gynnar besökande och boende.
Kommunfullmäktige 2011-12-19
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Pr inc ip 5.  anpassa parker ingen
Det är av stor vikt att parkeringsfrågorna hanteras 
på ett sätt som stödjer stadens utveckling och att 
varje steg som tas vad gäller parkering går i rätt 
riktning. Parkeringsfrågorna ska hanteras på ett sätt 
som uppmuntrar till ett hållbart bilanvändande. 

Parkering för de grupper som stärker stadslivet, an-
göring och ärende, prioriteras, det vill säga den som 
parkerar kortast tid kan parkera längst in i centrum. 
Gångavståndet till parkeringsplats används för att 
påverka efterfrågan på parkering och att minska bil-
beroendet. Detta innebär att nya verksamheter och 
bostäder på Kvarnholmen kan komma att ha sina 
parkeringar utanför Kvarnholmen.

Samlade parkeringsanläggningar och ett samutnytt-
jande av dessa anläggningar eftersträvas. Genom 
att samla parkeringsplatser i större anläggningar 
kan man minska trafikbelastningen och frigöra ytor. 
Ett samutnyttjande av parkeringsplatser mellan oli-
ka fastighetsägare kan effektivisera nyttjandet och 
öka verkningsgraden, antalet parkeringsplatser kan 
minskas. Nya anläggningar placeras i anslutning 
till huvudtrafiknätet in mot Kvarnholmen. I möjli-
gaste mån bör parkeringsbehovet tillgodoses i par-
keringshus integrerat med andra verksamheter för 
att skapa en livfull fasad mot gatan. Satsningar på 
bättre förhållanden för de hållbara färdsätten mins-
kar behovet av parkering, liksom satsningar på ex-
empelvis bilpooler.
 
En princip för tillgängligheten till centrum med bil 
har tagits fram och visas schematiskt i figuren intill. 
Principen bygger på att den som ska parkera hän- 

3

4

1 2

1. Princip för biltillgänglighet till stadskärnan. 2. Prioritetsordning för 
bilparkering, den som bäst bidrar till stadsliv är högst prioriterad och kan 
parkera längst in i centrum. 3. Ett tänkbart sätt att applicera principen 
för tillgänglighet med bil på Kvarnholmen. Tillämpningen av principen 
kan förändras efter hand stadskärnan växer. 4. Parkeringsgaraget under 
Sundstorget (Helsingborg)

K VARNHOLMEN MOT FR AMTIDEN K APITEL 3
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visas till en s.k. sökslinga, där information om par-
keringsmöjligheter finns. Större parkeringar är lo-
kaliserade runt sökslingan och från parkeringarna 
erbjuds attraktiva gångförbindelser in till den bil-
fria zonen. Sökslingan är kopplad till det övergrip- 
ande gatunätet. Angöring till den bilfria zonen sker 
via angöringsslingor. Tillämpningen av principen 
kommer att utredas. Ett exempel på tillämpning vi-
sas i kartan intill. Sökslingans sträckning anpassas 
efterhand som stadskärnan utvecklas. Sommar- och 
vintersituationen kan se olika ut.

En flexibel hantering av parkeringsfrågorna över tid 
behövs för att finna rätt lösningar. En parkerings-
policy som ger stöd för parkeringsköp och samnytt-
jande, en reviderad parkeringsnorm samt en parker- 
ingsplan håller på att tas fram. Parkeringsköp är ett 
sätt för fastighetsägaren att betala en fast summa 
till kommunen och på så sätt själv slippa att uppfyl-
la parkeringsnormen. Genom att tillämpa parker- 
ingsköp kan kommunen styra var och hur många 
parkeringsplatser som byggs.

Bra möjligheter att parkera sin cykel lockar fler att 
cykla. Cykelparkering behöver finnas i rätt lägen 
och i tillräcklig omfattning. De bör gestaltas så att 
de fungerar i den historiska stadsmiljön, och i möj-
ligaste mån ha väderskydd och låsmöjligheter. Det 
är en utmaning att utforma cykelparkeringarna så 
att cyklarna parkeras där och inte på ytor som är 
avsedda för andra ändamål, eftersom cyklister vill 
komma så nära sin målpunkt som möjligt. Målsätt-
ningen är därför att det ska kännas naturligt att par-
kera rätt. 

En princip för hur parkeringsfrågan kan hanteras 
inne i stadskärnan har tagits fram. Cykelparkering-
ar placeras huvudsakligen i anslutning till fotgäng-
arnas zon, den bilfria zonen. Nära målpunkter och 
med koppling till cyklisternas rörelsestråk. Cykel-
parkering kan även förekomma vid strategiska plat-
ser inne i den bilfria zonen. Se bild 1 ovan.

3

1

2

1. Princip för cykelparkering. 2. Cykelparkering i tre våning-
ar.(Amsterdam) 3. Cykelparkering Gustav Adolfs torg (Malmö)
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Strategi  5.  Dela med                                                                                  
Den fjärde strategin för utveckling-
en av samspelet mellan livsoas och 
destination är Dela med och den är 
på många sätt den viktigaste för att 
få till den attraktiva och inbjudande 
stadsmiljön som eftersträvas. Den 
handlar om de fasader som byggna-
der vänder utåt, stadsrummens väg-
gar. Den handlar om gaturummens 
och platsernas utformning, om hur 
generatorernas kraft når utanför fa-
sader och platser och om hur mixen 
inom kvarteren och byggnaderna 
befolkar och berikar hela upplevel-
sen av staden. Det är då möjligheten 
finns att skapa publika rum som 
känns välkomnade och inkluderan-
de för besökare och samtidigt ger 
ett rikt vardagsliv för dem som le-
ver och verkar inom planområdet.

Dela med på Kvarholmen
De som lever i, verkar i och besö-
ker stadskärnan har delat ansvar för 
stadens liv. Generatorerna måste ta 
ansvar för de platser och gaturum 
de gränsar mot och vända aktiva, 
öppna sidor mot dem. Bostäder och 
verksamheter som gränsar till pub-
lika rum måste ha aktiva bottenvå-
ningar. Det kan till exempel hand-
la om ett kafé i bottenplanet av ett 
kontorshus som har en uteservering 
på sommaren och ett varmt lysande 
skyltfönster på vintern, en föreläs-
ningssal eller ett konferensrum som 
flyttar ut ur byggnaden till en pavil- 
jong på platsen utanför, en teater 
som flyttar ut sin föreställning på 
gatan utanför eller lokalgatan som 
extraknäcker som lekplats.

Att dela med syftar också på att 
processen för förädlingen sker så 
att pågående och planerade projekt 
kommuniceras med allmänheten på 
lättillgängligt sätt. Framgång föds 
i samarbete och samförstånd med 
dem som ska leva och verka i områ-
det. Allmänheten måste känna sig 
inbjudna att delta med egna initiativ 
i en öppen process där hela staden 
tillsammans verkar för att förädla 
Kvarnholmen. 

K VARNHOLMEN MOT FR AMTIDEN K APITEL 3

Pr inc ip 1.  t ydl ig hierark i 
En tydlig stadsrumshierarki mellan huvud-
stråk där de flesta rör sig och uppehåller sig 
och lokala stråk för dem som bor inom pla-
nområdet. En attraktiv stadsmiljö behöver 
både ett nätverk av huvudstråk med mycket 
liv och händelser och lugnare bostadsgator.

Pr inc ip 2.  ak t iva fasader
Aktiva fasader ger aktiva stadsrum. 

Låt livet i byggnader komma ut i stads-
rummet genom att ha entréer ut mot det 
publika rummet.

I strategiskt viktiga lägen ut mot huvud-
stråk och vattenkanter är det viktigt att 
bottenvåningarna får ett aktivt innehåll 
med handels- eller servicelokaler som kan 
hjälpa till att ge liv till platsen utanför.  

1

”Det är genom att skapa en stadskärna som delar 
med som möjligheten finns att skapa publika rum 
som känns välkomnade och inkluderande för 
besökare och samtidigt ger ett rikt vardagsliv för 
dem som lever och verkar inom planområdet.”

1. Kajpromenad i norra Hamnen (Helsingborg)
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Exempel på hur en stad kan dela med sig 
1. Jättelampa som tillfällig mötesplats  (Malmö) 2. Butik som erbjuder 
sittplats (London) 3. Uteserveringar som sprider ut sig på torget 
(Barcelona) 4. Idrottshall med skyltfönster ut mot gatan (Malmö) 
5. Inbjudande bostadsentré (Kalmar)

1 2

3

45
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Strategier för  at t  v i tal isera de kulturhistor iska värdena 
i  spänningsfältet  mellan tradit ion och exper iment

Tradition
På Kvarnholmen bygger vi framtiden 
på historien för att skapa unika miljöer. 
Befästningsstaden med sina murar, sitt 
rutnät och småskalighet, Domkyrkans 
dominans i stadssiluetten ses som 
tillgångar likväl som sjöfartsstadens 
kajer och vattenrum. 

Experiment
Det nya Kvarnholmen är experiment-
ellt och utvecklas över tid med 
invånare och besökare. Det nya 
Kvarnholmen hjälper människor att 
leva en hållbar livsstil och är öppet 
för nya möjligheter, nya synsätt, nya 
användningar, nya kombinationer, 
nya tekniker, nya material och nya 
målgrupper.

