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Förord
Detta kandidatarbete är på 15 hp inom programmet Fysisk Planering på Ble-
kinge Tekniska Skola. Ämnet jag har valt att fördjupa mig i är gestaltning av 
offentliga platser med en inriktning på torgmiljöer och Kalmar Stortorg. 
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Schartau för vägledning och tack till intervju- och kontaktpersoner som har 
försett mig med information och material. 

Ett stort tack till familj och vänner som har stöttat mig under arbetets gång! 

Anna Norbäcker
Kalmar 12 juni 2011
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1. Sammanfattning
Syftet med uppsatsen är att diskutera och undersöka begreppet offentliga 
platser och hur man genom gestaltning kan göra dem mer attraktiva. Efter-
som det är ett brett ämne avgränsades uppsatsen till torgmiljöer och ett speci-
��������$����	���������������������������%�'*���*�����������	���'*�+�������-
förslag som har olika konsekveneser och möjligheter på torget.  

���	������������+���������������,��+���������
���������	��$����	����:
�����-
�����������������	�����	�"���������������������
��%����������		%��������-
skontoret. Stortorget är idag en stor och öppen yta som sällan ockuperas av 
människor och som används endast till småskalig torghandel och passage. 
Tidigare hade Stortorget en central betydelse för stadens invånare då platsen 
var maktrepresenterat med dess domkyrka. Torget var även den plats där 
invånarna umgicks och handlade. 

Under årens lopp förändrades Stortorget till en bilparkering och under 90-talet 
bestämde Kalmar kommun sig för att restaurera torget för att göra det till en 
���+��,��������������������;����	��������+����<��	���������	�+����������
���������������������������������+���+��������������
�����������������������
Larmtorget är kantat med med restauranger och butiker vilket ger torget den 
omtyckta karaktär som Kalmar Stortorg saknar.   

Uppsatsen bygger på att besvara tre frågeställningar: 
> Kan Kalmar Stortorg genom gestaltningsåtgärder bli ett attraktivt och lev-
ande torg som Larmtorget eller bör det förbli det tomma och öppna torg som 
det är idag?
> Kan Kalmar Stortorg göras om utan att påverka Kalmar kommuns nu-
varande utformning av torget?
> Kan torghandeln på Kalmar Stortorg blomstra genom gestaltningsåtgärder 
������,*�������"�����'�
��������@

N�����������	����+������%�������+���������%$����������������$�����"������
��������%���%�����Q*�%��	����	����������������+������
�����������$�<��	������$�
Kalmar och Karlskrona Stortorg inventerats för att öka förståelsen kring torg-
	���*����<��	�������+�����	�������������	������$�����+�����������������	���	"-
cket liv och rörelse. Karlskrona Stortorg däremot är mer som Kalmar Stortorg 
då det är en stor öppen plats med en stor kyrka och ett rådhus vid platsen. En 
�+������������%��*����	���N����V���%��$�����������������������������������

'*�����	������������������%������$������������������������%���	����������������
på Stortorget. 

Fyra olika teoretiska utgångspunkter som beskriver de offentliga platsernas 
betydelse och utformning i städerna analyseras och ligger som grund för upp-
�����������'"��������������%��
���%��������+��W�	����������$�X����������-
����$�Y������W%���������Z���Y�����

Under perioden 1998-2003 restaurerade Kalmar Kommun Stortorget i Kalmar. 
Målsättningen med restaureringen av Stortorget var att det skulle bli mer an-
vändbart och vackrare samt att det skulle bidra till en attraktivare stadskärna. 
Det vinnande förslaget ”Fields of stone” tog hänsyn till torgets kulturhistoriska 
värde och bestod endast av mindre förändringar och de la ner mycket tid på 
utformningen av markbeläggningen. Markbeläggningen består av tre olika 
	������������%�'��	������[�'+������$�����������������,�����,�����	����������
av småsten. Förslaget satsade på att stärka rummet genom att koppla sam-
	�������	�����
��%	���������
�������$�����*��������%������%		���	�����
�-
master och underjordiska brunnar. 

<��	�������+������	������	�������������������������������������	����V+�������
det restauranger med uteserveringar och butiker intill torget vilket genererar 
mycket rörelse. Torget har bra sittmöjligheter med olika vyer över platsen. På 
���������������,�%��$����%��	�%������������*������

Karlskrona Stortorg är en stor och öppen plats som används till största del till 
bilparkering. Den del som är öppen används till torghandel och som passage. 
������,"����������	�Q��������"����$����'����������"����������
��%���������
������������:
�������������������������	
��������	*������������	��'������+����
av invånarna.  

Uppsatsen mynnar ut i tre scenarier av förändringsförslag för Kalmar Stortorg. 
Det första är att låta torget se ut som det gör i dagsläget. Det andra scenariot 
är att Stortorget görs om för att skapa bättre förutsättningar för ett mer attrak-
��������������������������������+�������������������"�����,����'�
�����������

Avslutningsvis förs en kort diskussion om uppsatsens resultat och vilket 
scenario som anses skapa bäst förutsättningar för Kalmar Stortorg och dess 
torghandel. 
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2. Bakgrund
2.1 Min erfarenhet av platsen
Varför jag valde att undersöka Kalmar Stortorg och hur man kan göra det 
mer levande är för att jag är uppvuxen i Kalmar och har upplevt de förändrin-
gar som har skett från 90-talet och framåt. När jag var yngre tänkte jag inte 
på hur Stortorget såg ut och det kan bero på att det inte riktigt såg ut som 
ett torg. Det gick nämligen en gata rakt över torget samt att det var fyllt med 
parkerade bilar. Det är främst nu på senare år som jag har lagt märke till hur 
Stortorget ser ut och hur ödslig platsen faktiskt är.

^+��������	�'��	���������������������*������%������	�����������������	��$�����
jag höra av många att det var en bra idé och de hoppades att jag kunde göra 
platsen mer attraktiv. Det var även de som önskade mig lycka till och menade 
att det är ett hopplöst fall. Jag har insett att det är väldigt många som tycker 
att det är ett dött och oattraktivt torg som människor inte vill vistas under en 
längre tid på. 

2.2 Kalmar Stortorgs omgestaltning
Allmänheten har alltid haft delade meningar om Kalmar Stortorg. I och med 
�����%��������$�_``wz{||�$�������������������	
������	������+����'*������
Kalmar kommun skulle förstöra torget. I en debattartikel av Kurt Lundgren 
�+������������������������%����'*���*���������	�������������������������%	�
och Lundgren tyckte istället att man skulle satsa på att förbättra torghandeln 
}<%������$��%��$�~���	�����$�{������,���_```���N����V���%��$���	�������-
jektledare för Kalmar Stortorgs restaurering berättade att det var många som 

var rädda just för att torget skulle förstöras men också att det var många som 
,����,��������
�����'*�+���������,�����
�������}V���%��$�N���$�;������%�{|__z
04-28). I en tidningsartikel av Magnus Ericsson från 2003 var Kalmar Kom-
mun väldigt optimistisk till hur torghandeln skulle blomstra på torget. Kom-
	%���������������������������������������'*�%��+����������������������������
}��������$�N���%�$�~���	�����$�{��	����{||����

��������������N��z~�����V�"��$�N����Z�������������Z������*	����������
tankar kring vad det är som påverkar den dåliga försäljningen på torget och 
������	���%�����%�����*����
�������N��z~�����V�"��$�	�������������������'*��
torghandeln har minskat med åren och att den inte är lika populär längre. 
Heyne menar också på att torghandelns placering påverkar då Stortorget lig-
ger i utkanten av Kalmars affärscentrum. Dock tycker hon att det inte går att 
�"�����������������
����������������'%������
������������}N��z~�����V�"��$���-
�����%�_������N����Z��������$�������������$��
����������	����
������"���������
������������,������"�����}N����Z��������$��������%�_�������������Z���������
krävs det att hela Stortorget är fullt med torghandel för att det ska bli attraktivt 

��������������Z������*	�����$��
�����	���Z�������������������������	
����
byta plats för att det ska gå bättre för försäljningen. Strömqvist föreslår att 
förlägga torghandeln vid Baronens köpcentrum där väldigt många människor 
�*������}Z������*	�����$��������%�_�����

Bild 1. Illustration över södra Sverige och Kalmars lokalisering

Bild 2. Illustration över Kvarnholmen, Kalmar.
Stortorget och domkyrkan ligger centralt (röd cirkel) och Larmtorget i väst (grön cirkel).

N

N
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2.3 Stortorgets historik
W�����������%������}<+����"������$�Stortorget i Kalmar$�{||_$���_������������	�
�%�����	����"�������%���������������	��������%�������"����������������,�-
sittning runt 1650. Det var på grund av att staden skadades svårt av Danmark 
vid 1611-1613. Riksrådet ansåg att Kvarnholmen var en bra plats för den 
�"��������$�	����������������������%��������%�����������������������	������
staden skulle ligga och vad som skulle hända med slottet. Ett tag funderade 
���
������������������'*������
���%,"��������
�<�,�����������	��$�*������	�
��������	����_��`�,���+	���������������	�����%�����"����%���������������	��$�
men det tog ytterligare 18 år innan den gamla staden var helt utrymd.  

Den nya stadsplanen ute på Kvarnholmen var en rutnätsplan omringad av en 
	%��	��������������,��������������������������������,�����	�����������������-
����;���������	�������������������������	��������	�"�������������
��%��}{||_$�
s.12). Domkyrkan var först planerat så att den skulle vara utformad som en 
�
���"������������������������*���$��+���
��%�����������������X
��%������%����
istället ligga på den nuvarande domkyrkans plats och se ut som ett palats 
med ett mittorn och en springbrunn mitt på torget. Det var ett idealtorg som 
hade framställts. Men byggnaderna bytte plats och torget blev mindre och en-
������+��������	�'*���������+����}{||_$���_����X
��%�������������_�`|�	�����
��	�"�����,����������'*����_#|��}{||_$���w$__��������������������	���,��+���-
������������
�������������������'+������$�	���%�����,"����������	�"���������
torget länge en byggarbetsplats och det är inte helt säkert när beläggningen 
����'+�����}{||_$���_�����%�����������������������������	��������������+�������
������%�����_w||z�������'*������+�'��}{||_$���_����

Från 1840 fram till 2003 har ständiga förändringar av markbeläggningen skett 
på Kalmar Stortorg. I början av 1900-talet skapades ett stråk på torget i höjd 
med Storgatan. Stråket lades i storgatsten för en behagligare promenad (Kal-
	���<+���N%��%	$�Stortorget – från brunn till p-mätare$�_``w$���_|���N������
1908-1920 började invånarna i Kalmar att använda personbilar och stadsbus-
sar. Brunnen som stod mitt på torget togs bort 1913 för att skapa en bredare 
����	��������+�������+��*�����������}_``w$���_����_`�|�������		��������������
och parkeringsplatser i torgets södra del och modernare belysning installeras 
}_``w$���_w���_`�|�����������	"�����'*�+������$������������'%�������,����$��"�����
��	��������'*��+���������
����������������Q"������%��	��$�%��������������
_�z_��	������*��������
��������}_``w$���{_���_`#|��������'%����	���z	+-
�����,"���������,������������$���	���������%��	����������,"����%��	����+����
���+�����%�'*������}_``w$���{��� 

Bild 3. Markbeläggningen på Stortorget 1850.
Källa: Kalmar Läns Museum

Bild 4. Markbeläggningen på Stortorget 1900.
Källa: Kalmar Läns Museum

Bild 5. Markbeläggningen på Stortorget 1920.
Källa: Kalmar Läns Museum

Bild 6. Markbeläggningen på Stortorget 1940.
Källa: Kalmar Läns Museum

Under 90-talet bestämde Kalmar kommun för att restaurera stadskärnan och 
Kalmar Stortorg var en av de utvalda platserna för att rustas upp. Kalmar 
kommun ville skapa en attraktivare och användbar plats för invånarna (Stat-
����������
�$�Kalmar Stortorg$�{||�$���__�z__����X����%����������������
mellan 1998-2003. De rensade bort bilparkeringarna och skapade en tom och 
öppen yta framför domkyrkan med ett konstnärligt inslag av stålmaster med 
röda lampor och underjordiska brunnar. I och med restaureringen blev Kal-
mar Stortorg byggnadsminnesförklarat av Länsstyrelsen vilket innebär att det 
��+���������
���'*������+������
����
��������}{||�$���`#���

N
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3. Syfte
Syftet med uppsatsen är att diskutera och undersöka begreppet offentliga 
platser och hur man genom olika gestaltningsåtgärder kan göra dessa platser 
mer attraktiva och levande. Uppsatsen behandlar Kalmar Stortorg och leder 
till tre scenarier på hur torget kan förändras för att bli ett attraktivare torg för 
Kalmars invånare. 

4. Problemformulering
Kalmar Stortorg stod klart 1703 och var på den tiden ett maktrepresenterat 
torg med dess domkyrka och rådhus. Stortorget var då den centrala platsen 
�����	����������������+����	������������
�������	������'*�������
����"����$�
handla och för att konversera om nyheter och dyl. I dagens samhälle har 
kyrkan inte längre en lika stor roll och den maktrepresentativitet som Stor-
torget en gång hade är nu förlorad. I och med det här har torget förlorat sitt 
ursprungliga syfte och används inte längre i samma utsträckning. 

Från det att torget invigdes 1703 till 2003 har Kalmar Stortorg genomgått 
	
����'*�+��������$������
�'�+	�����	���,��+����������Q�
��_w�|z������'��	�
till 1960-talet skapades ett stråk tvärs över torget som sedan blev en större 
bilväg med trottoarer då bilarnas roll blev större i staden. På 90-talet var Kal-
mar Stortorg en stor bilparkering. Kalmar Kommun bestämde sig för att under 
en restaurering av stadskärnan också restaurera torget för att göra det mer 
användbart och vackrare. En god tanke som blev ett tom och ödsligt torg som 
invånarna inte vill använda. 

I dagsläget används Kalmar Stortorg endast till småskalig torghandel och 
som passage. Den tidigare storskaliga torghandel som har funnits på tor-
get har under årens lopp minskat till tre till fem torhandlare. Förutom den 
�	
����������������������������������*������������������
����������	��*������
	+���������������������+�$�'*�%��	�������*����������%�������		������
������	�
���	��������'�������*����������������������������'
����,+������

���	�������'*�%��	����	�������������������������$�<��	��������<��	�������+��
en välbesökt och populär plats som invånarna föredrar att vistas på. Torget 
är kantat med restauranger med uteserveringar och butiker vilket gör att det 
ständigt är liv och rörelse där. Larmtorget har den sociala karaktär som Kal-
mar Stortorg saknar. 

