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Förord

Arbetet har utförts inom ramen för 30 högskolepoängs examensarbete 
i Fysisk Planering på Blekinge Tekniska Högskola.

Jag skulle vilja tacka mina handledare Tobias Nordström på 
Spacescape i Stockholm, för värdefull hjälp med framförallt Space 
Syntax-beräkningarna, och professor Anders Törnqvist på BTH i 
Karlskrona för hjälp och stöd under exjobbsprocessen.  

Jag vill även tacka stadsarkitekt Staffan Lindholm och GIS-samordnare 
Svante Lundgren på Kalmar kommun för all hjälp med information och 
kartmaterial. 

Slutligen vill jag också tacka Johan Frösemo och Carl Rosenqvist för 
ovärderlig hjälp med att räkna gångtrafikanter två mycket kalla dagar i 
februari samt till Elin Ståhl som tillsammans med Johan och Carl hjälpt 
mig att identifiera otrygga platser i centrala Kalmar. 

Karlskrona den 16 augusti 2007

Jonas Hallberg 
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Sammanfattning

Kalmar är i dagsläget i en kraftig expansionsfas. En satsning med 
ett stort internationellt mässcentrum och hundratals bostäder i norra 
Kalmar innebär att staden sätts på kartan på ett nytt sätt, inte bara 
som den historiska staden. 

För att centrala Kalmar ska kunna behålla sin särställning som stadens 
kommersiella centrum krävs det att även det utvecklas. Det är dock 
inte helt okomplicerat. Kvarnholmen har en begränsad yta och stora 
delar av den består av värdefull bebyggelse. Med detta som bakgrund 
har det förts tankar på att utvidga centrum utanför Kvarnholmen och 
till stadsdelen Malmen. För att lyckas göra detta är det viktigt att 
stråken mellan Malmen och Kvarnholmen fungerar. Om det ska gå 
att ta steget över kanalen så krävs det att det tas ett övergripande 
strategiskt grepp på området och dess struktur.

För att studera Kalmars fysiska struktur har jag gjort en Space 
Syntaxanalys. Space Syntax är ett antal analytiska metoder för 
rumsanalys där man istället för att beskriva byggnadsstrukturen 
i termer som distans eller geometriska former beskriver de olika 
rummens inbördes ordning. Detta kallas för rumslig konfiguration och 
är enligt metoden det som avgör vart i en stad det skapas stadsliv. För 
att komplettera analysen har även de faktiska gångtrafikantflödena   
studerats. Jag har även velat skapa en än djupare förståelse för hur 
de olika stadsrummen används och har därför studerat vilka stråk som 
har entréer och på vilka det bedrivs handel.

Resultatet av analysen gjorde att jag identifierade ett flertal platser 
eller stråk inom analysområdet som inte används eller som används 
på fel sätt. Dessa ligger, tillsammans med min övergripande analys 
av analysområdet, till grund för det förändringsförslag som jag 
ger. Förändringsförslaget består av tre delar, en strukturkarta 
med föreslagna förändringar i centrala Kalmar, en beskrivning hur 
förändringarna påverkar de åtta områden som tidigare identifierats 
som styrkor eller svagheter samt en fördjupning på ett av områdena. 
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Inledning

Bakgrund

Efter en stagnerande stadsutveckling under 1980 och 1990-tal med 
nedläggningar av bland annat Chokladfabriken och Volvofabriken så 
befinner sig Kalmar idag i en kraftig expansionsfas. Högskolan utvecklas 
och flera stora handelsetableringar skett i kommunen, bland annat har 
Clas Ohlson och Ikea etablerat sig och flera andra handelskedjor är 
på väg. Den största etableringen blir dock ett handelscentrum i norra 
Kalmar med mässhallar för 1100 kinesiska företagare vilken delvis ska 
stå klart hösten 2007. Till detta tillkommer lika många bostäder bara 
kopplat till det projektet. Sammanlagt planläggs för 4000 bostäder i 
norra Kalmar.  

Ett av de strategiska tillväxtmålen kommunen jobbar utifrån är att 
passera 70 000 invånare år 2014, vilket innebär en befolkningsökning 
på 15 % från dagens drygt 61 000 invånare. Kommunen räknar också 
Kalmar som huvudorten i en region med ca 120 000 invånare. Med en 
större befolkning kommer även behovet av bostäder och handel att 
öka. 2006 beslutade kommunen att fördubbla bostadsbyggandemålet 
från 250 nya bostäder till 500 per år. Mycket av nybyggnationerna 
kommer att ske i stadens norra delar, men även de mer centrala 
delarna ska förtätas. Bland annat har kommunen tagit beslut om att 
ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Norra Fjärden. 

Inför denna expansion är kommunens målsättning att bibehålla ett 
levande centrum med både handel, bostäder och arbetsplatser. För 
att nå dit så betonar man bland annat vikten av att ha både handel 
och bostäder i centrum. Redan idag är det svårt att kunna erbjuda 
centrala lägen för bostäder och handel i en stadsmiljö, vilket ses som 
ett problem då efterfrågan är stor. Intresse har även uttryckts av att 
se centrumfunktioner, exempelvis handel och kontorsverksamheter, 
etableras i större grad utanför Kvarnholmen liksom viljan att skapa en 
naturligare koppling till högskolan. Därför har man inom kommunen 
börjat fundera på om stadskärnan kan behöva utvidgas. För att kunna 

göra detta så behöver även en naturlig fortsättning skapas, vilket gör 
det intressant att ta reda på vart människor rör sig i dagsläget. 