En av Kvarnholmens stora styrkor 
är dess händelserika och varierade 
miljö som den tydliga 1600-planen 
ger förutsättningar för. Genom att 
slå vakt om dess strukturella drag 
kan det inom denna struktur tillåtas 
nya utryck så att nutida liksom 
framtida Kalmarbor ges möjlighet 
att sätta sin prägel på Kvarnholmen. 
Befästningsstaden måste hållas le-
vande och vara dynamisk annars 
riskerar den att bli ett museum.

Strukturellt bevarande strävar efter 
att vidmakthålla bebyggelsemiljöns 
varaktiga strukturer och samtidigt 
godta en stor variation hos de nya 
tilläggen. Det innebär en frihet för 
nya projekt att experimentera och 
tolka historiska spår och vidareut-
veckla typologier. 

Experimenterande tillåter nya for-
mer inom strukturen. Det kan vara 
nya former i traditionella material 
alternativt nya material i tradition- 
ella former, som vid omgestaltning-
en av Stortorget. 

Villkoren för att nå framgång är att 
koncentrera sig på arkitektonisk 
kvalitet och inte primärt på tillvara-
tagande av kulturhistoriens alla 
delar. 
 
Längs Kvarnholmens södra sida 
är det 1800-talets sjöfartsstad som 
främst ska dominera stadsbilden. 
Sommartid ska det gärna sjuda av 
båtliv och besökande fartyg ska 
kunna erbjudas kajplats. Avseende 
samma tidsepok inom övriga plan-
området är arvet inte så utmärkande 
och av samma tyngd som arvet från 
1600-talet.

Målet är att historiska Kvarnholmen 
är tydligt avläsbar och att det fung-
erar som en levande del i det framti-
da Kvarnholmen. 
 
För att vitalisera de kulturhistoris-
ka värdena i spänningsfältet mellan 
tradition och experiment har fem 
strategier tagits fram.

”Målet är att historiska Kvarnholmen är 
tydligt avläsbar och att det fungerar som en 
levande del i det framtida Kvarnholmen.”

K APITEL 3 K VARNHOLMEN MOT FR AMTIDEN
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Strategi 1 Strategi 2 och 3

Strategi  1.  
Förstärk kopplingen 
mellan Kvarnholmen, 
slot tet  och stadsdelen 
Gamla stan 
Genom att omforma och omorgan-
isera området runt järnvägsstation-
en och spåren bör kopplingen för-
stärkas avsevärt både visuellt och 
fysiskt. Det kan handla om kopp-
lingar över spåren som ligger i för-
längningen av stråk från Kvarnhol-
men, och om en ny gestaltning av 
de gaturum som måste korsas eller 
promeneras längs med, för att kom-
ma från den ena delen av staden till 
den andra. 

Vid utvecklingen av området vid 
gästhamnen är det viktigt att bevara 
de visuella kopplingarna mellan 
Kvarnholmen och slottet, och att 
eventuell ny bebyggelse förstärker 
och förtydligar. 

Strategi  2.  
Tydl iggör 1600 -tals-
planen genom at t  kon-
trastera
Kvarnholmens 1600-talsplan är ett 
överordnat intresse på grund av att 
den är välbevarad och klassad som 
riksintresse. För att stärka arvet  
från 1600-talsplanen tydliggörs be-
fästningens gräns genom att ska-
pa kontraster till den, ett samman-
hängande publikt rum skapas längs 
hela befästningen. Det innebär en 
utveckling av de parkrum och pro-
menadstråk som finns på södra 
Kvarnholmen, och en ökad tillgäng-
lighet och tydlighet i parkrummet 
mot Systraströmmen. Ett publikt 
rum längs med den norra delen av 
befästningen utvecklas och kopplas 
tydligt till befästningsanläggningen 
vid Kattrumpan. På så sätt blir 
gränsen läsbar och begriplig. En be-
sökare ska kunna röra sig genom 
gränsen, känna och förstå den. Inn-
anför befästningen på Kvarnholmen 
behålls rutnätsplanen.

Strategi  3.   
Tydl iggör sjöfar ts- 
staden
På platsen framför och runt Ång-
kvarnen, ska Kalmar som sjöfarts-
stad kunna utläsas. Platsen var ti-
digare stadens entré för fartyg och 
sjöhandel och ska ingå i det tidigare 
nämnda pärlbandet av publika rum, 
men som ett rum med en egen tyd-
lig karaktär. 

Utsikter, vattenkontakt och platsens 
öppenhet bör bevaras och eventuel-
la bebyggelsetillägg bör utformas så 
att platsens hamn och sjöfartskarak-
tär vidmakthålls.

Gästhamnens utveckling kan med 
fördel kompletteras med ytterligare 
publika verksamheter. 
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Strategi 4

Strategi  4.  
Bevaka och utveckla sik tstråk
Utblickar och siktlinjer bevakas och utvecklas en-
ligt kartbilden ovan. De fem principiellt viktiga sikt-
linjerna och utsikterna som ska bevakas och utveck-
las är: 1. Domkyrkans dominans i stadssiluetten, 2. 
Slottet från västra Kvarnholmen, 3. befästningsver-
ket kring Systraströmmen och Ölandshamnen, 4. de 
fria vyerna över sundet från södra Kvarnholmen och 
Laboratorieholmen samt 5. de fria vyerna tvärs över 
Malmfjärden.

Strategi  5.  
Palet t  för  byggnadst i l lägg innanför 
befästningsverket
I linje med den strukturella bevarandestrategin kan 
fysiska drag identifieras i bebyggelsen, som ny be-
byggelse bör inordna sig i. Till exempel är det tradi-
tionella kvartersmönstret, den vertikala uppdelning-
en med små tomter och en byggnadshöjd som ligger 
mellan två och fyra våningar inom 1600-talsstaden 
något att eftersträva i framtiden. En palett som för-
tydligar detta, likt en lokal byggnadsordning, bör ar-
betas fram.
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Strategier för  at t  förstärka upplevelsen av 
samspelet  mellan stad och landskap

Stad
Kvarnholmen är en ö omgiven av blå  
och gröna naturrum men av olika 
anledningar ligger viktiga stadsrum 
långt in på ön och stadslivet vänder  
sig inåt, bort från vattnet och det gröna. 
Detta gör att denna viktiga ingrediens 
för en kvalitativ stadsmix av funktioner 
och upplevelser på många sätt fattas 
på Kvarnholmen i dag.

Landskap
Kvarnholmens omgivande blå-gröna 
naturrums rekreativa kvaliteter och 
belägenhet kan bidra till hållbara 
miljöer som stödjer Kvarnholmens 
och hela Kalmars invånare att leva 
en hållbar livsstil. Det naturnära läget 
erbjuder dessutom många attraktiva 
boendemiljöer.

Kalmars äldsta centrala delar är 
byggda på öar där Kvarnholmen är 
den centrala ön. Under historien har 
stadens bebyggelse spridits ut på 
fler öar och ett samspel mellan stad 
och landskap har funnits. De sen-
aste sextio åren har samspelet och 
ökänslan minskat efterhand som 
staden planerats för mer och mer 
biltrafik. Gator har ersatts av vägar, 
utfyllnad av havsvikar har blivit im-
pediment och vägar har blivit barri-
ärer mellan traditionella stadsrum. 

Stadens bebyggelse och dess akti-
viteter bör vändas utåt och söka sig 
mot de blå och gröna landskaps-
rummen för att erhålla den önskade 
förändringen i form av ett förstärkt 
samspel mellan stad och landskap.

Kalmar har en lång stadsnära kust-
remsa med camping och naturområ-
den på respektive sida om stads- 
kärnan. För att uppnå ett samman-
hängande rekreationsstråk utmed 
hela denna kuststräcka behöver 
stads- och naturrummen runt 
Slottsfjärden, Systraströmmen och 
Malmfjärden utvecklas och bli 
bättre kopplade till varandra respek- 
tive norr- och söderut.
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tig länk för att förstärka parkstrå-
kets sammanhang mot södra Kvarn-
holmen. 

2. Systrast römmen
En urban händelserik och tät park i 
historisk miljö omger Systraström-
men i framtiden. Systraströmmens 
båda sidor bildar tillsammans en 
park med en aktiv kant mot vattnet, 
som gör det möjligt att nå de histor-
iska anläggningarna. Rörelsestråk 
längs strömmen och vistelseplats-
er att stanna på berikar parken och 
här finns lekplats för barnen och 
sitt-, stå-, och liggplatser. Parken är 
en viktig koppling i både nord-syd-
lig och i öst-västlig riktning mellan 
Kvarnholmen och Malmen. Parken 
är en tillgång för boende i närheten 
och besökare i staden. Etableringen 
av Gota Media i parken är ett bra 
exempel på hur samtliga ledstjärnor 
efterlevs.

3. Malmf järden  
Malmfjärden utvecklas till ett ska-
pat stadsvattenrum för året-runt-
rekreation. Där är händelserikt i 
punkter men naturen brer ut sig i 
takt med ett ökat avstånd till Kvarn-
holmen. En promenad runt hela vat-
tenrummet är en promenad i ett av 
stadens publika rum.
En park- och strandpromenad ska-
pas runt Malmfjärden liksom större 
sammanhängande gröna gestaltade 
rum som tillsammans med Lindös 
natur och kopplingen till Labora-
torieholmen är en rekreations- och 
grönrumstillgång för stadens invå-
nare och besökare. 
Vattenreningsanläggningar desig-
nas och synliggörs i parkstråket, så 
de blir välbesökta attraktioner. 
Längs Malmfjärdens östra kant 
finns en promenad med västersol 
och uppehållsplatser längs vatt-
net i kanten av en ny bebyggelse på 
Ängö. Här är en ”grön stad” byggd, 
lika tät som den befintliga bebyg-
gelsen och bildar en aktiv kant mot 
Ängöleden. På Fredriksskans domi-
nerar sportaktiviteter, både sponta-
na och andra möjligheter till motion 
finns i bebyggelsen. Norra Kvarn-

De olika vatten-, park-, och natur-
rummen vars särarter ska odlas pre-
senteras nedan.

