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Sammanfattning 

Det har visat sig att kultur har en positiv påverkan på städer och dess invånare. Detta 

leder till att allt fler kommuner investerar i sitt kulturliv i form av kulturhus eller 

kulturcentrum där flera olika verksamheter kan samlas och genom sina aktiviteter 

locka människor till nya möten och intressanta samarbeten. Kalmar kommun strävar 

efter att bli ett regioncentra och har under en längre tid diskuterats om att utveckla ett 

kulturcentrum i form av ett kvarter i staden vilket efter klartecken från 

kommunfullmäktige kommer bli verklighet. Därav har behovet av detta 

examensarbete uppkommit.  

I rapporten defineras begreppet kultur tillsammans med andra viktiga uttryck för 

arbetet såsom kulturhistoriska värden, kulturkvarter och lagar. Kulturkvarteret 

kommer omfatta fyra byggnader som tillsammans ska inhysa en bred variation av 

kulturverksamheter. I rapporten utreds områdets och byggnadernas lämplighet för det 

tilltänkta ändamålet samt alternativ på kvarterskapande åtgärder som ska knyta 

samman byggnader från olika fastigheter. Ett gestaltningsförslag redovisas baserat på 

utredningens resultat.  

Metoder som används i utredningen var främst fallstudier då bland annat tidigare 

forskning studerades. Även en komperativ studie genomfördes på två svenska 

kommuner där en satsning på kulturen genomförts vilket visat sig haft en god effekt 

på människors kulturliv. 

Arbetetsgången förklaras från fallstudiens början till färdigt resultat. Resultatet 

presenteras i schematiska planlösningar, ett utvalt alternativ för kvarterskapande 

åtgärder och visualiseringsbilder som analyseras utefter teori och egna reflektioner.  
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Summery 

Studies has shown that culture has a positive impact on cities and its inhabitants. This 

leads to more and more municipalities are investing in its cultural life in terms of 

cultural buildings and cultural centers where different cultural activities can come 

together and through their activities attract people to new situations and 

collaborations. Kalmar municipality strives to become a regional center and has for a 

long time discussed the possibilities to develop a cultural center in terms of a cultural 

district in central Kalmar which will become reality now with an aproval from the 

city council. Therefore the need of this thesis arose. 

The report defines the concept of culture along with other essential expressions 

regarding this study such as cultural values, cultural districts and laws. The cultural 

district includes four buildings that together will accommodate a wide variety of 

cultural activities. In the report it will be investigated if the area and the buildings are 

suitable for the intended purpose as well as options regarding district creating 

measures that will connect buildings from different properties. A design proposal for 

the buildings will be presented based on the results in the studies. Methods used in 

the study was primarily case studies, including reaserching previous studies. A 

comperative study was conducted in two Swedish municipalities where an 

investment in culture has been implemented. The result proved to have a positive 

effect on people´s cultural life. 

The working process will be explained from the start of the case study to final result. 

The results are presented in  schematic operational plans, a choosen option for 

district creating measure and rendered images that are analyzed along theory and 

reflections. 
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Abstract 

Kulturens positiva påverkan på städer och dess invånare har föranlätt många 

kommuners satsning på utökade kulturverksamheter som koncentreras 

till  kulturcentrum i stadskärnan. I Kalmar kommun har frågan varit akutell en längre 

tid men ska först nu bli verklighet. Kalmar kommun har för avsikt att skapa ett 

kulturkvarter av befintliga byggnader centralt i staden, kulturkvarteret ska inhysa 

verksamheterna för Stadsbiblioteket, kulturskolan, öppna förskolan samt 

föreningsliv. I denna studie utreds hurvida området i staden är lämplig att förlägga 

verksamheten på, om de befintliga byggnaderna är tillräckliga för att klara 

lokalprogrammet samt hur kan byggnaderna i området knytas samman till ett kvarter. 

Ett gestaltningsförslag ska redovisas baserat på resultatet av egna undersökningar och 

tidigare forskning inom ämnet.  

Nyckelord: Kulturkvarter, Kultur i staden, Kvarterskapande åtgärder, Kultur, 

Stadsplanering, Förtätning av staden   
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Förord 

Att utveckla Kalmars kulturliv har länge varit ett aktuellt ämne för Kalmar kommun. 

Oklarheter har funnits i vilka verksamheter som skulle inkluderas samt vilken 

byggnad/byggnader de skulle inhysas i. Idén om ett kulturkvarter uppkom då 

lokalbehovet för verksamheterna var så pass stort att de inte skulle få plats i en 

byggnad. Kultur i staden samt nybyggnad i ett kulturhistoriskt viktigt område är ett 

intressant ämne då det påverkar både männiksor och miljö vilket bidrar till många 

aspekter att ta hänsyn till.  

Vi vill ta tillfället i akt att tacka de som i någon form bidragit till rapportens 

färdigställande. 

Annika Fonseca från Kalmar kommun som agerat handledare i detta examensarbete 

och tillfört en tydlig beskrivning av kommunens tanke vid början av arbetet samt 

tillhandahållit viktigt material då det har efterfrågats.  

Samuel Palmblad som varit skolans tillsatta handledare och bidragit med värdefulla 

åsikter och tankar om att utveckla och leda arbetet till rätt mål samt delat med sig av 

sin expertis inom berörda ämnen. 

Utmärkta studiekamrater som under långa dagar och sena nätter bidragit till glädje 

och en god arbetsmoral. De punktiliga och utdragna lunchrasterna har lockat till 

många skratt och har varit denna tids mest minnesvärda stunder.    

Frida Tordhall & Pontus Åhlund 

Växjö, 23 Maj 2016 
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 1. Introduktion 

Människor har i tusentals år samlats i städer av den enkla anledningen att 

tillsammans är vi starkare, smartare och effektivare (Gleaser, 2011). Svenska 

regeringen har en vision om att bli världens bästa land att vistas, verka och 

växa i vilket också kräver att Sverige utvecklar världens bästa städer 

(Antoni, Mellander. 2013). Detta ska förverkligas genom att skapa attraktiva 

miljöer med fokus på hållbar tillväxt Tidigare studier visar att bilden av 

staden, identitet, lokation, underhållning, utbildning, kreativitet och ekonomi 

påverkas positivt av kulturen som finns i staden (Kultzman. 2004). 

Statistiken visar också att kulturella och kreativa verksamheter har en stark 

inverkan på en stads tillväxt (Mellander, Pettersson, Öner. 2011).  

Runt om i landet pågår en ständig förbättring av kulturlivet vilket många 

gånger beror på att en  större satsning görs på kulturen genom byggnation av 

kulturhus eller kulturkvarter (Antoni, Mellander. 2013). Mellan 2003 och 

2012 gjorde SOM-institutet
1
 undersökningar över 34 svenska städers 

kulturindex genom att mäta människors kulturaktivitet. Kalmar låg år 2012 

på sjunde plats och har med det avancerat två placeringar sedan 2003. 

Kalmar kommun vill öka sin kulturella aktivitet genom att bredda 

kulturutbudet och bygga ett kulturkvarter vilket kommer bli en kreativ 

välkomnande mötesplats mitt i Kalmar (Samulesson. 2013).  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Kalmar har under en period på över 30 år haft planer på att skapa ett 

kulturcentrum men har inte fören nu hittat ett koncept som anses vara 

genomförbart. Kvarteret Abborren och Guldfisken ska knytas samman med 

varandra till ett gemensamt kulturkvarter vilket ska bidra till en utökad 

stadskärna och rikare kulturliv. Förslaget tas fram med förutsättningarna att 

skapa en attraktiv miljö med god tillgänglighet och hållbarhet samt ta 

hänsyn till bevarandevärden hos befintliga byggnader och grönområden.  

Kalmar kommun vill skapa en plats där nya möjligheter finns för 

Kalmarborna att utöva, delta och konsumera kultur i olika former. Tanken är 

att kulturkvarteret ska användas av kommunens verksamheter tillsammans 

med föreningar och kommersiella aktörer. Platsen som har valts ut är en 

viktig del i stadens utveckling enligt den fördjupade översiktplanen från 

2011. Denna plats ligger utanför Kalmars stadkärna Kvarnholmen med 

kanalen Systraströmmen som skiljer dem åt. Visionen är att utöka 

stadskärnan till andra sidan kanalen och med det generera liv och rörelse 

även där. Kommunen vill utveckla nya kopplingar i staden där gammalt och 

nytt möts, skapa en miljö där allt blir till ett och gränsen mellan ute och inne 

sammankopplas.  

                                                 
1
 SOM-institutet står för Samhälle, Opinion, Medier och är en opartiskt 

undersökningsorganisation vid Göteborgs Universitet. 
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I den här rapporten tas ett förslag fram på ett kulturkvarter i Kalmar genom 

att koppla ihop befintliga byggnader. Stadsbiblioteket, Kulturskolan, Öppna 

förskolan Måsen samt Föreningsliv är verksamheterna som ska inhysas i 

lokalerna är. Begreppet “kultur” förtydligas och kulturens värde och dess 

påverkan på staden, invånare och turister undersöks.  

1.2 Mål och Syfte 

Kommunen har uttryckt en önskan om att få svar på frågeställningen nedan 

vilken är utarbetad efter de förutsättningar som finns i området: 

- Kan de föreslagna fastigheterna utgöra en lämplig placering för ett 

kulturkvarter utan att förstöra områdets karaktär?  

- Är ytorna tillräckliga för att inhysa verksamheterna? 

- Hur kan de befintliga byggnaderna knytas samman för att skapa ett 

kvarter som är fastighetsöverskridande?   

Utifrån denna frågeställning har mål och syfte utarbetats.  

Målet är att utforma förslag till ett kulturkvarter i centrala Kalmar utgående 

från fyra befintliga byggnader. Ett delmål är att olika kulturella 

verksamheter ska kunna kan inhysas och samsas på ytorna. 

Syftet är att förslaget skall höja det attraktiva värdet för verksamheterna i 

kvarteret vilket ska resultera i fler besökare på platsen. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet har avgränsats till Kvarteren Abborren och Guldfisken i Kalmar. 

Området innehåller fem byggnader men enbart fyra av dessa byggnader 

kommer undersökas då den femte byggnaden inte längre är aktuell för 

projektet.  

Viss konstruktion och tekniska lösningar kommer redovisas dock ingen 

installationsteknik som exempelvis akustikåtgärder där speciell expertis 

krävs. Relevanta material såsom fasadmaterial kommer presenteras då detta 

har en stor betydelse för byggnadens karaktär. En förkortad jämförelse 

mellan kommunerna Luleå och Norrköpings kulturinsatser kommer 

genomgöras för att få en bredare förståelse över vad satsningen på kultur 

innebär för städer. Då många av lokalerna har speciella krav rörande ljud, 

brand, takhöjd samt bevarandevärde kommer enbart en schematisk bild av 

planlösningen genomföras. Detta skulle annars kräva en betydligt större 

kunskap inom de olika sakområderna. 
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Huvuduppgiften ligger i byggnadernas blivande utformning och planlösning 

men eftersom förslaget innefattar ett kvarter kommer även 

gestaltningsförslag på utomhusmiljön presenteras. Dock på en övergripande 

nivå för att skapa en helhetsbild av kvarteret.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel förklaras begrepp, analyser, tidigare studier, lagar med mera 

som behövs för att få en grundläggande förståelse inom området kultur och 

dess påverkan på staden. Här beskrivs även kvarterskapande åtgärder som 

senare kommer användas vid utformningen av kvarteret. 

2.1 Kulturhistoriska värden 

Redovisade kulturvärdena utgår från en modell som utarbetats av författaren 

Axel Unnerbäck (2002) och riksantikvarieämbetet med direktiv från 

regeringen. Modellen används för att bestämma hur värdefull en byggnad 

eller plats är utifrån kulturhistoriska, sociala och estetiska aspekter. 

Kulturvärdena kan delas upp i två kategorier, dokumentvärde och 

upplevelsevärde (Boverket. 2014a). Dokumentvärden utgår från historian, 

hur byggnaden ser ut tekniskt, arkitektoniskt, socialt och samhällsmässigt. 

Detta är en objektiv bedömning som enbart utgörs av fakta. 

Upplevelsevärden kan dock skilja sig från person till person i sin 

bedömning, detta är värden som handlar om traditioner, konst och symboler. 

Dessa två värden har underkategorier: 

2.1.1 Dokumentvärde 

Arkitektoniskt värde: Detta värde utgår från enhetlighet som visar sig i till 

exempel material, färgsättning, struktur. Byggnader eller en miljö som har 

anpassats för att byggas och passa in i ett speciellt område. Det kan även 

vara byggnader som är unika för sin tid, som byggdes mycket av under en 

viss tidsepok.  

Arkitekturhistoriskt värde: Byggnader ritad av en framstående arkitekt, 

där dess arkitektoniska uttryck eller om byggnaden är unikt för sin tid.  

Byggnadshistoriskt värde: Byggnader som är representativa för sin 

tidsepok där funktionen och användningen av byggnaderna syns. 

Byggnadsteknikhistoriskt värde: Byggtekniker, material eller metoder 

som har haft stor betydelse i byggnadsutveckingen. 

Personhistoriskt värde: Byggnader där välkända människor har levt till 

exempel Astrid Lindgrens barndomshem. 