Kalmars gällande översiktsplan är från 1999 och kommunen anser 
numera att den har blivit inaktuell då den gjordes under en period 
när Kalmar var i en klart mindre expansiv fas. Uppdrag finns på att 
göra en ny, en process som börjat komma igång. Ambitionsnivån är 
den här gången mycket högre och man säger sig vara öppen för nya 
idéer, bland annat gällande trafiksystemet. En stor del av trafiken in 
till Kvarnholmen är idag fordonstrafik och kommunen strävar efter att 
förändra invånarnas val av transportsätt, något som är en del av deras 
arbete mot en mer hållbar stadsutveckling. De vill istället profilera 
Kalmar som en cykelstad och där en av deras idéer är att ha gång- och 
cykelbanor längs med vattnet.
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Problem

De problem som jag identifierat har jag valt att dela in i tre kategorier.

Trafikbarriärer

Av de infarter som finns till centrala Kalmar, Kvarnholmen, är fem 
av sex planerade för blandad trafik, medan en endast tillåter gång- 
och cykeltrafik. De största infarterna är den i norr (Ängöleden) och 
den i väster (Södra vägen och senare Järnvägsgatan) och det är på 
dessa den största delen av bil- och lastbilstrafiken passerar. Det är 
framförallt dessa som kan uppfattas som barriärer. Infarten i väster 
följs även av ett järnvägsspår vilket även det uppfattas som en barriär. 
Övriga infarter fungerar trafiken i dagsläget ganska bra på. Trots att 
flera av infarterna är kopplade till några av de största förbindelserna 
i Kalmar så finns det dock inte några riktigt utmärkande gångstråk in 
till centrum.

Lucka i mellanstaden

Bebyggelsen på Kvarnholmen saknar på flera ställen naturlig 
fortsättning på andra sidan Systraströmmen och Fredrikskanskanalen. 
Detta skapar platser som kvälls- och nattetid är ganska öde vilket 
kan uppfattas som otryggt. Det finns ett stort intresse av att bygga 
både på och i anslutning till Kvarnholmen, något som eventuellt skulle 
kunna minska glappet mellan Kvarnholmen och andra sidan kanalen.

Svag orienterbarhet

För att kunna etablera centrumfunktioner utanför Kvarnholmen är 
det viktigt att de naturliga stråken in mot centrum identifieras och 
etableras, något de egentligen inte är idag. Enligt kommunen är 
gångtrafikanternas rörelsemönster in till centrum för närvarande 
ganska ostrukturerat. Gångtrafikanterna gör oväntade vägval och rör 
sig stundtals onödigt långa sträckor. Flera områden som är geografiskt 
nära centrum uppfattas inte så av invånarna på grund av det långa 
upplevda avståndet. 

När centrum utvidgas så kommer den befintliga stadskärnan givetvis 
förändras, liksom de närliggande områdena. Då dessa i dagsläget till 
stor del består av bostäder är det viktigt att inte göra alltför stora 
förändringar på deras grundläggande fysiska strukturer. Eventuellt 
kan det också finnas ett behov av nya förbindelser till Kvarnholmen 
för att avlasta de befintliga infarterna eller för att påverka en framtida 
centrumutvidgning.
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Syfte

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur invånarna idag 
använder de centrumnära stadsrummen samt att klargöra den 
rumsliga integrationen för att på så sätt försöka förstå effekterna av 
stadens struktur i människornas vardag. 

Med hjälp av både rumslig och empirisk kunskap har jag försökt 
identifiera centrala Kalmars styrkor och svagheter för att sedan föreslå 
en strategi för stadsutvidgning längs stadens strategiska stråk. Detta 
har utmynnat i en strukturplan som ska kunna användas av kommunen 
som diskussionsunderlag för eventuella utvecklingar av centrum. Jag 
kommer även att detaljstudera något av områdena.

Metod

För att upptäcka de naturliga stråken har jag behövt identifiera de 
fysiska strukturer som finns i centrala Kalmar. Till detta har jag använt 
mig av de metoder för rumsanalys och gångtrafikobservationer som 
utvecklats inom den arkitekturforskning som kallas för Space Syntax. 
Jag har även identifierat och pekat ut de målpunkter som skulle 
kunna påverka analysens resultat och som det även skulle kunna vara 
strategiskt intressant att öka kontakten till. Likaså har jag undersökt 
vilka stadens otrygga platser är samt identifierat de stråk och platser  
där biltrafiken  är störande. 

För att kunna utföra rumsanalyserna har jag inventerat analysområdet 
och sammanställt de siktlinjer som jag identifierat i en axialkarta. Med 
hjälp av programvaran Confeego, utvecklad av Space Syntax Limited 
i London, har jag sedan fått fram den rumsliga integrationen. Baserat 
på detta föreslår jag en strukturplan över Kvarnholmen och Malmen. 

