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Rumslig integration

Då gångtrafikantmätningarna korrelerade bäst med en radius på 
fem typologiska steg, radius 5, är det den som jag valt att använda 
i analysen. Den kommer i fortsättningen att benämnas som rumslig 
integration.

Som synes på kartan i nästa uppslag är Norra vägen och Erik Dahlbergs 
väg de två gator som utmärker sig mest i analysområdet. Dessa är 
också två av de viktigaste trafiklederna i Kalmar. Norra vägen passerar 
i princip genom hela Kalmar i nord-sydlig riktning. Erik Dahlbergs väg 
är en av de naturliga vägarna in till centrum från E22. Att dessa två 
sträckor skulle ha hög potential är därför inte speciellt förvånande. 
Detta bekräftar också att korsningen Erik Dahlbergs väg/Norra vägen 
är en av de mest intressanta punkterna i Kalmar. Båda gatorna leder 
senare in mot centrum.

Av de befintliga vägarna till Kvarnholmen är det tre som utmärker sig. 
Fredriksskansgatan, fortsättningen på Erik Dahlbergs väg, är den av 
infarterna som har högst rumslig integration. Näst högst integration 
har Malmbron (vid Kvarnholmens nordvästra hörn), något som heller 
inte är speciellt oväntat då den är ansluten till Norra vägen både via 
Esplanaden och via Trädgårdsgatan men även kopplad till Larmgatan. 
Att Ängöbron har så pass hög integration som den har är till en början 
lite förvånande. Detta kan dock förklaras med att den är direkt länkad 
till några av Kvarnholmens mest integrerade gator: Storgatan, Norra 
Långgatan, Fiskaregatan samt Södra Kanalgatan. 

De tre övriga infarterna har klart lägre integration. Högst integration 
av de tre har Tullbron (vid Olof Palmes gata), vilket inte är helt oväntat 
då den är kopplad till Norra Vägen och bara ett typologiskt steg från 
Storgatan. Att Tullbron inte har högre integration än vad den har 
beror bland annat på att axiallinjerna bryts på några ställen beroende 
på trafiksituationer och nivåskillnader. Den största anledningen är 
dock järnvägen som gör att hela området vid sydöstra Malmen och 
sydvästra 
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Kvarnholmen har låg integration. Detta påverkar även Järnvägsgatan, 
den lägst integrerade av infarterna, som når centrum först via 
Ölandskajen. Den sista vägen in till centrum går via Västerportsbron, 
en av de äldsta vägarna i till staden. Trots att Västerportsbron kopplas 
vidare mot Larmgatan och Norra Långgatan så är dess integration 
förhållandevis låg. Detta kan förklaras av att det är flera mindre 
stadsrum på ena sidan vilket innebär flera riktningsförändringar på 
en kort sträcka samt att kopplingarna på andra sidan följer längs med 
murar och längs med Systraströmmen. 

På Kvarnholmen är det Larmgatan som står ut mest, vilket är lite 
förvånande med tanke på att den i dagsläget inte är någon betydande 
handelsgata. Det som kan förklara dess höga integration (högst på 
Kvarnholmen) är att den förutom att kopplas med nästan alla gator 
i centrum som går i öst-västlig riktning även i förlängningen når alla 
axiallinjer som korsas vid Malmbron. Fiskaregatans anmärkningsvärt 
höga integrationsvärde kan även det förklaras på samma sätt.

Några platser i omvandlingsområdet har förhållandevis låg rumslig 
integration. Detta är områden som kan uppfattas som avskilda 
och rofyllda, något som är idealiskt för bostadsbebyggelse eller 
för rekreationsområden. Däremot kan lågt integrerade områden 
även uppfattas som otrygga om det även rör sig få människor 
där kvälls- och nattetid. Ett centrumnära område som överlag har 
ganska låg integration är området vid fängelset och stadsbiblioteket 
på Tullslätten. Detta är också ett område där det rör sig människor 
nattetid då det finns nattklubbar både i centrum och på Unionsgatan. 
Stadsparken och dess förlängning längs med Järnvägsbron, d.v.s. 
Sylvanderparken, kan också nämnas bland de områden som har låg 
integration. Förutom de nämnda så är har givetvis promenadstråken 
uppe på de gamla försvarsvallarna, Höga vallen och Bastionen 
Johannes Rex, låg integration.