4.1 Avgränsning
Uppsatsen ligger under ämnet gestaltning av offentliga platser och kom-
mer att inriktas på torgmiljöer. I uppsatsen behandlas Kalmar Stortorg och 
hur torget kan förändras genom tre scenarier. Två andra torg analyseras 
����%�����*���'*�������+	'*�������������	���*���������
��������+��<��	������$�
���	���}�����������������������������}������������+���������������������+�[�
Larmtorget som också ligger i Kalmar är det sociala och livliga torget och raka 
motsatsen till Kalmar Stortorg. Karlskrona Stortorg är däremot mer likt Kal-
mar Stortorg då det också är ett stort öppet torg med en kyrka och rådhus vid 
platsen. 

4.2 Frågeställningar   
> Kan Kalmar Stortorg genom gestaltningsåtgärder bli ett attraktivt och lev-
ande torg som Larmtorget eller bör det förbli det tomma och öppna torg som 
det är idag?
> Kan Kalmar Stortorg göras om utan att påverka Kalmar kommuns nu-
varande utformning av torget?
> Kan torghandeln på Kalmar Stortorg blomstra genom gestaltningsåtgärder 
������,*�������"�����'�
��������@

5. Metod
N���������	����+������%�������+���������%$����������������$�����"������
litteraturstudie. Under uppsatsens process har personer intervjuats för att 
få en bättre uppfattning över vissa detaljer som berört arbetet. Den 28 april 
�������%�����N����V���%��$���	������������������%����������%���������*����
Kalmar Stortorg. Torghandlare på Stortorget har också blivit intervjuade för att 
få bättre insikt i hur torghandeln ser ut på platsen idag. 

För- och nackdelar med de valda metoderna är att platsinventering ger en 
egen uppfattning av platserna och ingen annans. Dock uppfattningarna 
variera från person till person och att under vissa förutsättningar kan ens 
uppfattningar ändras. Olika litterära källor har används för att få en bred upp-
fattning om offentliga platser och torg. Statens konstråds bok Kalmar Stor-
torg (2005) har varit en viktig källa i den här uppsatsen. Intervjuer har också 
för- och nackdelar; fördelar är att det är direktkontakt och att det inte är en 
sekundär källa. Med en intervju är det lättare för spontana svar som inte går 
att läsa sig till. Nackdelen med en intervju är att personen som blir intervjuad 
kan undvika och försköna svaren.   
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6. Resultat
�������	�

����������	�
6.1.1 Offentlig plats
Nationalencyklopedin�}~���~*������~$�Nationalencyklopedin$�~����_�$�_``�$�
s.398) beskriver begreppet offentlig plats som en tillgänglig plats för allmän-
�����$����	���������������������$�����$������������+��������������%�����������
allmänna kommunikationer. Enligt NE’s hemsida (www.ne.se) har begreppet 
offentlig plats sedan 1994 bytt ut benämningen allmän plats. Dock förekom-
mer det fortfarande i plan- och bygglagen (1987:10). I ordningslagen beskrivs 
vad som anses vara offentliga platser; 

”1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som 
allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksam-
het, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, 
samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används 
��������	
���������}�������������$�_``��_�_#$�_���$�{���

6.1.2 Offentligt rum
Enligt Nationalencyklopedin�}_``�$����`w��+���''���������%	��������������
,�,"����	���*���	�+�������+������'*�����	+������������+�����������	������$�
�������$����������$�����������������~�������������'�+	�������������	���*����
�������~��������+�������''���������%		��$����������	�+�����������������	-
	%��������������,������'*��������''���������%	��������������$������$�������
och lekplatser. Kontrollen på dessa platser är liten och det är främst polisen 
��	�%�*����������}~�������$�Brott, bebyggelse och planering$�_``w$��������

6.1.3 Offentlig
NE’s hemsida (www.ne.se) beskriver ordet offentlig som ”öppen för alla män-
niskor”. Avser verksamheter och material som berör alla i ett samhälle och är 
%�������		%����������������'*����������}_``�$����`�����'����+�������������	�
,��������''������$��������������	��''������������������������''����������������
+�������+������'*�����������	�+�����������������������	"����������������+��+��
den s.k. offentlighetsprincipen (www.ne.se). 

6.1.4 Privat
�������^������	�����}�����������+��������	���������������''������$���������������
kommunal. Boverket skriver att det privata rummet är en plats som kontroll-
��������+�������������"����+����$������������	����������������+��
���������
����+�������}_``w$����������

6.1.5 Torg
Enligt NE’s hemsida (www.ne.se) betyder begreppet torg en större öppen 
plats i en stad. Torget är en plats som är tänkt för tillfällig handel som exem-
pelvis torghandel och marknader men även för större aktiviteter som offen-
tliga evenemang. Torgen ingår i det offentliga rummet och ägs och sköts av 
��		%����}_``w$��������

6.1.6 Attraktiv
Enligt Bra Böckers Lexikon�}~���~*������~$�Bra Böckers Lexikon$�~����{$�
_`#�$���������
������������'*�����������������������������

Vad som anses vara attraktivt är olika från person till person och i vilket sam-
manhang och situation det handlar om. Eftersom den här uppsatsen handlar 
om torgmiljöer och torghandel kommer begreppet attraktiv att ses i förhållan-
det till dessa. 

Torghandlarna på Kalmar Stortorg anser att ett torg är attraktivt när det är bra 
markbeläggning så att människorna kan lätt komma fram till de olika torghan-
����������������������������������}���*	�����$�Z��$��������%�_����{|__���N��z
Britt Heyne anser att grönska och planteringar kan skapa ett attraktivt torg 
}V�"��$�N��z~����$��������%�_����{|__���

Kalmar kommun anser att man kan skapa en attraktivare plats genom att 
skapa en upplevelse på platsen och på Kalmar Stortorg i form av konst. 
���������+������������	������*���������+��,�����������,����������	�����
användas för olika aktiviteter och evenemang och som kan vid tillfälle rymma 
	
����	+��������
���		���
���+��������������������}��������������
�$�
Kalmar Stortorg$�{||�$���__�z__�����
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6.2 Teoretiska utgångspunkter
Q"��������������%��
���%�����$���	����������,�����
������''�����������-
����z��%������+��%�'��	��$�����'*��,��"��������������'*��������������%��	���
genom gestaltning kan göra den attraktivare. 

6.2.1 Camillo Sitte (1843-1903)
Camillo Sitte diskuterar i sin bok Stadsbyggnad och dess konstnärliga gr-
undsatser�}_ww`�$��	��%����������'%�����������%�'��	���������+�������%�����
�����������������Q*�����������������������,��"������'*������'�������������$�
det var en plats där invånarna träffades och umgicks och som användes 
vid större offentliga fester. I dagsläget menar Sitte att torgen har förlorat det 
tidigare benämnda syfte som de hade och att de numera endast är en plats 
som garanterar luft och ljus och ger en möjlighet till ett avbrott från de kompa-
����,"����������������}�����$�W�	����$�Stadsbyggnad och dess konstnärliga 
grundsatser$�_`w{$���_����

Enligt Sitte tillkom domkyrkotorgen då städerna växte och det blev vanligare 
�����������+�������������'�����	��������������������������+��������������������
���������+���������������,"���������
�����������+������������%�����$��������
nyare torgen en helt annan funktion. De blev en religiös plats som omgavs 
���,�������������$�,��������%	�}���"���$���������$����������������
����
anslutning till marknaden. Vid marknaden placerades ofta rådhuset och en 
	�������,�%���}_`w{$���{|����������������������	�"�������������*��������
där endast byggnaderna var utsmyckade och här blev människorna varken 
påmind eller störd av butiker och kaféer. Det var en plats där de kunde avn-
�%����%��������������������}_`w{$���{{��������	�����������������+��������
uppskattades de offentliga platserna i städerna eftersom det gynnade det of-
fentliga livet och byggnaderna i dess omgivning. I dagsläget har de offentliga 
���������'
��������"���+���	
�$�'�+	�����	�����������������������	,������
	�����������������������	��������,"��������+������������������}_`w{$���{���

Sitte tar upp skillnaden mellan hur vi utsmyckar offentliga platser på olika sätt 
från dåtid till nutid. Förr placerades statyer och monument alltid längs med 
kanterna av de öppna platserna och med en vägg som bakgrund. I modern 
����+��������+����	$�����"�������
�����������	������������*����������������+�����
����������������	
������������	������������,%����$���������������������
'*�,�����	�}_`w{$���{�������������������������*�����������������������,�������
��������������	�����������������%�������}_`w{$�������

Sitte beskriver att ju närmare vi kommer modern tid desto vanligare blev det 
att dekorera mitten av torgen. Förr var mitten till för folket och det offentliga 
�����$�	���������"�������,�%�������	��������������+���������������������"���
������
��}_`w{$���{#�����������������,�������+����
��%��	�������
��%�$�
man sökte efter en jämn yta som inte var i vägen för hjulspår och vattenrän-
����}_`w{$���{w���������	������������������,��������	��%	��������,�%�������	�
�����������
���	������������*�������$�%���������+�����+����,"�������$���-
��������"�����}_`w{$����|����"���������%��������������������'����
�����%����������
ihop med andra byggnader. Därför placerades kyrkorna i kanten med dess 
�%�%����
���	�������*���"����}_`w{$����|z�_�������������������+����
�"�������'��������������������+�������}_`w{$����w���

Sitte beskriver hur gatorna mynnade till platsen på ett sätt så de inte tog ifrån 
�%�%�,"�������$��"����$�������"�����������������������������������,��*���������
här gjordes för att hålla platsen sluten så att det inte gick att se ut. I modern 
tid slår man istället ut väggar för att skapa stora öppningar mot platserna. Nu 
�������������
��
����'��	���������������+��������������������*�����������-
���$������'*�������*���*���������*���$�	�������
�'*��������������������������
�
'*��������+����Q*����������������������������	�	"������%�������%�*����$�������
delades den av ett stycke in för att det inte skulle vara synligt från den öppna 
platsen. Genom att rikta in gatorna som ett turbinhjul kan det uppnås utsikt 
%������,�����'�
���������}_`w{$����#����

Enligt Sitte är det viktigt med ett samspel mellan platsen och huvudbyg-
gnadens bredd och djup. Handlar det om kyrkobyggnader som i regel är 
byggda på höjden bör platsen vara djup för att spegla kyrkobyggnaden. 
V������������	��
��%�$���	��'����������,����'����$�,*��������������,����
'*��������������,���,������}_`w{$����{�����������������,"��������%���������
�*�������
��������������$�	���������������
����'*�����������*���������������
beskriver hur vi människor ofta gör misstaget med att tro att ju större platsen 
görs desto större kommer även platsen att kännas. Dock försvinner den här 
upplevelsen efter en viss gräns och istället går platsen förlorad av de för stora 
��	�����������}_`w{$�������

Något som på senare år har kommit att bli ett problem för många människor 
är s.k. torgskräck observerar Sitte. När människor vistas på stora öppna plat-
ser kan en obehagskänsla upplevas. På de äldre och små offentliga platserna 
skapas inte den här känslan utan främst på de stora och öppna platserna 
}_`w{$����#�����



11

6.2.2 Richard Sennett (1943-)
I Sennetts bok The conscience of the Eye (1992) handlar om den neutrala 
staden. Med det menar Richard Sennett en stad som är uppbyggd med det 
så kallade rutnätet. Rutnätet kom till för att skapa ordning i staden med raka 
gator och rektangulära kvarter. Det var ett sätt att få kontroll över stadslivet 
och att slippa kaoset som den medeltida stadsplanen hade med dess oregel-
,%�������������"�����������������������������+�����$�������������������V+��
��%�������
�������+����������"���$�����%���'*������*�����������+�������
sig otrygga. Med den nya stadsplanen ville planerarna skapa ordning och 
skapa en plats där människorna kom ifrån kaoset som resten av staden förm-
�������}_``{$��������

I den katolska medeltida staden var den offentliga platsen en plats som 
invånarna kunde dela med varandra. I den puritanistiska medeltida staden 
var den offentliga platsen individuell och gripbar. Den protestantiska synen på 
den offentliga platsen var makt. Genom att neutralisera staden kunde plan-
�������'
�	����
�����	����"���	��������+���}_``{$�����z�������������	�����
����	����%��+�����%�������'
����������*�����������������������������}_``{$�
s.48).

Sennett hävdar att i modern tid skapar planeraren neutrala och sterila miljöer. 
Sennett menar inte att det är planerarens avsikt utan att det ändå sker. Det 
kan handla om miljö till material och detaljer. Det är en tvångsmässig neu-
tralisering som kommer från känslan av missnöje och som ledde till att män-
����������������������
���%�����	���*���	�	*������}_``{$����{��

������_w||z��������������'*�������������,�����������������������''������������-
rumen. Det här bidrog till att endast små offentliga platserna fanns kvar bland 
de stora kvarteren med byggnader. När de offentliga centrumen existerade 
hade planerarna redan då problem med var de skulle placeras och hur de 
skulle fungera som plats. Förlusten av de offentliga centrumen är ett bidrag till 
�����%��������������+������}_``{$����wz�`��

Från stortorgen leder vägarna till de portar och viktiga vägar och stora öppna 
platser där staden kan byggas ut utan att det symmetriska mönstret förstörs 
}_``{$����`����������%�*��������������������������%	$���������������+�����
den plats som genererade människor till stadsrummet. Torgen blev placerade 

���%		+�������������	��������������	������������,"����������}_``{$�
s.50).

Sennett förklarar hur rutnätet kan användas som ett slags vapen mot städers 
���������������	���*	+������������+�����+������	��������������%��������-
�+�������	����+�������������	������������'
����������������%����������+��
efter att rutnätet har applicerats i staden. Den kuperade terrängen blev plan 
������������,����%��+	���������������������	�������%�������+�������������-
�	��������������%���������	*�����������������������}_``{$����{����������	���
som Sennett tar upp är planmönstret över Chicago i USA. Genom staden 
�������������$�	�������������������������	������������������������	�'��	-
��		���+���%���+�������
��'��	����������������'*������'����+����
�������������
�����$��'���%���������
��������,�����}_``{$����{���

6.2.3 Gordon Cullen (1914-1994)
Y������W%�����}W%����$�Y�����$�The concise townscape$�{||w$���_#${|��
skriver om en metod som han kallar för ”serial vision”. Det är när en person 
rör sig längs en utvald promenad. Under tiden personen rör sig mot sitt mål 
ändras vyn framför - byggnader kan minska ens vy eller höjdskillnader som 
gör att det inte går att se vad som kommer härnäst. Ju längre fram personen 
kommer på sin promenad desto tydligare kommer målet till slut att bli. 