Avgränsning

Jag har valt att avgränsa mig till ett analysområde som är ca 3 x 3 km 
stort, det vill säga en radie på ca 1,5 km från omvandlingsområdets 
mitt. Avståndet är valt eftersom det är den sträcka som motsvarar 
omvandlingsområdets räckvidd och därmed kan sägas influera 
gångtrafikströmmarna genom området. Rent geografiskt så avgränsas 
analysområdet av E22 i väst och Ölandsleden i norr. 

Jag har även avgränsat mig till att följa kommunens mål gällande 
utvidgning av Kalmar centrum. Därmed kommer jag inte att 
undersöka alternativa stadsstrukturer som exempelvis en flerkärnig 
stadsstruktur. 

Även om det hade varit önskvärt att även analysera biltrafiken så har 
jag begränsat mig till att fokusera på tillgängligheten för gång- och 
cykeltrafikanter då examensarbetet annars hade blivit för omfattande. 
Då strukturplanen är av mer visionskaraktär så har jag heller inte 
tagit hänsyn till frågor gällande markägoförhållanden. Något slutligt 
planförslag med genomförandebeskrivningar och kostnadsberäkningar 
kommer heller inte att läggas fram.
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Planeringsförutsättningar

Planer och utredningar

Översiktsplan
Kalmar kommuns översiktsplan är från 1999 och anses idag inaktuell, 
framförallt gällande framtida markanvändning. En ny översiktsplan 
är under arbete liksom några fördjupningar av översiktsplanen, 
bland annat över Norra Fjärden. I den gällande översiktsplanen finns 
dock flera strategiska mål som bör tas upp, exempelvis gällande 
kommunikationer, hållbar utveckling och stadsutveckling.  

I översiktsplanen framhålls vikten av att minska bilberoendet och de 
störningar som biltrafiken skapar. Trafiksystemet ska även hålla en hög 
standard vad gäller trafiksäkerhet och utformning samt vara tillgängligt 
för alla transportslag. För att minska bilberoendet för besökare till 
centrum föreslås en stärkt kollektivtrafik samt ökad tillgänglighet för 
cyklister. Ca 70 % av de som arbetar på Kvarnholmen går, cyklar eller 
använder sig av kollektivtrafik för att ta sig till arbetet. Trots detta 
anser kommunen att den ökande besöksbilismen gör att det eventuellt 
finns behov av ett parkeringshus i centrum. (Översiktsplan för Kalmar 
Kommun s. 8-11, 21)

I översiktsplanen framhävs också vikten av att ta vara på de 
kulturvärden som finns i centrala Kalmar. Kvarnholmen är en av 
landets bäst bevarade befästa städer från 1600-talet. Stora delar av 
stadens centrala delar samt Malmfjärden och Ängöfjärden är också 
riksintresse för kulturmiljövården. Vikten av att bevara de grön- och 
vattenområden i centrum som anses ha rekreativa och miljömässiga 
värden nämns också liksom betydelsen av att ha en god tillgänglighet 
till grönområdena. (Översiktsplan för Kalmar Kommun s. 25, 9)

I översiktsplanen fastslås att bostadsutbyggnaden ska ske bland annat 
genom förtätning stadens centrala delar eller genom nyexploatering 
längs stråk med utbyggda kommunikationer, kollektivtrafik och teknisk 

försörjning. De områden som nämns som prioriterade för bostäder 
är Kvarnholmen, Varvsholmen, Vimpeltorpet och Norrliden. Det 
poängteras dock att fler områden behövs. (Översiktsplan för Kalmar 
Kommun s. 20)

Översiktsplanen slår också fast att Kvarnholmen även i fortsättningen 
ska vara kommunens kommersiella centrum och den stadens 
naturliga mötesplats. Handelsstruktur liknande Kvarnholmens ska 
inte tillåtas i något annat område utan ska förstärkas. Högskolan 
ska i huvudsak utvecklas inom Malmen men även vid Teleskolan, i 
anslutning till Gästhamnen samt på Varvsholmen. Det framhålls även 
att studentlägenheterna borde integreras med vanliga lägenheter. 
(Översiktsplan för Kalmar Kommun, s. 9)
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Stadsdelstutvecklingsprogram för del av 
Norrgårdsgärdet 

Norrgårdsgärdet är beläget norr om Erik Dahlbergs väg, öster om 
Norra Vägen och söder om Gröndalsvägen. I öster avgränsas det 
av Malmfjärden och Lindöfjärden. Syftet med stadsutvecklings-
programmet är att försöka få till en stadsmiljö av mer central karaktär, 
att ge möjligheter till mer bostadsbebyggelse samt att förbättra 
trafiksituationen så att den möter den centrala stadens krav på 
mångfunktion och tillgänglighet. (Stadsdelsutvecklingsprogram för del 
av Norrgårdsgärdet del I s.2)