Söder om järnvägen är det få gator som har hög integration. Några 
av de gator som har det är Kungsgatan nere vid Kalmar slott, 
Frejagatan och delar av Södra vägen. Kungsgatans integration kan 
förklaras genom det stora antalet gator som ansluts till den, liksom 
dess närhet till centrum. Frejagatan i sig tar slut vid Kungsgatan, men 
fortsätter vidare som en gång- och cykelväg, vilket är förklaringen till 
dess längd och delvis också dess höga integration. Södra vägen är 
en av de stora infartslederna till centrala Kalmar och det är inte så 
förvånande att dess integration är förhållandevis hög. Anledningen 
till att den inte är mer välintegrerad är dess uppbrutenhet, något som 
beror på gatans krokiga sträckning och dess nivåskillnader. En mindre 
integrationskärna finns även på Drottning Margaretas väg. 

Lägst integration är det av i de mest perifera stadsdelarna, exempelvis 
Tegelviken, Skälby, Stensö och Tjärhovet. Stensö och Tjärhovet 
kan förklaras med att de dåliga trafikförbindelserna som leder till 
områdena. Tegelviken och Skälby kan förklaras med att områdena 
fortsätter utanför analysområdet även om deras integration troligtvis 
ändå skulle ha varit ganska låg då dessa områden blir avskurna av E22 
respektive Ölandsleden senare utanför analysområdet. 

Troligtvis skulle fler gator söder om järnvägen ha högre integration 
om det inte varit just för att järnvägen skär av flera stråk i nord-sydlig 
riktning. 
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Analys av gångtrafikantkorrelationen 
Gångtrafikantflödena studerades 8.00 till 18.00 under två dagar, 
23 och 24 februari 2007 på 13 utvalda punkter. Gångtrafikanterna 
räknades i tio minuter åt gången vid fem olika tidpunkter varje 
dag. Detta ger 100 minuter på varje punkt, något som statistiskt 
sett kan anses vara ganska säkert. Punkterna valdes ut av flera 
anledningar. De sex broarna in till Kvarnholmen valdes ut av just den 
anledningen, att de är de olika vägarna in till centrum. Larmgatan, 
Esplanaden och Norra vägen valdes ut på grund av deras höga 
rumsliga potential. Storgatan och Kaggensgatan valdes ut då de 
är de två största handelsstråken i centrum. Trädgårdsgatan är 
intressant i och med dess kopplingar både till Norra vägen och i 
förlängningen även till Larmgatan. Proviantgatan valdes ut för att 
jämföra flödena på de olika delarna av Kvarnholmen.

MätpunktGatunamn 23-febper tim 24-febper tim Fotg/tim
1 Esplanaden 85 102,0 71 85,2 93,6
2 Norra vägen 132 158,4 45 54,0 106,2
3 Trädgårdsgatan 120 144,0 47 56,4 100,2
4 Järnvägsbron 37 44,4 41 49,2 46,8
5 Tullbron 196 235,2 173 207,6 221,4
6 Malmbron 260 312,0 170 204,0 258
7 Västerportsbron 100 120,0 134 160,8 140,4
8 Larmgatan 213 255,6 165 198,0 226,8
9 Storgatan 602 722,4 579 694,8 708,6

10 Kaggensgatan 1031 1237,2 966 1159,2 1198,2
11 Fredrikskansbron 73 87,6 89 106,8 97,2
12 Proviantgatan 27 32,4 12 14,4 23,4
13 Ängöbron 75 90,0 56 67,2 78,6

Mätpunkter 
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Mätpunkterna med antal gångtrafikanter per timme.