Samhällshistoriskt värde: De byggnader och miljöer som bidrog så att 

staden/orten skapades. Det kan vara en skolbyggnad eller industriområde 

som hade stor inverkan på stadens uppkomst och utveckling. 
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Socialhistoriskt värde: Socialhistoriskt värde visar människors sociala 

förhållanden i samhället under en speciell tidsepok tillsammans med 

byggnadens autenticitet. Det kan vara en kolonilott som fungerade som en 

viktig försörjningkälla i slutet av 1800-talet.  

Teknikhistoriskt värde: Teknikhistoriskt värde lägger fokus på de 

historiska industribyggnaderna och miljöerna med ökat värde då de tekniska 

funktionerna forfarande fungerar. 

2.1.2 Upplevelsevärde 

Identitetsvärde: Identitetsvärde handlar om platser och byggnader som 

människor identifierar sig med och känner samhörighet till. Värdet grundar 

sig i byggnadens utformning, materialval och utsmyckning. 

Konstnärligt värde: Som namnet antyder visar detta värde det konstnärliga 

i byggnaderna, utsmyckningar i fasaden, skulpturer, mosaik, invändiga 

målningar som avslöjar hur konst och hantverk användes förr för att visa 

byggnadens funktion. 

Kontinuitetsvärde: Kontinuitetsvärde är bebyggelser som funnits under en 

längre tid där det syns att det har växt och utvecklats med staden och tiden, 

utbyggnader och tillbyggnader har gjorts.   

Miljöskapande värde: Detta är en byggnad eller en enhetlighet av 

bebyggelse som är viktig för den omkringliggande miljön och ger ett avtryck 

på stadsbilden.  

Patina: Patina visar att byggnaden har historia, att någon har levt där och 

slitit på till exempel golv och trappor. Patina ger byggnaden en livfull känsla 

vilket är viktigt att bevara i så stor utsträckning som möjligt. 

Symbolvärde: Symbolvärde kan vara en byggnad som är en symbol för 

staden, en byggnad som förknippas med staden såsom Eiffeltornet i Paris. 

Traditionsvärde: Traditionsvärde är byggnader och platser som är 

sammankopplad med traditioner eller en händelse, det kan vara en plats för 

midsommarfirande eller en teater.  

2.2 Fem pelare 

Regeringen gav år 1999 riksantikvarieämbetet i uppdrag att utforma 

byggnadsvårdsprinciper i syfte att skapa en högre standard och kvalitet på 

byggnadsvården. Här är byggnaders historia och kulturvärden i fokus 

tillsammans med bevarandevärden, åtgärdsbehov och vård. Med dessa 
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aspekter att ta hänsyn till beslutas vilka åtgärder som får göras. Den 

övergripande byggnadsvårdsprincipen lyder:  

“Varje bebyggelsevårdande situation är unik, med många 

samspelande faktorer och förutsättningar. Den kräver sin egen 

speciella kunskapsuppbyggnad med analyser, bedömningar och 

ställningstaganden som måste tydliggöras, motiveras och 

dokumenteras.” 

Denna vägledning för god byggnadsvård är indelad i fem huvudrubriker som 

med ett gemensamt namn kallas fem pelare. Fem pelare innehåller kunskap, 

varsamhet, att förvalta, att förhålla sig till historian och material och teknik.  

Kunskap handlar om att det ska finnas en vetskap om byggnadsmiljön 

innan det görs eventuella förändringar och att kulturvärdena ska pekas ut 

och beskrivas. Alla förändringar ska motiveras och dokumentation ska föras 

på byggnadens utveckling. 

Varsamhet är ett förhållningssätt inom bebyggelse. Det handlar om att vara 

försiktig och aktsam inför renoveringar och ombyggnationer på så sätt att 

inte byggnadens historia och karaktär förändras avsevärt. I PBL (SFS 

1987:10) beskrivs begreppet varsamhet: 

“Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens 

karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, 

kulturhustoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till 

vara.” (3 kap.10 §) 

Speciellt hänsyn ska tas till särskilt värdefulla bebyggelse: 

“Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som 

ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte 

förvanskas.” (3 kap.12 §) 

Att förvalta en byggnad på rätt sätt är väldigt viktigt. Detta innebär ett 

dagligt arbete i användningen, skötseln och underhållet av en byggnad. Att 

använda material och metoder som är anpassade till byggnadens historia är 

en varsam förvaltning som ger byggnaden en längre livslängd. PBL (SFS 

1987:10) beskriver hur underhåll ska anpassas till byggnadens kulturvärden: 

“Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet ska 

anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivande 

karaktär. Byggnader som avses i 3 kap.12 § skall underhållas så 

att deras särart bevars.” (3 kap.13 §) 
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Att förhålla sig till historien innebär att förhålla sig till bebyggelsemiljöns 

historia vid ändringar och tillägg. Byggnader där tillbyggnader gjorts med 

åren visar på en tydlig utveckling inom byggteknik och materialval under 

det olika tidsepokernas vilket har ett bevarandevärde och bör därför 

respekteras vid förändring. 

Material och teknik är den femte och sista pelaren och beskriver vikten i att 

känna till detta hos byggnaden. Finns kunskapen om materialen och den 

teknik som användes när byggnaden uppfördes kommer inte husets utseende 

och hållbarhet förändras vid en renovering då rimliga åtgärder kan tas fram 

(Riksantikvarieämbetet. 2002). 

2.3 Begreppsförklaring 

2.3.1 Kultur 

 

Kultur är ett ord som används mycket i det vardagliga språket men ofta utan 

reflektion över innebörden (Armbrecht, Andersson. 2008). Den amerikanska 

skulptören Jonathan Borofsky menar att det är lika svårt att förklara 

begreppet kultur som att fånga vinden (översättning av orginalet: ”Attempts 

to define culture are ákin to trying to engage the wind”). Enligt Martin Gren 

(2000) har kultur flera olika betydelser men kommer ursprungligen från det 

som är skapat av människan och inte det som är skapat på naturlig väg. 

Kultur utvecklas över generationer och beror på människors olika 

levnadssätt, traditioner, kulturella regler och normer. I den västerländska 

världen innebär kultur bland annat teater, litteratur, film, klassisk musik, 

opera och konst (2000).  

Olika kulturforum placeras på olika platser i samhället vilket gör att 

människors påverkan av kulturen varierar mycket beroende på hur tillgången 

till kultur ser ut i städerna (Gren. 2000). Folk med liknande kulturintressen 

hamnar på samma ställe och skapar en gemenskap och tillhörighet. Martin 

Gren (2000) kallar dessa platser för “kultur rum”. För att hålla kulturen vid 

liv måste skaparna av kulturella rum reflektera över vad som är värt att 

bevara men också hur kulturen ska föras vidare i kommande generationer 

(Stylianou-Lambert, Boukas och Christodoulou-Yerali. 2014). Därför måste 

ett ständigt arbete bedrivas för att locka nya besökare till dessa rum och 

välkomna kulturella olikheter. 

På Hangzhou Internationella kongress (2013) arbetades några viktiga 

argument fram för att påvisa att kultur ska tas på allvar när det gäller 

planeringen av hållbar utveckling. Först handlar det om att kultur anses lika 

viktig för utvecklingen som mänskliga rättigheter, jämlikhet och hållbarhet. 

Vidare har kultur samma målsättning som fred och försoning samt att det 

ingår i de fyra pelarna för hållbar utveckling tillsammans med ekologisk, 
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social och ekonomisk. (Stylianou-Lambert, Boukas och Christodoulou-

Yerali. 2014) 

Denna rapport beskriver kultur i form av teater, dans, musik, utbildning med 

mera (Armbrecht, Andersson. 2008). Utfallet av kulturell aktivitet landar i 

kreativa, intellektuella och symboliska dimensioner.  

2.3.2 Kulturkvarter 

 

Kulturkvarter förklaras som en välkänd, märkt plats med gemensamma ytor 

där en hög koncentration av kulturella aktiviteter används för att locka till 

sig människor (Francesconi, Dossena. 2016). 

Kulturkvarter/kulturcentrum är en växande trend i städer över hela Sverige, 

Luleå, Uppsala, Vallentuna, Umeå, Falkenberg och Jönköping är några av 

städerna som har satsat på kulturen genom ett kulturcenter för flera 

verksamheter (Samuelsson. 2013). En drivkraft till det ökade byggandet av 

kulturcenter är de effekter som medför stadsutvecklingen kring attraktivitet, 

inflyttning, handel, restaurang och besökare. 

Varje kulturkvarter är speciellt genom stadens unika kulturarv, trots det sker 

utvecklingen av kulturkvarter på liknande sätt (Radford. 2010). Utformning 

och gestaltning av utemiljö används för att skydda och förbättra området. 

Sedan läggs stor vikt i att stödja lokala entreprenörer och idéer med kulturen 

som motor i den socioekonomiska utvecklingen  

För att skapa en attraktiv miljö behövs människor och för att få människor 

att besöka krävs en attraktiv miljö, det blir en cirkel där båda är beroende av 

varandra (Radford. 2010). Byggnader i samma kvarter ska inte överglänsa 

varandra eller skymmer någon annan. Detta ger en tilltalande miljö för 

besökare. Det ligger även vikt i att bedöma vilka byggnader som är 

betydelsefulla för helheten i en miljö, vilka byggnader som ska bevaras och 

vad som kan renoveras eller rivas för att skapa en miljö med samhörighet. 

2.3.3 Kulturmiljölagen & Plan- och Bygglagen 

Kulturmiljölagen: 

En byggnad, miljö eller anläggning kan bli förklarad som byggnadsminne då 

den anses kulturhistorisk värdefull. Detta kan vara bland annat bostadshus, 

industrianläggningar, parker och broar och är det starkast skydd som finns 

för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (Länstyrelsen Kalmar Län. 2005). 

Byggnadsminnen delas upp i två kategorier, enskilda eller statliga 

byggnadsminnen. Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (SFS:1988:950) 3 

kap. 4 § beslutas av länstyrelsen: 
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“En byggnad som har ett synnerligt högt kulturhistoriskt värde 

eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligt högt 

kulturhistoriskt värde får förklaras för byggnadsminne av 

länstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminne enligt detta 

kapitel får också tillämpas på parker, trägårdar eller andra 

anläggningar.  

I frågan om en byggnad av sådant värde som avses i första stycket 

och som tillhör staten gäller de bestämmelser som regeringen 

meddelar om statliga byggnadsminnen. Om ett statligt 

byggnadsminne övergår till en annan ägare än staten, ska det 

däremot utgöra ett byggnadsminne enligt denna lag. 

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte en byggnad som är 

fornlämning eller kyrkobyggnad enligt denna lag.” Lagändring 

(SFS 2013:548) 

De statliga byggnadsminnerna ägs av staten och beslutas av regeringen. 

(Riksantikvarieämbetet. 2002). Riksantikvarieämbetet har då ansvar för att 

dessa bebyggelser används, bevaras och underhålls på ett sätt som är 

lämpligt för bebyggelsen enligt ett vårdprogram som visar på bästa möjliga 

förvaltning.  

Kulturmiljölagen (SFS: 1988:950) 3 kap.4 § påvisar att om det finns 

särskilda skäl till att ett byggnadsminne ska ändras som strider mot 

skyddsbestämmelserna lämnar Länstyrelsen tillstånd utifrån villkor och 

utförandekrav som ställs men hänsyn till de förhållanden som motiverar 

ändringen. 

PBL- Plan- och bygglagen: 

Det har sedan medeltiden i Sverige funnits regler om hur mark ska användas 

men det var inte fören år 1874 som första gemensamma byggnadsstadgan 

kom (Boverket. 2014b). Detta för att förebygga bränder och förbättra 

luftkvaliteten orsakat av tät bebyggelse och trånga gator. Byggnadsstadgan 

utvecklades med tiden och blev mer och mer utförlig. Kommunerna 

uppförde planer för att bestämma hur staden skulle utvecklas dock med 

godkännande från regeringen. 1 juli år 1987 trädde Plan- och bygglagen i 

kraft, detta är en lag som inriktar sig på planeringprocessen där alla 

inblandade ska samordnas. Detta ger stat, kommun och övriga parter en 

tydligare ansvarsfördelning i planerings- och byggprocessen och de som har 

synpunkter på detaljplanen har rätt att överklaga. 

Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planläggning av byggande 

och om mark och vatten. Syftet med bestämmelserna är att stödja 

samhällsutvecklingen genom goda och jämlika sociala levnadsförhållanden 

tillsammans med en långsiktigt hållbar livsmiljö för människor idag och 

kommande generationer (SFS: 2010:900) 1 kap.1 §. Lagen innehåller bland 

annat bestämmelser om översiktsplaner, bygglov, rivningslov, marklov, 
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överklagande och krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och 

allmänna platser (SFS: 2010:900) 1 kap.3 §.  

2.4 Kvarterskapande åtgärder 

De aktuella byggnaderna som granskas i rapporten skiljer sig ifrån varandra 

på många sätt. När de ska länkas samman till ett kulturkvarter behövs därför 

åtgärder som skapar samhörighet mellan byggnaderna. 

Ett fastighetsgränsöverskridande kvartersbildande kan vara nog svårt att 

gestalta enhetligt beroende på stora avstånd mellan byggnaderna och att det i 

många fall är olika ägare till fastigheterna. I fallet med Kvarteret Abborren 

och Guldfisken identifieras ytterliggare tre försvårande omständigheter. 