1. Slot tsf järden
Stads- och Sylvanderparkerna kan-
tar Slottsfjärden. Dess framtida ka-
raktär är samtida parker med att-
raktioner för boende och turister, 
stadens finrum. Stadsparken ingår 
i ett sammanhängande parkstråk 
som sträcker sig längs båda sidorna 
av Slottsfjärden. Tillgänglighet till 
hela parken, både vad gäller orien-
terbarhet och nya tillgängliga att-
raktioner har utvecklats. Sylvan-
derparken ingår i samma stråk och 
har försetts med nya attraktioner 
och är bättre länkad till staden än i 
dag. Kopplingen över trafikappara-
ten vid järnvägsområdet mot Syst-
raströmmen har stärkts visuellt och 
tydliggjorts för gående så barriären 
minskat och farligt godsleden och 
parken fungerar ihop. Utvecklingen 
av kajen vid gästhamnen är en vik-

K VARNHOLMEN MOT FR AMTIDEN K APITEL 3

Strategi 1

Strategi  1.  
Odla vat tenrummens 
särar ter   
Den övergripande strategin för de 
gröna och blå rummen är att odla 
särarterna. Vatten-, park- och natur- 
rum ges tydliga karaktärer som 
bidrar till att skapa en mångfald av 
publika rum och boendemiljöer 
på Kvarnholmen och runt de omgi-
vande vattenrummen. Här skapas 
lekplatser, träningsmöjligheter, 
hårdgjorda stråk, utsiktsplatser, båt-
platser, naturkant, bryggor och kaj-
kanter. Utformning av park- och na-
turrum ska hålla hög arkitektonisk 
nivå med en medveten gestaltning.
Bebyggelsen och funktionernas ka-
raktär ska avspegla sig i grönytor-
nas utformning. Vattenkontakten 
ska öka, och boende och besökare 
kunna känna på och använda vatt-
net. En relation mellan vattenrum-
mens karaktärer och kommande be-
byggelse etableras. 
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holmen har karaktär av natur i sta-
den med synliga dagvattenrännor, 
gröna tak och människor som akti-
verar området.

4. Ängöf järden  
Ängöfjärden är ett vattenrum som 
går att röra sig runt som gående 
eller cyklande. En ny bro anläggs 
från Laboratorieholmen till 
Kattrumpan för att integrera Labo-
ratorieholmen i staden och öka till-
gängligheten. Laboratorieholmens 
karaktär är stadsnära naturpark som 
förädlats utifrån dess natur- och 
kulturvärden. Här finns ett djup-
havsbad och utsiktsplatser med vyer 
mot Kalmarsund. 

5. Hamnområdet
Hamnområdet är en serie av offent-
liga hårdgjorda platser och rum. 
Ytor längs vattnet är synligjorda 
och tillgängliga för fotgängare och 
är inspirerade av klassiska hamn-
planer. Platsen utvecklas för som-
marsäsongen med båtliv, gästhamn 
och fartygsbesök. Här finns plats 
för större evenemang, hamnservi-
ce liksom fria öppna ytor vända mot 
havet. Hamnområdet är stadens fin-
entré från sjösidan. Verksamheten 
ska inte stå i konflikt med Tjärhovet 
och Kalmar hamn.

6. Kvarnholmens grönska
Inom 1600-talsplanen finns ingen 
grönska bortsett från den på privata 
gröna gårdar och uppe på befäst-
ningsverket. Runt befästnings- 
staden på Kvarnholmen finns en 
gördel av parker och grönstråk. 
Strömgatan har en grön karaktär, 
den ligger utanför 1600-talsplanen 
och är länken mellan det publika 
rummet på norra Kvarnholmen och 
Tullslätten.

K APITEL 3 K VARNHOLMEN MOT FR AMTIDEN
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”Vattenrummen tillsammans 
med Kvarnholmen och stadsdelen 
Gamla stan bildar en stadsmiljö 
med internationell dragningskraft.”
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Strategi 2

Strategi  2.  
Etablera och förstärk 
sammanhängande 
gröna stråk 
Samtidigt som vattenrummens sär-
arter odlas ska ett antal samman-
hängande gröna stråk förstärkas 
och etableras inom planområdet. 
Dessutom ska grönområden i plan-
området kopplas samman med de 
stora grönstråken längs hela Kal-
mars kust. Målpunkter finns inom 
varje delområde längs stråket. 
 
Kustlinjen befolkas och är allmänt 
tillgänglig. 

Strategi  3.  
Stärk upplevelsen av 
staden på öar
Upplevelsen av staden på öarna 
stärks genom att väg- och järnvägs-
bankar ersätts med väl utformade 
broar och med broar i nya lägen. De 
kan vara med och berätta historien 
om Kvarnholmen och även förtydli-
ga områdets karaktärer.

Nya broar blir en del i att förbinda 
grönområden och etablera det sam-
manhängande gröna stråket.

Strategi  4.  
Fr iskare vat ten
Vattenkvaliteten förbättras och  
bottenslam tas bort, vilket tillsam-
mans med nyanlagda broar bidrar 
till att vattengenomströmningen 
ökar. Systraströmmen och Malm-
fjärden blir badbara i framtiden. 
Dagvatten renas innan det släpps ut 
i vattnen kring Kvarnholmen. 
Minskad biltrafik bidrar till renare
dagvatten eftersom merparten kom-
mer från gatorna. Byggande på ge-
nomsläppliga ytor kompenseras 
med grönskande takmaterial där 
dagvattnet fångas upp.  
 
Ett projekt, Bada i Malmfjärden, 
som syftar till att rena vattnet i 
Malmfjärden har påbörjats.

Strategi 3
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Strategi 4

Strategi  5.  
Palet t  för  byggnadst i l lägg kr ing 
Malmf järdens vat tenrum
Bebyggelse som utvecklas kring Malmfjärden 
ska till sin karaktär och utformning anknyta till 
den karaktär som odlas inom det aktuella vatten-
rummet och stärka natur- och vattenrum. Gene-
rellt gäller att zonen närmast vattenkanten hålls fri 
och är tillgänglig för allmänheten. Bebyggelsen 
ska vända framsidor mot vattenrummen. Siktlinjer 
som redovisas i strategi 4 under ledstjärna 2 ska 
bevaras och skalan på det nybyggda får inte domi-
nera över Domkyrkan i utblickar mot Kvarnhol-
men. I övrigt gäller de principer som tagits fram 
under strategierna Mixa och Dela med under led-
stjärna 1.

På Lindö bör kultur- och naturkvaliteterna tas till 
vara för rekreation och ny bebyggelse ska bidra till 
att stärka det.
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planen pekar på att vattenkvalite-
ten i Malmfjärden och Systraström-
men ska förbättras. Enligt miljömålet 
ska kust och skärgård ha en hög grad 
av biologisk mångfald, upplevelse-
värden samt natur- och kulturvärden. 
Näringar, rekreation och annat nytt-
jande av hav, kust och skärgård ska 
bedrivas så att en hållbar utveckling 
främjas. Särskilt värdefulla områ-
den ska skyddas mot ingrepp och an-
dra störningar. Biologisk mångfald 
gynnas om till exempel norra Lindö 
inte exploateras och genom att stär-
ka kontakten med vatten och öka till-
gängligheten dit. Nedgradering av 
Ängöleden till stadsgata och utökade 
rekreationsstråk runt Malmfjärden 
skulle öka möjligheterna att nå målet. 

Miljömålen Frisk luft och Begrän-
sad klimatpåverkan berörs genom 
att biltrafiken är tänkt att minska på 
Kvarnholmen och därigenom mins-
kar partiklar i luften från biltrafiken.  
 
Miljömålet Ingen övergödning be-
rörs genom minskat nedfall av kväve-
oxider från luften i och med minskad 
biltrafik.
 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer ska beaktas 
och frågan ska hanteras i kommande 
detaljplaner.  
 
Handlingsplan 
För att genomföra planen och för-
verkliga dess vision kommer Hand-
lingsplan för genomförandet av den 
fördjupade översiktsplanen att arbe-
tas fram. 
 

förändringar kommer att ses över i 
samband med revideringen av över-
siktsplanen för hela kommunen.  

Ekonomiska konsekvenser
Alla investeringar och exploater-
ingar ska bidra till åtgärder för en 
förbättrad vattenkvalitet liksom till 
utveckling av gröna rum och stråk 
samt övriga offentliga rums utform-
ning. 

Riksintressen
Riksintresset för kulturmiljövård- 
en Kalmar berörs. En utveckling av 
intresset är en grundläggande för-
utsättning för en framtida utveck-
ling av Kvarnholmen. Avsikten är 
att stärka riksintresset genom att till 
exempel tydliggöra 1600-talsstaden. 
Intresset har utretts särskilt under 
2008 av Länsstyrelsen och kom- 
munen.  

Kalmar hamn är riksintresse för all-
män hamn och angränsar till plan-
området.  Riskanalys för Tjärhovets 
påverkan mot Kvarnholmen har ta-
gits fram, se sid 93.