De insamlade värdena korrelerades med de olika integrationsnivåer 
som fanns från den analyserade axialkartan. Den radius som bäst 
korrelerade med gångtrafikantflödena var radius 5. Radius 5 hade 
en korrelation på 0,354, vilket ändå kan anses vara en förhållandevis 
låg korrelation. Förklaring till den relativt låga fotgängarkorrelationen 
kan vara det faktum att gångtrafikantflödena i sig var ganska låga. 
Det kan också vara så att målpunkterna påverkade mer än förväntat. 
Ytterligare en förklaring kan vara att antalet mätpunkter var för 
få. Hade det funnits möjlighet att undersöka fler punkter så hade 
korrelationen blivit mer säker statistiskt sett. Några gator där den 
rumsliga potentialen enligt axialkartan är låg skulle eventuellt ha 
kunnat balansera analysen. Några mätpunkter sticker ut i korrelationen. 
Norra vägen och Proviantgatan hade lägre antal gångtrafikanter än 
förväntat medan det på Storgatan och framförallt på Kaggensgatan 
var fler än förväntat. 
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Konstituering 

De flesta rum i omvandlingsområdet har någon form av entré vänd 
mot sig. Det finns dock några rum som utmärker sig, antingen genom 
sin totala brist på entréer eller på grund av att det finns få entréer. 
Ett exempel är Södra Kanalgatan som inte har en enda entré om 
man inte räknar med brandstationens garageportar. Att en gata som 
kopplas till hälften av Kvarnholmens infarter inte har någon entré är 
anmärkningsvärt. Det kan dock till stor del förklaras av att en stor del 
av området är parkeringsplatser. Detta är ungefär samma förklaring 
till varför Järnvägsgatan inte har några entréer även om det där inte 
gäller endast parkeringsplatser utan även en park, Sylvanderparken. 

Det är också anmärkningsvärt att det inte finns några entréer på 
Erik Dahlbergs väg mellan Norra vägen och Lorensbergsleden, 
något som kan bero på rummets storskaliga struktur. Detta är även 
förklaringen till att det finns få entréer på Norra vägen trots dess 
längd. Fredriksskansgatan har också väldigt få entréer för att vara 
en så central gata. De få som finns är de i norr, samt öppningarna 
in till Fredriksskans IP och Stagneliusskolan. Träningsplanerna är 
avskärmade med staket medan det vid arenan är en stenmur. På den 
delen av Södra vägen som finns norr om järnvägen finns endast ett 
par entréer, vilket också kan anses som anmärkningsvärt. 

Jämför man de platser som uppfattas som otrygga med de stadsrum 
som har entréer så blir ett mönster ganska snart tydligt. Flertalet av 
de platserna som uppfattas som otrygga är rum som saknar entré eller 
som har få entréer. Tydligast är detta vid Tullslätten, i Stadsparken, vid 
Järnvägsgatan samt längs med Lorensbergsleden.

Stadsrum med entréer och platser i omvandlingsområdet som uppfattas som 
otrygga.
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Butiksentréer  

Av de gaturum som har butiker med entréer vända mot sig så finns 
merparten på Kvarnholmen, något som också följer önskemålen från 
översiktsplanen i vilken det slås fast att Kvarnholmen ska vara Kalmars 
kommersiella centrum. De flesta butikerna finns på Kaggensgatan 
och Storgatan, något som inte är så överraskande då dessa är de 
stora handelsstråken i Kalmar. Det är också dessa som är de mest 
integrerade gatorna i Kalmar. Det finns även några områden utanför 
Kvarnholmen där det finns små kärnor av butiker. Dessa är Esplanaden, 
Trädgårdsgatan och Tullslätten, alla gator med hög eller förhållandevis 
hög rumslig integration. Det är också intressant att det inte finns några 
butiker alls på de östra delarna av Kvarnholmen. De två punkter som 
finns där är Kalmar läns museum samt ett konstgalleri. 