Byggnadsminnesförklaringen av Posthuset som förhindrar exteriör 

förändring, länsstyrelsens rekommendationer om att inte bebygga större yta i 

området samt utformningen av framförallt Stadsbiblioteket och Posthuset 

som idag bland annat resulterar i att deras huvudentréer är så långt ifrån 

varandra som de fysiskt är möjligt.  

I denna teoridel presenteras ett antal alternativ på kvartersbildande åtgärder 

som skulle kunna appliceras på detta kulturkvarter. Alternativen har delats in 

i två huvudkategorier: 

- Förtätning 

- Färgsättning 

2.4.1 Förtätning 

De allra flesta svenska tätorterna växer, i många fall både sett till yta och 

befolkningsmängd. Tillväxten sker i två samtida processer där man dels 

växer utåt genom utbredning av staden (urban sprawl) samt att den växer 

inåt genom förtätning av den befintliga stadsmiljön (Boverket. 2007). Redan 

år 1979 lades det fram i statliga direktiv att förtätning var en tillämpningsbar 

strategi för stadsutveckling. På senare tid har debatten dock gått ifrån frågan 

om det ska förtätas i städerna och handlar snarare om hur det ska göras. Som 

Johansson (2012) beskriver punktar stadsbyggnadsforskaren Alexander 

Ståhle upp motsättningarna i stadsbyggnadsdebatten på följande vis “Byggt 

kontra grönt, urbant kontra suburbant, tätt kontra glest, serviceutbud kontra 

grönytetillgångar, dagsläge kontra förändring”. Den täta staden framhålls i 

flera fall som positiv i jämförelse med det utglesade stadslandskapet. Inte 

minst då den anses vara en ekologiskt hållbar strategi, men också ur ett 

ekonomiskt perspektiv då befintliga strukturer såsom vägar, gator och 

lokaltrafik kan utnyttjas (Johansson. 2012). Negativa effekter av förtätning 

kan vara trängsel, buller och avgaser. 
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Förtätning är en stadsbyggnadsstrategi som är ett mycket aktuellt ämne i 

samhället, många anser att det är en långsiktigt hållbar strategi. Förtätning är 

ett svårt begrepp att definera och kan innefatta allt från att bygga på höjden 

till att öka exploateringsgraden i staden (Engelbrekts. 2013). Engelbrekts 

väljer i sin rapport att definera förtätning som “En ökad koncentration av 

människor i ett område genom att något anläggs”. Det som anläggs kan 

givetvis variera men benämns ofta som förtätningselement. Ett 

förtätningselement kan till exempel vara en byggnad, grönstråk, torg eller 

gata. Som komplement till den definitionen lanserar Engelbrekts ett nytt 

begrepp i sin rapport från 2013. Begreppet grön förtätning är tänkt att väcka 

nyfikenhet hos både allmänheten och de som arbetar i branchen och visa på 

att det skett en utveckling i hur man resonerar kring förtätning som inte 

enbart går ut på förtätning med hjälp byggnader. Engelbrekts identifierar 

dock själv ett problem med uttrycket grön förtätning.  Hon menar på att den 

allmänna uppfattningen av ordet grönt inte enbart innebär vegetation utan 

också kan tolkas som hållbart och syftar även till byggteknik och 

materialval. 

Förtätning används för att knyta ihop stadens delar (Netz. 2015). Det finns 

inom förtätning tre olika strategier kallade komplettering, sammankoppling 

och förnya. Strategin som är aktuell för detta projekt är sammankoppling 

och innebär att med hjälp av ny bebyggelse eller grönområdes anläggning 

knyter ihop två områden som idag är åtskilda. Enligt Boverkets rapport 

Bostadsnära natur (2007) kan stadens fysiska byggstenar delas in i tre 

kategorier, infrastruktur, bebyggelsestruktur och grönstruktur. Inom dessa 

byggstenar identifieras olika förtätningselement som kan appliceras på det 

valda område. 

Infrastruktur: 

Infrastruktur är ett anlagt system som agerar grund för försörjning och är en 

förutsättning för att produktion ska fungera, det kan vara till exempel gator, 

vägar, järnvägar och flygplatser (Nationalenencyklopedin. 2016). Det som 

skulle kunna vara aktuellt till gestaltningsförslaget från denna kategori är ett 

hårdgjort gångstråk som löper mellan de två fastigheterna. Att anlägga ett 

hårdgjort gångstråk av asfalt eller marksten påverkar inte framkomligheten i 

området, inte heller påverkas uppfattningen av området som en del av 

Kalmars park och instutionszon nämnvärt. Åtgärden kan kompletteras med 

ljussättning och anlagda planteringar om så önskas. Det hjälper att tydligare 

markera och synliggöra det anlagda elementet för att öka den önskade 

effekten och antalet brukare.  

Bebyggelsestruktur: 

Bebyggelse defineras i Nationalencyklopedin som ett antal anlagda 

byggnader i samma område. Förtätning med bebyggelsestruktur innebär 

följdaktligen alternativ där två eller flera byggnader fysiskt byggs samman 

på det undersökta området. Alternativt placering av en eller flera fristående 
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byggnader mellan de befintliga i området (Netz. 2015). Det är dock inte 

otroligt att lösningar likt dessa skulle möta på reaktioner från allmänheten 

som anser att förtätningsprojekten bygger bort den värdefulla stadsnära 

grönskan. NIMBY (not in my backyard) är en organisation som växt fram 

baserat på dessa åsikter. Organisationen motsätter sig bebyggelseförslag i 

städerna med argumenten att staden bör hållas grön och öppen. En tydlig 

motståndare till NIMBY och deras åsikter är YIMBY (yes in my backyard). 

YIMBY är en organisation som ställer sig positiv till förtätningprojekt i 

städerna.  

Isabella Netz (2015) pekar ut ett exempel i sin rapport där den stora ytan 

mellan två områden ökar avståndskänslan. Netz lämnar senare alternativ på 

lämpliga lösningar på problemet där hon föreslår bebyggelse för att binda 

ihop områden. Netz föreslår en bebyggelse på varsin sida riktad mot 

varandra som skapar en sorts spegeleffekt. Lösningen ämnar till att skapa en 

sorts samhörighet i beskådarens ögon. 

När ny bebyggelse anläggs skapas barriärer som gör det mindre självklart att 

utnyttja de omkringliggande naturområdet (Boverket. 2007). Dessutom 

bidrar förtätning genom bebyggelse till uppdelning av området vilket kan 

göra det svårare för människor och djur att förflytta sig i området. En 

populär lösning på problemet som ofta används i städer är att bygga en 

upphängd eller uppstolpad inglasad bro mellan två byggnadskroppar 

(Gustafsson. 2009). Lösningen avvärjer problem med minskad 

framkomlighet i området. Eftersom människans synsinne är riktat framåt och 

präglat horisontellt har vi en mycket större synvinkel i horisontellriktning, 

det kan påverka vår uppfattning om att sikten i området påverkas mindre av 

ett upphängt eller uppstolpat förslag av bebyggelse.  

Ett tredje alternativ som är ett annat slags förtätningselement men som trots 

det faller under bebyggelsestruktur är torgbildning (Engelbrekts. 2013). 

Eftersom anläggning av ett torg på en tidigare oanvänd grönyta ämnar att 

öka koncentrationen av människor som uppehåller sig på platsen bör en 

torgbildning falla under kategorin förtätning  

Svenska akademin definerar ett torg på följade sätt: 

“ I centrala delar av stad, samhälle och dylikt, större, öppen av 

bebyggelse omgiven, avgränsad, för allmänheten fritt tillgänglig 

plats”.  

Hedlund (2010) skriver att författaren Cliff Moughtins har en annan 

definition av torg  

“A square or plaza is both an area framed by buildings and an 

area design to exhibit its buildings to greates advantage”  
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Översättning: Ett torg är både ett område omringat av byggnader 

och ett område designat för att framhäva byggnaders fördelar på 

bästa möjliga sätt. 

I ett historiskt perspektiv har torget främst fungerat som handels och 

mötesplats för stadens befolkning (Hedlund. 2010). Stadens representativa 

byggnader valdes att anläggas i direkt anslutning till torg (Gustafsson. 

2009). De gamla grekerna såg torget som ett element att länka samman 

byggnader med (Hedlund. 2010). Beroende på de historiska syftena som 

torget haft är många städers torg placerad centralt (Gustafsson. 2009). 

Boverket släppte år 2004 sin rapport Hållbara städer och tätorter i Sverige 

där man benämner torgen som städernas vardagsrum (Hedlund.2010). 

Rapporten tar även upp resultat presenterat av Stephen Marshall som listar 

vad städernas torg används till idag, däribland nämns sightseeing, sociala 

aktiviteter, lek och spontant deltagande i gatuaktivitet. 

Utformning av platser och torg inefattas av fyra gundprinciper: 

1. Platsen ska vara lättbegriplig. 

2. Platsen ska innehålla något att se på och utforska. 

3. Platsen ska besitta en avgränsad del som är lugn och behaglig. 

4. De potentiella brukarna av platsen skall ha deltagit i planeringen inför 

projektet. 

Torgets lokalisering är viktig för att nå syftet. En plats som attraherar en stor 

variation av människor och som inte konkurrerar med torg i nära anslutning 

har goda möjligheter att bli välbesökta (Hedlund. 2010). Människor dras till 

varandra vilket gör att desto fler grupper som besöker platsen desto fler 

kommer att träffas. Detta har positiv inverkan på människan som är i 

kontinuerligt behov av ett socialt utbyte. För att få besökare att stanna och 

vistas på torget måste det finnas något att utforska på platsen, människor 

uppehåller sig och umgås gärna vid attraktioner som fontäner och dylikt. 

Kombinerat med funktioner som att gå, stå, sitta, höra och tala skapas en 

plats med goda förutsättningar för att vara välanvänd. Dessa funktioner bör 

helst vara placerade längs kanterna av torget, med anledning att människor 

önskar vistas längs kanterna då det erbjuder tydligare överblick vilket skapar 

trygghet och kontroll. 

Förutom utövande av socialt utbyte fyller torget även en funktion som plats 

för demokrati. Torget i form av offentlig yta blir en plats där folket kan 

samlas, demonstrera och göra sina röster hörda. Torg som placeras rakt 

igenom ett område uppfattas ofta som välfungerande (Hedlund.2010). 

Ett torgs storlek och proportioner anpassas efter det behov som ska uppfyllas 

(Hedlund. 2010). I vissa fall kan torget behöva delas in i mindre delar för att 
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göra besökarna bekväma att vistas på torget. En anpassning av torget efter 

behov och besökare var något som Vitruvius redan under romartiden 

argumenterade för. Storleken på torget kan påverka avståndet mellan 

betraktare och händelse på platsen, föjldaktligen påverkas människans 

möjlighet att se och höra varandra vilket är en betydande del i social 

aktivitet (Jonasson. 2008). 

I Marit Hedlunds rapport Är det där ett torg? (2010) resonerar hon kring en 

framtida utveckling av torget som hon nämner som gröna torg. Det gröna 

torget ska ha samma egenskaper som ett traditionellt torg men med 

gräsmatta istället för hårdgjord yta. Gröna torg ska kunna komplettera parker 

som idag finns i städerna och Hedlund anser att elementet går i enlighet med 

den aktuella debatten om hållbart byggande. 

Grönstruktur: 

Den sista byggstenen grönstruktur består av förtätningselementet parker. 

Eftersom anläggning av en park på en tidigare orörd grönyta ämnar att öka 

koncentrationen av människor som uppehåller sig på platsen bör skapandet 

av en park falla under kategorin förtätning (Engelbrekts.2013). Engelbrekts 

fortsätter med att konstatera att forskning visar på den positiva påverkan 

grönska har i urbana miljöer och därför bör gröna förtätningselement 

värderas på samma nivå som tidigare nämnda förtätningselement. Sverige 

anses vara ett urbaniserat land med cirka 80% av befolkningen bosatt i 

städer, trots detta finns relativt god tillgång till grönområden i städerna 

jämfört med andra länder (Netz.2015). Mätning som Statistiska centralbyrån 

utfört sedan år 1970 visar att gröna områden i staden minskar både till antal 

och storlek, minskningarna visar heller inte några tendenser till att avta 

(Boverket.2007). Parker som en urban miljö uppfyller både psykologiska 

och sociala funktioner för besökare (Engelbrekts.2013). Parken lockar 

därmed många olika grupper av människor, människor med vitt skilda 

anledningar till varför man besökt platsen. När lättillgänglig natur av hög 

kvalitet integreras väl med stadens övriga strukturer kan det bidra till att öka 

tillväxten. Det är också något som städer och kommuner använder som 

konkurrensmedel när stadens attraktivitet ska framhävas (Boverket.2007). 

Ståhle (2005) delar åsikten om ökad tillväxt och pekar på att bristen av 

grönstrukturer är det största problemet med städernas tillväxt. 

Stadsbyggnadsprojekt som ämnar att binda samman stadsdelar kan vid val 

av utökade grönytor göra stadens grönska mer nåbar samtidigt som 

stadsdelar knyts samman (Netz.2015). På samma ämne skriver Boverket i 

sin rapport Bostadsnära natur från 2007 att rätt gestaltad grönstruktur kan 

användas för att länka samman ett osammanhängande stadslandskap. Här 

menas att grönstråk, vatten och parker skapar ett sammanhang och gör det 

lättare för människor att orientera och identifiera sig i staden. 