Enligt Cullen är de vanligaste skälen till att människor vistas på en offentlig 
�������%���$��������$�,���+	�������������"����V���	����������	������������
,�������������������������+�����}{||w$���{����W%�����������������%�����%	���
�������+�����������+���"�������
���������+������	�����$�	+�����������������
����������'*����������%�����%	�����������������'��	����������+�������*����%�-
���
����������������+��}{||w$���{���

:
�����''���������������������������'��������������,��������	����������"���
och pelare. Cullen menar att de fungerar som mötespunkter och att de 
,���+'����������$��%�������		���������+�����������������	�����%�������*������
�+����������������������+�����������������+���������������������������	�����������
�����}{||w$���{���

Cullen förklarar att markbeläggningen kan utgöra olika rum genom att använ-
da sig av olika typer av material och mönster. Markens beläggning gör det lät-
���������+���"���%	�,*�����������%���$�������
����������"�����������������������
�����*���������������}{||w$��������N�������������������+������		����������+��
att olika sorters hinder delar av platserna så att de inte har något samband. 
W%������+	����'"���������[���+�����$�������$������������������*�������������
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}{||w$��������

Ett populärt torg enligt Cullen har kaféer i byggnadernas bottenvåningar med 
uteservering och träd som skapar skydd och skugga. Men vad som är extra 
viktigt är de visuella uppfattningar som torget utrycker. Det är därför viktigt 
för arkitekter och planeringsarkitekter att inte ignorera det här utan att forma 
%��'�
������}{||w$���_||������������������������'*����������������������������'*��
����%��*������,��������}{||w$���_|_���

6.2.4 Jan Gehl (1936-)
�������Z���Y����}Y���$�Z��$�Life between buildings$�{||�$���`z__��,���
���''��-
������������������������������$������	��������������
�����'"������	���*���������
+���*��+�����$����,�����������������������������~
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dålig. De sociala aktiviteterna beror mer på människorna på platsen än den 
'"������	���*�$�	����%�,+�����	���*�������	���	+��������
���������������-
bara aktiviteterna är de som beror mest på hur den fysiska miljön är utformad. 
Är det en dålig miljö väljer människorna bort att sitta eller ta en promenad på 
platsen. 

Gehl menar att med offentliga platser får vi den kontakt med människor som 
���,��*���������*�$����������+����������	+������������	��%�������+������%�-
��"���������}{||�$���_�����	�������������
�����''���������������������+������
minskar så minskar även kontakten mellan människorna. De offentliga plat-
������������	*��������������+''��	+��������������%���������"���	���*�}{||�$�
s.17). 

Enligt Gehl utformades städer under medeltiden så att människor samlades 
och uppmuntrades att vistas på torg och gator. Dock under funktionalismen 
%�'��	�������+����
�	��������+���}{||�$����#���Y����	������������������+��
konstigt att användningen av de offentliga platserna har minskat. Vi använder 
�����	�������'��$�����������������'*�����������������	����������������'
���'��-
mation om vad som händer i samhället. Vi behöver inte längre de offentliga 
platserna för de direkta mötena för att hålla oss uppdaterade. Även bilen har 
gjort det möjligt att lättare kunna ta sig längre bort och skapa nya mötesplat-
����}{||�$����`����������Y����+������''������������������*��+����������+�����$�
���������������������������������$�'�
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������������������������	������������������	���*��}{||�$�
s.61). 

Gehl skriver om något som han kallar för negativ och positiv process. Med 
positiv process menar han hur en plats genom aktiviteter genererar ständigt 
mer liv och rörelse. Sitter människor på bänkar och pratar och leker barn på 
	�������
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Att gå är det främsta och mest använda transportsättet vi använder oss av. 
�+�'*��������Y������������+������������������������%	�'*�������%������	������
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Att sitta och gå på en plats kräver mycket av den fysiska miljön. Men att stå 
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�����������������
väntar på någon. Det är de längre stoppen som är komplicerade och att hitta 
någon plats att stå på. Det är främst längs kanterna på de offentliga platserna 
��	�'���������%��
��������
$�����	������%�������	�������+������������������
}{||�$���_�#z_�w��
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endast förbi platsen. Med bra platser menar Gehl att det ska vara möjligt att 
�%��������������������
����������	+�������$�����$�����$��+�������+�����+��
bänkarna är placerade rygg mot rygg används de som är riktade mot stråken 
������������������}{||�$���{#���;�'������������+������
������������$�����	���	���
��+�����,����������������������,+�����	���*�}{||�$���_�����N+�������������
gärna sitta med ryggen mot kanten av en plats eller byggnad för att kunna 
*���,�����������������������������������}{||�$���_�#���~��������������
behöver inte endast vara bänkar utan kan även vara trappor och piedestaler 
}{||�$���_�_���
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gning kan man skilja men också binda samman olika rum. Det ger en mjuk 
övergång och påverkar inte människorna som något hinder. Hinder kan vara 
�+��������$�������$��*�������������������+�����������������
��������������
�����+���������}{||w$�����$������

Gehl som skriver mycket om hur en offentlig plats är utformad och menar att 
����+������������������������
���������*���
��������'*������	+��������������
�����������������������%���}{||�$���_�����Y����	�������������+������������������
�����,��������������	���������������
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������������+����������%�������	�������
����	+���������������%�����*��������,���������}{||�$���_��z_�_����������Y����
����,���������������������+������+�������������$����������������������'*������
människorna går förbi istället för att sätta sig ner. Med bra sittplatser menas 
�������
��������������������������
�	+�������$��+��$�����$����������+����Y����
menar att en plats kan göras attraktivare genom att placera ut sittplatser 
}{||�$���_�����

6.3 Analys av teorier
En analys av de tidigare beskrivna teoretiska utgångspunkterna görs för att 
'
����*�����������,�����*��������'*����	,���������������������	������	������
dem.

W�	�����������}_`w{$���_���	�������������''�������������������	�������������
har förlorat sitt tidigare syfte att fungera som en plats för att samla människor. 
������}_`w{$���{{�$���������}_``{$�����������Y����}{||�$���_#��+�������������
om att den offentliga platsen är ett avbrott i staden. En plats där invånarna 
kommer från de trånga gatorna och det snabba tempot och istället hamnar i 
ett stort öppet rum där de kan stanna till och njuta av stillheten. 

Gehl menar att den offentliga platsen ger oss möjlighet till den kontakt vi 
behöver till andra människor. Där kan vi få en uppfattning hur vi ska klä och 
%���"��������}{||�$���_����Y����'*���������������������	�+��������;�������+�-
diga utveckling påverkar människorna. Han menar att vi inte längre behöver 
besöka ett torg för att höra den senaste nyheten eller händelsen. Idag har vi 
����'��$�����������������'*�������
��������%���������}{||�$����`�����

Sitte beskriver hur en plats bredd och längd bör samspela med byggnaden 
för att platsens känsla ska bli rätt. Enligt Sitte är det lätt att överdriva och att 
platsen görs större än vad som är nödvändligt. På det här sättet kan en plats 
�+�����'*����������������
��'*���������������+��$�����+���������,����$�+��
�
������	�����%��		��
������$�*����������}_`w{$����{z��$��#��

Sennett beskriver hur den moderna stadsplaneringen påverkar de offentliga 
platserna och hur de sätts i andra hand. Sennett menar att i och med att 
rutnätet blev populärt i städerna orsakade det här att många offentliga platser 
försvann och att endast de små platserna blev slumpmässigt placerade mel-
lan de stora byggnaderna i kvarteren. Sennett förklarar att makt och kontroll 
�%����%�
������	��%��+�������������������������������������������+��+��
����������'�����������}_``{$����wz�`���

Y������W%�����}{||w$���_||������Z���Y����}{||�$���_�������������	��%�����
offentliga platserna är utformade och hur en plats uppfattas och vad som kan 
göra den attraktivare. Cullen beskriver hur material och utformning av en of-
fentlig plats kan tydliggöra för människorna som vistas där. Ett exempel som 
Cullen tar upp är hur offentliga platser många gånger har någon form vertikalt 
�,�������	�'%���������	������	�����%����}{||w$���{����Y���	�	���,��+�-
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Bild 7. Illustration över Kalmar Stortorg.
Kartmaterial från Kalmar Kommun.
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Bild 8. Översiktlig bild över Kalmar Stortorg

6.4 Stortorget, Kalmar
6.4.1 Inventering
;�����������������������������$����	�����������$�<��	������$����	���}�����
������������������������}����$������������'*�������%����%�����*��������+	'*���
platserna med varandra. De rubriker som ligger som grund för inventeringen 
+��������'�
����������%�����W�	�����������}_`w{�$�Y������W%�����}{||w������Z���
Gehl (2006). De olika inventeringarna ligger som grund för de tre scenarierna 
som uppsatsen mynnar ut i. 

6.4.1.1 Karaktär
������+����
������������+������������������		��$�	���+������
�*����������
tom. Det stora tomma rummet som torget bildar med den höga domkyrkan 
ger en pampig känsla men också att man känner sig betraktad på torget.  

6.4.1.2 Infrastruktur
������������	��������+���$��+����z�������������*������+��������������������
�+���$�,
���	��������,�������������������������:�����,��������*��'�+	���
�
�+�������*������������������������������������+����	���������
�������
ställen samt att den även fungerar som en på- och avlämningsplats. Där Stor-
torget tar vid ändras markbeläggningen från asfalt till fältsten och storgatsten. 
Detta för att sänka hastigheten då många fotgängare och cyklister rör sig här. 
^�����<
��������+��������������������������%�������+����	��������"��������
����'���+�������V"������������������������������������������+�������*��-
tan och Norra Långgatan. N

Kalmar domkyrka
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6.4.1.3 Byggnader/Service
<+�������������*�������������		%��������������������	�����������������
��	����+�������*������������������''+������	������+��''+�$���������''+�$�
���������	����
���'������������%��������%������<+����^�����<
�������������
^������
��*�����	����+�������*�����$������������,"���������+����^�����
<
��������+����������~"�����������������������*���������+���
��%���$�'����-
ghetsmäklare och ett bemannings- och rekryteringsföretag. 

~"����������+��	��������
������'"����
��������*��$�	����������������
�����
�
��������Q�������+����%��$�	��������������������������+�������
���,�������
Karaktären på byggnaderna är en blandning mellan gammalt och nytt. 

6.4.1.4 Markbeläggning
Stortorget består av markbeläggningar av olika material. Den större delen 
av torget består av fältsten (kullersten) som har funnits sedan Stortorget och 
domkyrkan byggdes. Kalmar Kommun har återanvänt och endast omplacerat 
'+���������}��������������
�$�Kalmar Stortorg$�{||�$���#����Q*��������������
����'��	��	�������'*��+����$�'%������������������	���"�������������
�����
har ett stråk anlagts av jämna betongplattor med inslag av småsten. Dessa 
������������	�"���������
�������	�����*���	������������$�'*��������������
fortsättning av gatan över torget. På fyra ställen på torget ligger en mark-

beläggning i storgatsten som skapar olika platsbildningar. Ett är placerat fram-
'*���
��%���$�������������+�������*�����������
���+����*����������$���
������������
västra och norra ingången till domkyrkan. Markbeläggningen går i en ljusgrå 
skala där betongblocken är den ljusaste beläggningen för att göra den tydlig. 
���'�	�%�������������,�%�������	������
��������,���
�����������'*�������
blankslipade betongblock. 

6.4.1.5 Användning
Stortorget används främst till passage och till småskalig torghandel ett par da-
gar i veckan. Människorna går ofta över torget för att komma till andra sidan 
Kvarnholmen. Det är inte många som stannar på torget på grund av bristen 

������������$�����������������,+���������������
�	����'�����	���������������
något att titta på går människorna vidare utan avbrott.  

6.4.1.6 Målpunkter/Mötesplatser
N
�%�����������
�������������������$�
��������+������'�+	����+������������
�����������������������%��������������������������+�������*���������	�"�����
+�����	
�%�����+������+���%����+����������	+�����;��������������������������
,%���
��������$��''+����������'������	�+��	
�%���������N*��������������
�����������+��'�+	���������$��+���+������	
����,��������+��������+	������:
�
torget kan domkyrkan användas som mötesplats då alla vet vart den ligger 
eftersom den är synlig från många håll i staden. 

6.4.1.7 Sittplatser
��������������	
���������������
��������������+�������*���������������
bänkar på en rad samt fyra bänkar utanför Rådhuset. Dessa fyra bänkar 
+���+����,����'�
����������*������	����"�����	������������������������
sex bänkarna är vända bort från domkyrkan. Trappan till domkyrkans hu-
vudingång används ofta att sitta på då man får en överblick över torget. På 
sommaren har Café Dream en mindre uteservering på Stortorget intill Västra 
Sjögatan. 

Bild 9. Bild över markbeläggningen på Stortorget.
Fältsten, storgatsten och betongblock med inslag av småsten.
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6.4.1.8 Belysning
~��"��������
������������+���+������,���+����������,��"��������	������+��
������%��	������+�����%�'*��������	���
���+�����	����+����z�������������*-
�����$��*��������������������������%�����	�"������Y��%��	�����+������{$��
	��*��$�	�������"�������%�'+�����������<�	����������������������������������
ljus och eftersom torget saknar belysning mitt på torget blir det väldigt mörkt. 
Stadshotellet har belysning på fasaden och klädaffären Rågårds har belysnin-
gen tänd inne i affären på kvällen.

�����+�	����,��"��������	������	����
������������+�����������
�	��������	�
kom till vid restaureringen. Masterna är 12 m höga och har en röd lampa som 
markerar toppen I dagsläget fungerar endast en av de sex röda lamporna. 
Inte heller fungerar de fem röda lampor som är uppsatta på ett par av hus-
taken runt torget. 

6.4.1.9 Grönska
Den grönska som kan påträffas är lite blommor i krukor vid bänkarna utan-
'*���
��%�����������������������������������������*����$����������+��������
,%������������%����
���������	��%������	����
���������

6.4.1.10 Siktlinjer
~��������������������
��
���+����	����
���������������������������
längst med Storgatan åt väst och öst. Men från denna plats går det inte att se 

så långt om man blickar åt de andra riktningarna. Domkyrkan åt norr och i de 
andra väderstrecken byggnader. 