De livsmedelsbutiker som finns söder om järnvägen är lokaliserade 
på Frejagatan, på olika ändar av Drottning Margaretas väg samt 
en nybyggd livsmedelshall vid korsningen Södra vägen/Bragegatan. 
Samtliga av dessa gator har förhållandevis hög rumslig integration för 
att vara söder om järnvägen. Vid en jämförelse visade det sig att 43 % 
av alla butiksentréer inom omvandlingsområdet fanns på de 10 mest 
välintegrerade gatorna och 62% fanns på de 20 mest välintegrerade 
gatorna.

Rumslig integration i jämförelse med butiksentréer
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Förändringar i analysområdet till följd av 
planändringar

Kalmar kommun har sedan min första inventering godkänt några 
detaljplaner eller haft dem ute på samråd. I några av kommunens 
äldre detaljplaner har även byggnationer påbörjats. Dessa planer 
har viss inverkan på omvandlingsområdet så jag har valt att även 
analysera de förändringar i integrationen som de innebär. Jag har 
även valt att ta med dem i den fortsatta processen.  

Nytt polishus vid Erik Dahlbergs väg
Norr om Erik Dahlbergs väg, strax väster om korsningen Erik Dahlbergs 
väg/Lorensbergsleden, planeras ett nytt polishus. Detta leder till att 
Galggatan kommer att få en ny sträckning. Istället för att mynna 
ut direkt till Erik Dahlbergs väg så kommer Galggatan att sträckas 
västerut och sedan kopplas till cirkulationsplatsen vid affärsområdet 
Giraffen.

Kommunens förändringar ger inga större förändringar i den rumsliga 
integrationsstrukturen. Den nya sträckningen av Galggatan innebär 
att den får en något ökad integration. (Detaljplan för fastigheten 
Flodhästen 4 mm, i Kalmar, Kalmar kommun, 2006, s. 24-25)  

Illustration på föreslaget polishus med perspektiv från nordost, ritat av 
Sweco FFNS. Bildkälla: Detaljplan för fastigheten Flodhästen 4 mm, i 
Kalmar, Kalmar kommun, s. 19. 

Bro över järnvägen från Bragegatan till Lorensbergsleden
För att minska trafiken vid korsningen Södra vägen/Esplanaden 
planeras en järnvägsövergång vid Bragegatan, från korsningen 
Södra vägen/Bragegatan till den nybyggda cirkulationsplatsen på 
Lorensbergsleden. Detta projekt leder också till att korsningen Södra 
vägen/Esplanaden stängs för biltrafik. Längs med Bragegatan ska även 
några bostadshus uppföras. (Detaljplan för Södra vägen/Bragegatan 
mm i Kalmar kommun, 2003 s. 1)

På grund av järnvägsbron och Bragegatans uträtande så ökar dess 
rumsliga integration, liksom Manillagatan och Gasverksgatan. Även 
Södra vägen får något höjd integration. Norr om järnvägen får 
flera av de gator som bron länkar till ökad integration, bland annat 
Lorensbergsleden. Efter förändringarna i området så får Bragegatan 
ganska kraftigt ökad lokal integration och får potentialen att bli en 
lokalt väldigt viktig gata. Även några av gatorna i anslutning till 
Bragegatan får höjd lokal integration.

Varvsholmen
Ytterligare byggande sker på Varvsholmens östra del vilket innebär 
ett utbyggt gatunät. Planerna innebär inga större förändringar av 
den rumsliga integrationen då det är en så pass avskiljd stadsdel. 
(Detaljplan för kv. Tampen m.m. inom norra delen av ”udden” på 
Varvsholmen, Kalmar kommun, 2006 s. 7)



38 39

Styrkor och svagheter i 
omvandlingsområdet

Inledning
Baserat på de resultat som analysen gav så har jag identifierat några 
av omvandlingsområdets styrkor och svagheter. Dessa är punkter 
eller stråk som har hög rumslig potential, men där den antingen inte 
används eller används fel. Det är också områden där det finns en 
strävan efter att skapa rörelse, men där den rumsliga strukturen idag 
inte tillåter det.
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Styrkor

Fredriksskans

Fredriksskansgatan fick i analysen hög rumslig integration trots att 
få andra gator ansluter direkt till den. Inventeringen visade också att 
det är en gata till vilken det finns få entréer. Detta tyder på att det är 
mer av ett stråk in till centrum än ett rum där människor uppehåller 
sig. Då det finns planer på att göra om Fredriksskansområdet så finns 
det utvecklingsmöjligheter och det borde vara möjligt att utnyttja den 
potentialen som finns.  