I en miljö med tätbebyggelse bör vikten ligga vid kvaliteten på närliggande 

grönområden snarare än storleken (Engelbrekts.2013). Den koncentrerade 
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användningen fodrar då en större satsning på underhåll och skötsel av 

grönområdet. Vid utformning av offentliga rum däribland parker bör det 

finnas i åtanke vilken påverkan den fysiska utformningen ger på sociala 

aktiviteter i området såsom att se, höra och tala med andra människor 

(Gustafsson.2009). I Gustavssons rapport (2009) diskuterar Jan Gehl därtill 

placering av innehåll och möblemang i parken och pekar på två viktiga 

punkter. Den första är att människan alltid väljer den snabbaste vägen att 

transportera sig på vilket gör att dessa ytor ska vara fria från innehåll och 

möblemang, det andra är att placera bänkar mot händelserika platser och 

vägar. 

Offentliga platser som till exempel parker blir ofta demokratiska platser i 

staden (Boverket.2007). Parker och andra grönstrukturer som inte innefattar 

delaktighet från näringsliv och handel lockar till sig en stor variation av 

människor oberoende av kön, inkomst och etnicitet. Dessa platser bidrar 

därmed till att integration och sammanhållning i staden. 

2.4.2 Färg och material 

Arkitektur i form av färg och material kan användas som verktyg för att 

skapa ett intryck av sammanhållen bebyggelse. Något som kan användas för 

att binda ihop befintliga byggnaderna till ett kvarter. 

Färg kan få ett objekt att både se större eller mindre ut, men också vara 

längre ifrån eller närmre än vad som egentligen är fallet (Hedlund.2010). 

Varma färger tenderar att framstå tydligt medan kalla färger står tillbaka, det 

gör att fasader i varma färger uppfattas närmre åskådaren än vad fasader i 

kalla färger gör. Varma färger inkluderar till exempel röd, orange, gul 

medan kalla färger är bland annat blå, grön och lila. Kontraster i fasaden 

hjälper även det till att skapa en illusion av att objektet är närmre än det 

faktiskt är. En vägg med fasad målad i varm färg med hög kontrast gentemot 

omgivning som dessutom har tydlig textur upplevs närmre än vad väggen 

skulle gjort med en lågmäld textur. Att placera konstverk mot fasaden eller 

på fasaden med belysning mot konsten framhäver även det väggen. 

2.5 Kulturens påverkan på staden 

Enligt professor Klaus R. Kunzmann har kultur visat sig ha en positiv 

påverkan på stadsbilden, identitet, underhållning, utbildning, kreativitet, 

lokation och ekonomi.  

Kultur har en vital roll vid i hur en stad uppfattas, detta kan vara i form av en 

symbol eller en byggnad som har ett kulturellt värde och med det lockar till 

sig turister och kritiker (Francesconi, Dossena. 2016) vilket i sin tur 

genererar pengar. Stora byggprojekt till exempel ett shoppingcenter blir allt 

mer lika varandra till utseendet runt om i världen (Kunzmann. 2004). Detta 
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gör att städernas identitet ligger i kulturens händer och de kulturella 

aktiviteterna blir allt mer intressanta för att staden ska sticka ut och bli 

attraktiv. 

Kultur är underhållning. Publika platser anses vara en plats för 

underhållning och värderas högt av såväl turister som lokalbefolkning 

(Kunzmann. 2004), det är fönstret in till staden själ (Zukin. 1995). De 

publika platserna bidrar till en synlig stadsvision och ger möjlighet för alla 

människor att mötas vilket kan utesluta många sociala gränser.  

Geografer och ekonomer säger att efter den “hållbara staden” kommer den 

“lärande staden” (Kunzmann. 2004). Kultur bidrar till kunskap och eftersom 

lärande är en livslång process så kommer behovet av kultur alltid finnas i 

våra städer. Kultur och kunskap hör ihop, städer med kunskap är städer med 

kultur och kulturella städer är städer med kunskap. 

Kreativitet blir allt viktigare då en ständig konkurens pågår mellan företag 

och individer (Kunzmann. 2004). Det har blivit allt mer viktigt att arbetare 

har en kreativ förmåga för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. 

Studier visar att en stad med mycket kreativa/kulturella människor i form av 

författare, designer, musiker och konstnär ger en hög kreativitet hos 

befolkningen. Det behövs alltså kreativa människor för att skapa fler 

kreativa människor. 

Kultur påverkar också människors val av bostadsort. Ett exempel där kultur 

används för att stoppa utflyttningen är Liverpool (Armbrecht. Andersson. 

2008). Det som krävdes för att vända de negativa befolkningstendenserna 

var att skapa en bättre bild av staden då den tidigare förknippades med hög 

arbetslöshet, låg utbildningsstandard och gammal industri. Satsningar på 

kulturella aktiviteter och investeringar i skolor och universitet gjorde att 

Liverpool lyckades öka inflyttningar och har idag ändrat bilden av staden till 

City and learning med kulturella influenser och högutbildad arbetskraft 

vilket också medförde den lägsta arbetslösheten på över 40 år. Kultur 

påverkar inte bara tillväxten utan också hälsan på ett positivt sätt 

(Samuelsson. 2013). Genom kulturaktiviteter såsom dans, musik, teater kan 

ohälsa motverkas och förebyggas då människor erbjuds upplevelser, 

delaktighet, inflytande och en stimulering genom att utveckla sin kapacitet. 

En annan anledning till att använda kultur som en väsentlig del i 

stadsutvecklingens politik är att kultur bidrar till jobb och god ekonomi för 

staden (Kunzmann. 2004). Kultur har ända sedan medeltiden varit ett viktigt 

element i både lokal och regional ekonomi då folk tjänade sina pengar på 

hantverk som skeppades till andra länder. Idag bidrar kulturinstutitioner till 

den kommunala utvecklingen genom ökad omsättning på grund av 

attraktionen från besökare (Armbrecht. Andersson. 2008). Tillresta individer 

är viktiga då deras pengaflöden ger till skillnad från lokalbefolkningen en 

direkt positiv effekt på stadens ekonomi genom bland annat 

restaurangbesök, hotell och turistguideföretag. 
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2.6 Stadsnära kulturcenter i Norrköping & Luleå 

Mellan åren 2003 och 2012 gjorde SOM-institutet en undersökning över 34 

svenska kommuners kulturella aktiviter. Ett kulturindex infördes genom en 

mätning av aktiviteter vad gäller teater, bokläsning, bibliotek och pop- och 

rock. 

Luleå är en av städerna som har klättrat flest steg på listan och har då 

förbättrat sin placering med 14 platser från år 2003 till 2012 (Antoni, 

Mellander. 2013). Luleå började bygga Kulturens Hus i norra hamnen år 

2005 som sedan invigdes år 2007 vilket har haft stor betydelse för Luleås 

kulturliv. Kulturens hus är 14 000m² och är ritad av Tirsén & Aili 

Arkitekter. I byggnaden finns, konsertsalar, konsthall, bibliotek, turistbyrå, 

restaurang och café som skapar en attraktionskraft. Det som syns i 

mätningarna är att det är en tydlig förbättring på konsert- och 

biblioteksbesöken samt bokläsningen mellan år 2003 och 2012. Kulturhuset 

i Luleå har haft 500 000 besökare per år sedan det öppnade och är med det 

en av Norrbottens mest besökta platser (Kulturens Hus. 2016). 

En annan kommun vars kulturindex stigit sedan år 2003 är Norrköping 

(Antoni. Mellander. 2013). Norrköping är känd för sina fabriker från 

industrialiseringen och just textilfabrikerna som tillverkade mycket populära 

handelsvaror på 1900-talet och har haft en betydande roll för stadens själ. År 

1970 var Norrköpings största och sista fabrik tvungen att läggas ner vilket 

gjorde att många stod utan jobb. 20 år senare började staden resa sig igen då 

Universitetet byggdes och år 1992 flyttade Kulturkammaren in i en av de 

gamla fabriksbyggnaderna i Norrköpings norra del som senare utvecklades 

till kulturkvarteret Hallarna. Nya verksamheter etablerade sig i huset och 

runt om i kvarteret Hallarna såsom Kulturhuset, Grammofon och sist in var 

Företagsateljéerna som startade år 2014. Övriga verksamheter som finns i 

kvarteret är Dynamo (scen och möte), Teater Brådgatan 34, 

Kulturkollektivet och Östgötateater, Kommunen letar hela tiden efter nya 

livfulla entreprenörer som vill inhysa sin verksamhet i lokalerna. Idag består 

Hallarna av bland annat 7 scener och 342 evenemang med drygt 21 000 

besökare per år enligt Gunnarsson
2
.  

Det är inte enbart dessa kulturhus eller kulturkvarter som gynnat kulturlivet i 

kommunerna men det har en slående inverkan och väcker intresset för kultur 

hos människor (Aronsson. Pernevill. 2012). Folk vill inte bara uppleva 

kultur de vill vara med och skapa den. 

  

                                                 
2
 Gunnarsson. Kerstin. Hallarna. 2016. Epostkorrespondens. 13 maj.  
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2.7 Kalmar kommuns stadsvisioner 

Nedan beskrivs Kalmar kommuns stadsvisioner utifrån Översiktsplanen som 

antogs år 2013.  

Kalmar kommun strävar efter att bli landets mest frekventa besöksmål till år 

2020 genom att bland annat utveckla besöksnäringen och skapa nya 

arbetstillfällen för den befintliga befolkningen men även de potentiella 

invånarna. Genom förvaltning och utveckling vill Kalmar framhäva sin 

unika historia, kulturbebyggelse, landsbygd samt idrotts- och 

kulturevenemang. Kalmar kommun anser att attraktionskraften till staden 

kommer då en jämställd och hållbar kommun utvecklats där de sociala, 

kulturella och ekonomiska aspekterna är lika framträdande. 

Linneuniversitetets expansion bidrar till att kommunen får en öppen, kreativ 

och kulturell prägel där stadens historiska kärna är en självklar del i 

stadskärnan.  

Kalmars styrka är det korta avståndet till det stora utbudet av utbildning, 

arbete, service, kultur, idrott och grönområden. Detta ska skapa en attraktiv, 

upplevelserik och stimulerande stadsmiljö där människor trivs, vill bosätta 

sig, arbeta och studera. Det ska skapas platser och möjligheter för möten där 

inte bara människor som är lika oss själva träffas utan ett utbyte av åsikter, 

kunskap och erfarenheter sker för nya intryck och idéer. För att Kalmar ska 

bli en större konkurrent gentemot andra städer och utvecklas från 

residensstad till regioncentra krävs ett utökat stadsliv som sträcker sig över 

tiden, hela dygnet och alla årstider.  

Kalmar ska växa inom givna ramar för att få en hållbar utveckling där 

förtätning sker och anpassas efter gång-, cykel- och kollektivtrafik. Genom 

att effektivisera staden med fler byggnader och en vidare och livligare 

stadskärna kommer människors livskvalitet att öka. I Kalmar Kommun finns 

tre principer att utgå ifrån vid byggande i ett befintligt område. Det är 

förädling i unika och känsliga områden, utveckling i områden som klarar av 

det och förändring där användningen helt ändras.  

Kalmar Kommun utgår från visionen att förändringar och nybyggnationer 

alltid är intressant om det bidrar till en ökad attraktivitet och inte påverkar 

jordbruksmark eller utpekade natur- och kulturområden på ett negativt sätt.  

2.8 Kulturmiljöanalys DIVE 

DIVE är en kulturmiljöanalys gjord av norska motsvarigheten till 

riksantikvarieämbetet i Oslo (Riksantikvaren. 2009) där utredningar av 

landskap, städer och platser görs. Dessa utredningar används som 

kunskapsunderlag vid förändringar av olika kulturminnes-, kulturmiljö- och 

landskapsförvaltningsområden samt vid planerings- och geografiska nivåer.  
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DIVE står för: 

“ D - Describe (beskriva). Vad berättar dagens landskap och miljö 

om områdets ursprung, utveckling och karaktär? 

I - Interpret (tolka). Varför har vissa element och karaktärsdrag 

haft speciell betydelse i samhället? 

V - Valuate (värdera). Vilka historiska delar och karaktärsdrag 

har speciellt värde, kan de utvecklas och var går gränsen för vad 

de tål? 

E - Enable (aktivera/möjliggöra). Hur kan områdets utpekade, 

historiska karaktärsdrag och resurser förvaltas och utvecklas?” 

I ett historiskt kvarter ingår inte bara de historiska byggnaderna utan hela 

området med dess grönområden och andra spår av historien såsom broar, 

statyer med mera (Oktay Vehbi. Önal Hoskara. 2009). Det visar på hur 

människor under tidens gång byggt upp sina samhällen och till slut städer. 

Dessa är stadens centrum för den sociala, ekonomiska och kulturella 

tillvaron. Många av kvarteren har blivit utsatta för mycket förändringar 

genom tiden vilket inte alltid är till det bättre. Industrialiseringens påverkan 

på utvecklingen har gjort att många historiska kvarter blivit förstörda vilket 

har lett till att människors behov av aktivitet inte tillfredsställs och de letar 

sig bort från centrum för att hitta detta och må bra. Det är viktigt för stadens 

utveckling att behålla människor i centrum och få en hållbarhet och livskraft 

på dessa platser. Hållbarhet handlar om att tillgodose människors behov och 

viljor där hälsa, ekonomisk trygghet och lycka är högt värderat för en god 

livskvalitet. Genom att förändra och bevara de historiska kvarteren på rätt 

sätt kan befolkningsmängden bibehållas eller rent utav öka. 

