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Prognos

Inledning

Förslaget leder till en klart ökad rumslig integration på större delen 
av Malmen och Kvarnholmen. Mest ökar integrationen på gator 
som Trädgårdsgatan, Malmbrogatan, Södra Malmgatan, Esplanaden 
och Strandgatan, något som kan ses som önskvärt då det är längs 
med dessa som handel föreslås. I angränsande kvarter där det idag 
mestadels är bostäder är integrationen lägre, något som även det 
kan anses vara önskvärt. Integrationen fortsätter också att vara 
förhållandevis låg söder om järnvägen, liksom på Varvsholmen, Ängö, 
Getingen och större delen av Norrgård, de centrumnära områden som 
idag mestadels består av bostäder. Av de stråk som tidigare pekats 
ut får samtliga ökad integration. Tydligast är stråket Unionsgatan 
– Södra Kanalgatan. 

En översiktskarta och fördjupade analyser av de olika delarna följer de 
kommande sidorna.
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Delområden

Fredriksskans

De föreslagna förändringarna ger flera större höjningar av den 
rumsliga integrationen. Fredriksskansgatan får höjd integration, 
liksom Strandgatan. Ett nytt stråk etableras från Östra Sjögatan och 
längs med Malmfjärden. Norra Kanalgatan etableras också som ett 
stråk. Analysen visar även att det finns stor rumslig potential för 
ett stråk över Stagneliusskolans kaserngård. Integrationsnivåerna 
inne på Fredriksskansområdet är förhållandevis låga, något som 
inte alls behöver vara negativt då där planeras bostäder. Kvarteren 
kring Wernskjöldsgatan och S:ta Gertruds gata har en fortsatt låg 
integration, liksom kvarteren mot Norrgård. 

Rumslig integration före förändringarna.

Rumslig integration efter förändringarna.
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Södra Kanalgatan

Efter de föreslagna förändringarna ökar den övergripande integrationen 
i området. Södra Kanalgatan blir ett starkt stråk på Kvarnholmen, 
liksom Östra Sjögatan. Även på Strömgatan och på Proviantgatan sker 
ökningar, liksom på grönstråket som passerar genom kvarteren mellan 
Östra Sjögatan och Proviantgatan. Östra Sjögatans höga rumsliga 
integration innebär att det efter förändringarna finns hög rumslig 
potential längs med det stråket. Skulle denna potential tas tillvara 
så skulle detta öppna för en eventuell utvidgning av centrum även 
österut. Det öppnar också för ett ökat användande av Stortorget. 

Rumslig integration före förändringarna.

Rumslig integration efter förändringarna.
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Malmbron

Malmbron blir efter förändringarna en än större knutpunkt. Kopplingen 
mellan Södra Kanalgatan och Unionsgatan innebär ett tydligare stråk 
in till centrum för gång- och cykeltrafikanter. Förändringarna innebär 
också att Larmgatan än mer etableras som en huvudgata in till 
centrum. Även den rumsliga potentialen på Strömgatan ökar. 

Rumslig integration efter förändringarna

Rumslig integration före förändringarna
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Östra Malmen

Trädgårdsgatan, Malmbrogatan och Södra Malmgatan får efter 
förslagen högre rumslig integration. Detta beror mestadels på 
förändringarna vid Malmbron och den ökade användningen av 
Norra Kanalgatan. Den ökande gångtrafikantpotentialen gör att 
möjligheterna till att etablera verksamheter längs med gatorna ökar. 
Integrationen på gator som Wernskjöldsgatan och S:ta Gertruds 
gata ökar inte nämnvärt vilket kan ses som önskvärt då dessa idag 
mestadels består av bostäder.

Rumslig integration före förändringarna

Rumslig integration efter förändringarna.



76 77

Korsningen Norra vägen/Erik Dahlbergs väg

Genom att det byggs en cirkulationsplats så fortsätter stråken längre 
då inga onödiga stopp behöver göras. Detta innebär att Norra vägens 
övergripande integration ökar, liksom flera av gatorna som är ansluta 
till den, exempelvis Gröndalsvägen. Mindre integrationsökningar sker 
även i närområdet.

Rumslig integration före förändringarna

Rumslig integration efter förändringarna
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Järnvägsområdet

Integrationen ökar något längs med Systraströmmen även om det inte 
är några större förändringar. Överlag så är integrationen förhållandevis 
låg i området även efter. Då detta mer är tänkt som ett flanörstråk så 
är det ganska naturligt. Om någon koppling funnits under eller över 
broarna hade förmodligen integrationen i området stigit mer. 