Rumslig integration i Fredriksskansområdet med omgivning

Stadsrum med entréer i Fredriksskansområdet med omgivning markerade i 
ljusblått.
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Södra Kanalgatan

Södra Kanalgatan möter tre av Kvarnholmens infarter, något som 
gör det till ett intressant stråk. Det är också en av förklaringarna till 
stråkets förhållandevis höga rumsliga integration. Förutom kopplingen 
till Malmbron så är korsningen Fredriksskansgatan/Södra Kanalgatan 
en intressant knutpunkt. Den tredje infarten till kvarnholmen är 
Ängöleden. Intill stora delar av Södra Kanalgatan finns flera kvarter 
som i dagsläget består av parkeringsplatser. Går parkeringsfrågan 
att lösa så finns det möjlighet för ny bebyggelse och nya entréer till 
Kvarnholmen. 

Rumslig integration på Södra Kanalgatan med omgivning

Stadsrum med entréer på Södra Kanalgatan med omgivning markerade i 
ljusblått
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Korsningen vid Malmbron

En av de mest utmärkande platserna i analysen är korsningen 
vid Malmbron, en punkt där flera stråk möts. Det borde kunna 
gå att utveckla den korsningen och området omkring det. Enligt 
gångtrafikantmätningen så är det den mest använda vägen in till 
Kvarnholmen (258 fotgängare per timme) vilket tyder på att potentialen 
borde vara hög. Likaså har Larmgatan mycket hög rumslig integration 
vilket mestadels beror på att den når även i princip alla öst-västliga 
stråk på Kvarnholmen. Detta gör Larmgatan mycket intressant, men 
dess höga rumsliga potential tillvaratas förhållandevis dåligt. Det finns 
visserligen en del butiker längs med gatan men det finns också ett 
antal stängda fasader, främst i Larmgatans norra delar. Malmbron är 
central punkt i en eventuell centrumutvidgning.

Rumslig integration vid Malmbron med omgivning

Butiker vid Malmbron med omgivning
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Östra Malmen

Trädgårdsgatan, Malmbrogatan och Södra Malmgatan har alla 
förhållandevis hög övergripande integration vilket tyder på att de 
har utvecklingspotential. Den största potentialen är dock områdets 
lokalisering mellan Norra vägen och Malmbron, två platser med hög 
rumslig potential. 

Trädgårdsgatan har idag en del butiker i norra delen medan dess 
södra del har förhållandevis slutna fasader. Södra Malmgatan är en 
ganska smal och lätt kuperad passage med kontor och bostäder på 
båda sidorna. Malmbrogatan, som är parallell med Trädgårdsgatan 
och Södra Malmgatan, skulle troligtvis ha högre integration än de två 
andra gatorna om det inte vore för dess nivåskillnader. Det är via 
Malmbrogatan som de flesta entréer till de större byggnaderna på 
Malmen nås, exempelvis till Länsstyrelsen, CIS och polisen. Då polisen 
ska flytta till det nya polishuset vid Erik Dahlbergs väg när det är 
färdigbyggt så finns utvecklingsmöjligheter i det befintliga huset. Rumslig integration på Östra Malmen ned omgivning

Butiker på Östra Malmen med omgivning 
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Korsningen Norra vägen/Erik Dahlbergs väg

Troligtvis Kalmars viktigaste knutpunkt, något som även analysen 
indikerar. Därför är det anmärkningsvärt att det finns så få entréer 
längs med de båda gatorna. Likaså finns det väldigt få butiksentréer. 
Detta är ett tydligt tecken på att gatorna mestadels används som 
transportsträckor. Kommunen planerar att försöka ändra karaktären på 
både Norra vägen och Erik Dahlbergs väg till stadsgator. Detta skulle 
göra det möjligt att försöka tillvarata den potential som analysen visar 
att Norra vägen har. 