Staden utvecklas hela tiden med nya kvaliteter där vissa är värda att bevara 

samtidigt som andra har möjligheten att förändras och integreras i nya 

sammanhang(Riksantikvaren. 2009). I Europa och därmed även Norden är 

intresset om att bevara och utveckla kulturarven ständigt växande. Detta 

medför att stadsplanerare blir allt mer medvetna om att bevara stadens 

historia och kulturella innehåll vilket ökar behovet av verktyg och 

hjälpmedel för att på bästa sätt förvalta kulturarvet och framhålla de positiva 

möjligheterna vid förändring. DIVE är ett enkelt, flexibelt och metodiskt 

öppet processverktyg som kan användas och anpassas på flera olika städer 

och platser. Här finns förslag på vad som bör göras för att nå de utsatta 

målen för staden och inte hur exakt dessa åtgärder ska genomföras vilket är 

mer individuellt för varje byggnad och plats. 

Analysprocessen är indelad i sex steg, förbereda, tolka, värdera, aktivera och 

sammanfatta (Riksantikvaren. 2009). 
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Förberedelserna påbörjas med att utarbeta ett mål och syfte så att alla aktörer 

vet vad och varför saker och ting ska göras. Beslut angående tidsperioder, 

teman, ramar och behov samt vilka metoder som ska användas görs. Efter 

förberedelserna är klara görs en beskrivning av områdets historiska karaktär. 

Information om områdets historiska lager och berättelser samlas in från olika 

källor, denna information bearbetas och kunskapsluckor identifieras. 

Informationen används för att beskriva områdets karaktär och historik. Efter 

denna insamlingen av fakta ställs frågan “Varför har vissa element och 

karaktärsdrag haft speciell betydelse i samhället?” Detta steg kallas för 

tolkning. Här görs en djupdykning i den historiska betydelsen av området 

där tankar och åsikter från olika håll sammanfattas i text. Texten beskriver 

den historiska betydelsen i sin helhet och de enskilda betydelsebärande 

elementen. 

Nästa steg är att utifrån den kunskap som erfodrats i tidigare steg bedöma 

kulturarvets värde och vilka utvecklingsmöjligheter som finns samt 

områdets förändringskapacitet (Riksantikvaren. 2009). Vilka förändringar 

som kan genomföras utan att äventyra områdets historiska betydelse. Nu kan 

strategier, styrmedel och förhållningssätt tas fram för att besluta hur de 

historiska kvaliteterna ska förvaltas och utvecklas för att nå ett aktivare 

kulturarv. Detta kan vara allt ifrån principiella rekommendationer till förslag 

på konkreta lösningar. Sista steget i DIVE-analysen är att sammanfatta all 

information i form av huvudpunkter och slutsatser som tagits under arbetets 

gång. Detta görs för att lättare få en inblick över området vid fortsatt 

planarbete eller bebyggelseutvecklingsprocesser.  
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3. Objektsbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs och analyseras områdets utseende samt de 

kulturhistoriska värden tillsammans med dess bevarandevärden. Även 

rekommendationer från Länstyrelsen angående rivning eller bevarande 

presenteras. 

 I Figur 1 visas Tullslätten där det studerade området inringas. Området 

innehåller två kvarter med ett sammanhängande grönområde. I Kvarteret 

Abborren finns tre byggnader, Bernhadineskolan, Gymnastikhuset, 

Stadsbiblioteket, Tullbroskolan och i Kvarteret Guldfisken finns en 

byggnad, Posthuset. 

 

Figur 1: Övre delen av figuren visar Kvarter Guldfisken och nedre delen av figuren visar Kvarteret 

Abborren. Till höger om Systraströmmen ligger Kvarnholmen och i bildens nedre del syns 

fängelset.(Figurkälla: Kalmar Kommuns arkiv) 
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3.1 Kvarteret Abborren 

Kvarteret Abborren är beläget väster om Kvarnholmen i stadsdelen 

Tullslättten. Tullslätten som fram till 1850-talet främst användes till odling 

och betesmarker (Lamke. 2011). År 1863 tog staden över marken från staten 

och i strävan mot att skapa en modern och öppen stad så bebyggs området 

med instutitionsbyggnader, breda gator och planterade grönområden. 

Kvarteret Abborren inkluderas i riksintresseområde H48 som omfattar hela 

området Kvarnholmen samt närmiljön i anslutning till Kalmar slott (Lamke. 

2011). Samma område ingår även i fornlämningsområdet RAÄ 93 Kalmar, 

där lämningar från 1600-talets stad har hittats. 

År 1980 beslutade Kalmars kommunfullmäktige att kvarteret Abborren ska 

betraktas som ett område där hänsyn ska tas till stadsbild och kulturvärden 

då det ansågs särskilt betydelsefullt för staden (Jonsson, Lamke. 2014). En 

kulturhistorisk utredning som gjorts för området visar att det vore olämpligt 

att öka andelen bebyggd yta i området, och att eventuell ny bebyggelse bör 

utformas så att öppenheten i området inte fördärvas. 

I kvarteret Abborren finns fyra byggnader, uppförda vid olika tidpunkter och 

med varierande syften (Jonsson, Lamke. 2014). Samtliga byggnader i 

Kvarteret Abborren saknar både q-märkning i detaljplan och förklaring som 

byggnadsminne. I stadskartan från år 1989 benämns dock Tullbroskolan, 

Bernhadineskolan samt Gymnastikhuset som byggnader där “Bevaring 

främjas och rivning motverkas”. Tullbroskolan är den äldsta byggnaden i 

kvarteret, en robust trevånings tegelbyggnad som stod klar år 1874. Idag 

brukas Tullbroskolan för kommunens särskoleverksamhet (Kalmar 

Kommun. 2016) och ingår inte i detta projekt. Resterande tre byggnader i 

Kvarteret Abborren innefattas av projektet, det är Bernhadineskolan, 

Gymnastikhuset samt Stadsbibliotektet). 

3.1.1 Bernhadineskolan 

Bernhadineskolan (Bilaga 1), belägen i Kvarteret Abborrens nordöstra del 

stod klar år 1892, en grönputsad tegelbyggnad vars funktion var att inhysa 

flickskoleverksamhet. Bernhadineskolans verksamheter hade sedan den 

grundades år 1836 förflyttats mellan olika lokaler i staden innan det slutligen 

byggdes en ny skolbyggnad i anslutning till den befintliga Tullbroskolan. 

Den nya skolbyggnaden byggdes med två våningar och en källare, år 1954 

tillkom en tillbyggnad i enplan som resulterade i dagens totala bruksarea på 

cirka 250 m². Behovet av en tillbyggnation uppstod efter att 

flickskoleverksamheten formellt lagts ner år 1937 och lokalerna istället 

skulle komma att användas som skolmatsal för Tullbroskolans elever. 

Genom åren har byggnaden använts för skiftande syften i Tullbroskolans 

förfogande men står sedan några år tillbaka utan funktion (Jonsson, Lamke. 

2014).  



 

31 

Tordhall & Åhlund 

Både byggnadens ursprungliga del och tillbyggnaden från 1950-talet har en 

tegelkonstruktion med grön spritputs som ytbehandling. Fasaddetaljerna 

såsom knutar och fönsterfoder utgörs av vit slätputs. Den vita färgen 

återkommer på fönstrena då karmar, båge och spröjs är vitmålat trämaterial. 

Sockeln är putsad i grått, en färg som även ses täcka de två entrédörrarna. 

Byggnadens båda kroppar har ett sadeltak belagt med rött taktegel. Genom 

takkonstruktionen sticker tre skorstenar upp, två i tegel på den äldre delen 

samt en i röd plåt på den nya delen. På den äldre delen finns även två 

takkupor som är täckt med liknande röd plåt som skorstenen( Jonsson, 

Lamke. 2014). 

Interiören i de båda byggnadskropparna har med tiden förändrats, 

planlösningen har omarbetats kraftigt för att skapa fler men mindre rum till 

ytan. Golv och väggmaterial har bytts ut till modernare alternativ bestående 

av linoliumgolv och vitmålad vävtapet, Generellt finns få spår av den 

ursprungliga interören, dock återfinns några orginalfoder runt fönster och 

dörrar samt någon enstaka innerdörr som uppskattas ha klarat sig kvar under 

de kraftiga ombyggnationer som utförts (Jonsson, Lamke. 2014). 

Den kulturhistoriska utredningen som gjorts för Kvarteret Abborren anger i 

dess antikvariska rekommendation för Bernhadineskolan att byggnaden bör 

förses med en skyddsbestämmelse (q-märkning). Skyddet bör enligt 

utredningen gälla mot rivning och exteriör förvanskning. 

Rekommendationen baseras på att byggnaden enligt utredaren (Jonsson, 

Lamke. 2014) samt en egen analys uppfyller följande tre kulturhistoriska 

värden. 

- Arkitektoniskt värde: Byggnaden förstärker områdets tidsprägel 

med sitt distinkta 1800-tals uttryck. 

- Byggnadshistoriskt värde: Byggnadens historia är en betydande 

del av Kalmar stads historia. 

- Miljöskapande värde: Byggnaden är den del av Tullslättens 

skolmiljö. 

3.1.2 Gymnastikhuset 

Gymnastikhuset (Bilaga 2) är en i Kalmar välkänd byggnad som uppfördes 

år 1913 i den norra delen av Kvarteret Abborren och till skillnad mot de 

andra byggnaderna i området har Gymnastikhuset en träkonstruktion 

(Jonsson. Lamke. 2014). Byggnaden är ritad av arkitekten Josef Fredrik 

Olsson och ligger i nära anslutning till Bernhadineskolan med syftet att 

inhysa Tullbroskolans idrottssverksamheter samt fungera som bostad för 

skolans vaktmästare. Skolidrott fick under början av 1900-talet en större roll 

i undervisningen och de möjligheter som ordinare undervisningssalar och 

skolgården tillät ansågs inte längre tillräckliga, därav uppkom behovet av 
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Gymnastikhuset. Utöver Tullbroskolans elever fanns efter skoltid möjlighet 

för stadens övriga befolkning att uttnyttja lokalen, till exempel 

gymnastikgrupper för föreningar. År 1954 genomfördes en renovering av 

både gymnastiksalen och vaktmästarbostaden, interiören moderniserades 

och toaletter installerades. 

Gymnastikhuset är byggt i två plan över entrén och ett plan i gymnastiksalen 

(Jonsson. Lamke. 2014). Byggnaden har en nationalromantisk arkitektur 

med rödmålad liggande träpanel och robusta strävpelare i samma färg. 

Fönstrens karmar, foder, spröjs samt dörrfoder och vindskivor är vitmålat 

trämaterial. Sockeln består av omålad betong. Entrédörrarna är dubbeldörrar 

i trä som målats med en grön färg på utsidan och vit på insidan. Byggnaden 

har två olika modeller av takkonstruktion, över gymnastiksalen finns ett 

säteritak medan det över vaktmästarebostaden sitter ett sadeltak. Båda 

takkonstruktionerna bär ett tvåkupigt taktegel och genom säteritaket på 

gymnastiksalen sticker två skorstenar upp beklädda med röd plåt. 

Gymnastiksalens interiör bevarades ganska bra under renoveringarna på 50-

talet. De synliga takstolarna, träpanelen på väggarna, dörrar och dess foder 

finns intakt i byggnaden. Den andra delen av byggnaden har på 

bottenvåningen omklädningsrum och vaktmästarbostad på ovanvåningen. 

Mellan våningarna löper en svängd trätrappa, trappan har under 

renoveringarna belagts med linoliummatta. Nedervåningens planlösning har 

förändrats för att skapa fler utrymmen av mindre storlek, men stora delar av 

interiören är kvar sedan nybyggnationen. Ovanvåningens interiör är i stort 

sett helt bevarad i orginalutförande (Jonsson. Lamke. 2014). 

Den kulturhistoriska utredning för området anger i sina antikvariska 

rekommendationer att precis som Bernhadineskolan bör Gymnastikhuset 

förses med en skyddsbestämmelse (q-märkning). Skyddet bör enligt 

utredaren gälla både byggnadens exteriör och interiör. Gällande exteriören är 

det främst det arkitektoniska uttrycket i den unika fasaden som bör bevaras, 

interiört är det särskiljt viktigt att inte förvanska rymden på gymnastiksalen. 

Enligt utredaren (Jonsson. Lamke. 2014). samt en egen analys baseras 

rekommendationen på följande kulturhistoriska värden. 

- Arkitekturhistoriskt värde: Byggnaden är ritad av Kalmars första 

stadsarkitekt Josef Fred Olsson och är en av få byggnader i 

Kalmar uppförd i nationalromantisk stil, vilket gör 

Gymnastikhuset till en tidsmarkör för stilen. 

- Byggnadshistoriskt värde: Gymnastikhuset med sin funktion ger 

uttryck för idrottens växande betydelsen i skola och samhälle 

under 1900-talet. 