Skulle ett nytt stråk etableras längs med järnvägsområdet så skulle 
områdets rumsliga integration öka, främst på den nya sträckningen 
och Ölandskajen men även på Järnvägsgatan. 

Rumslig integration efter förändringarna

Rumslig integration före förändringarna
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Högskoleområdet

Den rumsliga integrationen höjs i området efter förändringarna, 
främst i det nord-stydliga stråket förbi högskolebiblioteket. Att den 
inte stiger mer beror till stor del på närheten till affärsområdet 
Giraffen samt Gamla industriområdet, vilka har en mer storskalig 
bebyggelsestruktur och därmed lägre integration. Att integrationen är 
lägre på exempelvis Lorensbergsgatan och Tegnérgatan behöver inte 
vara negativt, tvärtom, då där mestadels är bostadsbebyggelse. 

I Rostadsområdet ökar den rumsliga integrationen, mycket på grund 
av etablerandet av stråken Esplanaden – Norra Kanalgatan och 
Unionsgatan – Södra Kanalgatan. Det nya gång- och cykelstråket 
genom parken skulle innebära att stråket Unionsgatan – Södra 
Kanalgatan fortsätter nordväst upp till affärsområdet Giraffen vid 
Erik Dahlbergs väg och på så sätt bildar ett stråk därifrån till östra 
Kvarnholmen. Likaså blir kopplingen mellan Rostadsområdet och 
Södra vägen tydligare, något som öppnar för ytterligare en väg in till 
centrum från högskolestråket. 

Rumslig integration före förändringarna

Rumslig integration efter förändringarna
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Tullbroområdet

Efter förändringarna ökar integrationen i Tullbroområdet. Denna ökning 
beror mestadels på att de olika stråken runt omkring har blivit starkare. 
Ett tydligare stråk från Unionsgatan in till centrum gör förhoppningsvis 
att människor tar den vägen mellan de olika nattklubbarna. Genom en 
tydligare gång- och cykelväg från Systraströmmen till Tullslätten så 
borde även trygghetskänslan där öka för den som vill ta den vägen. 
Detta betyder inte att det nödvändigtvis blir tryggare i området, men 
förutsättningarna för det ökar. Det är givetvis också väldigt viktigt att 
jobba med belysning och liknande i detta område.

Rumslig integration före förändringarna

Rumslig integration efter förändringarna
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Fördjupningsområde 

Inledning

Jag har valt att fördjupa mig på ett område, eller två om man så vill. 
Jag anser nämligen att Fredriksskansområdet och parkeringsområdet 
på nordöstra Kvarnholmen måste ses som ett stadsrum om dess 
rumsliga potential ska kunna tas till vara ordentligt. Som tidigare 
nämnts så är Kvarnholmen och delar av Malmfjärden ett riksintresse 
för kulturmiljövård vilket innebär att det inte finns utrymme för 
några större förändringar av bebyggelsestrukturen. Däremot så finns 
möjligheter att förändra och utveckla de stråk och platser som finns 
inom strukturen. 

Fördjupningsområdet
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Förutsättningar

Befintliga förhållanden

Både Fredriksskansområdet och den nordöstra delen av Kvarnholmen 
är lokaliserade på utfylld mark. Av den skans som gav Fredriksskans 
sitt namn finns idag ingenting kvar. Söder om omvandlingsområdet på 
Kvarnholmen fanns Kalmars tidigare stadsmur, av vilken det fortfarande 
finns delar kvar mellan Östra och Västra Sjögatan. Eventuellt skulle 
den kunna fortsätta under mark där före detta bussterminalen finns. 
Utöver detta bör det dock inte finnas några fornlämningar. Några 
markföroreningar finns troligtvis heller inte inom området.

Enligt stadsplanen från 1874 skulle båda områdena bebyggas helt 
och hållet och endast avskiljas från varandra genom en kanal. 
I stadsplanen från 1904 så ändrades dock detta och endast de 
norra delarna av Fredriksskansområdet, där idrottsplatsen idag är, 
planerades för bebyggelse. Nordöstra Kvarnholmen planerades dock 
fortfarande för bebyggelse. Viss bebyggelse fanns även där i form av 
mindre verksamheter, men denna försvann på mitten av 1900-talet. 
Ängöledens fortsättning in till centrum gick tidigare rakt igenom det 
området som idag är parkeringar. 