Planprogrammet framhäver korsningen Erik Dahlbergs väg/Norra 
vägen som ett viktigt offentligt rum och föreslår att platsen ska 
göras om till en cirkulationsplats. Likaså nämns vikten av att förändra 
karaktären på Norra vägen och Erik Dahlbergs väg från infartsleder till 
stadsgator. En torgyta framför huvudentrén till Röda Ugglan planeras 
för att på så sätt få ner hastigheten på Norra vägen, öka säkerheten 
samt för att tydliggöra de olika trafikslagens ytor. För den östra delen 
av Erik Dahlbergs väg föreslår man att esplanadkaraktären förstärks 
samt att parkeringsplatser och cykelbanor anläggs längs med 
körytorna. (Stadsdelsutvecklingsprogram för del av Norrgårdsgärdet 
del III s. 5, 22-26)

Idéskiss korsningen Norra Vägen/Erik Dahlbergs väg, ritad av 
Torbjörn Andersson och PG Hillinge, SWECO FFNS. 
Bildkälla: Stadsdelsutvecklingsprogram för del av Norrgårdsgärde 
del III, s. 25.
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Övriga framtida förändringar inom analyssområdet

Det finns även tankar på att ändra karaktären på de västra delarna 
av Erik Dahlbergs väg från infartsled till att bli mer av en stadsgata. 
I detta finns också planer på att utveckla bebyggelsen i anslutning 
till Erik Dahlbergs väg genom att ändra verksamheternas karaktär 
samt att bygga närmare vägen. Det nya Polishusets lokalisering är 
en del i detta. Likaså finns planer på att markera entrén till Kalmar.

Det finns idéer om att göra om Esplanaden genom att bredda det ena 
körfältet och därmed flytta det andra körfältet dit för att på så sätt 
skapa ett nytt rum där det tidigare var väg. Detta rum skulle kunna 
användas till uteserveringar och dylikt för att skapa ett restaurangstråk.

Då högskolans olika delar är ganska utspridda finns planer på att skapa 
stråk mellan de olika delarna för att på så vis skapa större samhörighet. 
Högskolan har även uttryckt en vilja att bygga en idrottshall för 
studenterna på Rostad samt att även flytta kårhusverksamheten dit.

En annan idé som finns är ett Kulturstråk från Kalmar slott till 
stadsbiblioteket. Ett steg i detta är det nya Konstmuseet som 
nu byggs i Stadsparken. En förutsättning för att Kulturstråket 
ska fungera så krävs någon typ av koppling förbi järnvägen. Det 
förutsätts också att fängelset läggs ner och att verksamheten där 
ändras, något som det redan finns tankar på. En idé som också 
nämndes var att flytta biltrafiken från Olof Palmes gata till infarten 
för bussarna strax söder om Olof Palmes gata. Detta skulle då ge 
möjlighet att skapa ett mer sammanknutet parkområde när Dryaden 
och Cellgraven knöts samman. Om högskolans kårhus flyttas till 
Rostad så kan eventuellt även den byggnaden bli en del av stråket. 

Då Kalmar ishall är gammal och har nått gränsen för sin 
kapacitet planeras byggandet av en ny ishall tillsammans med en 
träningshall. Lokaliseringen är inte bestämd men det lutar mot 
att de byggs ungefär på platsen där den befintliga ishallen finns.  

Fotbollsarenan Fredriksskans uppfyller inte längre de krav som finns 
för att vara en modern allsvensk arena. Därför ska en ny arena 
byggas längs med E22 och Fredriksskans ska istället användas för 
friidrott och skolidrott. Detta innebär också att de träningsplaner 
som finns i anslutning till fotbollsarenan kommer att försvinna. På 
de ytorna finns idéer om att bygga bostäder.  (Lindholm S. 2007)

Det föreslagna kulturstråket
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Byggandet av ett nytt konstmuseum i Stadsparken Fredriksskans IP sett från Fredriksskansgatan

Esplanaden sett västerifrånErik Dahlbergs väg sett västerifrån. Till vänster anläggs det nya polishuset 
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Historik

Kalmars gamla stadskärna fanns från stadens grundande på 1000-
talet i anslutning till Kalmar slott. 1647 utbröt en brand och i och 
med detta ödelades hela den då efter Kalmarkriget ganska nyligen 
återuppbyggda staden. Regeringen hade redan tidigare beslutat om att 
flytta staden på grund av dess utsatta läge intill slottet och i och med 
branden så skyndades detta beslutet på.  (Hofrén M 1954, s. 22-24)

Staden flyttades till det betydligt mer lättförsvarade Kvarnholmen, en 
ö som då var näst intill obebyggd. Den nya stadsplanen upprättades 
av Johan Wärnschöld och godkändes 1651. Det var en karakteristisk 
renässansplan med rektangulära kvarter, raka parallella gator 
och centralt liggande kvadratiska torg. Detta blev sedermera den 
mest konsekvent genomförda stadsplanen under stormaktstiden. 