- Miljöskapande värde: Byggnaden är en del av Tullslättens 

skolmiljö. Arkitekturen gör byggnaden unik och framstående i 

Kalmars stadsbild. 
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Detta är enbart rekommendationer då framtagandet av detaljplanen inte har 

färdigställts ännu. 

3.1.3 Stadsbiblioteket 

Centralt beläget i Kvarteret Abborren ligger sedan år 1983 Kalmar 

Stadsbibliotek (Bilaga 3). En byggnad med stomme av armerad betong och 

fackverk i trä som sträcker sig som högst i tre våningar (Jonsson, Lamke. 

2014). Arkitekterna bakom bygget var Göteborgsbaserade Kjell Palmeby 

och Sven Elfving som vann uppdraget genom en arkitekttävling. Den 

ständigt ökande volymen böcker, samt den utökade verksamheten av 

Stadsbiblioteket hade ända sedan 1920-talet tvingat biblioteket att byta lokal 

flertalet gånger. Arbetet med att finna en lämplig fastighet att bygga ett nytt 

stadsbibliotek pågick fram till år 1974 då Tullbroskolans fastighet på 

Kvarteret Abborren reserverades. Det tyngsta skälet till valet av 

Tullbroskolans skolgård som byggplats var det centrala läget och den goda 

kommunikationen med staden. Arkitekttävlingen utlystes två år senare och 

inte mindre än 151 förslag inkom. Förutom att förslagen inte fick överstiga 

tre våningar tittade den tio man starka juryn speciellt på förslagens 

disposition av fastigheten, lokalernas ändamålsenlighet, inre flexibilitet och 

samspelet med omgivningen. Det vinnande förslaget av Palmeby och 

Elfving utgick ifrån att Bernhadineskolan samt Gymnastikhuset skulle rivas, 

men efter en kulturhistorisk utredning av staden framkom det att de två 

byggnaderna skulle bevaras och förslaget fick därmed ändras. Förändringen 

utfördes genom att vrida trevåningsdelen av byggnaden 90° vilket gjorde att 

en stor del av Tullbroskolans östra fasad täcktes. Liknande förslag hade 

tidigare kritiserats av juryn just med anledning av att utblicken från skolan 

kraftigt försämrades. Stadsbiblioteket har i två omgångar byggts om, år 1995 

samt 1999. Den mest framstående förändringen var år 1999 då en inglasad 

entré i två våningar byggdes då tanken var att ge byggnaden en tydlig 

huvudentré samt öppna upp byggnaden mot Tullslätten. 

Fasaderna på biblioteket består av rött tegel och vitmålad liggande träpanel, 

teglet har anpassats efter tidigare bebyggelse i området (Jonsson, Lamke. 

2014). Sockeln har belagts med en gråfärgad puts och taket består av grå 

plåt. Fönstrens foder, karmar och spröjs är av aluminium lackat i röd färg, 

entrédörrarna är gjorda i massivt trämaterial och ytbehandlad med blå färg. 

Den västra fasaden i riktning mot Tullbroskolan skapar en mörk passage 

mellan byggnaderna, fasaden har en antal mindre fönster. Den norra fasaden 

står i riktning mot Gymnastikhuset och skapar ett trevligt gångstråk som 

knyter samman Tullslätten och området mot vattnet. Den östra fasaden med 

utblick över Systraströmmen har stora fönster och utgångar mot ett trädäck 

på utsidan med ett räcke av rödmålat trä. Den södra fasaden riktar sig mot 

fängelset och är den mest särpräglade av fasaderna, den är utformad i ett 

zick-zack mönster med ett trädäck som följer fasadens linje. Mönstret ska 

enligt arkitekten anspela på Kalmars historia och efterlikna fästningsvallar. 
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Stadsbibliotekets arkitektur anpassades diskret till den övriga bebyggelsen i 

området och underordnar sig därmed till stor del de äldre byggnaderna på 

fastigheten. Undantaget skymningen av Tullbroskolans östra fasad.  

Entréplanet i byggnaden är av öppen karaktär, den stora 

bokutlåningsavdelningen finns centralt på planet och sträcker sig i sydostlig 

riktning (Jonsson, Lamke. 2014). Lokalen har kork-o-plastgolv i varierande 

form och sandbeiga färger. Väggarna är vitmålad och i taket syns 

limträbalkarna som saknar ytbehandling. Bokhyllorna är i obehandlat ljust 

trä, vilket även återkommer i annan inredning såsom bord och stolar. Övriga 

utrymmen på entréplan är aningen mer omslutna, där verksamheter som 

släktforskning, spelrum, restaurang/café samt några administrativa 

funktioner finns. Övre planen inhyser inte några publika utrymmen och är 

därför mer omslutna, här finns kontor och andra administrativa funktioner. 

Här är golven beklädda med linoliummatta och väggarna klädda med målad 

glasfiberväv. Under den höga tegelbeklädda delen finns en källarvåning som 

bland annat inrymmer teknikrum, förvaring och magasin.  

Författarna till den kulturhistoriska utredningen som gjorts för Kvarteret 

Abborren anser inte att det finns tillräckliga kvaliteter hos byggnaden som 

motiverar ett detaljplanestadgat skydd (Jonsson, Lamke. 2014). Man anser 

att Plan-och bygglagens verksamhetsbestämmelser ska vara tillräckligt 

skydd för att inte byggnaden ska förvanskas. De kulturhistoriska värden som 

byggnaden ändå besitter lyder enligt nedan: 

- Arkitektoniskt värde: Trots byggnadens rika gestaltning 

underordnar sig Stadsbiblioteket de äldre byggnaderna på 

fastigheten. 

- Arkitekturhistoriskt värde: Stadsbiblioteket har enbart genomgått 

mindre ombyggnationer och med sin gestaltning, materialval och 

detaljer ger den ett stark tidskänsla för 1980-talet. 

- Miljöhistoriska värden: Byggnaden är funktionellt anpassad till 

stadens park- och institutionsstråk och visar därmed även stor 

hänsyn till Kvarnholmens förtätade stadsmönster. 

3.2 Kvarteret Guldfisken 

Nordöst om Kvarteret Abborren, i direkt anslutning till Systraströmmen 

ligger Kvarteret Guldfisken. Precis som med Kvarteret Abborren så 

brukades detta område tidigare som odling och betesmark fram till 1860-

talet då det övertogs av staden. Kvarteret Guldfisken är en del av 

riksintresseområde H48 som inkluderar hela området Kvarnholmen samt 

närmiljön i anslutning till Kalmar slott. Kvarteret finns även med i 

fornlämningsområdet RAÄ 93 Kalmar där lämningar från 1600-talets stad 

har hittats. 
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Kvarteret Guldfisken är betydligt mindre till ytan jämfört med 

grannkvarteret i söder. Bortsett från några små grönområdesstråk så består 

kvarteret endast av bebyggd yta. I kvarteret står en ensam byggnad, vilket är 

Posthuset. 

3.2.1 Posthuset 

Posthuset (Bilaga 4) i Kalmar stod klart år 1947. Precis som nästan samtliga 

posthus i landet som byggdes mellan åren 1930-1950 ritades det av 

arkitekten Lars-Erik Lallerstedt (Karlsmo. (red). 2013). Uppdraget som 

postens arkitekt var något som gått i arv från hans far Erik Lallerstedt som 

också han under sin verksamma tid ritade posthus och andra byggnader med 

staten som byggherre. Lars-Erik Lallerstedt fick under perioden arbeta flitigt 

för att hinna med i den takt som posten planerade bebyggelse. Det var den 

snabbt växande mängden uppdrag för postkontoren som tvingade fram den 

raska byggtakten.  

Posthuset i Kalmar har en bruksarea på 3029 m² och är uppdelad i tre olika 

huskroppar (Karlsmo. (red). 2013). Minst av huskropparna är huvudentré 

delen som med sin avlånga utformning främst har till syfte att ge besökarna 

ett behagligt välkomnande. Längst ner sett från entrén finns även garderob 

och toaletter. Den accentuerade entrén med massiv trädörr är typisk för 

Lallerstedts arkitektur och förstärks ännu mer av en staty i metall framför 

entrédörren. Fasaderna är i gul puts, vilket kännetecknar många av 

Lallerstedst byggnader. Innerväggarna är beklädda med grön 

Kolmårdsmarmor. Den mest spektakulära huskroppen är kassahallen som 

ansluter till huvudentré delen. Kassahallen har högt i tak och en taklantering 

som ger ett överljus till hallen, här bedrevs tidigare den huvudsakliga 

postverksamheten fram till år 1993 då byggnaden lämnades. Den 

hästskoformade kassadisken med 17 kassaplatser var i grön Kolmårds- och 

vit Ekebergsmarmor, kassadisken användes under de verksamma åren men 

har nu monterats ner och bevarats för att ge plats åt nya funktioner i lokalen. 

Den övriga inredningen av främst stålsmide och trä finns kvar i byggnaden 

och valdes noggrant ut för att minska underhållskostnader samt förbättra 

akustiken. Innerväggarna är vitputsade och sammafogas högst upp med ett 

innertak av ljust trämaterial. Golvet har ett rutmönster, lagt med röd och grå 

kalksten. Fasaderna är ytbehandlade med en bas av vit puts och ett 

rutmönster av smala linjer i samma gula färg som används på entré delen. 

Den tredje och sista huskroppen är byggd i tre våningar och i form av ett 

avlångt rätblock. I denna del förlades administrativa funktioner, en 

tjänstebostad för postmästaren samt kontorslokaler som hyrdes ut till 

länslantmäteriet. Idag finns här kontorslokaler där somliga är uthyrd medan 

andra står tomma. Fasaden är putsad med en gulfärg som återfinns på övriga 

huskroppar. Två entréer av den anonymare sorten finns, en mot väster och 

en mot öster. Bortsett från den andel kontorslokaler som idag brukas så står 

delar av posthuset tomt. Längst ner i byggnaden finns en källare med 
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bilparkering och lokaler som under postverkets ägo användes som arkiv. 

Källaren nås via hiss eller trappor innefrån, alternativt via en ramp på västra 

sidan av byggnaden.  

År 1994 förklarades byggnaden som ett statligt byggnadsminne men 

övergick vid en försäljning till privat ägare år 1995 till ett enskilt 

byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950) 3 kap 1§. Enligt de 

reviderade skyddsföreskrifter som Länstyrelsen i Kalmar beslutade 2005-12-

16 ska nedannämnda bestämmelser följas: 

”1. Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om 

eller på annat sätt förändras. 

2. I byggnadens entré får kassahallen inte förändras genom 

entresolering eller dylikt så att dess rumsliga karaktär förvanskas. 

3. Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vård-och 

underhållsarbeten skall utföras med traditionella 

byggnadsmaterial, färger och metoder på ett sådant sätt att det 

kulturhistoriska värdet inte minskar. 

4. Fastigheten Guldfisken 2, se byggnadsminnets avgränsning 

bilaga 2, får inte ytterliggare bebyggas och skall hållas i sådant 

skick att byggnadens utseende och karaktär inte förvanskas.” 

Beslutet togs med stöd av kulturmiljöslagen (SFS 1988:950) 3 kap 2 §. 

Länstyrelsen i Kalmar redogör även i beslutet att Posthuset i Kalmar är ett 

välbevarat exempel på den omtanke som postverket gav sina nya posthus. 

Det nämns även att byggnaden kan betraktas som den mest originella av 

Lars-Erik Lallerstedts skapelser. Sist nämns byggnadens tydliga påverkan på 

stadsbilden tack vare sin karaktäristiska siluett och fria placering. 

3.2.2 Utemiljöerna i Kvarteren 

Tullslättenområdet där Kvarteret Abborren och Kvarteret Guldfisken ingår, 

är en del av den park och instutionszon som skapades i Kalmar under slutet 

av 1800-talet och början av 1900-talet (Lamke. 2011). Vid den tiden lades 

stor kraft ner på att skapa ett stadsrum präglat av vatten och grönområden 

med representativa instutitionsbyggnader i nära anslutning till stadens 

centrum på Kvarnholmen. Än idag lever viljan om att bevara zonen vilket 

framträder tydligt av den senare bebyggelsen som tillkommit på området 

(Jonasson, Lamke. 2014). Framförallt vid planeringen av stadsbiblioteket 

togs detta i beakande av juryn som utsåg vinnande förlaget från 

arkitekttävlingen. Det förverkligade förslaget valdes delvis för att det 

bevarade en “parkremsa” längs Systraströmmen vilket trots kraftig 

förtätning av området behöll parkzonen orubbad.  
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Grönområdet bakom Stadsbiblioteket i riktning mot Systraströmmen är 

lummigt och naturligt igenvuxet med ett gångstråk längs vattnet. 

Gångstråket fortsätter sedan upp genom Kvarteret Abborren, där är 

grönområdet av en öppen karaktär vilket gör Posthuset väl synligt från 

Kvarnholmen (Länstyrelsen Kalmar Län. 2005).  
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4. Metod 

Metodkapitlet beskriver vilka metoder som använts. Metoden är indelad i 

två kategorier, fallsudie och komperativ studie.  

Projektet utgår från empiri vilket betyder att utförda studier kommer bygga 

på erfarenheter och iakttagelser inom de områden som förklaras i kapitel 2. 