Den befintliga bebyggelsen omkring området på Fredriksskanssidan 
är idag idrottsplatsen Fredriksskans IP. Längs med Fredriksskansgatan 
finns också gymnasieskolan Stagneliusskolan ritad av Ragnar Östberg 
och invigd 1933. Norr om Stagneliusskolan finns ett fåtal kvarter med 
friliggande flerfamiljshus byggda på 1920-talet. Då dessa kvarter från 
början var påtänka för villor så har flerfamiljshusen förhållandevis 
stora trädgårdstomter.  (Hofrén M., 1954 s. 43)

På området på Norra Kvarnholmen finns i dagsläget mestadels 
parkeringsplatser. Den enda bebyggelsen är den före detta 
bussterminalen där det finns en Pressbyråkiosk och ett gatukök. 
Nordväst om området finns Kvarnholmens vårdcentral, en fyra 
våningars byggnad senast ombyggd på 90-talet. 

Söder om vårdcentralen finns en tomt som idag används som 
parkeringsplats. På denna tomt har det föreslagits att det ska byggas 
ett parkeringshus. 

Söder om planområdet finns det en hel del bebyggelse. Mellan Östra 
och Västra Sjögatan, söder om resterna av stadsmuren, finns fem 
bostadshus från 1950-talen vilka även innehåller ett par butiker. I 
kvarteret mellan Östra Sjögatan och Proviantgatan finns idag en park 
där stadsmuren en gång fanns. Bakom denna finns åt väster några 
tvåvånings bostadshus från 1960-talet. Åt öster finns fem 1-2 vånings 
trähus från 1800-talet. 

I den västra delen av kvarteret mellan Proviantgatan och 
Landshövdingegatan finns bostadshus med två våningar samt 
takvåning vilka är uppförda på 1980-talet. Öster om dessa finns ett 
stenhus från 1910-tal och allra längst österut fyra radhus från 1970-
talet. 

Stråk och platser

Som tidigare visat i strukturkartan så skapas flera potentiella stråk 
genom området. Viktigast är i min mening den förlängda Östra 
Sjögatan som knyter ihop området samt skapar en intressant 
knutpunkt i korsningen Östra Sjögatan – Södra Kanalgatan. Ett 
starkt nord-sydligt stråk där skapar även förutsättningar för mer 
användande av Stortorget. Likaså förstärks Fredriksskansgatan och i 
dess förlängning Västra Sjögatan. Detta skapar en väldigt intressant 
plats mellan Östra och Västra Sjögatan. 

Med förbättrade kopplingar även i öst-västlig riktning så skapas även 
naturligare stråk in i området, främst från Malmen men även från 
Ängöleden. 

Ytterligare en plats vars identitet stärks är Malmfjärden som genom 
förändringarna blir mer tillgänglig för allmänheten. Den blir också på 
ett tydligare sätt en del av centrum. 
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Planförslag

För att knyta ihop områdena och för att skapa ett tydligare stråk 
mellan dem så har jag valt att tillföra en ny gång- och cykelbro mellan 
Kärringalåret och Kvarnholmen, i Östra Sjögatans förlängning. En 
tydligare koppling mellan de nya områdena skapar förutsättning för 
mer folkströmningar och därmed bättre underlag för handel. Genom 
att låta gång- och cykelstråket fortsätta längs med vattnet, förbi 
idrottsplatsen, och sedan anknyta till Jutegatan öppnas ytterligare ett 
vattennära område för allmänheten. Detta stämmer också överens 
med Kalmar kommuns strävan om att göra staden mer tillgänglig för 
gång- och cykeltrafikanter.

Rävspelet är idag ett förhållandevis välanvänt grönområde. Med en 
ny bro som ansluts till Östra Sjögatan blir Rävspelet och Kärringalåret 
än mer integrerade och därmed troligtvis än mer använda. Därför 
är det viktigt att ta till vara på de kvaliteter som finns där idag och 
låta området få bli en självständig del av Fredriksskansområdet. 
Bebyggelsen i anslutning till Rävspelet gör att området får helt 
olika karaktär beroende på årstidernas skiftande, främst sett ifrån 
Kvarnholmen. 