Miljömål
Miljömålet God bebyggd miljö 
berörs genom att kulturhistoriska 
riksintresset Kvarnholmen ges en 
möjlighet att utvecklas för fram-
tiden, samtidigt som gränsen till 
1600-talsstaden stärks. Bebyggel-
sens kulturvärden betonas och män-
niskors hälsa kan stärkas genom 
satsningar på till exempel ökad cyk-
ling och minskad biltrafik.

Skapas en blandad stadsbebyggelse 
vid utbyggnad utanför befästnings-
murarna bidrar det till att en större 
del av stadskärnan kan leva under 
fler timmar av dygnet. 

Miljömålet Hav i balans samt lev- 
ande kust och skärgård berörs 
genom att den fördjupade översikts-

Som nämnts i kapitel 1 är den för-
djupade översiktsplanen en del i 
kommunens arbete med att uppnå 
de nationella miljömålen och i att 
skapa en mer hållbar stad. Med av-
seende på att planen i sig är av 
strategiskt slag finns inga konkreta 
förslag att konsekvensbeskriva. 

En miljöbedömning har upprättats 
och finns bilagd i utställningshand-
lingen. Den utgör underlag för kom-
mande detaljplaners konsekvensbe-
skrivningar. Avgränsning har skett i 
samråd med Länsstyrelsen. 
Nedan görs en kortfattad beskriv- 
ning av tänkbara konsekvenser för 
genmförandet av planen. 

Sociala konsekvenser
Aktivt arbete med och stärkande av 
stadslivet bidrar till en ökad social 
hållbarhet, mer jämställdhet och till 
en ökad integration genom att män- 
niskor med olika kultur och bak-
grund ges möjlighet att mötas i ut-
vecklade och nya stadsrum i fram-
tiden. En blandning av människor 
avseende ålder, kön, bakgrund med 
mera kan mötas i en stad som är till 
för alla. Gåendes och cyklandes be-
hov planeras bli det prioriterade 
trafikslaget i framtiden. De trans-
portslagen är mest yteffektiva och 
satsningar här bidrar till folkhälsa 
och till mänsklig närvaro i staden 
på ett sätt som andra trafikslag inte 
kan leva upp till.

Miljömässiga konsekvenser
På Kvarnholmen finns inga risk- 
anläggningar, men farligt gods-
led och järnväg passerar till ham-
nen och Tjärhovet. I samband med 
utbyggnad och detaljplanering ska 
eventuella skyddsåtgärder utredas. 
En riskanalys tas fram som under-
lag för kommande prövningar.

Förväntade havsnivåhöjningar, som 
följd av framtida eventuella klimat-

Konsekvenser
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bättre definierade, parkrummens an- 
vändning blir tydligare och vattnen 
i Malmfjärden och Systraströmmen 
blir badbara. 
 
Kvarnholmens omgivande park- och 
vattenrum ingår också i ett större om- 
råde med sammanhängande natur- 
och rekreationsstråk utmed Kalmars 
kust. Där är bristerna i kopplingar i 
de centrala gröna rummen den fel- 
ande länken. Människors hälsa stärks 
genom satsningar på gång-, cykel- 
och kollektivtrafik liksom när det gäl-
ler närhet till spontanidrott. Ytor som 
i dag används för trafik frigörs för 
stadsliv och bebyggelseutveckling.
 
Hållbara stadsmiljöer är miljöer som 
blandar gammalt och nytt, historia 
med samtid, fint och fult och där 
människor bidrar till att skapa ett 
innehållsrikt stadsliv. De är miljöer 
som kan ändras och byta innehåll 
över tid utan att deras grundkvalite-
ter går förlorade. En hållbar stad är 
en tillgänglig stad, en stad för alla. 
Genom att göra det mer intressant, 
upplevelserikt och bekvämt att gå 
och cykla stärks stadens liv. 
 
Framtidens utmaningar för Kvarn-
holmen med omgivande vattenrum 
ligger i att skapa rumsligt samman-
satta hållbara miljöer, som för män-
niskor närmare varandra och som 
klarar att möta nya behov efter hand 
som de uppkommer. För att uppnå en 
hållbar utveckling för Kvarnholmen 
ligger därför fokus på de publika 
rummen, platserna där utbyte och 
möten i staden sker. Målet är att 
knyta samman stadskärnans olika 
delar och funktioner till en attraktiv 
helhet.
 
Den fördjupade översiktsplanen är 
en del i kommunens arbete med att 
uppnå de nationella miljömålen och 
i att skapa en mer hållbar stad. 
Miljökvalitetsmålen God bebyggd 
miljö, Hav i balans samt levande kust 
och skärgård och Frisk luft berörs av 
planen.

lar med sig och tar del av stadslivet.  
Det i sin tur bidrar till att öka den 
sociala hållbarheten och till en ökad 
integration då människor med olika 
kultur och bakgrund möts. En mixad 
stadsbebyggelse eftersträvas vid 
utbyggnader så att stadskärnan får liv 
under fler timmar av dygnet. Kvarn-
holmen och dess omgivande vatten-
rum blir både livsoas och destination 
där människor får vara delaktiga och 
utvecklas.
 
Den andra ledstjärnan är att vita-
lisera de kulturhistoriska värdena 
i spänningsfältet mellan tradition 
och experiment. Kvarnholmen ska 
kunna förses med nya arkitektoniska 
årsringar men med hänsyn till sitt 
kulturhistoriska arv. Fem strategier 
används i det arbetet: förstärk kopp-
lingen mellan Kvarnholmen, slottet 
och stadsdelen Gamla stan, tydliggör 
1600-talsplanen genom att kontrast- 
era, synliggöra sjöfartsstaden vid 
Elevatorkajen, bevara siktstråk och 
arbeta fram en palett för byggnads-
tillägg innanför befästningsverket 
på Kvarnholmen. Ett stärkande av 
1600-talsstadens befästningsverk  
levandegör det historiska arvet lik- 
som att det går att bygga vidare på 
stadens årsringar genom det struk-
turella bevarandet. På så sätt ges det 
kulturhistoriska riksintresset 
Kvarnholmen en möjlighet att ut-
vecklas och bebyggelsen utvecklas i 
spänningsfältet mellan tradition och 
experiment.
 
Den tredje och sista ledstjärnan är 
att förstärka upplevelsen av sam-
spelet mellan stad och landskap. 
Det kan göras med hjälp av fem 
strategier: odla särarterna hos vatten- 
och parkrum, etablera och förstärk 
sammanhängande gröna stråk, stärk 
intrycket av staden på öar, friskare 
vatten så att Systraströmmen och 
Malmfjärden blir badbara samt arbeta 
fram en palett för byggnadstillägg 
kring vattenrummen. Upplevelsen av 
samspelet mellan stad och landskap 
förstärks då de ingående öarna blir 

Den fördjupade översiktsplanen är ett 
strategiskt dokument för den fram-
tida utvecklingen av Kvarnholmen 
och dess omgivande vattenrum. Det 
innebär att dess huvuduppgift är att 
hitta en prioritering och hierarki som 
den framtida planeringen kan luta 
sig mot. Förädla unika Kvarnholmen 
är den vision som den fördjupade 
översiktsplanen strävar mot. För att 
nå visionen arbetar planen efter tre 
ledstjärnor. De har tagits fram för 
att skapa konkreta verktyg i arbetet 
med Kalmars utveckling till starkare 
regionstad och besöksmål samt i 
utvecklingen av de centrala delarna 
från Kvarnholmen ut mot Malmen. 
Med hjälp av relativt små och för- 
ädlande projekt på Kvarnholmen 
och i dess omgivande vattenrum kan 
utvecklingen bli positiv för hela 
Kalmar men också för den omgiv- 
ande regionen.
 
Ledstjärnorna bygger på motsats-
förhållanden: livsoas-destination, 
tradition-experiment och stad-land-
skap. Det är i spänningsfältet mellan 
de två ingående ytterligheterna som 
utvecklingen av Kvarnholmen sker. 
Målet är att utveckla de stadsnära 
blå och gröna rummen så att de blir 
en integrerad del av stadens publika 
rum. Den unika kulturhistorien ska 
inte vara ett musealt inslag utan 
lyftas fram som en karaktärsskapande 
tillgång för nya stadsrum och 
aktiviteter. Kvarnholmen ska vara 
både en livsoas och en destination, 
inte antingen eller.
 
Den första ledstjärnan är att odla ett 
dynamiskt samspel mellan livsoas 
och destination. Det innebär 
att boendekvaliteter inte ska stå 
tillbaka för den övriga utvecklingen 
utan de två ytterligheterna ska berika 
varandra. För att göra det har fyra 
strategier tagits fram: generera, mixa, 
koppla och dela med. Att koppla ihop 
de stads-, vatten- och parkrum som 
redan finns och skapa generatorer på 
strategiska platser bidrar till att öka 
och stärka stadslivet. Människor de-

Sammanfat tning
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Inledning
En MKB till en översiktsplan regleras 
i Miljöbalken (MB) 6 kap 11§ Miljö-
bedömningar och miljökonsekvens-
beskrivningar av planer och program. 
En översiktsplan är en sådan plan som 
åsyftas i rubriken. I 12 § regleras vad 
MKB:n ska innehålla. I kommande 
13§ sägs vidare att MKB ska inne-
hålla ”de uppgifter som är rimliga 
med hänsyn till bl a bedömningsgrun-
der och aktuell kunskap, planen eller 
programmets innehåll och detalje-
ringsgrad, allmänhetens intresse samt 
att vissa frågor kan bedömas bättre 
i samband med prövningen av andra 
planer och program eller i tillstånds-
prövningen av verksamheter och 
åtgärder”.