Eftersom kvantitativa metoden det vill säga beräkningar är uteslutna 

kommer enbart den kvalitativa metoden användas. Denna metod är 

beskrivande genom bild och text vilket anses mest användbart och värdefullt 

för projektet. Studien grundar sig i undersökningar utförda av myndigheter 

då de anses objektiva, trovärdiga och faktabaserade (Denscombe. 2009) 

dessa kompeteras med tidigare forskning och egna observationer. 

4.1 Fallstudie 

Fallstudien grundades på kulturmiljöanalysen DIVE som beskrivs i kapitel 

2.6 där elementen: förberedande, beskrivande, tolkande, värderade, 

aktiverande och slutligen sammanfattning är de viktiga ståndpunkterna.  

En förstudie inleddes för att få de bästa förutsättningarna för att nå målet att 

skapa ett kulturkvarter. Förstudien inkluderade bland annat analyser av 

utredningar i Kvarteret Abborren och Guldfisken som gjorts av Länstyrelsen 

i Kalmar. Regler och lagar såsom Plan- och bygglagen samt 

Kulturmiljölagen fanns som underlag för arbetet. Artiklar, böcker och 

rapporter inom ämnet hade också en viktig del för rapporten. Hermeneutik är 

en teori som handlar om forskarens tolkningar av texter, upplevelser och 

arkitektur (Wallén. 1996). Det innebär att vid studier av tidigare forskning 

kan reliabiliteten äventyras då känslor, minnen och humör påverkar 

resultatet. Förståelsen i ämnet gör att felmarginalerna blir mindre, ges mer 

kunskap kan innebörden av tex. texten som läses förändras. Ju mer kunskap 

desto mindre missförstånd. Rapportens reliabilitet låg i det stora antalet 

studerade vetenskapliga artiklar och övriga handlingar såsom utredningar 

och rapporter. Detta kan tyda på att liknande resultat skulle uppnås även om 

studien utfördes av någon annan.  

En platsbeskrivning togs fram främst utifrån tidigare utredningar men även 

genom observationer under platsbesök. Detta gjordes för att få en känsla av 

området och vilka förändringar som kunde tänkas genomföras utan att 

förvanska områdes karaktär. Observationen är en subjektiv bedömning och 

kan därför variera från person till person som påverkas av känslolägen och 

erfarenheter. Resultat från observationen är mestadels fotografier som 

användes vid gestaltning och visualisering av den undersökta platsen. 

Visualiseringarna är ett hjälpmedel inom kommunikation som använts för att 

förmedla förslaget på ett begripligt och lättförståligt sätt. Programvaror som 
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använts vid utformning och gestaltningen var Autodesk Revit Architecture, 

Autodesk AutoCAD Architecture samt Lumion 3D Rendering.  

4.2 Komparativ studie 

En djupare förståelse för kulturens påverkan på staden eftersträvades därför 

genomfördes en jämförelsestudie mellan de två kommunerna Norrköping 

och Luleå. Förstudiematerialet visade på att dessa två kommuner hade 

antingen ett kulturhus eller kulturkvarter samt att intresset för kulturliv hade 

ökat vilket ansågs av värde i denna rapport. Jämförelsen bygger på tidigare 

kvantitativ studie som utfördes av SOM-institutet mellan år 2003 och 2012 

(Antoni, Mellander. 2013). 
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5. Genomförande 

Genomförandet förklarar arbetets gång från förstudie till färdigt resultat. 

5.1 Förstudie 

Hela arbetet kräver en grundläggande kunskap inom området kultur vilket 

bland annat innebär en djupare förståelse för hur människor och städer 

påverkas av kultur. Begrepp förklaras och frågeställningen besvaras genom 

litteratursökning och granskning av tidigare utförda projekt. En fältstudie har 

genomförts för att skapa en uppfattning över områdets karaktär och därmed 

en analys över vilka förändringar som är möjliga. Kalmar kommuns visioner 

och den tidigare forskningen väger tungt i detta projekt därför är en 

kontinuerlig kontakt med Annika Fonseca från Kalmar kommun samt ett 

källkritiskt tänkande viktigt under hela arbetets gång. En jämförelser görs 

mellan Norrköping och Luleås kulturliv för att skapa en inblick i hur 

satsningen på kultur kan påverka en stads kulturliv. Nytagna fotografier av 

platsen i dagsläget hjälper till att analysera platsen och få en känsla av 

områdets bevarande värden. En analys görs över vilken kvarterskapande 

åtgärder som är bäst lämpad för detta område.  

5.2 Lokalprogram 

Med ett lokalprogram från kommunen (Bilaga 5-7) som utgångspunkt 

genomfördes en schematisk planlösning. Lokalprogrammet är indelat i olika 

delar med krav från varje verksamhet samt gemensamma ytor som ska 

finnas. Detta lokalprogram skapades med tanken att ett kulturhus skulle 

inhysa alla verksamheter. Lokalprogrammet från kommunen omarbetades 

till ett lokalprogram anpassat till ett kvarter. Verksamheterna som ska 

inhysas i kvarteret är Biblioteket, Kulturskolan och Öppna Förskolan Måsen. 

Tanken är att verksamheterna ska kunna hjälpas åt i sina dagliga arbeten och 

dela erfarenheter och svårigheter med varandra. Detta uppnås enklast om en 

blandad lokalfördelning sker så att de olika verksamheterna får chans att 

samverka med varandra. Samtidigt som många lokalers verksamheter är 

beroende av att finnas i anslutning till varandra och måste därför ses över.  

5.3 Skissarbete 

Utifrån situationsplanen byggs byggnaderna runt om kvarteret upp i 

dataprogrammet Revit för att senare visa en helhet över kvarterets 

utseendemässiga påverkan på området. De fyra inblandade byggnaderna 

ritas upp mer detaljerat och förändringar på dessa görs utifrån gällande 

bevarandevärden och övriga krav. För att göra vissa förändringar i fasad och 

interiör på Posthuset krävs väl motiverade argument för att styrka förslaget i 

och med byggnadsminnesförklaringen.  
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Det blir ett gestaltningsförslag som utgår från Kalmars stadsvisioner vilket 

preciserar förslaget till Kalmar. Lokalprogrammet blir också inriktat på 

Kalmar men idén om att låta olika verksamheter samverka kan appliceras i 

andra kommuner.  
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6. Resultat och Analys 

I detta kapitel visas och beskrivs det slutgiltliga resultatet av arbetet 

tillsammas med en analys kopplat till teorin. Resultatet delas upp i två delar, 

ett teoretiskt- och ett utformningsresultat. I det teoretiska resultatet redovisas 

svar på frågorna:  

- Kan de föreslagna fastigheterna utgöra en lämplig placering för ett 

kulturkvarter utan att förstöra områdets karaktär? 

- Hur kan de befintliga byggnaderna knytas samman för att skapa ett 

kvarter?  

I utformningsresultatet redovisas ett gestaltningsförslag på hur kvarteret kan 

tänkas se ut samt svarar på frågan: 

- Är ytorna tillräckliga för att inhysa verksamheterna? 

6.1 Teoretiskt resultat  

Placeringen av kulturkvarteret är väl motiverad då det är beläget i Kalmars 

centrum. Tidigare forskning visar att detta har en positiv inverkan på stadens 

utveckling vad gäller, handel, attraktivitet, inflyttning, restaurang och 

besökare (Samuelsson. 2013). Detta beror på att kulturkvarter med sin höga 

koncentrationen av kulturell aktivitet (Francesconi, Dossena. 2016) kan 

locka fler människor vilket är en del av Kalmar kommuns visioner och ska 

leda till en ökad tillväxt (Kalmar kommun. 2013). Det finns också en strävan 

efter att skapa en stad med gång- eller cykelavstånd till bland annat 

utbildning, idrott, sevice, arbete och kultur. Kulturkvarteret är placerat strax 

utanför Kvarnholmen vilket är Kalmars kärna. 

Bevarandevärden och kulturhistoriska värden har tagits hänsyn till under 

bedömningen av platsen då inga utvändiga förändringar har genomförts på 

Gymnastikhuset, Bernhadineskolan eller Posthuset. Detta med anledningen 

att byggnaderna antingen har byggnadsminnesförklarats eller bör bevaras på 

grund av rekommendationer från Länstyrelsen. I och med den stora 

ombyggnationen av biblioteket behövdes inte heller någon förändring på de 

tidigare nämnda byggnaderna då anpassning av ombyggnationen kunde 

göras så att alla verksamhetslokaler rymmdes. Ombyggnationen av 

biblioteket bidrog till att den bebyggda ytan minskades med 28 m² vilket är 

en rekommendation från Jonsson och Lamke (2014) som anser att områdets 

öppenhet inte bör fördärvas. 

Fem pelare beskriver vikten av att bevara delar av bebyggelse och förhålla 

sig till historien. Stadsbiblioteket ger en tidskänsla för 1980-talet i sin 

gestaltning, materialval och detaljer (Jonsson, Lamke.2014)vilket är en 

bidragande faktor till att en del av biblioteket bevaras i sitt ursprungsskick 
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trots stor förändring av bibliotektbyggnaden. Den bevarade delen 

tillsammans med nybyggnationen kommer visa på den byggnadshistoriska 

förändringen (Riksantikvarieämbetet. 2002) då den nya delen utformas i 

modern arkitektur med bland annat stora glaspartier i fasaden. Detta stödjs 

även av kommunen som eftersträvar nya kopplingar mellan gammalt och 

nytt (Kalmar kommun. 2013). Glaspartierna bidrar till att koppla samman 

ute och inne vilket är ytterliggare ett önskemål från kommunen angående 

kvarteret. Kalmar kommun (2013) uppmuntrar till nybyggnation så länge det 

inte förvanskar stadens kulturhistoria. Detta gör den nya delen på biblioteket 

till en positiv förändring då det inte anses ha någon negativ inverkan på 

miljön. Arkitekttävlingen som genomfördes då Stadsbiblioteket byggdes 

år1983 inkluderade juryns bedömning av aspeker såsom disposionen av 

fastigheten, lokalernas ändamålsenlighet, inre flexibilitet och samspelet med 

omgivningen. Dessa punkter togs fram av kommunen och anses fortfarande 

relevanta för att utnyttja platsen på bästa och har därför tagits hänsyn till i 

detta projekt.  

För att sammankoppla byggnaderna användes kvarterskapande elementet 

park. En park påverkar inte områdets karaktär eller det park- och 

instutionsstråk som idag är väldigt talande för området (Lamke. 2011). 

Parken ämnar att knyta samman fastigheterna och gör grönskan mer nåbar i 

staden (Netz. 2015) vilket i sin tur bidrar till både psykologiska och sociala 

ändamål och en naturlig mötesplats (Engelbrekts. 2013). Detta kan bidra till 

en ökad tillväxt (Boverket. 2007) då folk av olika anledningar besöker 

platsen och inte enbart använder den som transportsträcka. Parken gestaltas 

av okomplicerad utformning med gångstråk och grönska som skapar ett 

sammanhang och får människor att lättare orientera och identifiera sig i 

området (Engelbrekts. 2013). Genom att placera parken nära stadskärnan 

kommer en  mer lättillgänglighet till grönska i stadsmiljön infinna sig och 

därmed en ökad tillväxt (Boverket. 2007).  

6.2 Gestaltningsförslag för kulturkvarteret i Kalmar 

Ett lokalprogram utvecklades utifrån verksamheternas krav på lokalbehov, 

alla verksamheter tillsammans krävde en total area på 7255 m² för att 

möjliggöra en funktionell verksamhet. Lokalprogrammet redovisas i Bilaga 

8-10. De ytorna som tilldelats de olika verksamheterna är: 

Stadsbiblioteket: 4468 m²  

Bernhadineskolan: 150 m² 

Gymnastikhuset: 70 m² 

Posthuset: 2709 m² 

För att få ett ökat samspel mellan verksamheterna delades deras lokaler upp i 

olika byggnader dock med hänsyn till att vissa lokaler skulle stå i anslutning 

eller i närhet av varandra vilket gjorde att uppdelning av de olika 

verksamheterna inte kunde bli allt för radikal.  
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Den totala arean för kulturkvarterets lokaler blev 7397 m² vilket ger en 

ökning på 142 m² jämfört med lokalprogrammet. Nedan i Tabell 1 visas 

vilka lokaler som har förändrats från kommunens lokalprogram då 

verksamheterna skulle inhysas i en byggnad jämfört med det faktiska 

lokalprogrammet för kulturkvarteret.  

 

Tabell 1:Här visas skillnaderna i kommunens lokalprogram jämfört med det framtagna lokalprogrammet.  

 

Bernhadineskolan som länge har varit utan verksamhet har nu blivit en 

utställningsyta för allmänheten att utnyttja och vistas i tillsammans med 

föreningsliv på övervåningen som visas i Bilaga 11. 

I Gymnastikhuset placeras kulturskolans dans/drill/nycirkus då en takhöjd 

på 4 m fanns som krav. En stor och rymlig sal med högt i tak och mycket 

ljusinsläpp från de stora fönsterna som inte bör förvanskas enligt (Jonsson, 

Lamke. 2014) se Bilaga 12. 
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Som tidigare nämnt så bevarades en del av biblioteket som visas i Figur 2. 

Denna huskropp har en röd tegelfasad vilket tas upp i ombyggnationen. 