Sektion över den nya bron över Fredriksskanskanalen
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Fredriksskans

För att anknyta till den anslutande bebyggelsen i nordväst så 
har jag i Fredriksskansområdet använt mig att ett lätt uppbrutet 
rutnätssystem och även försökt att ha förhållandevis stora gårdar. För 
att vattenkontakten från Fredriksskansgatan inte ska försvinna helt så 
har jag behållit några släpp i bebyggelsen. Jag vill också hålla nere 
höjden så att den nya bebyggelsen inte tar för mycket uppmärksamhet 
från Stagneliusskolan. Likaså har jag valt att hålla nere höjden mot 
Rävspelet för att inte förstöra den lummiga karaktären som finns där 
idag. Mot Malmfjärden så stör det inte stadsbilden lika mycket om 
byggnaderna blir en våning högre. Jag har även valt att öppna upp 
kvarteren mot vattnet för att området inte ska upplevas som en vägg 
när det ses från Ängöleden. 

För att anknyta till den befintliga bebyggelsen bör den nya bebyggelsen 
som uppförs längs med Fredriksskansgatan föra tankarna till de 
byggnader som finns i omgivningen, om än med samtida drag. Den 
övriga bebyggelsen bör vara mer samtida. Bebyggelsen i anslutning 
till Rävspelet gör att området får helt olika karaktär beroende på 
årstidernas skiftande, främst sett ifrån Kvarnholmen, något som gör 
att utseendet på fasaderna söderut är betydelsefullt.

Som tidigare visats i strukturkartan så vill jag öppna för viss handel 
i gatuplan. Främst bör handel ske längs med Fredriksskansgatan, 
men även en viss handel inom området skulle kunna tillåtas. Denna 
skulle i så fall kunna lokaliseras längs gatan mellan det nya området 
och idrottsplatsen. Om det är praktiskt möjligt skulle någon form av 
handel kunna uppföras även i anslutning till idrottsplatsen. Längst ner 
på denna gata, mot Malmfjärden till, skulle kunna vara ett bra läge för 
en restaurang. Med butiker med entré mot Fredriksskansgatan ökar 
också konstitueringen på gatan.

Parkering sker längs med gatorna eller i garage under jord. För att 
tillgodose behovet av parkeringsplatser för idrottsevenemang skulle 
parkeringsplatser kunna anläggas öster om idrottsplatsen. För att 

ge möjligheter till handelsverksamheter i gatuplan i byggnaderna 
längs med Fredriksskansgatan föreslår jag viss gatuparkering längs 
med gatan. Jag föreslår två infarter från Fredriksskansgatan; en i 
Strandgatans förlängning och en i mitten av området. Vändplaner bör 
anläggas i områdets östra och södra del. 

Sektion A: Stadsrum på Fredriksskans. 

Sektion B: Det nya torget på Norra Kvarnholmen
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Fredriksskans IP sett från Kärringalåret

Befintlig bebyggelse längs med Fredriksskansvägen Befintlig bebyggelse längs med Strandgatan

Stängd passage längs med Malmfjärden
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Norra Kvarnholmen
Som jag visade i strukturkartan så vill jag skapa ett öst-västligt stråk 
genom området för att på så sätt öppna upp det. Framförallt så skapar 
det, som tidigare nämnts, en intressant plats i kvarteret mellan Östra 
och Västra Sjögatan. Ett öst-västligt stråk genom området skapar 
också en tydligare koppling till Kattrumpan och en alternativ gångväg 
för den som inte vill gå längs med Södra Kanalgatan. 

Då den omgivande bebyggelsen inte är så hög så bör inte heller den 
nya bebyggelsen bli alltför hög. Eftersom Domkyrkan är en central och 
historiskt betydelsefull byggnad i Kalmar så är det viktigt att siktlinjerna 
till den inte påverkas alltför mycket. Främst gäller detta de stråk in till 
centrum som når området, det vill säga Fredriksskansgatan och Ängöleden.

Redan idag är biltrafiken på Södra Kanalgatan ganska omfattande. 
Med ett utökat centrum kommer troligtvis trafiken öka, även om de 
nya parkeringshusen delvis avlastar trafiken. På grund av det buller 
som genereras av trafiken på Södra Kanalgatan så har jag valt att 
ha mindre bullerkänslig bebyggelse längs med gatan. I kvarteret till 
väster föreslår jag handel och eventuellt kontorsverksamhet. I den 
nordöstra delen av området föreslår jag ett hotell. Antalet turister i 
Kalmar ökar och nu när staden växer är det ett bra läge för ett nytt 
centralt hotell. Utsikten mot Kalmarsund öppnar exempelvis för en 
restaurang med etagevåning eller motsvarande. Läget är också ett 
väldigt bra skyltläge sett från Ängöleden. Mellan kvarteret i väster 
och hotellet i öster så föreslår jag tre kontorshus. Även dessa har ett 
väldigt bra skyltläge från Ängöleden. Det västra finns i anslutning till 
den nya kopplingen till Fredriksskansområdet och bör tillåtas ha någon 
form av handel eller serviceverksamhet i bottenplan. 