Viss kvartersbebyggelse anlades även på Östra Malmen, främst 
för den fiskarebefolkning som tvingades flytta från Kvarnholmen 
i och med den nya stadsplanen. Många kvartersdelar och 
gatusträckningar i nutida Kalmar härstammar från denna tid, 
exempelvis större delen av Kvarnholmen, några kvarter på Malmen 
samt ravelinen Prins Carl.  (Eriksson L. m.fl. 1980, s.12-13)

In på 1800-talet hade Kalmar till stor del förlorat sin betydelse som 
fästning och staden hade inte vuxit något nämnvärt. Tre större 
bränder förstörde i olika omgångar bebyggelsen på Kvarnholmen, 
den sista 1800. Viss mindre bebyggelse uppfördes dock på 
Malmen och fängelset byggdes på den tidigare ravelinen Prins Carl 
1852. Invigningen av järnvägen 1874 och den nya stadsplanen 
som upprättades 1880 innebar början för en ny period i Kalmars 
historia. Stadsplanen, upprättad av C.H. Öhnell, förutsåg en enorm 
utbyggnad av Kalmar stad både på fastlandet och på utfyllda delar.

Planen bestod till stor del av ett rutnät med 42 meter breda 
esplanader och 18 meter breda gator som lades ut utan hänsyn till 
topografi, befintliga byggnader eller vägnät. Endast begränsade delar 
av den genomfördes, exempelvis så blev utfyllnaderna i Malmfjärden 
inte lika stora som planerat. Av det som byggdes skedde större 
delarna på Malmen, bland annat så genomfördes planerna på en 
uträtad Norra vägen samt anläggandet av Esplanaden. I övrigt 
så följer Ängö, Bremerlyckan och utfyllnaderna på norra delen 
av Kvarnholmen Öhnells plan. (Eriksson L. m.fl. 1980, s. 15-17).
 

Öhnells Stadsplan och vad som 
genomfördes av den. Källa 
stadsplan: Eriksson L. m.fl., s. 16

Wärnschiölds stadsplan och vad som 
genomfördes av den. Källa stadsplanen: 
Eriksson L. m.fl., s.12
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Under början av 1900-talet skedde ytterligare en intensiv 
byggnadsverksamhet i Kalmar. En ny stadsplan fastställdes 1906. 
Stadsplanen, upprättad av P.O. Hallman, tar mer hänsyn till de 
befintliga förhållandena i centrum, exempelvis minskades utfyllnaderna 
i Malmfjärden. Bland de områden som byggdes enligt Hallmans 
stadsplan kan nämnas trädgårdskvarteren på de östra och västra 
delarna av Malmen samt områdena Sandås och Kalmarsundsparken. 
Kvarnholmen påverkades inte nämnvärt. (Eriksson L. m.fl. 1980, s. 
18-19)

Fram till slutet av 1930-talet så var bebyggelsen i Kalmar till stor del 
oförändrad. Därefter skedde en centrumsanering som, även om den 
inte var lika omfattande som i många andra städer, ändå slutade med 
att 41% av byggnaderna revs. Rivningarna ägde rum mestadels på de 
nordvästra delarna av Kvarnholmen där flera hela kvarter försvann. 
Bäst bevarade är de östra delarna och sydvästra delarna. På Malmen 
utplånades runt 100 trähus på 1960-talet, vilket motsvarade 52% 
av den ursprungliga bebyggelsen.  Bland det som revs var Malmens  
ursprungliga kvarter som planerades att ersättas av handelsområden, 
men som till slut blev polishus och Länsstyrelse. På 1960-talet tillkom 
även Ängöleden, en motorled in till centrum. (Eriksson L. m.fl. 1980, 
s. 9 och 90-91 samt Stadsarkitekterna som räddat det gamla Kalmar  
2000)

Hallmans stadsplan och det 
som genomfördes av den inom 
omvandlingsområdet. Källa 
stadsplan: Eriksson L. m.fl., s.18
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Trafik

De största vägarna in till Kalmar idag är Norra vägen, Erik Dahlbergs 
väg, Ängöleden och Södra vägen. Det är även vid dessa vägar som 
biltrafiken kan anses vara störande, något som skulle kunna leda till 
att stråkens rumsliga potential inte uppfylls. Även Lorensbergsleden, 
Esplanaden, Gröndalsvägen samt fortsättningen av Erik Dahlbergs 
väg, Fredriksskansgatan, har trafik som skulle kunna vara störande 
även om den inte är lika omfattande. Trafik med farligt gods sker längs 
med Södra vägen fram till korsningen Södra vägen/Järnvägsgatan där 
den fortsätter via Järnvägsgatan och ut till Tjärhovet.

På Kvarnholmen finns tre gågator, Kaggensgatan, Storgatan och Norra 
Långgatan. Storgatan och Norra Långgatan är dock bara gågata fram 
till Västra Sjögatan. Även Malmbrogatan på Malmen är idag en bilfri 
gata.

I dagsläget finns fyra  järnvägskorsningar inom analysområdet, 
alla reglerade med bommar. Korsningarna finns på Bragegatan, 
Södra vägen, samt vid korsningarna Esplanaden/Södra vägen samt 
Järnvägsgatan/Slottsgatan. Kommunen har planer på att ersätta 
järnvägskorsningen på Bragegatan med en bro och då stänga 
korsningen Esplanaden/Södra vägen för biltrafik.

Större infarter, farligt gods och järnvägsspår
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Trygghet

Det finns stråk och platser inom omvandlingsområdet och i dess närhet 
som uppfattas som otrygga.  Stråket Unionsgatan-Tullbroområdet-
Västerportsbron-Larmtorget-Teatervallen-Olof Palmes gata är utpekat 
av polisen som det stråk i Kalmar på vilket det förekommer flest fall av 
misshandel och överfall kvälls- och nattetid. 