6.4.1.11 Rörelse
Rörelsen på torget är främst på stråket i höjd med Storgatan men många går 
även direkt på fältstenen. Runt Stortorget är det mycket rörelse från fotgäng-
are och fordon. Fordonen rör sig i riktningen norr-söder medan större delen 
av fotgängarna i väst-östlig riktning. 

6.4.1.12 Lokaltidning Barometern
En tidningsartikel och en debattartikel från perioden då restaureringen över 
Stortorget var aktuellt. Debattartikeln handlar om hur det vinnande förslaget 
kommer att förstöra torget och torghandeln. Tidningsartikeln handlar om hur 
Kalmar Kommun utökar torgplatserna på torget i hopp om att det ska stärka 
intresset för torghandeln. 

6.4.1.12.1 Debattartikel 
;�����������~���	������'�
������{������,���_```�����������,�����������
����������������%	�������������%���<%������$�'�����������������'�
�������-
bladet. Han var emot förnyelseprojektet av Stortorget. Lundgren ansåg att 
med en förnyelse av Stortorget skulle platsen inte längre vara levande och till 
'*���������$�����+�������%��������,����������%	������Rinnande vatten, höga pinnar 
utan mening�����}<%������$��%��$�{��_|�_```�$����������
�<%�������%���"�����

Bild 11. Bild över Stadshotellet och belysningen vid Stortroget.

Bild 10. Bild över bänkar vid Västra Sjögatan med domkyrkan i bakgrunden.
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sig om det nya förslaget. Han menar istället att den ursprungliga funktionen till 
torget ska återges och att bättre förutsättningar för torghandel ska ges och att 
,������������������������������+������}<%������$��%��$�Lämna Stortorget i 
fred!$�~���	�����$�{��_|�_```���

6.4.1.12.2 Tidningsartikel
Tidningsartikeln i Barometern från den 24 mars 2003 handlar om hur den 
fjärde april 2003 skulle bli premiär för 62 nya platser för torghandel på Stor-
��������������������������������������'����
������������
��������+�������*�����$�
men nu hade Kalmar Kommun stora förhoppningar om att torghandeln skulle 
blomstra. En intervju gjordes med den nya torgmästaren Tommy Olsson och 
����,��+������	�����������'*������������_w������������������,�����$�
����
platser var bokade under en viss tid och tre som hade visat intresse. Olsson 
säger att de skulle ha varit nöjda om de hade fått hyra ut 50 %. Men nu hop-
pas de på ändring trots att Olsson tror att det kommer att bli en utmaning. 

Ut med Västra Sjögatan ska det vara främst stånd för mat och blommor. In 
	���	���������������������������,���$���+�������$���+���$�����������������������
���	�����������*���������_�����������	�'���'�������+���������}��������$�
N���%�$�Nu ska torghandeln sjuda igen$�~���	�����$�{��	����{||���

6.4.1.13 Torghandlare på Stortorget
Den 16 april 2011 stod tre torghandlare på Kalmar Stortorg. De berättade un-
der tre korta intervjuer om torghandeln och vad de tycker om Kalmar Stortorg. 

6.4.1.13.1 Jan Strömqvist
Strömqvist började med torghandeln 2007 och står mellan april och juli. 
Resten av året sköter han sitt företag Solhöjdens Handelsträdgård utanför 
<+���,"$��+������������,��		�����	������������+������V����"������������
plats på torget årsvis som ligger längst med stråket. Han berättar att de vill ha 
sin plats så nära Västra Sjögatan som möjligt för det är där folket rör sig. Han 
påpekar även att markbeläggningen påverkar vart folk vistas. De torghandlare 
som har sina platser ute på fältsten och inte intill någon jämnare yta har märkt 
�����,��	��
�	
���������������
�
�������+	���	���"���$���������������+�����
	������������}���*	�����$�Z��$��������%�_����{|__���

Fredagen är den dag som är det brukar vara mest torghandel. Strömqvist 
berättade att står det även en ostvagn och en köttvagn plus de som står 
*������}���*	�����$�Z��$��������%�_����{|__���V����"�������������+����
���������
torghandeln inte har fått ett större genomslag eftersom det är både trevligt 
och socialt med torghandel. Strömqvist berättar att det ligger ett äldreboende 
inte så långt härifrån och att många äldre brukar stanna till och prata lite på 
väg till affären. 

Bild 12. Bild på en ensam torghandlare en lördagsmorgon.
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6.4.1.13.2 Maj-Britt Heyne & Tommy Möller
Maj-Britt Heyne har hållit på med torghandel nästan hela sitt liv. Hennes 
föräldrar sålde på Stortorget när hon var liten och då brukade hon hjälpa till. 
Heyne har sedan dess fortsatt med torghandel men står numera endast på 
������������*�������������
�
���$���	�����
��$�	����		��������%������������
������������������������
���$�	����'�����	�����������'*���������������*����
�
minskade hon på sin försäljning på grund av dålig lönsamhet. 

Heyne berättar hur torghandeln sakta ebbade ut under åren och att restaure-
ringen av torget till viss del påverkade eftersom de inte kunde stå på platsen 
�����+������	��������������	������������}V�"��$�N��z~����$��������%�_����
{|__�����		"�N*����$���	�+�����'����������������$����������������������*����
socialare och attraktivare med kaféer och genom det skapa mer intresse för 
�����������}N*����$���		"$��������%�_����{|__���~
�����
��"��������������������
dåligt läge i och med att affärscentrum och handelsgatorna ligger längre bort 
�+�����������	+�������������������������������������������������������,"���
plats eftersom den alltid har funnits på Stortorget och att det då skulle bli 
ännu ödsligare.  

Heyne påpekar också att staden saknar puls och att det skulle kunna vara 
en bidragande faktor till att intresset för torghandeln är så liten. I och med att 
det var en lördag borde det vara mer folk ute på stan än vad det faktiskt var. 
Torghandeln är inte så mycket större på sommaren än vad den är nu. Vissa 
������������		����������������	�V�"�������'*�+������
����
���������
�
��%����������������������������*�����	����+���������������������}V�"��$�N��z
~����$��������%�_����{|__����

6.4.1.13.3 Mats Johansson
Mats Johansson började som torghandlare hösten 2010 och har sedan dess 
,�'%���������
���������������*�����'*�������+����,��		��$�'�%���������*��������
I vintras stod han själv och sålde och det var först nu till våren som de andra 
har kommit tillbaka. Johansson tycker också att torghandeln har fel placering 
�+	'*���	����''+�������%	��V�����������������,��*����������*����'*�������*���
������������	������������������'*�������%������������������������%������N����
�
tror han att det krävs att hela Stortorget är fyllt med stånd och vagnar (Jo-
�������$�N���$��������%�_����{|__���

6.4.2 Platsanalys
6.4.2.1 Camillo Sitte
����������������	���+�������������������'*��������	�"��������}_`w{$���{|�����	-
kyrkan står fritt i norra delen av torget och rådhuset ihopbyggd med andra 
byggnader och utgör en vägg till torget i söder. Torget har alltid varit en plats 
'*�����������������������������������������	
����,%��������������'���$�%�������
slutar vid Västra Sjögatan. 

�����������+����������*���"�������'*�%��	����	�����$�'
�,+�������	���
��
�
torget och den lilla torghandeln är platsen tom. Masterna står mitt på torget 
medan bänkarna står vid torgets kant. Platsen känns öppen trots att den är 
omsluten av byggnader längs varje sida. Det är för att torget är brett samt 
att byggnaderna inte är speciellt höga. Stortorget har ett bra samspel mellan 
byggnader och platsen. Domkyrkan har en bred fasad och upptar nästan hela 
��������,�����}_`w{$����{����

6.4.2.2 Richard Sennett
Stortorget stämmer överens med Sennetts beskrivning om hur kyrkorna plac-
erades centralt i staden och hur den öppna platsen var ett avbrott från kaoset 

������
��������������������������}_``{$����{��������������	�����	�"�����
��������������	���$�	����������"�����'*������������	�����+�����������+����
torget förlorat sin representation. Stortorget har varit centrum för Kalmar men 
under årens lopp har även det förändrats. Stortorget ligger i mitten av en 
rutnätsplan med breda gator och stora kvarter. Sennetts beskrivning att den 
offentliga platsen är en stillsam plats där människorna kommer från kaoset 
passar bra in på Kalmar Stortorg då det är en mycket stillsam plats utan en 
massa butiker och kaféer. 

6.4.2.3 Gordon Cullen
�������W%�����,��������������������������	������������"��$���%���$�������������
,���+	�������}{||w$���{����������������������������%������������"���	���
����������������������������������
���������������,�������'��	��������"$������$�
fontän eller dyl.

Kalmar kommun har arbetat mycket med markbeläggningen på Stortorget. 
Ytan har tre olika beläggningar för olika sorters användning. Stråket har en 
slät yta för att det ska vara enkelt att ta sig fram på. De små platsbildningarna 
på torget är i storgatsten och har också en jämn yta för att det ska vara enkelt 
att vistas här. Det är ofta på dessa platser som människor samlas. Resten 
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av torget är i fältsten och är ganska svårframkomlig. Platsen har inga av de 
hinder som Cullen tidigare nämnt men däremot kan man se markbeläggnin-
gen som ett hinder då det är svårare att ta sig fram på större delen av torget 
}{||w$��������

�������W%�����+�����������������������+�������������'����	���%������������%�	���
�+���������	����������������������+��������*�����}{||w$���_||��������������
������������������+�$�������������������W%�������%�����������	������
�����������
Dock har Stortorget plats för aktiviteter av olika slag med dess stora öppna 
yta. 

6.4.2.4 Jan Gehl
Om man utgår från Jan Gehl och hans bok Life between buildings (2006) 
och applicerar det på Kalmar Stortorg kan det uppstå företeelser som går att 
förbättra och kan öka attraktiviteten på platsen.

Sittplatserna på Stortorget är uppdelade i två grupper; sex stycken bänkar vid 
�+�������*����������'"�����"�����������������*���������������+�������*������
har en ganska bra placering med utblick över stråket som går rakt över torget 
���*���	�������������������
��
�����+	��"�������+���+������+������$�	����+��
det är torghandel kan det vara svårare att komma fram till dessa samt att det 
kan kännas att man sitter mitt bland torghandlarna. De fyra andra bänkarna 
��
�������
��%����	����"�����	�����������*����������������+�������	�'���
placering då de som sitter här inte har utblick över någon aktivitet samt att det 
kan kännas obehagligt att sitta med ryggen mot gatan där bilar och stadsbus-
sar kör. Inte heller går det att sitta här vid större evenemang då scenen står 

������+��"����'��	'*���
��%�����������'"���,+�������%�����%�����"����������
en lämpligare plats. Trappan upp till huvudingången till domkyrkan brukar ofta 
���+��������������������
�}{||�$���_�_���V+��'
��	+�������������,���*���,�����
*������������������	�������������������+���,���	��

Hela Stortorget är omringat av väggar men ändå används de inte speciellt 
mycket till att luta sig mot. Den enda plats där folk brukar göra det är vid kom-
	%������������������
���������*�������+��	+����������
�������+�����
�
bussen. Vid Västra Sjögatan och Storgatan är det butiker med stora glaspar-
tier och mycket folk som rör sig så det är inte vanligt att de står och lutar sig 
mot en vägg. Pollarna kring Stortorget är för låga och inte utformade att luta 
����	���}{||�$���_�#z_�w���

Att ta sig över Stortorget kan vara jobbigt om invånarna inte går på stråket el-
ler de öppna platsbildningarna av storgatsten. Resterande sten är fältsten och 
+����
�'��	��	�����'*��,�����������+�����	�����������$�,���������������*�����-
���������}{||�$���_�����

6.4.3 Intervju med Mats Haglund
Mats Haglund jobbar på Stadsbyggnadskontoret i Kalmar. Haglund är land-
skapsarkitekt och var projektledare för restaureringen av Kalmar Stortorg. 

V���%���}V���%��$�N���$��������%�{w����,��+����������'%����������������������-
torget har pågått under många år innan Kalmar Kommun till slut tog tag i det. 
Det var kommunen tillsammans med näringsidkarna på Kvarnholmen som 
�����������%		��
�_|�	�������$�'*�������%����%�������+����$��+��,�����
Kalmar Stortorg. I början av 90-talet byggdes köpcentrumet Giraffen utan-
'*��������+������������,�����������������������	������������������������������
tomma på Kvarnholmen. Men nu ville de satsa på stadslivet och butikerna 
och åter göra affärscentrumet attraktivt. 

Stortorget är en historisk och representativ plats med domkyrkan och råd-
huset och kommunen ville i restaureringen frambringa det igen. Torgets 
utformning under 90-talet var delat i två delar med Storgatan som barriär över 
torget. Haglund menar att de vill ge tillbaka torgets rätta utformning och som 
ett fullständigt rum. Kalmar kommun ville få en konstnärlig utformning och de 
kontaktade Statens konstråd för ett samarbete. De ville integrera vatten och 
ljus i förslaget och tre olika förslag gjordes av grupper med konstnärer och 
arkitekter i ett internationellt samarbete. Två av förslagen hade en permanent 
utformning – den ena med ett glasklot mitt på torget som spelade ljud- och 
ljusspel. Det andra hade en vattenspegel i mitten av torget där Storgatan en 
gång hade gått. Det tredje förslaget var det som vann. Enligt Haglund tog det 
vinnande förslaget hänsyn till torgets kulturhistoria och hade inga drastiska 
'*�+���������
��������}V���%��$�N���$��������%�{w�����
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Brunnarna på Stortorget är en del av det konstnärliga inslaget. Det är fem 
stycken brunnar under marken som alla har olika porlande ljud. Dock fungerar 
dessa inte i dagsläget. Haglund berättade att det är ett problem som ingen vill 
���������	�}V���%��$�N���$��������%�{w������'�����	�,�%�������+������������
ett konstverk anser tekniska förvaltningen att det inte är något som de ska ta 
hand om och inte heller Statens konstråd. 

V���%����"��������������������������������,������"����$�'*������������������-
ing inte är den bästa på Stortorget. Han föreslog att den borde läggas intill 
den saluhall som kommer att ligga strax utanför Kvarnholmen. Han menade 
att torget snarare känns ödsligare när det endast står en torghandlare än om 
����������������������	��
������������}V���%��$�N���$��������%�{w�����������+���
����������������+��'"����	��������������'*��������������'%�����$�	�������+����
���
då torget ligger avsides från affärscentrum. 