Söder om de två västra kontorshusen, i kvarteret mellan och Västra 
Sjögatan och Proviantgatan, föreslår jag bostadshus. Genom att 
tillföra bostäder till området ökar chanserna till ett kontinuerligt flöde 
människor. För att anknyta till de närliggande kvarteren så har jag valt en 
sluten bebyggelsekaraktär och ungefär samma höjd på byggnaderna.
Med fasader mot Fiskaregatan så kommer förhoppningsvis den idag  

något outnyttjade parken att uppmärksammas mer. Båda husen bör 
ges möjlighet att ha handel i bottenplanet. 

Eftersom platsen mellan Östra och Västra Sjögatan idag är, och med 
förändringarna i än högre grad kommer att bli, en plats som det 
rör sig en hel del människor så har jag försökt att ta vara på den. 
Som tidigare nämnts så föreslår jag en byggnad med handel och 
kontorsverksamhet i den norra delen av kvarteret. Anledningen till 
detta är dels det utmärkta läget för handel då flera stråk passerar 
platsen och dels för att en dylik byggnad skapar ett skydd mot buller. 

För att anknyta till de av före detta stadsarkitekten Nils Carlgren ritade 
befintliga husen på andra sidan resterna av stadsmuren så har jag 
valt ett förhållandevis liknande formspråk för de nya byggnaderna. 
Dessa tänker jag mig som sex byggnader med olika höjder och som 
ser ut att vara fristående men som är sammankopplade i två grupper. 
Användningsområde för de två husgrupperna bör vara handel och 
eventuellt kontor eller bostäder i de övre våningarna. Tanken är att 
dessa tillsammans med huset mot Södra Kanalgatan och resterna 
av stadsmuren ska skapa olika rum. Det skapar till exempel ett litet 
torg mellan det stora huset och de två mindre husgrupperna. Torg är 
något som inte finns på denna sida Kvarnholmen och med tanke på 
solförhållandena så är detta ett bra läge för exempelvis uteserveringar. 
Ytterligare en av tankarna med torget är att det inte märks förrän 
besökaren når något av de stråk som passerar förbi, det vill säga 
Östra Sjögatan, Västra Sjögatan eller den förlängda Strömgatan. Ett 
mindre stråk skapas också längs med resterna av stadsmuren, ett 
läge som skulle kunna vara lämpligt för någon form av växtlighet. 
Denna plats skulle i så fall via parken bli en del av ett grönstråk som i 
förlängningen når ända till Kattrumpan. 

Då området idag används som parkeringsområde så behöver 
parkeringsplatserna ersättas om området ska kunna exploateras. 
För detta föreslår jag två parkeringshus i korsningarna Fiskaregatan/
Landshövdingegatan och Fiskaregatan/Proviantgatan. Dessa två 
parkeringshus kopplas sedan ihop i källarplan och eventuellt på 
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Befintliga hus mellan Östra och Västra Sjögatan. 

Bebyggelsen bakom parken vid Fiskaregatan. Bebyggelsen på östra delen av Fiskaregatan.

det översta planet. Av de ca 650 parkeringsplatser som finns idag 
ersätter dessa två hus ca 450 platser. Då parkeringshusen ligger så 
pass centralt så bör dess arkitektoniska utformning övervägas noga. 
Övriga parkeringsplatser ersätts i det parkeringshus som jag föreslår 
längs med Järnvägsgatan. Om det, vilket har diskuterats, byggs ett 
parkeringshus vid korsningen Fiskaregatan/Västra Sjögatan så skulle 
även detta kunna ersätta vissa platser. Om det byggs parkeringshus 
där föreslår jag dock att det görs möjlighet för butiker i markplan 
längs med Västra Sjögatan och Norra Långgatan för att ta vara på 
stråkens potential. Övrig parkering i området sker inom fastigheterna, 
förslagsvis i garage under jord. Viss gatuparkering kan också ske. 