Länsstyrelsen har i sitt samrådsytt-
rande över planen framhållit att för-
djupningens intentioner antas kunna 
medföra betydande miljöpåverkan 
och därför skall en miljöbedömning 
senare följd av en eventuell miljökon-
sekvensbeskrivning genomföras. 

Statens geotekniska institut framhåller 
att geotekniska säkerhetsfrågor och 
översvämningsrisker behöver belysas. 
Möjliga utredningsområden i den 
fördjupade översiktsplanen är belägna 
på sådant avstånd från strandkanten 
att de kan ligga i riskområde för 
skador. Vidare framhålls att områ-
den med koppling till framför allt 
utfyllnadsområden kan utgöra risk 
för stranderosion. Planen innefattar 
historiska kartor där utfyllnadsom-
råden framgår. Geotekniska förhål-
landen och konsekvenser av stigande 
havsnivåer ska utredas i samband med 
kommande detaljplaner.
 
Ett tematiskt tillägg om vatten kom-
mer göras till den kommunomfattande 
Översiktsplanen. Där kommer tas upp 
övergipande frågor som till exempel  
hantering av stigande havsnivåer.  

Avgränsning av konse-
kvenser -  upplägg
Eftersom fördjupningen för Kvarn-
holmen och dess omgivande vatten-
rum är en strategisk plan finns inga 
direkt platsbundna utbyggnadsprojekt 
att konsekvensbeskriva. Planens syfte 
är att utveckla Kvarnholmen i rikt-
ning mot att nå en mer hållbar stad. 
För att nå dit visar planen på ett antal 
utvecklingszoner med strategier och 
olika tillvägagångssätt för att nå den 
hållbara staden och även att uppfylla 
berörda miljökvalitetsmål. Planen är 
också ett dokument med rekommen-
dationer och riktlinjer för kommande 
planarbeten. Planens tre övergripande 
mål är:

** Kvarnholmen som en del av 
stadskärnan som utvecklas i riktning 
mot Malmen
** Kvarnholmen som en del av Kal-
mars unika kulturhistoria
** Kvarnholmen och dess omgivande 
vattenrum som en del av ett framtida 
besöksområde. 

För att nå dessa mål och förädla sam-
spelet mellan Kvarnholmen och dess 
omgivande stads- och landskapsrum 
har formulerats fem strategier som 
kort beskrivs med orden:
a) generera, b) mixa, c) koppla, d) 
balansera och e) dela med.

När planförslaget beskriver hur man 
med de olika strategierna kan utveck-
la Kvarnholmen och dess omgivning-
ar tas upp ett antal utvecklingszoner 
eller områden, platser, zoner, stråk, 
vattenrum m m som är mer viktiga än 
andra att förändra och då i form av 
att förädla förbättra, eller förstärka.
Det blir då i dessa geografiskt loka-
liserade områden, platser och stråk 
som förändringarna i första hand får 
konsekvenser på miljön. Översikts-
planen beskriver redan i stora drag 
i kapitel 2 och 3 de positiva sociala 

konsekvenserna av sådana föränd-
ringar, dess effekter på stads- och 
landskapsbild samt, i viss mån, även 
tänkbara ekonomiska effekter och 
konsekvenser. Konsekvenserna på 
mark och vatten har däremot inte 
beskrivits lika ingående, eftersom 
detta inte låter sig göras med mer 
än att projekten är konkreta till läge, 
omfattning och utformning.

Med utgångspunkt från ovan 
nämnda görs en översiktlig miljö-
konsekvensbeskrivning genom att 
de olika utvecklingsområdena anges 
och beskrivs och för varje område 
bedöms den tänkbara påverkan och 
vilka miljökonsekvenser som kan bli 
följden. MKBn kan användas som en 
checklista för kommande planarbete.

Sammanfat tning av al la 
konsekvenser
Som ovan sagts finns en del sociala  
och ekonomiska konsekvenser 
invävda i de föregående kapitlen. 
En översiktlig sammanfattning ges 
nedan. 

En tätare och blandning av bebyggel-
se och verksamheter, som föreslås i 
planen, ger möjlighet för fler att resa 
med spårbunden kollektivtrafik och 
från en större region. Cykelförbindel-
ser som knyter samman olika delar 
av staden underlättar kollektivtrafi-
ken också. Detta minskar biltrafiken, 
som annars, om den ökar, kan leda 
till buller och försämrad luftkvali-
tet. Genom separerade gång- och 
cykelstråk från biltrafiken förväntas 
minskade trafiksäkerhetsrisker.

Att öka Kvarnholmens dragnings-
kraft för besökare och som arbets-
plats ger också ett ökat underlag 
för olika typer av service och fler 
servicefunktioner samlade på samma 
ställe. Detta ger möjlighet till ett 
ökat folkliv som ger upphov till nya 

Konsekvenser Mil jöbedömning 2011-11-15 
Fördjupad Översik tsplan för Kvarnholmen med omgivande vat tenrum
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mötesplatser, både planerade och 
spontana. Att behålla och förstärka 
Kvarnholmens särdrag och identitet 
med dess utbud av historiska attrak-
tioner, bidrar till en ökad besöks-
frekvens. En blandning av bostäder, 
arbetsplatser och handel bidrar till att 
skapa trygga och levande miljöer och 
ökar förutsättningarna för den goda 
livsmiljön och skapar en hållbar stad.

Genom utökning av såväl privat som 
offentlig service skapas fler arbetstill-
fällen i kommunen. Genom tillväxt 
skapas ekonomiska förutsättningar 
för förbättrad service; tillväxt och 
ökad service går hand i hand.
En koncentration av bebyggelsen, i 
stället för utspridning, är positiv ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv då 
den innebär ett effektivt nyttjande av 
mark och befintlig infrastruktur.

Mer mark kommer att tillgänglig-
göras i form av park och grönområde 
samtidigt som en ökad befolkning 
centralt ökar trycket på den tätortsnä-
ra grönstrukturen. Tillgängligheten 
till befintliga naturområden, t ex 
Lindö, Fredriksskans, Laboratorie- 
holmen, kommer att förbättras. Park- 
er och gröna, centrumnära rekrea- 
tionsstråk, liksom trädrader och alléer 
(även inom rutnätsplanen) är också 
av vikt för den biologiska mångfal-
den och som spridningskorridorer för 
växter och djur.

Även om översiktsplanen inte kom-
mer att medföra så stora exploate-
ringar på s.k. råmark med naturlig 
avvattning (undantag södra Fredriks-
skans) kommer ändå förändringar 
att ske i form av strandskoningar, 
strandpromenader, kajer, bryggor och 
hårdgöring av olika ytor. En ökning 

av de hårdgjorda ytorna ökar risken 
för dagvattenöversvämningar när 
regnvattnet inte kan tränga undan. 
Planens ambition är att öka de gröna 
ytorna och så långt möjligt kommer  
därför lokalt omhändertagande 
av dagvattnet att ske, till exempel 
genom integrering i befintliga och 
föreslagna parker och grönytor. Ut-
jämningsmagasin och fördröjnings-
magasin kan anläggas. Kraftigare 
regn till följd av klimatförändringar 
ökar flödet i vattendragen samtidigt 
som det finns risk för ytterligare be- 
lastning genom bräddning av dagvat-
tensystemen. Boende nära vatten kan  
komma att drabbas av översväm- 
ningar. Ett lokalt omhändertagande/ 
fördröjande av dagvattnet och öppna 
dagvattenlösningar är oftast sam-
hällsekonomiskt positivt då anlägg-
ningskostnaderna normalt är lägre än 
konventionella dagvattenlösningar 
och minskade översvämningar bidrar 
till mindre saneringskostnader. Enligt 
Länsstyrelsens rapport ”Klimatanalys 
för Kalmar län 2010-06-23” räknar 
man dock inte med ökade 30- res-
pektive 100-årsflöden eller ökad 
frekvens av intensiva regn mer än 25 
mm.

Beträffande den ekologiska statusen 
för vattenområdena, som är en del 
av Kalmarsunds kustvatten, arbetar 
kommunen aktivt för förbättring av 
Östersjöns vattenkvalitet inom ramen 
för Kalmarsundskommissionen till-
sammans med lokala kustmiljögrup-
per och olika intresseorganisationer.
Se vidare under Malmfjärden nedan. 
I det fortsatta planarbetet behöver 
också ökade havsvattennivåhöjningar 
och konsekvenser därav generellt 
belysas för alla åtgärder på hela 
Kvarnholmen och dess närområden.

Strandskydd
Miljöbalken kräver omprövning av 
strandskyddet varje gång en detalj-
plan upprättas eller ändras. Det krävs 
inget särskilt beslut för att strand-
skyddet åter ska gälla när en ny plan 
antas för ett tidigare planlagt område.  
Bestämmelsen innebär en återgång 
till det strandskydd som gällde då 
beslutet om att upphäva strandskyd-
det fattades. Det betyder att även ett 
utvidgat strandskydd kan återinträda. 

I stort sett alla förändringar på 
Kvarnholmen och Malmfjärden får 
konsekvenser för strandskyddet. Att 
upphäva detta genom bestämmelser i 
en detaljplan förutsätter att det finns 
särskilda skäl enligt 7 kap. 18c-d §§ 
miljöbalken. De särskilda skälen är 
desamma som vid dispensgivning.
 