Haglund berättade att Stortorget är Kalmars mest använda evenemangsplats. 
När det händer något i Kalmar är det ofta Stortorget som används eftersom 
�������+������$�*�������	
����'
���������������	�����	�V���%�������%�
var när Kalmar FF vann Allsvenskan 2008. Då samlades alla på Stortorget 
'*�������"����'��,�����������N����+���������������
������'*����	������������$�
%���+�������������%�������		�����	������������������'����}V���%��$�N���$�
intervju 28/4). 

~��"������������+����'����������%����������������	�"���������������������
belysning mitt på torget förutom masterna med dess röda lampor. Trots det 
har Haglund aldrig hört talas om att någon känner obehag av att vistas på 
torget när det är mörkt. Han menar att det kan bero på att gatulamporna runt 
torget lyser upp fasaderna och att de som vistas här kan från ena sidan av 
��������+������*���������������������}V���%��$�N���$��������%�{w�����

Stortorget blev under restaureringen byggnadsminnesförklarat av Länssty-
relsen. Det menas att det är statligt skyddat och att det krävs tillstånd från 
Länsstyrelsen för att göra några permanenta ändringar på torget. Men det 
krävs även tillstånd från Kalmar kommun som står som fastighetsägare av 
torget samt Statens konstråd då hela torget betraktas som ett konstverk. I och 
med detta kommer det att vara svårt att få igenom några förändringar som 
skulle ändra karaktären av Stortorget. Många av byggnaderna omkring torget 
+������
�,"������	�����$�,������������
��%�����������������������

Haglund förklarar att de under processen mötte på motstånd från allmän-
heten. Antingen var invånarna rädda att torget skulle förstöras eller också att 
det gjordes för små ingrepp och att de förväntade sig mer av restaureringen. 
Kommunen höll allmänheten uppdaterade genom att bland annat ha utställn-
������������������%	�����
������,�,���������}V���%��$�N���$��������%�{w�����

Många har klagat på fältstenen och att den är svår att gå på. Haglund förkla-
rar att de har funderat på att lägga sand på torget för att ta bort ojämnheterna. 

Bild 13. Bild på en av brunnarna på Stortorget. Brunnarna är försedda med blankslipade betongblock med 
inslag av galler.

Bild 14 och 15. Bild på gatubelysningen runt Kalmar Stortorg.
Gatubelysningen är av äldre utförande och har gulfärgade lycktor. 
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�������%���������+����+���	"�������*����$��+�'*���������������,����������

Haglund berättar hur de har planerat ett torg för 100 år framåt. De rensade 
torget från bilar och uppdelningen som torget hade för att skapa ett samman-
hållet rum med en ren yta för att kunna hålla olika aktiviteter och evenemang. 
På det här sättet växlar Stortorget mellan mycket och lite folk. Haglund menar 
att det kan vara skönt att komma till en öppen och tom yta efter att ha gått på 
�����
��������������'�����	����}V���%��$�N���$��������%�{w�����

Trots det motstånd de mötte har Stortorget fått priser och hedersomnäm-
������'*��,+�����''��������	���*[�����������$�'�
���������������������$�{||�$�
����X�"���;�����%����'�~������������������}X;~��$�{||�������%������:�����'���
��,���:%,��������$�{||��}��������������
�$�Kalmar Stortorg$�{||�$���{#����

När Haglund får frågan om torget blev som han hade tänkt sig svarade han 
att det hade blivit bättre än vad han hade hoppats på. Just för att det är en 
������+��	
����������	�����+���������������'+����	�������
������������������
�����%�����%	����������}V���%��$�N���$��������%�{w�����

�������V���%�����%���������
���������������	+����������������������������	���'-
éverksamheter. Han ansåg att den lämpligaste platsen vid torget var i de byg-
gnader som ligger söder om Stortorget. Men för att det här ska vara möjligt 
krävs det att fastighetsägarna är intresserade av att hyra ut sina lokaler. 

Bild 16. Bild på byggnaderna i Stortorgets södra del med rådhuset till vänster. 

6.4.4 Kalmar kommun & Statens konstråds     
 förnyelseförslag av Kalmar Stortorg
Boken om restaureringen över Kalmar Stortorg sammanfattar projektets vikti-
gaste delar. Projektet var ett samarbete mellan Kalmar Kommun och Statens 
konstråd för att förnya och skapa ett bättre torg med konst och arkitektur. 
Boken är uppdelad mellan de fyra viktigaste aktörerna där de beskriver och 
��		������������������������+������<*'����$�������+��������$����	�W��%��$�
��������$�W���������Y�,��������$�����������������������'*����������������
��
����N����V���%��$�������������������������������'*�����	�����		%��}����-
����������
�$�Kalmar Stortorg$�{||�$�������

6.4.4.1 Eva Löfdahl (1953-)
Eva Löfdahl arbetar som konstnär och är verksam i Stockholm. Det kapitel 
som hon har skrivit i boken handlar om platsens balans och utformning. 

Första gången Löfdahl besökte Kalmar Stortorg försökte hon uppskatta tor-
gets storlek och volym. Löfdahl kom fram till att höjdskillnaderna från domkyr-
kan och omkringliggande byggnader gav Stortorget en stark karaktär men att 
��������
��������������
���������%'��������������	����������������%	�}{||�$�
s.55). Det var också under den här vistelsen som Löfdahl insåg att torget 
hade förutsättningar för att rymma många människor på samma gång om 
tillfälle fanns. Torget i sig saknade liv och energi. Löfdahl såg som sin uppgift 
����+�����,��������
��������}{||�$�������

Bild 17. Bild på Kalmar domkyrka med tre av stålmasterna i förgrunden. 
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Tillsammans med arkitekten Adam Kahn kom de fram till hur markbeläggnin-
gens utformning och material skulle se ut och vart brunnarna samt masterna 
skulle placeras. De gjorde en inventering av Stortorget - hur människorna 
�*�������$���������
���������	���%��������
�	������}{||�$����`��

Löfdahl skriver om något som hon kallar för städning. Med städning menar 
hon att man kan öka energin och ordningen i det offentliga rummet. På Stor-
torget kan det kopplas till bilarna och parkeringsplatserna. Genom att ta bort 
dessa kan det skapas ny energi som satsar på fotgängare och cyklister samt 
�������,+�������������������
��������}{||�$����_��

Löfdahl menar att det privata och offentliga rummet mer och mer går in i 
varandra. Idag vill människorna att det offentliga rummet ska vara likt ens 
hemmiljö och att de inte längre ska vara formella. Man försöker möblera plat-
������	�������������$�	��������"���'*�������*��������
��	,�������	�	*�������
I projektet kom de fram till att de inte skulle göra samma sak med Stortorget 
utan att det fortfarande skulle vara ett formellt offentligt rum med en stark 
������+��}{||�$��������<*'�����	���������
����������������������������'*����
�
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�������%�������+��'+������}{||�$����#����

6.4.4.2 Adam Caruso (1962-)
Adam Caruso arbetar som arkitekt för arkitektkontoret Caruso St John Archi-
tects i London. Han beskriver i ett kort kapitel om Stortorgets utformning och 
tankarna kring markbeläggningen.
 
Caruso skriver hur projektet varken stärkte den funktionella och etniska nöd-
vändigheten. Eftersom Stortorget är en historisk plats och som har en dialog 
mellan domkyrkan och rådhuset ville de inte att torget skulle förlora det. Inte 
heller såg de att torget kom i sin fulla rätt då de innan restaureringen hade 
�
����,������������
��������}{||�$���#�z#���

Carusos första intryck av Stortorget var dess markbeläggning. En del av tor-
gets historia är stenbeläggningen. Stenarna kommer från närliggande marker 
och har en symbolisk betydelse från när jordbrukssamhället blev till stadskär-
������		�������������%������||�
�������$��"����������������	���+�'*������-
���������������	�����������"���	��������%�������+������	�%�'��	������������������
�������������,���������	����������
������	���������+�������������"��%�'��	�������
med dess tomhet och storhet skulle koppla samman med den rymd som de 
gamla åkerfälten skapade. Torget skulle inte heller vara till för bilen längre 
utan fotgängarna skulle  hamna i fokus. Därför skapades stråk över torget och 
samlingsplatser med ett jämt underlag. De partier med fältsten lades om och 
de platser där det saknades sten lades nya liknande stenar för att skapa en 
��		���
�����"���}{||�$���#���

Bild 18. Illustration över masterna och brunnarna på Kalmar Stortorg. Sex av masterna står på torget och 
fem är utplacerade på hustaken. 

Bild 19. Bild på den gamla fältstenen och de nummerstenar 
som man använde till torghandeln.

N
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6.4.4.3 Catharina Gabrielsson (1964-)
Catharina Gabrielsson arbetar som arkitekt och var projektledare för Statens 
konstråd (1998-2002). I kapitlet redogör hon projektets process från förslag till 
genomförande.
 
Gabrielsson förklarar att det från början fanns tre olika förslag på Stortorgets 
utformning. Varje förslag var gjorda i en grupp bestående av både konstnärer 
och arkitekter. Det här var en viktig del då de ville ha ett samspel mellan det 
������+���������������������������%�'��	������}{||�$���##$w#���X������+�����-
mar kommun lämnade in en ansökan om en restaurering över Stortorget var 
det formulerat att ett samarbete mellan konstnärer och arkitekter önskades 
}{||�$���w����

Projektet handlade om att fokusera på rummet. Därför gjorde de ingen skill-
����
���������%������������������������������'*��������������+���������+�������
�����������	������������������������������	�������$�'�
�����������������%��������
från funktion till gestaltning. 

Det förslag som vann hette ”Field of Stones” och var ett förslag av tidigare 
�+	�������*���$�����<*'������������	�W��%���	����Q*��������,���������
�
Stortorgets uppkomst från åkermark till stadskärna. Den nya markbeläggnin-
����+�������
������+��������������������������*����������$����������'���������
	+������������*������*����
���	���������������+�����$���	��������������
'*��	+��������������	����
�}{||�$���##���Q*������'*���+�����������"�����������
'��	�+�������
��%	���������
��$������*�����%	���	�	����������	����*���
lampor på höga stålmaster och ett lägre rum som markerades av vatten i 
underjordiska brunnar. Genom att arbeta med det gamla materialet menar 
Gabrielsson att det inte lika tydligt går att se vad som var nytt och gammal i 
'*��������}{||�$���#`���
 
������,��	���	����������������������	�������������������"��$�����������%	�
på 107x98 meter. Ett annat problem var att under 1900-talet hade bilen fått 
en större betydelse och gradvis tagit över torget mer och mer. En rapport 
�������������������������
�$��+�����+������	�'��	���������������������%��-
������������,��	$��Man upplever att torget saknar aktivitet och det är väl inte 
så konstigt eftersom affärscentrum ligger längre bort.��}{||�$���w�����������-
get utgjorde en bakgård till affärscentrum och köpgatorna tog slut vid torget 
samt att torghandeln sedan länge hade tynat bort. Det här låg som grund 
för torgets livlöshet. Gabrielsson menar även att när Stortorget förlorade sin 
	�����+������$���	��������������������������������	�����	�"������������

�''��������,"����������+�����$�'*������������+�����������������������������,����
���������*����'����}{||�$���w�������'*������������������
���	������	�����,�-
tydelse beror även på hur samhället och människan har utvecklats med tiden 
z��������%���������$���	������������$�*���������,�����+��������������		��-
���������������N����V���%��$��������������'*�����	�����		%����������������

������	�����������������������%����%���������������������������������'*���������$�
utan att det skulle vara formellt och monumentalt. Därför blev det vinnande 
förslaget det självklara valet eftersom det skulle stärka rummet utan att bidra 
	���'*��	"�����'*�+���������	�����Y�,���������}{||�$���w������

Gabrielsson tar även upp de problem som uppstod under processen. Det hon 
nämner är problemet som uppstod då de ville ta bort parkeringsplatserna på 
Stortorget. Näringsidkarna hävdade att det skulle påverka handeln om dessa 
�����,������������%����	����*��������	������"������������������������
���������
bort samt att utöka antalet platser. Ett annat problem som uppkom och som 
var mer problematiskt var att någon vände sig till den antikvariska tillsyns-
myndigheten hos Länsstyrelsen i Kalmar och hävdade att Stortorget skulle 
skyddas. Det orsakade ett års avbrott då kommunen väntade på en rapport 
'�
��������������������'�
��������%�����������}{||�$���`����;��%�%����{|||�
offentliggjordes rapporten och 2002 blev Stortorget byggnadsminnesförklarat 
av Länsstyrelsen. Men under den tiden hade projektet bearbetats och till 
�����������������	��+�������+������������������$�,������������������������"��
,%���
��������$�������������������������+���������z����������������������

Bild 20. Bild på omkringliggande byggnader och platsbildningen framför rådhuset.
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utformning av trottoarkanter. I och med byggnadsminnesförklaringen blev 
det tidigare godkända förslaget och varje detalj beroende av Länsstyrelsens 
,���%��}{||�$���`#���

Gabrielsson förklarar att det blev en del ändringar i genomförandet. Några 
ändringar var att de släta ytorna vid domkyrkans ingångar blev mindre för att 
inte göra för mycket intrång på den gamla stenbeläggningen. Dock fanns det 
en gräns på hur små de kunde göra dessa ytor för att de skulle vara mo-
tiverade. De svåraste problem som uppkom handlade om den konstnärliga 
,�����z���������������,�%�����������	�����������%�����������"������������	�
någon togs bort försvann den enighet de försök att skapa. Eftersom det var 
konstnärligt begrundat blev det svårt att argumentera och motivera för placer-
ingen. Gabrielsson menar att projektets mening hade gått förlorad om placer-
�����������������
��������������	���������%���
�+���������������"���	�����$�
men minsta förskjutning skulle framkalla ett ”system” och en ordning de inte 
������������:�����������+�������'*������'�
����+����+������,���+'���}{||�$���_|_���
;��������������������������*�����������{||��}{||�$���_|����

6.4.4.4 Mats Haglund (1957-)
Mats Haglund beskriver kortfattat om kommunens syfte till förnyelsen. 

Haglund beskriver hur kommersen minskade på Kvarnholmen och hur många 
affärslokaler stod tomma. Centrum hade sedan ett tag tillbaka dominerats av 
,����������������������$�����������������������������	���*�������"���*���-
trumet Giraffen utanför Kvarnholmen orsakade att handeln minskade vilket 
gjorde att både Kalmar kommun och Kvarnholmens centrumförening ville 
satsa på centrumförnyelse för att få igång kommersen samt skapa en attrak-
tivare stadskärna. Sammanlagt var det 86 fastighetsägare och kommunen 
som tillsammans satsade 10 miljoner kronor för upprustningen.