Tillsammans med en grå träpanel flyter materialen ihop på ett naturligt sätt 

samtidigt som det skapar liv i fasaden. Stora glaspartier placeras längs 

byggnadens fasader vilket också bidrar till ett mer intressant uttryck och 

ökat ljusinsläpp. Den bevarade delen av gamla biblioteket innehåller främst 

administrativa verksamheter då en uppdelning av privata och allmänna 

vistelsezoner har genomförts i så lång utsträckning som möjligt. Övriga 

planlösningar finns att tillgå i Bilaga 13-15. 

 

Figur2: Här visas den bevarade och den nya delen av stadsbiblioteket. Den bevarade delen är den 

blåmarkerade huskroppen. 
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Insidan av stadsbiblioteket utbringar en känsla av rymd med den fulla 

takhöjden i huvudentré och en del av utlåningshallen samt restaurangen 

vilket visas i Figur 3 och 4. I stadsbiblioteket finns också en Black Box för 

dans, musik och teater med en inglasad kringliggande ramp som leder upp 

till andra plan.  

 

Figur 3: Stadsbibliotekets resaurang och utlåningshall 

Restaurangen är placerad bredvid huvudentrén med utsikt över 

systraströmmen, en tillhörande uteplats gör det möjligt att sitta ute och 

avnjuta sitt kaffe.  

Figur 4: Stadsbiblioteket från Plan 2 med vy mot utlåningshall 
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Posthuset behåller sin fasad utan några förändringar men på insidan rivs och 

flyttas väggar för att få en fungerande planlösning för ändamålet. 

Konserthallen som är huvudattraktionen i Posthuset placeras i kassahallen då 

den kräver en takhöjd på 10 m och en yta på över 400 m² vilket visas i 

Bilaga 16-19.  

Nedan i Figur 5 och 6 visas bilder på kulturkvarter.  

 Figur 5: Kalmar kulturkvarter sett från Systraströmmen 

Figur 6: Översiktsplan över kulutrkvarteret med nybyggnationen av Stadsbiblioteket i högra hörnet 
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7. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras val av metod i form av dess påverkan på resultatets 

utgång samt hur resultat står sig gentemot tidigare forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

Metoden som valdes var i första hand litteratursökning och analyser av 

undersökningar och utredningar inom det aktuella ämnet som beskrivdes i 

kapitel 2. Detta gjorde att en grundläggande kunskap infann sig vilket var en 

god grund att stå på under projekters början. Denna metod var nödvändig för 

det arbetet som genomfördes och handlade om att skapa förkunskaper inom 

både inom Kvarteret Abborren och Kvarteret Guldfisken samtidigt som 

värden, lagar och förståelse för kultur var en viktig del för fortsatt arbete.  

Materialen som fanns att tillgå var bland annat lokalprogram och ritningar. 

Dessa dokument var viktiga för arbetet. Dock var lokalprogrammet 

sammanställt 2016-02-01 då tanken fortfarande låg i att göra ett kulturcenter 

vilket skulle innebära endast en byggnad. Detta gjorde att vissa justeringar 

fick göras som inte godkänts av berörda verksamheter. Ett mer uppdaterat 

lokalprogram hade minskat felmarginalen. 

De äldsta ritningarna av de befintliga byggnaderna i kvarteret gjordes år 

1945 och var inte helt uppdaterade vilket platsbesöken bekräftade. 

Ritningarna var utan skala vilket gjorde att mått och vinklar kan skilja sig 

från verkligheten och de rätta måtten. För att få de verkliga måtten hade en 

uppmätning av byggnaderna underlättat arbetet och noggranheten hade varit 

mer korrekt. Under arbetets gång har egna tolkningar av litteratur, plats och 

utredningar gjorts vilket gör att det färdiga resultatet kan ha påverkats då det 

kan vara svårt med en objektiv bedömning där inga känslor och åsikter får 

inkräkta på resultatet. Inom utformnig och gestaltning av byggnader finns 

inget konkret rätt eller fel då människans åsikter om vad som är fint eller fult 

inte går att mäta. En metod som hade varit till användning är intervjuer i 

form av enkätundersökningar och personintervjuer både från arkitekter och 

allmänheten. Detta hade varit en värdefull information under 

utformningsarbetet då denna del istället fick utgå från egna analyser och 

tidigare lärdomar och kunskaper. En bredare bild och andra synsätt hade 

förmodligen utvecklat arbetet mer och påverkat förslagets utgång på ett 

positivt sätt.  

Val av jämförelseobjekt blev Luleå och Norrköping med anlednignen att 

dessa båda städerna hade avancerat på listan över sveriges kommuner med 

mest kulturliv under 2003 till 2012. Kommunerna hade dessutom skapat 

antingen ett kulturkvarter eller kulturcenter under dessa år vilket bidragit till 

det ökade kulturlivet och var därför av intresse för arbetet. En djupare studie 

kunde ha genomförts för att se detta från ett större perspektiv och vilka 
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övriga anledningar som fanns till att dessa kommuners kulturindex ökat 

avsevärt.  

7.2 Resultatdiskussion 

I stadsbibliotekets utformning har större delen av gamla stadsbibliotekt 

rivits, detta på grund av att den inte var så ändamålsenligt som önskats. Det 

har även funnits önskemål om en fast installerad scen för uppträdanden och 

författarsammanträden. En annan anledning till valet av rivning var att skapa 

en framträdande entré då den nuvarande ansågs väldigt försynt. Entrén ska 

synas, skapa intresse och välkomna folk att besöka biblioteket och valdes 

därför att placeras mot öster och Kvarnholmen. Tanken är då att fler 

människor ska se biblioteket från andra sidan Systraströmmen och låta 

nyfikenheten leda till besök. Den befitliga entrén mot väster får en 

ombyggnation för att även här skapa en entre som uppkallar uppmärksamhet 

och bjuder in. Ytan som bebyggdes är inte större än den ursprungliga, detta 

är ett aktivt val då det ansågs viktigt med bevarandevärdena som fanns för 

området. Tolkningen av värdena resulterade i att byggnaden utökades på 

höjden vilket inte påverkar byggytan. Höjden påverkar inte vyn från någon 

viktig siktlinje. Höjden gör dock att byggnaden blir väldigt dominant i sitt 

uttryck och kan uppfattas som en tung och bastant byggnad. Black Boxen är 

en stor lokal på 300 m² och högt i tak som därför placerades nära den 

befintliga huskroppen för att inte upplevas lika överväldigande. För att ge 

biblioteket en lättsammare fasad tillförs mycket glaspartier samt 

volymförändringar för mer liv i exteriören. Glaspartierna ger ett större 

ljusinsläpp än tidigare med stora glas och få fönsterposter. Teglet och 

träpanelen i fasaden valdes då tanken var att använda samma material men 

på ett modernare sätt. 

Gymnastikhuset har en yta på 250 m² med en verksamhet som enligt 

lokalprogrammet endast kräver 70 m² anlednigen till detta är att 

gymnastikhuset hade rekommendationer från Jonsson och Lamke (2014) på 

att inte förvanskas. För att kunna använda lokalen till flera verksamheter 

samtidigt skulle det krävas avskärmningar vilket skulle förvanska lokalens 

karaktär. Känslan och upplevelsen av lokalen skulle förstöras, därför anses 

det som en välmotiverad anledning till att endast inhysa en verksamhet i 

lokalen.  

Placeringen av konserthallen blev i Posthusets kassahallen vilket innebar 

minst åtgärder för att rymmas. Det kommer istället behövas en del invändig 

förändring för att skapa en välfungerande konserthall som inte har fördjupats 

i. 

Kulturkvarterets lokalprogram visar en ökning på 142 m² jämfört med 

kommunens lokalprogram. Detta beror på att lokalprogrammet från 

kommunen anpassats efter en byggnad och det slutgiltliga kulturkvarteret 

skulle inhysas i fyra byggnader där inget givet lokalprogram från kommunen 
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tillhandahölls. Detta bidrog till att en loge, en reception, ett personalrum en 

bar/kiosk samt ett matsäcksrum las till för att fylla behoven vid ett uppdelat 

kulturkvarter. Detta lokalprogram visar en totalarea som skiljer sig från den 

sammanlagda summan av areorna i planlösningarna, vilket beror på att 

rummen måste anpassas efter husets form samt fönster och dörrar i 

fasaderna. Alla stadsbibliotekets lokaler placerades i biblioteksbyggnaden då 

de alla anses vara beroende av varandra. Ingen ritning av bibliotekets källare 

tillhandahölls men via avstämmelser från kommunen så gavs informationen 

om att källaren innehöll ett nuvarande magasin vilket behölls. Kulturskolans 

lokaler såsom slagverksrummet samt orkesterrummen kräver en takhöjd på 4 

m och placerades därför på högsta våningen i Posthuset för att kunna ta till 

vara på alla ytor.  

Vid val av kvarterskapande åtgärder analyserades de punkter som togs upp i 

kapitel 2.3 för att komma fram till den bästa lösningen för detta område. I 

och med att det är en kulturhistoriskt värdefull plats både vad gäller 

byggnader och miljön finns det många aspekter att ta hänsyn till.  

Infrastruktur skulle i detta fall innebära anläggning av hårdgjorda ytor i form 

av gångvägar. Gångvägar påverkar varken framkomligheten eller sikten i 

området däremot finns där redan infrastruktur och en förbättrning av den 

anses inte som en tillräckligt bidragande lösning för att ge en 

kvartersbildande karaktär till området.  

Varken Länstyrelsen eller kommunen är positiva till ökad exploateringsgrad 

inom detta området då framkomligheten försämras för både människor och 

djur. Även sikten påverkas av ökad bebyggelse. Kommunen anser att detta 

park- och instutionsområde är av värde och bör därför bevaras. 

Anläggning av torg i området kräver hårdgjorda ytor vilket påverkar 

mängden grönyta i området. Då kommunen stöttad av tidigare forskning 

poängterar vikten av grönytor i staden anses dessa ha allt för stort 

bevarandevärde för att ersättas med en hårdgjord yta. Även om torgets 

förmåga att accentuera omkringliggande byggnader är något att eftersträva 

så väger den egenskapen inte upp för den förlorade mängden grönytor vilket 

gör att förslaget torgbildnig avvisas.  

Arkitektur i färgsättning kan bidra till en kvarterskänsla, men i detta område 

försvåras utförandet av ett sådant förslag då förändringar i  Posthusets 

exteriör hårt regleras. Utöver det är delar av områdets byggnader redan 

ytbehandlad med varma färger i form av Posthusets gula puts och 

Stadsbibliotekets röda tegel därför anses denna åtgärd inte ge tillräckligt stor 

effekt för att uppnå målen.  

Vid valet av kvarterskapande åtgärder gjordes bedömningen att en park var 

det alternativ som var mest lämpad för detta område. Parken ska locka 

människor till möte och ha en tydlighet och lätt förståelse gällande gångstråk 

och gräsmattor. Brist på kunskap inom landskapsarkitektur gjorde att 
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utformningen av parken blev enbart en visualisering där tanken var att visa 

en helhet av platsen och hur den används som förtätningselement för att 

skapa ett kvarter av de befintliga byggnaderna. Valet av att använda en park 

som en kvarterskapande åtgärd föll sig naturligt då området berikas av både 

byggnader och mark med kulturhistoriska värden. Platsen har också en 

viktig roll i stadsbilden som inte ska skymmas av höga byggnader.  

Kunskapen om vilka speciella krav som finns i de olika lokalerna saknas 

vilket kan göra att resultatet behöver en del förändringar på grund av till 

exempel ljud- och brandkrav vid vidare projektering.  

7.3 Fortsatta studier 

Fortsatta studier för detta examensarbetet kan vara att göra en mer fördjupad 

studie i utformningen av byggnaderna då detta endast har varit ett 

övergripande arbete. Att genomföra ett exakt planlösningsförslag där höjder, 

installationer med mera inkluderas.  

Ett annat intressant arbete hade varit att undersöka energiförändringen innan 

och efter ombyggnaden samt en kostnadsberäkning för projektet. Eftersom 

arbetet inriktar sig på kulturens påverkan på staden kunde ett forsatt arbetet 

inriktat sig på att analysera flödet av människor i kulturkvarteret och jämföra 

det med hur det såg ut innan ombyggnationen.  
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8. Slutsats 

Idén med Kulturkvarteret var att skapa en naturlig plats för människor att 

träffas och knyta kontakter på. Enligt tidigare forskning visar sig kultur vara 

ett sätt att locka till sig människor på vilket är en av anledningarna till att ett 

kulturkvarter ska byggas i Kalmar. Andra aspekter som påverkas av kultur i 

staden vilket medför utveckling och tillväxt är utbildning, ekonomi, 

kreativitet och identitet.  

Området som innefattas av Kvarteret Abborren och Guldfisken visade sig 

vara lämplig för placeringen av ett kulturkvarter då utredningen pekade på 

många goda kvaliteter som kan bidra positivt till stadens utveckling och 

attraktionskraft. Detta kommer bidra till en vidgad stadskärna och med det 

ett ökat stadsliv då det är lätt och nära att ta sig hit från Kvarnholmen. Detta 

är några av anledningarna till att Kalmar kommun vill skapa ett 

kulturkvarter i centrala Kalmar. 

I och med ombyggnationen av Stadsbiblioteket klarar områdets byggnader 

att täcka upp för lokalbehovet vilket utfärdats av de olika verksamheterna. 

Då det ansågs värdefullt att bevara marken byggs det på höjden men utan att 

äventyra med områdets kulturhistoriska karaktär. 
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