Vid prövning ska alltså beaktas om 
det område som upphävandet avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyg-
gelse, verksamhet eller annan ex-
ploatering är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för 
sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses 
utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och utvidgningen inte 
kan genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att till-
godose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför 
området, eller 
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2.  Parkrummen runt 
Systraströmmen, inkl. 
Tul ls lät ten
Parkområdena kring Systraströmmen 
ska både koppla ihop grönstråken i 
nord-sydlig riktning och i öst-västlig. 
Konsekvenserna för den biologiska 
mångfalden ska beskrivas, liksom 
för vatten, bebyggelsemiljön och 
folkhälsan.

Att göra Systraströmmen mer 
tillgänglig för bad och vistelse med 
nya bryggor eller gradänger och 
strandskoningar kan kräva muddring 
i strömmen vilket medför transpor-
ter av material mm och kan kräva 
särskilt tillstånd och vattendom. Kon-
sekvenser och risker vid höjning 
av havsvattnet måste belysas, geo-
tekniska undersökningar behövs och 
arkeologiska sådana för påverkan av 
befästningsverket.

Påverkan på vattenkvalitet genom 
förändrad strömning och dagvatten-
hantering ska beskrivas, se även 
under punkt Malmfjärden. Hela 
områdets anslutning och koppling 
till Sveaplan vid Malmbron behö-
ver visualiseras. (Jfr nedan). Det 
föreslagna kulturklustret utreds i 
pågående planarbete. Planarbetet för 
Gota Medias nya kontorsbyggnad vid 
gamla Vattentornet är långt framme. 
Båda dessa verksamheter kan bli nya 
generatorer i området som får posi-
tiva konsekvenser för den ”hållbara 
staden”. 

Strandskyddet behöver upphävas vid 
nya anläggningar och bebyggelse i 
området och vid detaljplaneringen får 
avgöras var och hur tillgängligheten 
respektive växt- och djurlivets intres-
sen kan tillgodoses.

3. Sveaplan
Området har idag markreservationer 
för bostäder, handel och kontor. En 
sådan förtätning av bebyggelsen 
kräver bland annat att Sveaplans 
koppling till Systraströmmens öppna 
ytor sydväst Malmbron behöver 
studeras. Ny bebyggelse, som blir en 
länk mellan den historiska stadskär-

i kanterna”. Tåg, bussar, bilar, cyklar 
och gående ska samsas om utrym-
mena. Omfattande förändringar krävs 
av trafiksystemet, en koppling (i 
plan) över järnvägsspåren mot Slot-
tet är önskvärd. Området ska både 
koppla ihop rekreationsstråken längs 
med Kalmars kust och vara förbin-
delse (farligt godsled) till hamnens 
verksamheter.

Konsekvenser av en omgestaltning 
påverkar luftkvalitet, vattenkvalitet, 
risker, hälsa och säkerhet samt stads- 
och landskapsbild med utblickar 
över sundet. Dagvattenhantering 
vid så stora hårdgjorda ytor behöver 
studeras.

En särskild trafikutredning kan 
komma att behövas då det troligen 
finns flera alternativ. Geotekniken 
behöver belysas då det är sannolikt 
att grundläggningsfrågor berörs, 
liksom påverkan på det medeltida 
befästningsverket. Nya broar kom-
mer att få visuella och stadsbildsmäs-
siga konsekvenser, dock sannolikt 
positiva sådana.

En riskanalys för Tjärhovet har tagits 
fram. Dess slutsats är att föreslagen 
utveckling inte bedöms inskränka på 
hamnens verksamhet. Verksamheter 
som inrymmer människor som kan 
ha svårt att göra en utrymning måste 
särskilt beakta avstånd från farligt 
godsled och från järnvägsspåren. 
Från en sådan publik plats som ett 
universitet krävs också att utblickar 
och vyer mot Slottet särskilt studeras 
så att negativ påverkan inte sker, dels 
ska slottet synas från ett universitet, 
dels får det inte skymmas på långt 
håll. En utveckling av kajplanen vid 
gästhamnen med t ex gradänger och 
vistelseytor mot hamnbassängen 
måste belysa konsekvenser av stigan-
de havsvattennivåer på lång sikt men 
även tillfälliga havsnivåhöjningar på 
till exempel 10 års sikt.

Beträffande konsekvenser för strand-
skyddet så är järnvägsområdet med 
flera platser redan ianspråktagna men 
vid Sylvanderparken ska tillgänglig-
heten och den biologiska mångfalden 
fortsatt värnas.

6. behöver tas i anspråk för att till-
godose ett annat mycket angeläget 
intresse.

I alla upphävandebeslut ska därtill 
beskrivas hur växt- och djurlivet 
påverkas respektive allmänhetens 
tillgång och att dessa inte påverkas 
negativt av ett upphävande. Av 
betydelse kan då vara hur mycket 
övrig strandnära och tillgänglig mark 
som finns i närheten. En fri passage 
närmast vattnet ska alltid finnas för 
allmänheten.
 
Beträffande skäl nr 5 och 6 ovan att 
avgöra vad som är allmänt intresse 
och ”angeläget” respektive ”mycket 
angeläget” måste detta avgöras från 
fall till fall. Generellt gäller ambitio-
nen att öka eller stärka tillgänglig-
heten, kontakten och åtkomsten till 
stadens vatten.
  

Mil jökonsekvenser
Nedan beskrivs tänkbara miljökon-
sekvenser som behöver tas upp i 
kommande detaljplaner och projekt 
med MKB med utgångspunkt i dels 
de åtta utvecklingszoner som visas 
på kartan i kapitel 3 under rubriken 
Strategier för att odla ett dynamiskt 
samspel mellan livsoas och destina-
tion, och som bl.a. behöver nya ”ge-
neratorer” och dels de fyra rumsliga 
kopplingar som behöver förstärkas 
och som är beskrivna.

1. Järnvägsområdet och 
tågstat ionen inkl.  gäst-
hamn och Sylvander- 
parken
Hela området är en barriär i staden 
och präglas av trafik och spårområ-
den men har ändå lite ”blått och grönt 
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härlighet ovan hustaken.

För kvarteret Muren och Gesällen 
pågår planarbete för bostäder, verk-
samheter och parkering. Exploatering 
här ska föregås av markanvisnings-
tävling. Även för de stora parke-
ringsplatserna på norra Kvarnholmen 
pågår planutredningar för bostäder, 
verksamheter och parkering för att på 
kort sikt lösa parkeringsfrågan vars 
konsekvenser också måste lyftas.

Påverkan på stadssiluetten norrifrån 
måste visualiseras så att byggnaders 
framsidor och främst höjder inte 
påverkar, dominerar eller konkurrerar 
med Domkyrkans skyline.

Dagvattenfrågor måste här belysas, 
liksom trafikbullerutredningar med 
hänsyn till planerad bostadsbebyg-
gelse.

Största delen av området är redan 
ianspråktaget för trafik och parke-
ringsplatser. Konsekvenserna av att 
knyta en bebyggelse vid eller i Fre-
driksskanskanalen behöver belysas 
avseende tillgänglig strandpromenad, 
bryggor för båtar och fortsatt åtkomst 
för allmänheten till vattnet utmed 
Södra Kanalgatan (strandskyddet).

6. Fredr iksskans
Den framtida användningen av Fre-
driksskans idrottsplats är föremål för 
utredning och planarbete. Avsikten är 
att Linnéuniversitetet, bostäder och 
olika idrottsanläggningar lokaliseras 
hit. Ny bebyggelse kräver sedvanlig 
MKB, vilken behöver visa hur till-
gängligheten till vattnet kan öppnas 
från Rävspelet till Jutegatan genom 
en ny strandpromenad. Vidare måste 

utfyllnader och påverkan på befäst-
ningsverket, stadsbilden och vat-
tenrummet avseende utblickar mot 
Ölandsbron, Öland och sundet. En tät 
och hög bebyggelse på denna plats 
kan riskera att skära av det sam-
manhängande stråket runt Kvarn-
holmen, varför man behöver belysa 
konsekvenserna för olika alternativa 
lösningar, t ex det gröna parkstråket, 
det hårdgjorda stadsstråket respektive 
det publika stråket, som kanske är 
både grönt och hårdgjort, vilka alla 
tre ger olika grader av upplevelser 
och tillgänglighet till vattnet. 

Bastionen Johannes Rex samt Kaval-
jersparken är absoluta tillgångar här. 
Eventuell påverkan på dessa måste 
belysas, liksom det faktum att Kal-
marsalens/fd Ångkvarnens dominans 
i stadssiluetten skall vidmakthållas. 
Trafikfrågorna med angöringar måste 
belysas. 
 
Största delen av området är redan 
ianspråktagna kajytor för hamnän-
damål, trafik och parkeringsplatser. 
Eventuell ny bebyggelse på kajerna 
kan få konsekvenser för strandskyd-
det och allmänhetens tillgång till 
vattnet.

5. Norra Kvarnholmen 
med Fredr iksskanska-
nalen
Södra Kanalgatan, som ligger på 
utfylld mark utanför stadsmuren, 
är idag en barriär som har blivit en 
baksida av bebyggelsen på Kvarnhol-
men, förstärkt av biltrafik och stora 
parkeringsplatser. Samtidigt har detta 
medfört att man från vyer utanför 
Kvarnholmen fått en stadssiluett där 
Domkyrkan framstår i all sin  

nan och den från senare tid bebyggda 
Västra Malmen, kan behöva belysas 
ur dessa aspekter, dvs gestaltning, 
höjder, stadsmässighet samt hur 
karaktärsbyggnader på Kvarnholmen 
påverkas, exempelvis brandstationen 
och gamla vattentornet. Upplevelsen 
av Kalmar centrala delar på öar med 
färd över broar ska förbättras, vilket 
får miljökonsekvenser.

