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Osäkerheter 
Det finns osäkerheter vad gäller den befintliga be-
byggelsen i kvarteret Jungmannen. Om detaljpla-
nen genomförs kommer hela eller delar av de 
magasin och andra byggnader som finns i kvarte-
ret att rivas. I stort sett saknas dokumentation av 
befintliga kulturvärden i kvarteret Jungmannen.

I arbetet med konsekvensbeskrivningen har inte 
kumulativa effekter av höga hus kunnat bedömas 
fullt ut. Gällande planer och planeringsstrategier 
i Kalmar ger inte tillräcklig vägledning till hur 
kommunen avser att förtäta i relation till riksin-
tresset och ger därmed ingen förutsägbarhet för 
var exploatering av eventuell högre bebyggelse 
kan komma att ske.  Därmed är det svårt att för-
utspå vilka följdeffekter en så pass hög bebyggel-
se som i kvarteret Jungmannen, upp till 47 meter, 
och vid Baronen, upp till 29 meter, kan få för 
vidare exploatering.

Det handlar också om  underlaget för bedömning, 
där exempelvis fågelperspektiv i modellbilder 
inte ger en rättvisande bild av hur volymerna 
kommer att upplevas i ögonhöjd samt att vissa av 
tillkommande volymer på Jungmannen inte redo-
visats i avvikande kulör från befintlig bebyggelse.

Exploateringen Jungmannen och Baronen är 
tillsammans ett större stadsbyggnadsprojekt och 
kan inte hanteras som två olika exploateringar i 
fråga om kulturmiljö. För att utröna de faktiska 
konsekvenserna av exploatering kring Ölands-
hamnen behöver, likt denna konsekvensbedöm-
ning gjort, alla tänkta förändringarna på och 
kring berörda fastigheter vägas in. 

Sammantaget kan konstateras att samtliga ny-
tillkomna, högre volymer, i riksintresset till-
sammans med den högre volymen i kvarteret 
Jungmannen innebär en stor negativ påverkan 
på kulturhistoriska värden. Detta innebär en 
betydande risk för att riksintressets värden 
förvanskas. Varje enskild högre volym inom 
riksintresset som ger skalförskjutning och som 
påverkar den befästa stadens siluett får konse-
kvensen att riksintressets uttryck försvagas. Den 
betydande risken för förvanskning av riksin-
tressets värden måste hanteras i den kommande 
planeringen.

När påverkan av varje enskild tillkommande vo-
lym adderas, ses effekter i helhet som att stadsbil-
den förändras kraftigt på södra Kvarnholmen. Om 
föreslagen detaljplan genomförs kommer flera av 
de kulturhistoriska värden som legat till grund 
för riksintresset försvagas, och det blir svårare 
att avläsa och uppleva den befästa staden så som 
riksintressebeskrivningen avser. Föreslagen de-
taljplan bedöms därmed innebära stora negativa 
konsekvenser för riksintresset Kalmar. 

Sammantagen bedömning - riksintresset
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Uppdrag och bakgrund

Kalmar stad har påbörjat ett detaljplanearbete för 
Vedgårdsholmen 16 m.fl. WSP:s kulturmiljögrupp har i 
en process försett kommun och exploatör med kunskap 
och bedömningar om hur kulturmiljön kan bibehållas 
och stärkas på platsen. 

Syfte

Syftet med uppdraget är att genomföra en bedömning 
av den föreslagna detaljplanen för södra Kvarnholmen 
(Vedgårdsholmen 16 m.fl.) med avseende på påverkan, 
effekt och konsekvens för kulturmiljön på platsen och i 
omgivningen. 

Detaljplanen omfattar delar av riksintresse för kultur-
miljövården Kalmar [H48] och därmed mycket värde-
fulla kulturhistoriska miljöer - även i ett kommunalt 
perspektiv.   

Underlag för bedömning

Detaljplan för Vedgårdsholmen 16 m fl: Utkastet till 
”Plankarta_Baronen_Jungmannen Samrådshandling 
20200519 A1_L” Upprättad 2020-05-14.

WSP har tidigare utrett områdets känslighet och tå-
lighet samt möjligheter för riksintresset att ta emot 
förändringar: Södra Kvarnholmen, kulturmiljöutredning, 
2019-12-19.

Uppdrag, bakgrund och syfte              Metodik

Riksantikvarieämbetets handbok

I konsekvensbedömningen utgår WSP från Riksantikva-
rieämbetets handbok för riksintressen (2014). Hand-
boken fungerar även för bedömningar av påverkan på 
kommunala värden.
 