Rumslig integration vid korsningen Norra vägen/Erik Dahlbergs väg med omgivning

Stadsrum med entréer vid korsningen Norra vägen/Erik Dahlbergs väg med 
omgivning markerade i ljusblått.

Butiker vid korsningen Norra vägen / Erik Dahlbergs väg med  omgivning
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Svagheter

Järnvägen

Analysen visar tydligt vart i Kalmar som järnvägen går. Järnvägsstationen 
med dess bangård har också skapat ett stort hinder på Kvarnholmen, 
något som även analysen visar. Om kommunens idé om ett kulturstråk 
från Slottet till stadsbiblioteket ska bli genomförbar så kommer det 
troligtvis att krävas en passage över eller under järnvägen. Då delar 
av bangårdsområdet planerar att tas bort och ersättas av bebyggelse 
så är det viktigt att hitta någon lösning som inte gör det nybyggda 
området isolerat.

Rumslig integration vid järnvägsområdet med omgivning.

Gaturum med entréer och platser som uppfattas som otrygga vid järnvägsområdet 
med omgivning.
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Splittrat högskoleområde 

Högskolan i Kalmar finns idag till större delen i stadsdelen Malmen. 
En av kommunens idéer är att binda samman de olika delarna av 
högskolan genom att skapa ett högskolestråk och på så sätt göra 
högskoleområdet mer tillgängligt. Analysen visar att det finns några 
stråk som har viss potential i området, men inget sticker som ut 
ordentligt. Går det att förstärka något av dem eller behöver ett nytt 
stråk skapas? Det finns flera stora stråk i närheten (Norra vägen, Erik 
Dahlbergs väg, Esplanaden), något som borde kunna utnyttjas. Flera 
platser i området uppfattas också som otrygga.

Rumslig integration över högskoleområdet med omgivning. 

Stadsrum med entréer och platser som uppfattas som otrygga i högskoleområdet
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Integration och platser i omvandlingsområdet som uppfattas som otrygga

Rumslig integration över Tullbroområdet med omgivning. 

Trygghet

Det finns idag centrumnära områden som uppfattas som otrygga. 
Stråket Unionsgatan-Tullbroområdet-Västerportsbron-Larmtorget-
Teatervallen-Olof Palmes gata är utpekat av polisen som det stråk där 
det förekommer flest fall av misshandel och överfall kvälls- och nattetid. 
Flera delar av dessa stråk har även i analysen låg rumslig integration. 
Västerportsbron och dess kopplingar på båda sidor Systraströmmen 
har exempelvis låg integration. Detta beror mestadels på de många 
riktningsförändringar som leder fram till bron. Dessa är svårt att göra 
något åt då det beror på att de är delar av den gamla stadsstrukturen. 
Unionsgatan har förhållandevis hög integration, liksom den delen av 
Olof Palmes gata som är närmast Larmtorget. 

Områdena med parkeringar mellan Södra Kanalgatan och Fiskaregatan, 
ett område som pekats ut som ett av de områden som är otrygga, har 
jämförelsevis hög integration i analysen. Detta beror troligtvis på att 
flera gator med hög integration kopplas till Södra Kanalgatan, något 
som kan ge den oförtjänt hög integration. Samma sak gäller troligtvis 
området vid Kattrumpan där flera av de större gatorna i öst-västlig 
riktning slutar. Även Skeppsbron, Baronenområdet, Stadsparken, 
Ängöleden och parkeringarna vid sportanläggningarna har låg 
integration. 

Lorensbergsleden är ytterligare ett av de stråk som uppfattats som 
otryggt men som har förhållandevis hög integration. Anledningen till 
att den ändå uppfattas som otrygg beror troligtvis på att det är en led 
som är mycket tydligt utformad för biltrafik utan några byggnader i 
närheten. Att Trädgårdsgatan, som har en hög integration, uppfattas 
som otryggt beror troligtvis på liknande saker även om det här är 
slutna fasader som är problemet. 