I projektet ”Säker i centrum” som kommunen driver tillsammans 
med bland annat polisen och Kvarnholmens centrumförening föreslås 
en rad åtgärder de kommande två åren. I första etappen ökas 
gatubelysningen på Olof Palmes gata och uppe på Frimurarvallen 
och Teatervallen. Den andra etappen omfattar ny belysning vid 
nattklubben på Unionsgatan och på intilliggande Spikgatan, belysning 
bakom stadsbiblioteket, tak- och fasadljus i Västerport samt fontän- 
och fasadljus på Larmtorget. (Säker i centrum igen!, 2007)

På Kvarnholmen är det mestadels ytterområdena som uppfattas som 
otrygga, exempelvis parkeringsområdena mellan Södra Kanalgatan 
och Fiskaregatan, Kattrumpan, Skeppsbron, området runt köpcentret 
Baronen samt uppe på Bastionsvallen. Gemensamt hos de flesta av 
dessa områden är att de kvälls- och nattetid är tämligen öde, med 
undantag för Baronen där det finns en nattklubb. Utanför Kvarnholmen 
uppfattas Stadsparken, Rostadsparken, Lorensbergsleden, Ängöleden 
samt parkeringarna vid idrottsanläggningarna och gymnasieskolorna 
söder om Erik Dahlbergs väg som otrygga. I viss mån uppfattas även 
Trädgårdsgatan som otrygg på grund av dess slutna fasader.

Platser i omvandlingsområdet som uppfattas som otrygga
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Målpunkter

Jag har identifierat ett antal målpunkter i analysområdet, platser som 
kan påverka omvandlingsområdet. Dessa har jag delat in i tre kategorier: 
handel, skolor/högskolor och övriga målpunkter. Målpunkter är platser 
som kan skapa fotgängarflöden oberoende av stadsstrukturen. 

Målpunkter för handel

De viktigaste målpunkterna för handel i omvandlingsområdet 
är de två gallerior som finns på Kvarnholmen, Kvasten och 
Baronen. Även Åhlénshuset kan räknas som en målpunkt. 
Ytterligare en målpunkt som påverkar omvandlingsområdet 
finns strax väster om området. Det är affärsområdet Giraffen, 
ett externt köpcentrum med bland annat livsmedelsförsäljning. 

Målpunkter för skola/högskola

Inom omvandlingsområdet finns de tre största gymnasieskolorna i 
Kalmar, Stagneliusskolan, Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmsskolan 
liksom den mindre Calmare Internationella Skola. Utöver detta 
har även Högskolan i Kalmar större delen av sin verksamhet 
inom omvandlingsområdet. Högskolans lokaler finns främst vid 
Norrgårdsområdet, vid Rostad samt vid Sjöfartsskolan. Vid västra 
delarna av Esplanaden finns även högskolans administrativa 
byggnader samt högskolebiblioteket. I analysområdets norra delar 
finns ytterligare en del av högskolan, Handelshögskolan BBS, som 
är belägen vid korsningen Ängöleden/Gröndalsvägen. Utöver detta 
finns även tre grundskolor i analysområdet. I kartan nedan markeras 
högskolebyggnader med blått medan skolbyggnader är gula.
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Övriga målpunkter

Bland de övriga målpunkter som jag har påträffat inom 
omvandlingsområdet finns kulturbyggnader, idrottsplatser och viktiga 
platser för kommunikationer. Exempel på kulturbyggnader som kan 
anses som målpunkter är stadsbiblioteket vid Tullslätten och Kalmar 
Domkyrka vid stortorget. Kalmar Centralstation och den närliggande 
busstationen finns på de södra delarna av Kvarnholmen. Vid 
Malmfjärden finns fotbollsarenan Fredriksskans med tre träningsplaner 
och vid Smålandsgatan finns ett område med simhall, sporthall och 
ishall. Precis utanför omvandlingsområdet, finns Kalmar slott samt 
stadsparken där det byggs ett nytt konstmuseum. Det befintliga 
konstmuseet finns endast 200 meter därifrån, vid Slottsvägen. 

Exempel på målpunkt: Kalmar slott
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Metodik

Inledning

För att analysera Kalmars fysiska strukturer så har jag använt 
mig av några olika variabler. Dessa är den rumsliga integrationen, 
de faktiska gångtrafikantflödena, stadsrummens konstituering 
samt butiksentréernas lokalisering. Den rumsliga integrationen 
beskriver främst de övergripande rumsliga strukturerna, medan 
lokaliseringen av entréerna istället visar på hur rummen används. 

Efter analysen av de olika variablerna följer en sammanfattning av de 
styrkor och svagheter som jag har identifierat i omvandlingsområdet. 
Dessa blir sedan vägledande för de förslag som jag sedan ska utforma. 

En del begrepp som kommer att diskuteras i fortsättningen kommer 
att behöva förklaras. En förklaring av de begreppen följer nedan.