Trafiktekniskt sett så föreslår jag att all trafik som angör området 
kommer från Fiskaregatan. Det innebär att Östra Sjögatan också i 
fortsättningen blir enkelriktad och bör även omvandlas till gårdsgata. 
Även den delen av Proviantgatan som passerar genom området bör 
vara enkelriktad. Inom resten av området bör det annars endast vara 
trafik som hör till fastigheterna.
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Våningsantal

Som synes på kartan till höger så har merparten av den nya 
bebyggelsen tre våningar. Anledningen till detta är att jag valt att 
låta den omgivande befintliga bebyggelsen bestämma höjden på 
den tillkommande. I Fredriksskansområdet är detta till största delen 
Stagneliusskolan och flerbostadshusen norr om Stagneliusskolan. 
Bebyggelsen mot idrottsplatsen och mot Malmfjärden konkurrerar 
inte på samma sätt och tillåts därmed vara högre. 

Siktlinjerna in till centrum och till Domkyrkan har till stor del bestämt 
bebyggelsehöjden på Norra Kvarnholmen. Även här är merparten av 
den nya bebyggelsen tre våningar. Undantag är de två husen längst 
norrut samt några av husen kring torget. Anledningen till att husen 
kring torget har olika höjd är för att skapa ett mer spännande och 
intressant rum. De två husen i den norra delen av området hindrar inte 
sikten in till Kvarnholmen sett från Ängöleden något nämnvärt och kan 
därför tillåtas vara högre. På grund av Kvarnholmens förhållandevis 
låga siluett har jag dock valt att begränsa höjden till fem våningar.  

Exploatering

Vid beräkning av bebyggelsetäthet används formeln:

Exploateringstalet (e) = Bruttoarea BTA / Total markareal (A)

Detta innebär att den bebyggda ytan multiplicerat med antalet våningar 
delat på områdets totala yta ger exploateringstalet. (Rådberg, 1996 s 
37-38)

Fredriksskans
Fredriksskansområdet har en total markareal på ca 31 500 m². I 
detta område räknas dock inte Fredriksskans IP eller Rävspelet in. 
Den bebyggda ytan är ca 27 300 m². Enligt formel ger detta ett 
explateringstal på 0,87:

27 300 / 31 500 ≈ 0,87

Av den totala ytan på 27 300 m² är ca 24 500 m² bostadsyta och ca 
2 800 m² handelsyta. Beräknat på 2,1 invånare per 100 m² ger detta 
bostäder för ca 510 personer. 

Norra Kvarnholmen
Den totala markarealen på Norra Kvarnholmen är ca 16 000 m². 
Den bebyggda ytan är ca 35 000 m². Enligt formeln ger detta ett 
exploateringstal på 2,19

35 000 / 16 000 ≈ 2,19

Av den totala ytan på 35 000 m² är ca 6 800 m² bostadsyta, ca 5 000 
m² handelsyta, ca 10 300 m² kontorsyta, ca 2700 m² hotellyta samt 
ca 10 300 m² parkeringsyta. Beräknat på 2,1 invånare per 100 m² ger 
detta bostäder för ca 140 personer.

Totalt innehåller förslaget bostäder för ca 650 invånare, ca 7800 m² 
handel, ca 10 000 m² kontor samt ca 2700 m² hotellyta.

3D-vy över Kvarnholmen sett från Ängö
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Slutord

Att ge sig på att utvidga en central stadsdel är inte det enklaste. Handel 
in Kalmar har till största delen skett inne på Kvarnholmen sedan 1650-
talet. Det är först det senaste halvseklet som stora förändringar skett, 
bland annat med det externa köpcentret Giraffen. En utvidgning av 
den mer småskaliga handeln som finns i en stadskärna är inget som 
sker i en handvändning. Däremot är det viktigt att vara beredd när det 
är aktuellt.

En ökad integration i ett område är ingen lösning i sig. Det innebär 
inte att det automatiskt kommer att röra sig fler människor i området. 
Det innebär inte att kommer att börja växa upp affärer som svampar 
ur marken. Det innebär inte heller att området kommer att bli tryggt. 
Däremot skapar det förutsättningar för det. 

En ökad rumslig potential är ett hjälpmedel till vidare utveckling. En 
ökad integration i kombination med en målpunkt kan förändra ett helt 
område. Större flöden av människor genom ett område i kombination 
med väl planerad grönstruktur och strategiskt placerad belysning kan 
göra att området uppfattas som tryggare. 

Därför hoppas jag att de förändringsförslag som jag gjort kan vara en 
del i arbetet att skapa bättre förutsättningar för ett tätare stadsliv i 
centrala Kalmar den dagen det blir aktuellt.

3D-vy över Kvarnholmen sett från väster 

3D-vy över Fredriksskansområdet sett från norr
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