En tyngdpunktsförändring av an-
slutningarna till Kvarnholmen så att 
huvudnätet flyttas från Sveaplan till 
Fredriksskansgatan och Stationsgatan 
får positiva konsekvenser för miljön 
genom minskad biltrafik och prioritet 
för gående och cyklister. Att göra 
Sveaplan till en ny mötesplats, den 
geografiska mittpunkten i centrala 
Kalmar, kan ändå påverka valet av 
trafikangöring och parkering. Kon-
sekvenser för luftkvalitet och buller 
samt dagvattenhantering behöver 
redovisas.

Avseende strandskydd är området 
i huvudsak redan ianspråktaget. 
Utvecklingen av detta område är 
strategisk för att kunna skapa önsk-
värd utveckling av stadskärnan och 
därmed erhålla nödvändig attraktivi-
tet och modernisering av staden inför 
framtiden.

4. Södra Kvarnholmen/
Sjöfar tstaden inkl.  Ele -
vatorkajen 
Skeppsbrogatan ligger som en barriär 
på södra Kvarnholmen med stora par-
keringar och biltrafik. Trots detta går 
det idag att promenera längs vattnet 
utmed i stort sett hela sträckan.
Havsvattennivåhöjningar behöver 
beaktas, geotekniken avseende  
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belysas konsekvenser av stigande 
havsvattennivåer, grundläggnings-
problematik, dagvattenhantering från 
parkeringar med mera. En byggna-
tion i området får också konsekven-
ser på den biologiska mångfalden.
Befintliga grönytor Rävspelet och 
Kärringlåret förutsätts bibehållas.
Inom området avser skolidrotten 
stanna kvar och utvecklas för sponta-
nidrott och friluftsliv.

Största delen av området har sedan 
lång tid varit ianspråktaget och 
inhägnat för särskilt ändamål, vilket 
hindrat den allmänna tillgänglighe-
ten. Eftersom tillgängligheten till 
stränderna är begränsad idag ska 
planeringen av området inriktas på 
att tillgängligheten ökas.

7. Malmf järden, dess 
vat ten och omgivande 
stråk,  inkl  Ängö strand-
kant och Lindö
Att skapa ett sammanhängande 
stråk runt Malmfjärdens vatten för 
cykling och promenader är en del 
i hela det stora rekreationsstråket 
längs med Kalmars kust. Program för 
att förbättra vattenkvaliteten pågår.
(Jämför ovan Sammanfattning av 
alla konsekvenser.) Eventuell ytterli-
gare vassröjning och muddring, så att 
dels vattnet bli badbart, dels större 
fria vattenspeglar återfås och bättre 
syresättning av vattnet, är ett projekt 
som ger positiva konsekvenser för 
miljön, (bättre vattengenomström-
ning) och för Östersjöns vatten. Det 
skall därför anges hur beslutade 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för 
Kalmarsunds kustvatten, det vill säga 
hur god ekologiskt status år 2015  
ska uppnås ( idag måttlig ekologisk 
status) samt hur god kemisk status 
2015 ska bibehållas. För att uppnå 
normen krävs en minskning av över-
gödande utsläpp samt att dagvatten-
reningen från befintlig tättbebyggda 
områden ses över så att minskning av 
såväl gödande ämnen som miljögif-
ter kan ske. Muddring och röjning 
kan ge negativa konsekvenser för 
fågellivet. Vassområden och grunda 
mjukbottnar har betydelse för fågel-
livet. Inventering år 2011 visar att de 

minst människopåverkade områdena 
i Malmfjärden används som häck-
ningsplatser.

Att förändra (nedgradera) Ängöleden 
till stadsgata med strandpromenad 
och vistelseytor i västerläge kan få 
konsekvenser, både positiva och ne-
gativa, för trafiksituationen vid andra 
infarter till Kvarnholmen.
Lindö behålls som ett centralt beläget 
större grönområde med stor biologisk 
mångfald präglad av vattenkontakten. 
Ny bebyggelse ska stärka vattenrum-
met Malmfjärden och ha inriktning 
mot rekreation. Stora delar av Lindö 
ligger lägre än +2 m över normalvat-
tenståndet.

Alla förändringar runt Malmfjärden 
får konsekvenser för strandskyddet, 
inte minst växt- och djurlivet. Det är 
dock ett angeläget allmänt intresse att 
tillgängligheten genom bland annat 
nya anlagda promenadstråk ska öka. 
För förlust av biologisk mångfald kan 
eventuellt skapas kompensation.
 

8. Ängöf järden
Ängöfjärden bildas av vattenrummet 
som omringas av Kattrumpan, södra 
Ängö, Varvsholmen, P-holmen och 
Laboratorieholmen. Planens vision 
är att skapa ett sammanhängande 
gång- och cykelstråk runt detta där 
en ny bro mellan Kattrumpan och 
Laboratorieholmen framstår som en 
attraktiv och viktig åtgärd. En ny bro 
får konsekvenser på stadsbilden och 
kan även påverka vattengenomström-
ningen här, vilket måste belysas att så 
inte sker.

Konsekvenserna för den biologiska 
mångfalden behöver beskrivas inklu-
sive eventuell påverkan på fågellivet, 
påverkan på stads- och landskapsbild 
avseende nya byggnader på ön samt 
konsekvenser för stigande havs- 
vattennivåer och vattenkvalitet inne i 
bassängen (”Potatisåkern”).

Gång- och cykelförbindelserna utmed 
vattnet från Kattrumpan och utmed 
Ängöleden respektive Varvsgatan 
och vidare till bron på P-holmen 
kan innebära förstärkningar genom    

mindre utfyllnader eller strandsko-
ningar som också kan få konsekven-
ser på vattenmiljön. 

Delar av området är redan ianspråk-
taget av bebyggelse, vägar och cykel-
leder. Strandskyddet för Laboratorie-
holmen bör kunna vara kvar även om 
det anläggs ett nytt promenadstråk dit 
via en ny bro från Kattrumpan. 

9. Rutnätsplanen
Miljökonsekvenserna för eventuella 
byggnadstillägg eller andra föränd-
ringar inom 1600-talsplanen innanför  
eller på befästningsverket bedöms 
inte leda till någon betydande negativ 
miljöpåverkan enligt definitionen i 
miljöbalken. Konsekvenser av even-
tuella byggnadstillägg kommer att 
påverka stadsbild och kulturmiljö. 

En eventuellt kommande ”lokal 
byggnadsordning” kommer att ta sin 
utgångspunkt i de fem kulturhistoris-
ka strategierna. Särskilt kan pekas på 
punkterna att ”tydliggöra 1600-tals-
planen genom kontraster”, eftersträva 
små tomter med en byggnadshöjd på 
2-4 våningar samt att bibehålla och 
förbättra grönskan såväl inom planen 
som i dess kanter ut mot vattenrum-
men.

Beträffande konsekvenser för strand-
skyddet bedöms området i huvudsak 
vara ianspråktaget.
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FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR KVARNHOLMEN OCH 
DESS OMGIVANDE VATTENRUM, KALMAR KOMMUN 
 
Särskild sammanställning enligt 6 kap 16§ miljöbalken 
____________________________________________________________________ 
 
När planen har antagits skall kommunen i en särskild sammanställning redovisa, med stöd av vad 
som föreskrivs i miljöbalken 6:16, och punkterna 1-4 om miljöbedömning av planer och program, följande: 
 

- hur miljöaspekterna har integrerats i planen 
- hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har beaktats 
- skälen till att planen antagits i stället för de alternativ som varit föremål för överväganden 
- åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 

genomförandet av planen medför. 
 
Underlag 
De inkomna yttrandena under samrådstiden 2010-04-06 till 2010-08-31 samt under 
utställningstiden 2011-04-15 till 2011-06-15 har bemötts och kommenterats i kommunens 
Samrådsredogörelse daterad 2011-03-29 respektive Utlåtandet daterat 2011-11-15. Samtliga 
inkomna synpunkter finns i sin helhet att tillgå på kommunledningskontoret. 
 
 
1. Hur miljöaspekterna har integrerats i planen 
 
Miljöaspekter har integrerats i hela planprocessen och genomsyrar översiktsplanen. Den 
formulerade visionen - Förädla unika Kvarnholmen - innebär att den fördjupade 
översiktsplanen är ett strategiskt dokument för den framtida utvecklingen och presenterar 
strategier och visar därmed på vägar framåt, men inte på konkreta lösningar. Samtliga 
strategier - generera, mixa, koppla, balansera trafiken samt dela med - är verktyg för att nå en 
sådan hållbar utveckling att vitaliserade kulturhistoriska värden, vatten och gröna stadsrum 
kan bli en tillgång för boende och verksamheter och därmed den nödvändiga utvecklingen/ 
förädlingen av Kvarnholmen. Ett exempel är att kommunens inriktning är att Kalmar ska 
bli en cykelstad och att betydligt fler ska åka kollektivt. En sådan satsning får positiva 
miljökonsekvenser såväl för luft och vatten som för miljön i dess helhet och innebär att 
Ängöleden omformas till en gata med stadsgatukaraktär så att framkomligheten för bilar 
förändras och andra trafikslag prioriteras. 
 