Q*�%��	�������������%���������+����%�<��	������$��+��������,������������
nya gågator. Haglund förklarar att Stortorget blev den sista platsen att rus-
tas upp eftersom det var länge oklart hur de skulle göra med det. Flera olika 
'*������������%�������$�	
����	���'*������'*�������+���,��������������	���
������������������������������	���+������������$����������$���'��������������
�����������������������'*��������,�������������������������������%��%�������-
iska värden.   

1998 påbörjade kommunen planeringen av Stortorget med Haglund som 
ansvarig projektledare. Målsättningen Kalmar kommun hade var att torget 
skulle bli mer användbart och vackrare. De var överens om att torget skulle 
,�����������	�������$�����,����������+��,��������'*������������������������
evenemang. Stortorget skulle endast vara på en marknivå med markbeläggn-
�����������������z���������%������~����������*�������������	�����������������-
na skulle tas bort och de hade förhoppningar om att torghandeln åter skulle 
blomstra. Genom att skapa någon form av konstupplevelse hoppades de på 
�����*���������������������������	������*�������}{||�$���__�z__�����������
och allmänhetens intresse för Stortorget har varit en viktig del under hela 
������������		%�����������	�������$�%���+������������������	������+��
���
�������%�������������������
��������}{||�$���_{���

Haglund beskriver att Stortorget nu är en öppen och lugn plats i den täta stad-
skärnan och att den kan locka till användning bland annat till torghandel och 
aktiviteter. Det är inte längre en plats som domineras av bilar utan är en plats 
för människor. En plats som kan tas i besittning i några timmar eller dagar av 
vem som helst. Haglund menar att om Larmtorget är det trivsamma och folk-
liga torget så är Stortorget det storslagna och mäktiga torget. Få städer idag 
���������������	��������������������,����%�����	����	���������������������
torg är enkla att fylla med möbler och planteringar för att skapa en trivsam 
��	��'+����
����������,��*��$�	����������,���������,��*�������
���������
�+��	+������������������������+	���������}{||�$���_{�z_{#���

Bild 21. Bild med vy mot Västra Sjögatan, Storgatan och platsbildningen med sittplatser. 
Småskalig torghandel brukar stå här vissa dagar i veckan. 
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6.5 Larmtorget, Kalmar
6.5.1 Inventering
6.5.1.1 Karaktär
Larmtorget ligger i västra delen av Kvarnholmen och är ett levande och 
socialt torg. I och med restaurangerna som ligger vid torget skapas en social 
atmosfär med prat och skratt hela dagen. Det behöver inte vara mycket liv på 
själva torget för att torget i sig ska kännas levande och tryggt. Med butikerna 
intill skapas mycket rörelse vid torget. 

6.5.1.2 Infrastruktur
Larmtorget ligger mellan Larmgatan och Västra Vallgatan. Båda gatorna är 
stenlagda för att hålla en låg hastighet då det vistas många fotgängare och 
�"���������+�������+��'�+	���<��	��������	�+���������������'��������+�����
��������������������	����������%,���������+���%��������

6.5.1.3 Byggnader/Service
Byggnaderna som ligger vid Larmtorget är främst restauranger och butiker 
men också ett hotell och Kalmar teater. Restaurangerna har uteserveringar 
på torget under våren och sommaren. Byggnaderna är mellan två till fyra 
�
��������*����Q���������+����%��$�'�+	�������%����"����������%��$���
�������
orange. Affärerna är på gatuplanet och lägenheter och kontor på resterande 
våningar. Bild 22. Illustration över Larmtorget. 

Kartmaterial från Kalmar kommun.

Kalmar 
teater

Bild 23. Bild över Larmtorget, med Kalmar teater till höger och Frimurarhotellet med restaurang i bottenvå-
ningen.

N
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6.5.1.4 Markbeläggning
Markbeläggningen på Larmtorget består av små- och storgatstenar och större 
stenblock. Stenläggningen ligger i större kvadratiska rutor med ett kryssmön-
ster. Mellan dessa ligger s.k. fyllnadssten av smågatsten. Marken är plan och 
�����������������������������	�������������������������

6.5.1.5 Användning
Torget används både som träffpunkt och som passage. I och med alla res-
��%�������	���%������������������,%����������������������	"������*������
�
Larmtorget. På sommaren används en scen för musikevenemang och hela 
torget fylls med människor.

6.5.1.6 Målpunkter/Mötesplatser
Målpunkter på Larmtorget är restaurangerna men också scenen som står året 
�	�
����������������+����'�+	���
���		����$��+���������,����%��+�����
Vasabrunnen på Larmtorget kan användas till mötesplats. Den är tydlig och 
det är många som känner till den. 

6.5.1.7 Sittplatser
�������������,+�����
�������$����������%���������������%��	���������
��
med ryggen mot lamporna vilket gör att de som sitter där får olika vyer över 
torget och gatorna. I och med bänkarnas placering lämnas torget öppet i mit-
ten. Kanten runt Vasabrunnen används ofta att sitta på. 

Bild 26. Bild på en sittgrupp i ena hörnet på Larmtorget. 
Placeringen ger möjlighet till olika vyer.

Bild 25. Bild på Vasabrunnen med två restauranger i bakgrunden.

Bild 24. Bild på markbeläggningen på Larmtorget. 
Stora stenblock, storgatsten och smågatsten. 
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6.5.1.8 Belysning
:
��������������������%��	���	��������"��������������������+�����������%��
mot hörnen på torget. De står inte intill någon byggnad men inte heller mitt 
%���
���������X����������,��"�����������
�'����������������'�
���''+������
och restaurangerna. 

6.5.1.9 Grönska
Utmed varje hörn på torget är det planterat tre träd i en symmetrisk ordning. 
Träden skapar skugga vid bänkarna och sommarscenen. Vid bänkarna står 
även stora krukor med planteringar. 

6.5.1.10 Siktlinjer
Mitt på Larmtorget är vyn öppen längs med hela Storgatan och Olof Palmes 
Gata. Därifrån går det även att se en bit längs Larmgatan och Västra Vallga-
tan. Men utöver det är det byggnader som ligger runt om torget och täcker 
vyn. 

6.5.1.11 Rörelse
Främsta rörelsen är av fotgängare och cyklister och passerar rakt över torget. 
���������������%�	+�������,��+���������	�	+����������'*�����	�������-
gatan och Olof Palmes gata kan vara riktlinjer för det. Fordonens riktning på 
Larmgatan är från norr till söder.  

6.5.2 Platsanalys
6.5.2.1 Camillo Sitte
<��	�����������������������������������������������	���%����������������������$�
som redan är nämnt. Torget var inte heller till för marknad eller torghandel. 
����������
������������������<��	������$��+�����������	���

På torget står ingen fristående byggnad utan alla byggnader är sammanbygg-
������������������������+�������������������:
����������*�����������������-
,�%����$�������
�������	����
��������	�������������������%���������:��������
bredd och längd har ett bra samspel med byggnaden i söder som sträcker sig 
*��������������������,�����}_`w{$����{���

6.5.2.2 Richard Sennett
Larmtorget utgör en del av Kvarnholmens rutnätsplan och har en kvadratisk 
form liksom kvarteren i staden. Torget ligger i samma höjd som Storgatan 
som osynligt fortsätter över torget. Larmtorget ligger därför samma höjd som 

Stortorget. Torget har en fri yta i mitten men eftersom platsen är omgiven av 
restauranger och butiker är det en välbesökt plats och fungerar därför inte 
som Stortorget som en plats där invånarna glömmer bort kaoset på gatorna 
och i butikerna. Trots att platsen är lugn så hörs alltid sorlet av människor 
��	������������*�����$��
����	���������*��
������������}_``{$���������

6.5.2.3 Gordon Cullen
Larmtorget stämmer bra in på Cullens beskrivning av vad han beskriver som 
��������������������}{||w$���_||������������	���%�������������$���+��������*�����
��	�����'%������,
�����	���%����������"����:
���������������������������
i form av staket som skiljer torget och uteserveringarna åt. För övrigt är torget 
öppet och framkomligt. Markbeläggningen är jämn men skiljer sig mellan 
gaturum och torg. Det är för att människorna som vistas där ska veta att de 
nu kommer in i ett nytt rum och att det uppmärksammas. 

Vasabrunnen på Larmtorget kan fungera som en målpunkt för människor när 
���������+''��$����������������	������,�����'*���������������	���������		��������
rätt plats. 

6.5.2.4 Jan Gehl
:
�<��	����������������������	�,+�����	�������
�����������	*����������	�
�
kanten av fontänen och scenen. Bänkarna står i tre av hörnen på torget och 
är placerade åt olika håll vilket ger människorna en möjlighet att välja vy själv. 
I och med att bänkarna är placerade ut med hörnen på torget lämnas mitten 
fri för olika aktiviteter. Under sommarhalvåret har restaurangerna uteservering 

�����������������}{||�$���_��$_�_���

Larmtorget har en jämn markbeläggning som är lättframkomlig för alla. Det 
������������������
�������������������	���������������������%����������+��
�
en jämn nivå. Att stå på Larmtorget en längre stund känns inte riktigt opti-
	�����'�����	����������������
���������������,�������������������������+������
reklampelare att luta sig mot men ingen bra vägg då det mesta av fasaderna 
��	����,���	�%����������������}{||�$���_�#z_�w��
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6.6 Stortorget, Karlskrona
6.6.1 Inventering
6.6.1.1 Karaktär
Karlskrona Stortorg är en stor och öppen plats med grönska och mycket bilar. 
Större delen av torget består av parkeringsplatser och resterande yta är tom. 

6.6.1.2 Infrastruktur
�������+���	����������������+��,
��������,�������������������������*�$�'*�%-
��	��+����������+�������������	�+��,��'����:
�����������������	
���������-
����������$�'��	'*�����������
��%���������+����	������������
�������������%���
kyrkan. 
 
6.6.1.3 Byggnader
~"�����������%��������������+��	��������
������'"����
��������*�������������
'���������+����%������������$�	���+����������:
���������*�����������
��Q��-
������"�����	���������*���'����$�	�����	�����
���
��%�����������"��+���
Trefaldighetskyrkan. Dessa tre byggnader utmärker sig på platsen då de har 
samma färg och är storslagna jämfört med resten av bebyggelsen. De övriga 
byggnaderna rymmer kontor och bostäder. 

Bild 27. Illustration över Karlskrona Stortorg. 
Källa: Blekinge Tekniska Högskola

Bild 28. Bild på Fredrikskyrkan med det öppna torget i förgrunden.

N
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6.6.1.4 Markbeläggning
Markbeläggningen består av små- och storgatsten och fältsten. De stora gats-
tenarna används för att skapar ett geometriskt mönster över torget i form av 
en kvadrat med en spets mot domkyrkan och en mot rådhuset. Smågatstenen 
täcker större delen av ytan och ligger i olika mönster. I den västra delen av 
torget framför rådhuset ligger fältsten. 

6.6.1.5 Användning/Service
����������+����'*�������������'�����$���	������������'*��������������;�
,"�����������%���������������,����������������%������$�����%�+�������,���
��������%���$������,�,��������������
���������$���������������������	"���������
och rörelse runt platsen.

6.6.1.6 Målpunkter/Mötesplatser
���������	
����	
�%������
����������������������������������+��Q������-
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människor på och runt torget. Dock är platsen så stor och öppen att det ändå 
kan kännas ödsligt. Som mötesplats kan man använda sig av Statyn av Karl 
XI då många känner till den och den står synligt och mitt på torget. 

6.6.1.7 Sittplatser
N����
��������������������'"���,+�������	���
���%�������"�����������;�����
likaså utanför rådhuset. Vid den norra delen av torget intill fasaden står 17 
bänkar utplacerade. Åtta stycken står intill fasaden medan nio stycken står 
i tre olika grupper placerade åt olika vädersträck. Här sitter det alltid männi-
skor. 

6.6.1.8 Belysning
������������������������������%,��"������
�������������;����������"�����������;�
står fyra gatulampor av äldre utförande med fyra lyktor i varje. Mitt på torget 
står fyra höga gatulampor med sex lyktor i varje och runt om torget vid gator-
������������������%,��"�������

6.6.1.9 Grönska
:
�������������������+�,���+����"����������Q��������"�������	����������"���
Intill statyn är det även planterat blommor. På och vid torget står det blomster-
krukor utplacerade. 

6.6.1.10 Siktlinjer
Stortorget är slutet kring bebyggelse men med de stora öppningarna i norr 
och söder vilket inte ger känslan av att det är ett slutet rum. 

Bild 29. Bild på Markbeläggningen med dess olika material. 
Fältsten till vänster, storgatsten i mitten och smågatsten till höger.

Bild 30. Bild på statyn av Karl XI och rådhuset i bakgrunden.
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6.6.1.11 Rörelse
Rörelsen på torget är inte utmärkande på något sätt utan människorna rör 
sig över torget på olika sätt och de följer inga speciella stråk. Rörelsen sker 
����
��%����	�������������$�,
���	���,���������	�'���+�������V+���*���������
	���������$�%��'�������������������,���+�����

6.6.2 Platsanalys
6.6.2.1 Camillo Sitte
Stortorget i Karlskrona är ett torg med en central kyrka och rådhus som Sitte 
,���������}_`w{$���{|��������������+������������	������������������	�����
Torget är stort och öppet och det är byggnaderna som framhävts. Dock är det 
�+�������������	�"����������	�������,��������$��
����������,%�������������-
tauranger runt omkring. Sitte menar att det ska vara en lugn och stillsam plats 
�+��	+������������		����'�
��������}_`w{$���{{���

Sitte skriver hur platsen ska vara sluten med dess öppningar ute i gatuhörnen 
'*�����������'�
����,"����������"��������}_`w{$����#��������+�������������,���

�������������
����������������*�����������	������
���������

Torgets bredd och längd har en bra balans mellan Fredrikskyrkan och råd-
huset. Rådhuset som har en bred fasad stämmer överens med torgets bredd 
och Fredrikskyrkans längd har en bra balans till torgets längd. Dock är torget 
väldigt stort och öppet vilket kan leda till torgskräck. Stortorget har en staty 
av Karl XI mitt på torget och kan kopplas till Sittes beskrivningar om hur vi i 
	����������'"������''����������������	����}_`w{$���{����

6.6.2.2 Richard Sennett
Stortorget är placerat i mitten av Trossös rutnätsplan. Sennett beskriver hur 
�����''�����������������%������������������+��	+������������	��'�
��������$�
	����������������������������%�������	���%��������������}_``{$������������-
torget är därför inte en plats där de kommer ifrån kaoset. 