Rumslig konfiguration 

Space syntax är ett antal analytiska metoder för rumsanalys och gån
gtrafikantobservationer som utvecklats på University Collage i London 
av Bill Hillier och hans kollegor.

Normalt sett så studeras staden eller byggnaden i geometriska 
termer, men inom metoden Space syntax används istället topologiska 
beskrivningar. Istället för att beskriva byggnadsstrukturen i termer 
som distans eller geometriska former beskrivs de olika rummens 
inbördes ordning. Detta kallas för rumslig konfiguration. För att ta 
ett enkelt exempel, om man skulle studera rummen i en byggnad så 
skulle man beskriva hur rummen relaterar till varandra istället för att 
beskriva dem var för sig. 

Figuren till höger visar tre olika byggnader vilka alla har nio rum med 
exakt samma storlek. Deras geometri är i huvudsak densamma, men 
tabellen till höger visar att relationen mellan rummen, typologin, 
skiljer sig. Skulle man vilja nyttja byggnad A som bostad så skulle 
det troligtvis bli besvärligt på grund av den rumsliga strukturen. Varje 
rum måste passeras om man vill in till det sista rummet. Det här är en 
rumslig struktur som snarare går att finna i exempelvis helgedomar. 
Byggnad B skulle kunna användas som bostad, men skulle nog passa 
bättre som skola eller sjukhus med sin centrala korridor och rum på 
båda sidorna. Byggnad C är det som är mest lämpligt som bostad då 
från varje rum går att ta sig till flera andra rum. (Hillier B. 1996, s. 
29-33) 

Analysen fungerar givetvis även om man vill analysera städer. 
Svårigheten med att analysera en stad är att det är mycket besvärligare 
att definiera de olika rummen och deras relation till varandra. För 
att kunna göra detta krävs att man känner till stadens funktioner. 

Space syntax innebär att man diskuterar funktioner på en mer 
grundläggande nivå. Metoden definierar två grundläggande 
funktioner, nämligen vistelse och rörelse. Alla städer har dessa 
två funktioner i sin rumsliga struktur. Vistelse är områdena som 
människor bor i och förflyttning sker i på stadens gator och torg. 

Då städer byggts för att skapa kontakt och utbyten mellan människor 
så måste detta innebära att det finns vissa platser som har mer 
potential än andra. Hillier menar att stadens form pekar ut lämpliga 
användningsområden för de olika platserna i staden. Markanvändningen 
och bebyggelsetätheten följer rörelserna i bebyggelsestrukturen 
som både anpassar och multiplicerar dess effekt. Stadslivet, eller 
bristen på det när det passar oss, är en kombination av dessa.
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 En vanlig uppfattning är annars att människor rör sig där det finns 
butiker och verksamheter. Hillier menar istället att det är tvärtom, 
att butikerna finns där på grund av att det är där människor rör sig. 
Givetvis har även köpcentrum och liknande målpunkter påverkan, 
men inte lika stor påverkan som stadsstrukturen. Där den rumsliga 
integrationen är hög finns även större flöden av gångtrafikanter. 
Empiriska studier har också visat sig att så ofta är fallet. Detta har 
i sin tur lett till att området blir än mer attraktivt varpå flödet blir 
högre och än fler butiker flyttar dit. (Hillier B., 1996 s. 167-170)

Byggnad A, B och C. (Hillier B. 1996, s. 30)
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Axialkarta

För att illustrera rörelserna i staden behöver man förenkla 
gångtrafikanternas rörelser genom att redovisa alla rörelser som raka 
linjer. Dessa linjer kallas för axiallinjer och är de gångbara siktlinjerna. 
De sammanfattas i en axialkarta som visar den geometriska struktur 
som identifierats i staden och de samband som finns i det offentliga 
rummet. Axialkartans struktur kan också ge ledtrådar till vilken typ av 
bebyggelse som finns i området. I axialkartan som finns i analysen finns 
knappt 800 axiallinjer. Utöver de brott som beror på brutna siktlinjer 
och på höjdskillnader har även brott gjorts vid trafikljusreglerade 
korsningar. 

Axiallinjer

Gamla Kungsgatan: kort siktlinje

Arrheniusgatan: lång siktlinje
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Integration 

Rumslig integration beskriver de olika rummens relation till varandra. 
Detta värde räknas inte i antalet meter mellan punkt A och punkt B 
utan på varje gaturums förhållande till alla andra gaturum i kartan. 
Ju färre steg ett gaturum har till alla andra gaturum desto mer 
välintegrerad är den. I analysen visas detta i en färgskala från blått 
till rött där rött representerar de gaturum som är mest integrerade. 
(Hillier B., 1996 s. 168)

När integrationen beräknas är det möjligt att välja vilket antal 
passerade gaturum som analysen ska beräkna. Vid global integration 
så beräknas det genomsnittliga antal steg som varje axiallinje har 
till de övriga linjerna i analysen. På så vis kan man säga att den 
globala integrationen visar de längre förflyttningarna i en analys, de 
förflyttningarna som sker mellan stadsdelarna. Detta är förflyttningar 
som skulle kunna anses ske av människor som besöker de olika 
rummen. De förflyttningar som sker inom stadsdelarna kallas för lokal 
integration. Vid lokal integration beräknas istället hur välintegrerad en 
gata är i närområdet vilket motsvarar tre topologiska steg, radius 3. 
De som rör sig i områden med hög lokal integration skulle kunna vara 
människor som bor i närheten. 