 
2. Hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd 
har beaktats 
 
Sammantaget har den fördjupade översiktsplanen tagits emot väl hos såväl allmänhet som, 
myndigheter och politiker och detta stärker dess vikt att vara ett drivande dokument. Som 
framgår av de särskilda handlingarna Samrådsredogörelse respektive Utlåtande har 
kommunen i dessa sammanfattat alla inkomna synpunkter och kommenterat dessa och 
därvid också angivit hur synpunkterna beaktats och hur planen ändrats med stöd av därav.   
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Hur samrådet praktiskt och konkret bedrivits med inbjudningar, annonser, möten, 
hemsidor och mottagande av inklusive vidare spridning av synpunkter från allmänheten 
finns utförligt beskrivet i Samrådsredogörelsen sid 5-7. 
 
Inför utställningen bearbetades särskilt trafikfrågorna och miljöbedömning infördes i 
planen. Även beskrivning och belysning av riksintresset för kulturmiljö justerades. Inför 
antagandet, dvs när synpunkter inkommit efter utställningen, har också ett antal 
förtydligande gjorts beträffande  t ex miljömålen, Lindös biologiska mångfald och 
naturvärden, biltrafik, parkering och farligt godsled. En riskanalys för Tjärhovets påverkan 
på Kvarnholmen har tagits fram. Frågor om geoteknik, havsnivåer, grönytor samt 
strandskydd har bearbetats samt även konsekvenser av muddring och röjning i 
Malmfjärden. 
 
Utfyllda områden att ta hänsyn till redovisas i planen med hjälp av historiska kartor. Vilka 
krav som kommer att ställas inför kommande exploateringar får utredas i 
detaljplaneskeden, liksom att gällande MKN måste följas. Övergripande frågor om vatten 
kommer att arbetas vidare med i ett tematiskt tillägg om Vatten till den 
kommunomfattande översiktsplanen. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll allmänt och procedur 
Det är i huvudsak endast länsstyrelsen som haft synpunkter på själva miljökonsekvens-
beskrivningens innehåll. Det finns anledning att framhålla att innehållet i en MKB till en 
översiktsplan regleras i miljöbalkens 6 kap 11-18§§ och 22 Miljöbedömningar och 
miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program på så sätt att MKB ska innehålla de uppgifter 
som är rimliga med hänsyn till bland annat bedömningsgrunder och aktuell kunskap, 
planen eller programmets innehåll och detaljeringsgrad, allmänhetens intresse samt att vissa 
frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i 
tillståndsprövningen av verksamheter och åtgärder. Eftersom planen är strategisk och inte 
ger färdiga lösningar så kan miljökonsekvensbeskrivningen i detta planeringsskede mer 
upplysa om risker och vilka överväganden och utredningar som måste göras för att undvika 
betydande miljöpåverkan i de kommande stegen t ex vid detaljplaneringen. 
 
 
3. Skälen till att planen antagits i stället för de alternativ som varit 
föremål för överväganden 
 
Nollalternativet innebär en framskrivning av tillståndet i miljön och speglar en trolig 
utveckling om planförslaget inte antas eller genomförs. I ett sådant läge finns ingen 
översiktsplan som ger vägledning, inga visioner eller strategier för Kvarnholmens 
utveckling.  
 
Alternativet blir inte relevant som jämförelse då hela planen bygger på en successiv 
utveckling med ett steg i taget. Kvarnholmen presenteras under fyra teman som är 
strukturerande och stödjande för den framtida utvecklingen. För varje tema presenteras 
dess nuläge och vilka potentialer som kan eller bör förädlas.  Några alternativ har därför 
inte varit föremål för överväganden utan huvudalternativet är detta planförslag. Som 
framgår av de olika plandokumenten till översiktsplanen bygger planen på visionen att 
Kvarnholmens unika värden ska förstärkas och tas tillvara så att staden bli mera attraktiv 
för såväl boende, möten och verksamheter. 



Handläggare Datum Ärendebeteckning 

Eva-Lena Larsdotter 2011-12-01 FÖP Kvarnholmen 
0480-45 02 62 

 
 

3(4)

4. Åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning av den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför. 
 
I planens miljökonsekvensbeskrivning (MKB) anges för de nio utvecklingszonerna 
översiktliga miljökonsekvenser och dessa blir ett underlag för vilka tänkbara konsekvenser 
som behöver tas upp i kommande detaljplaner och tillståndsprojekt.  
 
Samtliga vattenfrågor i anslutning till Kvarnholmen kommer att tas upp i kommande och 
pågående arbetet med tematiskt tillägg för vatten i översiktsplanen. Vattenfrågorna styrs av 
Vattendirektivet och miljökvalitetsnormerna och bevakas sedan i kommande detaljplaner. 
Projektet ”Bada i Malmfjärden” pågår med syfte att bland annat beskriva mål och ge förslag 
till hur vi når förbättrad vattenkvalitet och genomströmning. 
 
Ställningstagandena för Lindö kommer att följas upp och måste ses i sitt sammanhang med 
det som händer kring Malmfjärden. Hur Lindö ska exploateras och i vilken grad, eller 
förädlas som enbart rekreationsområde, är en fråga som kan bedömas först efter en mer 
ingående analys och konsekvensbeskrivning av dess naturkvaliteter. I ett sådant arbete 
måste beskrivas hur de artrika biotoperna kan skyddas och förstärkas samt ange 
konsekvenserna av eventuella förluster av biotoper om de strandskyddade områdena 
exploateras. 
 
Skötselplanen för Laboratorieholmen är ett konkret exempel på vad som kan följas upp 
genom beskrivning av nuläge och förändringar på grund av en gångbro till holmen. 
 
Allmänt om uppföljning 
I bl a Boverkets handbok ”Miljöbedömning för planer och program – en vägledning 
(Boverket mars 2006) sägs att det kan vara svårt att i detta skede exakt ange hur 
uppföljning och övervakning ska ske. 
 
Uppföljning av översiktsplanen kan ske genom integrering och samordning av den 
miljöövervakning som förekommer av andra orsaker och med fördel kopplas till befintliga 
tillsyns-, miljölednings- och övervakningssystem, vilket är lämpligt inte minst av 
ekonomiska skäl. 
 
Uppföljning kan ske i efterföljande detaljplaner eftersom det i alla detaljplaner ska göras en  
s k behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan. Detta kan gälla t ex utbyggnad 
av bostäder och verksamhetsområden eller omläggning av trafiksystem och vägar. För de 
projekt eller ärenden som kräver MKB finns möjlighet att tydligare beskriva vilken 
uppföljning som bör ske och hur den kan genomföras. 
 
Befintliga miljöövervakningssystem kan behöva ses över eller kompletteras med ytterligare 
aspekter, t ex mätpunkter, tidpunkter, mer frekvent mätning, fotografering av staden 
från vissa frekventerade eller trafikerade platser etc. I miljöbalken finns också regler för 
verksamhetsutövarens ansvar för kontroll och tillsyn. Uppföljningen bör ske i 
återkommande perioder och i synnerhet varje gång översiktsplanen ska aktualiseras, d v s 
varje mandatperiod. Det som ska följas upp är enbart den negativa och betydande 
miljöpåverkan som genomförandet avser.  
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Specifika uppföljningsåtgärder i varje särskilt fall kan också tas med och anges vid konkret 
tillståndsprövning och genomförande eftersom det med ett mer detaljerat underlagsmaterial 
är möjligt att bättre och tydligare bedöma miljökonsekvenserna och därför också ange 
relevanta åtgärder för uppföljning. Detta kan gälla t ex förekomst och/eller förändring 
av viss fauna eller flora samt påverkan på de hydrologiska systemen. 
 
Den långsiktiga uppföljningen bör garantera en återkommande rapportering eftersom 
det kan dröja flera år efter genomförande innan betydande miljöpåverkan uppstår. Exempel 
är klimateffekter av de stigande havsnivåhöjningarna samt sådana kumulativa effekter som 
kan resultera i att ett tröskelvärde passeras varvid ytterligare utbyggnad kan ge så stor 
negativ miljöeffekt att betydande miljöpåverkan uppstår. 
 
 
Sammanfattningsvis har kommunen bedömt att planen med sin utformning kommer att 
minimera tänkt negativ miljöpåverkan och att uppföljningen därför borde kunna begränsas 
till det ovan nämnda. Uppföljning bör ske minst en gång varje mandatperiod varvid ska 
bedömas 1. behov (anpassas till hur stor den verkliga utbyggnaden och förändringen blivit), 
2. omfattning och innehåll (sakfrågor, mätpunkter och liknande) samt 3. rapportering. 
 
Enligt miljöbalken ska den Särskilda sammanställningen offentliggöras genom anslag av 
protokollet och hållas tillgänglig exempelvis på kommunens hemsida samt i stadshuset och 
på stadsbiblioteket under 2 månader efter att protokollet anslagits. Samtidigt ska de 
informeras 
med vilka samråd skett enligt miljöbalken 6:16 pkt 4, 2 st jämfört med 6:14 samma lag. 
 
Med ledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att godkänna den 
Särskilda sammanställningen som sin egen och informera om denna enligt reglerna i 
miljöbalken. 
 
Den Särskilda sammanställningen har tagits fram av Ingegärd Widerström, Wilark AB. 
 
 
Kalmar 1 december 2011 
 
 
 
Eva-Lena Larsdotter 
projektledare           
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