6.6.2.3 Gordon Cullen
Mitt på Stortorget står en staty som skulle kunna användas som samling-
�������
�����+���"���������	
�����+��������������}{||w$���{����;��+�����������
�������������������*�����������%���������������	�,
�������������	������������
��������W%������������'*������������������}{||w$���_#���^+��	�����		���'�
��
väst och ska till torget går det inte se torget utan endast övre delen av Fre-
������"�����������	�����		���%�'*��,�������Q*�%��	��*������������������

���������
����+������	��*����%�������"��
�������$�����+���+�������������*����	���
det visar också att människor inte ska vistas inom det. Uteserveringarna är 
också ett slags hinder då de stänger ute människor som inte är inne på res-
taurangen. Markbeläggningen mellan Stortorget och avgränsande ytor delas 
���	�������������������������������	���,��+�������}{||w$��������

6.6.2.4 Jan Gehl
:
������������������������������	
���������������������������
�	
����	����
på torget utan mer avsides. Det här är ett bra val att placera ut bänkar på då 
det är många människor som rör sig här utan att bänkarna står i vägen. Det 
+����������
������	���������+�$������������Y����,����������������������������������
�
��		�������}{||�$���#���
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������������������,���	*���������������������%$��
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�%�������	����N���������
��������������,"������������������'*��������������-
�������%�������������
�,������������������������	����%��������	�������+���}{||�$�
s.147-148).

Bild 31. En bild på “serial vision“ med en höjdskillnad framför Stortorget och Fredrikskyrkan.
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6.6 Förändringsförslag
Utifrån den information som har redovisats i uppsatsen har tre scenarier över 
Kalmar Stortorg utförts och dessa skapar olika förutsättningar för platsen. 1) 
�����
���������������������	�����+�����������'*��*����*����������������������$�
2) att vissa delar av torget  görs om för att skapa en attraktivare plats och 3) 
�����"����
�������������'�
������������������
����������,�����		����+�������-
are. Under varje scenario beskrivs de förändringar som sker och vad för kon-
sekvenser och möjligheter det får på platsen. Eftersom Kalmar Stortorg är ett 
byggnadsminne och konstverk är de tre scenarierna inte speciellt omfattande 
då de inte ska motverka Kalmar kommuns nuvarande utformning för mycket 
och för att det ska vara relevant för platsen. 
 
6.6.1 Scenario 1 – Inga förändringar sker
;����������_�%�'*�������������
����'*�+��������$�%�������	������������'*�,����
som det är i nuläget. Som grund för det är att Kalmar kommun ville inte skapa 
�����"���<��	����$�	�����'��������,%������%������������������������������+��
stadens invånare kan komma bort från kaoset på gatorna och kunna sätta sig 
ner och slappna av. Torgets nuvarande utformning med dess avskalade rum 
+�������'*�����������������������$��	
���	������$������%�����
������+������'*������
många människor ska få plats på samma gång. Som Haglund skrev behövs 
,
�������������*���������������������������������}��������������
�$�Kalmar 
Stortorg$�{||�$���_{�z_{#���

Torget har en kulturhistorisk bakgrund med en betydelsefull markbeläggning 
�����+����+���������,"������	�����'*�������$������������
��*��������
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utföra några större permanenta förändringar. Det enda som bör göras något 
åt är att masterna samt brunnarna repareras så att det konstnärliga inslaget 
på torget återställs. 

Eftersom scenario 1 låter Kalmar Stortorg vara som det är blir konsekven-
serna för platsen samma som det är idag. Det vill säga att invånarna i staden 
inte vill vistas på torget och att torghandeln fortsätter att vara småskalig med 
tre till fem torghandlare. Torget förblir en tom och öppen plats med få besöka-
re. Möjligheterna som bildas är att torget lättare kan ändra utformning den 
dag då det åter blir aktuellt.  

Vad som förändras i scenario 1:
>�~�%�����������	����������������

Bild 32. Situationsplan över scenario 1. I scenariot sker inga förändringar på Kalmar Stortorg utan torget 
förblir som det är i nuläget.

Kartunderlag från Kalmar kommun.
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6.6.1.1 Karaktär
Karaktären på Stortorget förblir tomt och öppet men behåller också den 
historiska och gamla karaktären. Det stora tomma rummet som torget bildar 
med den höga domkyrkan skapar både en pampig känsla men gör också att 
personerna som vistas på torget känner sig betraktade.   

6.6.1.2 Infrastruktur
;������+������������
����������������������+����z�������������*������'����+�-
��������������������������������+����,
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den även fungerar som en på- och avlämningsplats. Vid Stortorget ändras 
markbeläggningen från asfalt till fältsten och storgatsten. Detta för att sänka 
hastigheten då många fotgängare och cyklister rör sig här. Norra Långgatan 
+��������������������������%�������+����	��������"������������'���+�������

6.6.1.3 Byggnader/Service
Scenario 1 förändrar inget i byggnaderna runt omkring och det kommer inte 
������
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��	�"���$��
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ett antal i trä och två i betong. Karaktären på byggnaderna är en blandning 
mellan gammalt och nytt. 

6.6.1.4 Markbeläggning
Markbeläggningen förändras inte utan Kalmar kommuns nuvarande utformn-
ing förblir som den är. Större delen av markbeläggningen består av fältsten 
som har funnit på torget sedan det invigdes 1703. Tvärs över torget går ett 
stråk i höjd med Storgatan och består av betongblock med inslag av småsten. 
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betongblock. Brunnarna repareras för att det konstnärliga inslaget återställs.

6.6.1.5 Användning
Stortorget används främst till passage och till småskalig torghandel ett par da-
gar i veckan. Människorna går ofta över torget för att komma till andra sidan 
Kvarnholmen. Det är inte många som stannar på torget på grund av bristen 

������������$�����������������,+���������������
�	����'�����	���������������
något att titta på går människorna vidare utan avbrott.  

6.6.1.6 Målpunkter/Mötesplatser
N
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där väldigt många blir avsläppta och hämtade. 

6.6.1.7 Sittplatser
�����+�������*���������������,+�����
����������	��'"���,+�����%���'*���
�-
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till domkyrkans huvudingång används ofta att sitta på då man får en överblick 
över torget. På sommaren har Café Dream en mindre uteservering på Stortor-
get intill Västra Sjögatan. 

6.6.1.8 Belysning
����,��"��������	������+��������%��	������+�����%�'*��������	���
���+�����
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Lamporna ger inte ett speciellt starkt ljus och eftersom torget saknar belysn-
����	����
��������,���������+������	*����������+�	����,��"��������	������	����
på Stortorget är de sex stålmaster som kom till vid restaureringen. Dessa 
kommer att repareras för att återställa det konstnärliga inslaget på Stortorget. 

6.6.1.9 Grönska
Den grönska som kan påträffas är lite blommor i krukor vid bänkarna utan-
'*���
��%�����������������������������������������*����$����������+��������
buskar. 

6.6.1.10 Siktlinjer
~��������������������
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���+����	����
���������������������������
längst med Storgatan åt väst och öst. Men från denna plats går det inte att se 
så långt om man blickar åt de andra riktningarna. Domkyrkan åt norr och i de 
andra väderstrecken byggnader. 

6.6.1.11 Rörelse
Rörelsen på torget är främst på stråket i höjd med Storgatan men många går 
även direkt på fältstenen. Runt Stortorget är det mycket rörelse från fotgäng-
are och fordon. 
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Bild 33. Situationsplan över scenario 2 med det tredje förslagets markbeläggning (6.6.2.4.3). En större yta 
läggs om till storgatsten och kaféverksamhet med uteservering i södra delen av torget.

Kartunderlag från Kalmar kommun.

N

Innehållsförteckning
 Gatubelysning
 Mast
 Brunn
 Torghandel
 Fältsten
 Storgatsten
 Kafé/Uteservering

6.6.2 Scenario 2 – Mindre förändringar sker
;����������{��*���������������	$�	�������������'*������������'*�+��������$�%�����
endast ändringar som bidrar till att torget blir attraktivare och mer levande. 
I det här scenariot skapas möjligheter för att ha kaféer i bottenvåningarna 
med uteservering i byggnaderna söder om torget. Markbeläggningen kom-
mer att läggas om vid Västra Sjögatan för att underlätta för torghandeln och 
människorna som vistas här. Tre olika förslag på utformningen av markbeläg-
gningen intill Västra Sjögatan har gjorts för att undersöka vilket som är bäst 
anpassad för torghandeln och Stortorget. Stråket mitt över torget behålls 
��������������,+������;�����	�������������������+�$���������������
����	�	����
���+����
����������		�����������������������������+���X����������	���,��+�-
gning kommer att bevaras. Belysningen runt torget bevaras för att kopplingen 
��������������������������������������;��������������������
������	�������
objekt i mitten på torget då man inte vill förhindra för olika aktiviteter. Torget 
kommer fortfarande att vara en öppen plats där stora folksamlingar kan vistas 
samtidigt. Masterna samt brunnarna skall repareras så att det konstnärliga 
inslaget på torget återställs. 

Konsekvenser och möjligheter som blir av scenario 2 är att Kalmar Stortorg 
blir ett mer attraktiv och levande torg. Kaféverksamheterna i byggnaderna 
söder om torget samt de bättre förutsättningarna som markbeläggningen gör 
'*���������������*�������������
�����������������
��������������+�����������
mer rörelse på torget och att människorna inte känner sig lika betraktade 
när de vistas där. Konsekvenser som kan bli av det här scenariet är att det 
påverkar Kalmar kommuns nuvarande utformning och tankar om Kalmar 
Stortorg i och med att markbeläggningen läggs om på en viss yta och att det 
skapas kaféverksamheter med uteserveringar. Torget kommer inte att vara 
den lugna och tysta plats som det tidigare varit. 

Vad som förändras i scenario 2:
>���'������,"�����������*�����	�����������
>�Z+	�����	���,��+�������'*������������������'*��*����������������	+���-
skor
>�~�%���������	��������������
>�Q���������������������*���������%����
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6.6.2.1 Karaktär
Karaktären på Stortorget ändras från att vara en tom plats till att bli mer 
levande och attraktivt. Kaféverksamheterna med dess uteserveringar lockar 
människor till platsen vilket genererar mer rörelse. I och med att torghandeln 
'
������+	�����������*����"��������%������
�
����������'*�����������	�����
torghandeln ökar.   

6.6.2.2 Infrastruktur
Scenariet påverkar inte infrastrukturen mer än att mer människor börjar röra 
����	����������������������������������������$��������������������������+����
hastighet. I dagsläget är hastigheten redan låg eftersom markbeläggningen 
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6.6.2.3 Byggnader/Service
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lighet till uteserveringar för att bli så attraktivt som möjligt och för att kunna 
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kommunledningshuset och stadshotellet. Vid Storgatan och Västra Sjögatan 
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blandning mellan gammalt och nytt. 

6.6.2.4 Markbeläggning
���������������{��*�������������'*������}����{���_$�����{���{$�����{������
��%��
markbeläggningen kan utformas för att skapa goda möjligheter för torghandel 
att expandera och för att göra torget mer tillgängligt för invånarna. Det här 
betyder att den nuvarande markbeläggningen påverkas av scenario 2 olika 
mycket beroende på förslag. Den nya markbeläggningen kommer att vara 
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inslag av småsten. Det stråk som går över Stortorget bevaras och likaså 
platsbildningar och brunnarna. Brunnarna repareras för att det konstnärliga 
inslaget återställs.

6.6.2.4.1 Markbeläggning 1
I det första förslaget läggs det storgatsten längs med hela Västra Sjögatan. 
�����������������+	���%����������+�������'*������%�����+����'*��������������
och människorna som vistas här. Valet av placering är för att det vistas mest 
människor intill Storgatan och Västra Sjögatan och att det är här torghandeln 
håller till. Dock är beläggningen långsmalt utformad och hjälper kanske inte 
torghandeln så pass mycket som man vill eftersom torghandeln tar stor plats. 
För övrigt är utformningen bra då den kopplas samman med platsbildningen 
intill västra ingången till domkyrkan och tar inte för mycket anspråk på fälts-
tenen. 

Bild 35. Inzoomning över mark-
beläggningen.

Bild 34. Situationsplan som visar markbeläggning 1. Den nya 
markbeläggningen läggs längs Västra Sjögatan och kopplas sam-
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6.6.2.4.2 Markbeläggning 2
I det här förslaget är markbeläggningen av samma material med har en an-
nan utformning. Den nya markbeläggningen går i det här fallet inte enda fram 
till västra ingången till domkyrkan utan är utformad endast där torghandeln 
håller till. Det vill säga på båda sidor om stråket och även en bit in till torgets 
mitt. Dock kan det här förslaget kännas rörigt då det blir mindre ytor av fält-
sten här och där. 

Bild 37. Inzoomning över mark-
beläggningen.
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Bild 36. Situationsplan över markbeläggning 2. Den nya mark-
beläggningen är mer inriktad vid Storgatan och anpassad till 

torghandelns placering. 

Karunderlag från Kalmar kommun.

6.6.2.4.3 Markbeläggning 3
Det tredje och sista förslaget av ny markbeläggning är utformad så att man 
lägger storgatsten över en större sammansatt yta. På det här sättet kopplar 
man samman den lilla platsbildningen vid västra ingången och den södra 
ingången. Man tar mycket gammal fältsten i anspråk men skapar en stor 
lättillgänglig yta för torghandeln och invånarna. Den nya markbeläggningen 
känns inte rörig utan smälter in med resten av torget.   

Bild 39. Inzoomning över mark-
beläggningen.

Bild 38. Situationsplan över markbeläggning 3. Den nya mark-
beläggningen är mer sammanhållen än förslag 1 och 2 och 

smälter in med den nuvarande beläggningen. 

Kartunderlag från Kalmar kommun.
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6.6.2.8 Belysning
~��"��������
������������,��
���������,��"��������	������+��������%��	���
���+�����%�'*��������	���
���+�����	����+����z�������������*�����$��*����
kanten av torget och runt domkyrkan. De sex stålmasterna mitt på torget be-
hålls eftersom de tillhör den konstnärliga utformningen. Alla master som inte 
fungerar lagas för att det konstnärliga inslaget på torget ska återställas.