Om en gata har både hög global och lokal integration finns potentialen 
att den blir välbesökt av både besökare och människor som bor där. 
Detta kan leda till att den är viktig både på ett lokalt plan och på ett 
globalt plan. Den har också möjligheten att bli en viktig knutpunkt. 
Om en gata har hög global integration men låg lokal integration så 
innebär det att det är ett stråk för förflyttningar mellan stadsdelarna, 
men som lokalt inte är speciellt viktigt. Detta kan gälla exempelvis 
trafikleder och liknande. Om en gata har hög lokal integration men 
låg global integration kan detta innebära att en gata som lokalt sett är 
väldigt betydelsefull kan vara oviktig i det globala sammanhanget. 

I analysen så har jag valt en radius på fem typologiska steg, 
radius 5, då det är den som har korrelerat bäst med gångtrafikant-
mätningarna. I en stad som Kalmar med dess rutnätsstruktur, främst 
i omvandlingsområdet, blir inte skillnaden speciellt stor mellan 
radius 5 och radius 3. Hade analysområdet istället exempelvis haft 
miljonprogramskaraktär med stora inslag av trafikseparering så hade 
skillnaderna mellan de olika nivåerna varit större. Då hade även 
behovet av att redovisa de olika nivåerna av rumslig integration varit 
större, något som nu inte är fallet. Radius 5 kommer i fortsättningen 
helt enkelt att benämnas rumslig integration. 

Gångtrafikantkorrelation 

För att se hur väl modellen står sig mot de faktiska gångtrafikantflödena 
så kan man korrelera flödena mot de siffror som analysen ger. I flera 
internationella studier har det visat sig att samstämmigheten har varit 
hög mellan gångtrafikantflödena och den rumsliga integrationen. 
Givetvis finns det också områden där integrationen och flödena 
inte korrelerar särskilt väl. Detta kan i så fall bero på en uppbruten 
stadsstruktur eller att det finns mycket starka målpunkter som ändrar 
flödena.

Det är viktigt att understryka att gångtrafikantmätningarna 
kan vara användbara i sig då de trots allt beskriver det verkliga 
gångtrafikantflödet. Gångtrafikantflödena studerades under två dagar, 
den 23 och 24 februari 2007 på 13 utvalda punkter. 
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Konstituering 

För att få en uppfattning av hur de olika stadsrummen i 
omvandlingsområdet används så har jag inventerat var de olika 
byggnaderna har sina entréer. Om bebyggelsen har sina entréer mot 
gaturummet, d.v.s. är väl konstituerad, innebär detta att finns större 
potential för ett kontinuerligt flöde av gångtrafikanter då entréerna 
kan ses som målpunkter. På så vis kan gator där det inte finns några 
entréer, svagt konstituerade gator, antas vara transportsträckor. 
Brist på entréer mot stadsrummet kan också visa på luckor i 
bebyggelsestrukturen. 

På de fastigheter där bebyggelsen inte är lokaliserad direkt vid 
gatan är definitionen istället entré till fastighet. Kartan är baserad på 
axialkartan.

Väl konstituerad gata: Smålandsgatan

Svagt konstituerad gata: Södra Kanalgatan
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Butiksentréer 

För att få en ytterligare bild av vilka rum som används inom 
omvandlingsområdet så har jag även gjort en inventering av till 
vilka stadsrum som butiker och institutioner har sina entréer. 
Detta ger en bild över vilka de olika handelsstråken är. Det kan 
också förklara eventuella skillnader i gångtrafikantkorrelationen. 

Stadsrum med flera butiksentréer: Storgatan
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Rumsliga avgränsningar 

Omvandlingsområde

Omvandlingsområdet är det område inom vilket eventuella 
förändringar kommer att ske. Av den anledningen så är det också 
noggrannare analyserat. Omvandlingsområdet består av stadsdelarna 
Kvarnholmen och Malmen. Dessa avgränsas av Erik Dahlbergs väg i 
norr, Lorensbergsleden i väster, Södra vägen i söder och Ängöleden i 
öster.

Analysområde

För att kunna ge en rättvis bild av omvandlingsområdet så har även 
ett ytterligare område inventerats. Analysområdets storlek är valt då 
det motsvarar omvandlingsområdet och de områden som kan nås 
med en halvtimmes promenad ifrån detta. Detta innebär en cirkel på 
1,5 kilometer runt omvandlingsområdet. Analysområdet avgränsas 
geografiskt av E22 och Ölandsleden och innehåller stadsdelarna 
Tjärhovet, Gamla Staden, Sandås, Kalmarsundsparken, Stensö, 
Tegelviken, Oxhagen, Getingen, Ängö samt de stadsdelar som finns 
i omvandlingsområdet. Undantaget är Svinö som finns inom 1,5-
kilometerscirkeln men vars tillfartsvägar finns utanför analysområdet.

Omvandlingsområde (mörkblått) respektive analysområde (ljusblått).