6.6.2.9 Grönska
I scenario 2 utökas grönskan på torget. Det här sker i en kontrollerad utformn-
���$��������������,��		�������%���������		����%����	������
��������������
�����+���*�����������������"������
����������,�����'*�������

6.6.2.10 Siktlinjer
Eftersom inga permanenta objekt byggs på Stortorget kommer inte siktlin-
jerna att påverkas. 

6.6.2.11 Rörelse
Rörelsen över torget förändras något i scenario 2. Kaféerna skapar nya 
röresler över södra delen av torget och torghandeln vid domkyrkan genererar 
mer röresle. Runt Stortorget är det mycket rörelse från fotgängare och fordon. 
Fordonen rör sig i riktningen norr-söder medan större delen av fotgängarna i 
väst-östlig riktning. 

6.6.2.5 Användning
Stortorget används i scenario 2 mer än tidigare. Torget används fortfarande 
��	��������	���������	�������,+���������*���������������%��
���������
invånare på platsen. Den småskaliga torghandeln har ökat i skala och lockar 
�������������	+���������������������������������+	����'���'��������+������*���
och behåller möjligheten att samla mycket människor på platsen vid större 
evenemang. 

6.6.2.6 Målpunkter/Mötesplatser
Målpunkterna på Stortorget är fortfarande torghandeln men i större utsträckn-
ing än tidigare. Även de nya kaféer är nya målpunkter och mötesplatser på 
torget. Domkyrkan är en målpunkt när det är gudstjänst eller mässa. Intill 
��������������������,%���
��������$��''+����������'������	�+��	
�%���������
N*�������������������������+��'�+	���������$��+���+������	
����,��������+���
och hämtade. På torget kan domkyrkan användas som mötesplats då alla vet 
vart den ligger eftersom den är synlig från många håll i staden. 

6.6.2.7 Sittplatser
�������,+�������	�����������+�������*����������������	���,��������
�����
�"������,��������������������������+������	*������������������"�������
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����'
�������"�%�'��	������~+�������%���'*���
��%���������"�������
�������
��������+����'*�����������
��	����"�����	�����������*��������	�+���������
������������������������+������"�������
����������
��%�	������
������+���*����
torget. I och med att många går här skapar det möjlighet att sätta sig ner en 
stund och vila. Trappan till domkyrkans huvudingång används ofta att sitta på 
då man får en överblick över torget. På sommaren har Café Dream en mindre 
uteservering på Stortorget intill Västra Sjögatan. 

Bild 40. Illustration över kaféverksam-
heterna vid Stortorgets södra del

Bild 41. Illustration över bänkarna som 
står utmed stråket tvärs över Stortorget
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torghandeln till en plats där den kan få bättre framgång.

Kartunderlag från Kalmar kommun.

�����������	���������	������!���"����
;�������������"���������������������	������'*�+��������������
���������
�������������"������
�������������������,+����������������+�������������
�	������	�������������N����V���%���'*�����������	����%�����"�����������-
deln till den saluhall som håller på att färdigställas i det gamla postkontoret 
������%���'*����������	���}V���%��$�N���$��������%$�{w���{|__���;�����	�������
�������������"�������		��������������,���*�����	��������������
�	���*�-
slig. Men eftersom torghandeln idag är så liten på Stortorget och när endast 
������������������
�������+�������������%������	����*�������}V���%��$�N���$�
�������%$�{w���{|__���N����
�������������������������'*���������'�
���������
����	������+�����������
������������%������������$�,��		�������%�����;������+��
scenariot satsar man inte på kaféer eller ny markbeläggning då målsättningen 
är att göra så få förändringar som möjliget på torget. Reparering av masterna 
och brunnarna utförs så att det konstnärliga inslaget på torget återställs.

���������������	�,������������������+�������������������"����������������
blir tommare än tidigare. Det här kan leda till att ännu färre människor vistas 
på platsen än i dagsläget. Det kan också bli så att invånarna ser torget som 
en ny plats och att det inte känns lika öde som tidigare när det var enstaka 
torghandlare stod på torget och sålde.

Vad som förändras i scenario 3: 
>��������������"����
>�~�%���������	��������������
>�Q���������������������*����
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6.6.3.1 Karaktär
������+����
������������'*�,�������������$���		�������*�����'�����	�
torghandeln försvinner från torget kan det antingen bli ödsligare eller inte på 
platsen. Då Stortorget blir ännu tommare förstärks den pampiga känslan till 
domkyrkan.   

6.6.3.2 Infrastruktur
;�'�����%��%����
�������������������������������������+����z�������������*-
������+������������������������������������+���$�,
���	��������,���������
����������������:�����,��������*��'�+	���
��+�������*����������������������-
eringsplatser längs med gatan på vissa ställen samt att den även fungerar 
som en på- och avlämningsplats. Där Stortorget tar vid ändras markbeläg-
gningen från asfalt till fältsten och storgatsten. Detta för att sänka hastigheten 
då många fotgängare och cyklister rör sig här. 

6.6.3.3 Byggnader/Service
;�����"��,"���������������"���������������		�����������������<+�����������
��*�������������		%��������������������	�������������������	����+�����
��*������������������''+������	������+��''+�$���������''+�$����������	����
�
kaféer och en sushirestaurang. Byggnaderna vid torgets södra kant är råd-
�%���$�'���������	+��������������,�	�������z���������"�������'*�������
~"����������+��	��������
������'"����
��������*��$�	����������������
�����
�
��������Q�������+����%��$�	��������������������������+�������
���,�������
Karaktären på byggnaderna är en blandning mellan gammalt och nytt. 

6.6.3.4 Markbeläggning
Markbeläggningen förändras inte utan den nuvarande utformningen behålls. 
Stortorget består av markbeläggningar av olika material. Den större delen 
����������,���
�����'+��������Q*������������������'��	��	�������'*��+����$�
funktionshindrade samt cyklister och gående har ett stråk anlagts av jämna 
,������������	��������������	
������������������������	�"���������
�����
��	�����*���	������������$�'*��������������'����+����������������*������������
På fyra ställen på torget ligger en markbeläggning i storgatsten som skapar 
����������,���������������+����������'��	'*���
��%���$�������������+�������*������
�����
���+����*����������$���
�������������+������������������
������������	-
�"���������'�	�%�������������,�%�������	������
��������,���
�����������-
försedda blankslipade betongblock. Brunnarna repareras för att det konstnär-
liga inslaget återställs.

6.6.3.5 Användning
Eftersom torghandeln försvinner från torget kan användningen minska något. 
Platsen används som passage men förhoppningsvis uppehåller invånarna sig 

���������������,+�������	������
���������

6.6.3.6 Målpunkter/Mötesplatser
N
�%����������	*���������������
�����������������������������������������-
gare en målpunkt men har nu försvunnit. Domkyrkan fungerar som målpunkt 
då det är gudstjänst eller mässa och även som mötesplats då alla vet vart 
den ligger eftersom den är synlig från många håll i staden. Intill Stortorget 
���������,%���
��������$��''+����������'������	�+��	
�%���������N*��-
�����������������������+��'�+	���������$��+���+������	
����,��������+�������
hämtade.  

6.6.3.7 Sittplatser
Förutom de tidigare bänkarna på torget tillkommer nya bänkar ut med stråket 
tvärs över torget. De sex bänkar som står vid Västra Sjögatan behåller sin 
plats men placeras så att de inte längre står på en rad utan att de är vinklade 
'*��������������������+����������������������~+�������%���'*���
��%�����"�����
fram till stråket för att invånarna ska utnyttja dem. Trappan till domkyrkans 
huvudingång används ofta att sitta på då man får en överblick över torget. På 
sommaren har Café Dream en mindre uteservering på Stortorget intill Västra 
Sjögatan. 

Bild 43. Illustration på en del den nu-
varande torghandeln vid Västra Sjögatan. 

Bild 44. Illustration över platsbildningen vid 
Västra Sjögatan när torghandeln är borta. 



39

6.6.3.8 Belysning
~��"��������
������������,������������,��"��������	������+��������%��	-
������+�����%�'*��������	���
���+�����	����+����z�������������*�����$��*����
kanten av torget och runt domkyrkan. Lamporna ger inte ett speciellt starkt 
ljus och eftersom torget saknar belysning mitt på torget blir det väldigt mörkt. 
Stadshotellet har belysning på fasaden och klädaffären Rågårds har belys-
��������+�����������''+����
���+�����������+�	����,��"��������	������	����
på Stortorget är de sex stålmaster som kom till vid restaureringen. Eftersom 
dessa inte fungerar i dagsläget repareras dem för att återställa det konstnär-
liga inslaget. 

6.6.3.9 Grönska
Stortorget får mer grönska i form av blommor och dyl. i krukor. Behövs kru-
�������"������
�+������	*��������+��	�����		����������+���������������'*������
torget ska förbli öppet. 

6.6.3.10 Siktlinjer
Siktlinjerna på Stortorget förändras inte då inga nya byggnader eller perma-
nenta objekt tillkommer i scenario 3. 

6.6.3.11 Rörelse
Rörelsen på torget är främst på stråket i höjd med Storgatan men många går 
även direkt på fältstenen. Runt Stortorget är det mycket rörelse från fotgäng-
are och fordon. Fordonen rör sig i riktningen norr-söder medan större delen 
av fotgängarna i väst-östlig riktning. 
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Kalmar Stortorg och för torghandeln i staden. 

Eftersom det tredje scenariet innebär att inga andra förändringar sker på 
torget tycker jag att Kalmar kommun istället bör satsa mer på mobila evene-
	������	�'���%��+��������$�	%��������	���$���������,����
�������������
��������������
�������������������
��
��������������+��$�%�������������+�����
förutsättningar för mer liv och rörelse på Stortorget. 

;����������{���������,������'�
���������������������,"����������+��,"�-
gnadsminne för att kunna göra några ändringar som kunde bidra till ett at-
�������������������%�����
������	�������'*�+������������$���	������+�����	�
	���,��+��������$����������+�����������,��"������'*��������������������	����
historia då det skulle ha förlorats. Vid val av sådana förändringar skulle man 
behövt tillstånd från inte bara Länsstyrelsen utan även Kalmar kommun och 
Statens konstråd. Troligtvis hade det räckt med ett nej för att sätta stopp för 
förändringen. 

Nu i efterhand inser jag att det hade varit intressant att inte bara intervjua 
torghandlare och kommunanställd utan också invånare i Kalmar för att höra 
vad de tycker om Stortorget och vad de tycker skulle kunna förbättras. Men 
jag vet också att jag inte hade hunnit med det. Likaså hade jag tankar på att 
�*���������+�%�����*�����$�	��������+����,��������
���%����������,������

Innan och i början av den här uppsatsen hade jag en negativ inställning till 
Kalmar Stortorg. Det var enligt mig ett dött torg med en icke fungerande 
torghandel. Idag ser jag annorlunda på torget. Jag tycker i och för sig att 
torghandeln fortfarande inte fungerar men att torget i sig har fått en ny be-
tydelse för mig. Genom att läsa boken Kalmar Stortorg skriven av Statens 
konstråd (2005) och efter att ha pratat med Mats Haglund förstår jag hur de-
ras tankar kring torget har gått och vad de ville åstadkomma med restaurerin-
gen. Att Stortorget inte är Larmtorget fast i större skala kan jag idag anse vara 
en bra sak. Det är bra för en stad att ha ett större öppnare torg där människor 
kan samlas på en och samma plats.

Så här i efterhand kan jag anse att valet av torg kan ha påverkat min upp-
fattning och agerande eftersom jag känner till platsen sedan jag var ung. 
Men jag kan också tycka att det var rätt beslut från min sida då jag har ändrat 
%'����������������	�����������$�����������������������������	�������������������
annat torg.

�������������	�
Uppsatsens syfte var att undersöka och diskutera hur man genom gestaltning 
kan göra offentliga platser mer attraktiva. Uppsatsen inriktade sig på torg-
	���*����������	�����������������,���������
�������,����$���������%���%����$�
teoretiska utgångspunkter och intervjuer för att leda till tre scenarier för hur 
Kalmar Stortorg kan förändras.  

Uppsatsen utgick på att besvara tre frågeställningar som jag ville undersöka:
> Kan Kalmar Stortorg genom gestaltningsåtgärder bli ett attraktivt och lev-
ande torg som Larmtorget eller bör det förbli det tomma och öppna torg som 
det är idag?
> Kan Kalmar Stortorg göras om utan att påverka Kalmar kommuns nu-
varande utformning av torget?
> Kan torghandeln på Kalmar Stortorg blomstra genom gestaltningsåtgärder 
������,*�������"�����'�
��������@

Under arbetets gång har jag genom teorier och fakta kunnat besvara dessa 
frågeställningar. Kalmar Stortorg kan genom olika gestaltningsåtgärder bli 
en attraktivare och levande plats genom att man ger bättre möjligheter för 
att torghandeln ska kunna öka och för att skapa kaféverksamheter som kan 
locka människor till torget. Dock kommer Kalmar Stortorg aldrig att bli ett nytt 
Larmtorg och bör inte heller bli det. Precis som Mats Haglund skrev i Kalmar 
Stortorg }{||�$���_{�z_{#� behöver vi både det livliga och social torget men 
också det lugna och tomma torget. För att skapa ett attraktivare torg behövs 
det göras ett par förändringar på platsen som tidigare skrivit vilket påverkar 
Kalmar kommuns nuvarande utformning - deras tankar kring markbeläg-
gningen och att torget inte ska påverkas av kommersen. Torghandeln på 
Kalmar Stortorg har en viss betydelse då den alltid har funnits på torget och 
det är vad torghandlare och invånare är vana vid. Trots det här så är det inte 
längre lika populärt med torghandel vilket har resulterat i att det står högst 
fem torghandlare på Stortorget om dagarna. De tre torghandlare som jag 
har pratat med har ansett att torghandeln ligger lite avsides vilket inte hjälper 
försäljningen. För att ge torghandeln i Kalmar en chans att öka och att åter-
�����,����%�+���,*�������"�������������������+��	
����	+���������*�������	�
dagarna. Det här kan bidra till att Kalmar Stortorg antingen blir ännu ödsligare 
eller också att den känns mindre ödslig då den småskaliga torghandeln förs-
vinner från platsen. Med ett tommare torg kan domkyrkan skapa en pampig-
are känsla. Därav har jag kommit fram till att scenario 3 är det rimligaste för 
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8.4 Bildkällor
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8.5 Muntliga källor
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