Ett av handbokens centrala avsnitt belyser kulturmil-
jöns läsbarhet. Det vill säga hur väl miljön fortsättnings-
vis kommer att karaktäriseras av eller återspegla det 
riksintressanta sammanhang som ligger till grund för 
utpekandet. I denna bedömning är utgångspunkter på-
verkan på miljön som helhet samt påverkan på enskilda 
objekt som har betydelse för den riksintressanta kultur-
miljöns läsbarhet.  

Relevanta frågor för bedömningen har varit:

1. Vad försvinner och vad tillkommer?
2. Är påverkan visuell eller funktionell?
3. Är påverkan direkt eller indirekt?
4. Är påverkan tillfällig eller bestående?

Bedömningen vilar även på en översiktlig känslighets- 
och tålighetsanalys i vilken WSP utgått från risken att 
de kulturhistoriska värdena kan förstöras eller minska 
vid föreslagna förändringar eller tillägg, samt utifrån 
kulturmiljöns möjlighet att ta emot nya inslag utan 
att dess kulturhistoriska karaktär eller värde föränd-
ras. Grunden i analysen är de värdebärande uttrycken, 
strukturerna och sambanden som är särskilt nödvändiga 
för företeelsens helhet och relevans. 

Bland annat har följande frågeställningar använts:

1. Är värdena tillkomna under en längre historisk  
period?

2. Är värdena knutna till uttryck för en avgränsad historisk 
period?

3. Återspeglar uttrycken olika tiders kontinuerliga nyttjande 
av en viss plats?



Ovanstående är ett urklipp ur utkast till detaljplan Plankarta_Baronen_Jungmannen Samrådshandling 20200519 A1_L” Upp-
rättad 2020-05-14 som visar väsentliga bestämmelser med påverkan på kulturmiljö.



6

KONSEKVENSBEDÖMNINGAR OCH RIKSINTRESSET
- Bedöma påverkan, effekt och konsekvens i ett riksintresse

Riksintressen för kulturmiljövården är samman-
hängande kulturmiljöer av stor betydelse ur ett 
nationellt perspektiv. Det är områden som pekats 
ut av Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet 
gemensamt. För riksintresseområden för kultur-
miljövården gäller att de ska skyddas mot åtgärder 
som kan innebära påtaglig skada på kulturmiljön. 
Till varje område (anspråk) som pekats ut som 
riksintresse för kulturmiljövård finns en riksin-
tressebeskrivning, som redogör för anspråket. Det 
är den delen av anspråken som regleras enligt lag 
(Miljöbalken 3 kap 6 §). Ett riksintresse kan bara 
vägas mot andra riksintressen, inte mot intressen 
som kommunen bedömer som viktiga i allmänhet. 
Förbudet mot att vidta åtgärder som kan påtagligt 
skada riksintresset gäller oberoende av om den 
planerade åtgärden vidtas inom eller utanför det 
utpekade riksintresseområdet. Det är åtgärdens på-
verkan på områdets riksintressanta värden som ska 
bedömas och som avgör åtgärdens tillåtlighet.
Länsstyrelsen kan upphäva en detaljplan som inne-
bär påtaglig skada och ska senast vid granskningen 
lämna besked om invändningar som kan leda till ett 
ingripande. 

Om länsstyrelsen bedömer att en åtgärd kan med-
föra påtaglig skada bör länsstyrelsen så tidigt som 
möjligt ange hur åtgärden riskerar att inte tillgodo-
se riksintresset. Därigenom skapas förutsättningar 
för att åtgärden ska kunna justeras under plane-
ringsprocessen och att påtaglig skada undvikas.
Vid bedömningar av förändringar i riksintresse 
för kulturmiljövården är det möjligheten att förstå 
och uppleva det riksintressanta kulturhistoriska 
sammanhang som ligger till grund för utpekandet 
centralt. Detta handlar om möjligheten att läsa och 
uppleva miljön.

Riksintressen består av objekt, karaktärsdrag, 
strukturer, funktioner och samband som gör be-
rättelsen läsbar. Påverkas dessa påverkas möjlighe-
ten till läsbarhet och därigenom riksintresset. Vid 
bedömningar av konsekvenser är det beskrivningar 
hur dessa olika uttryck påverkas och förändras som 
är centralt.

Förändring

Områdets värden 
kommer att: Förädlas Förökas Förstärkas Förbli 

oförändrade
Försvagas Förvanskas försvinna

Innebörd Förbättring Ingen påverkan Skada Risk för påtaglig skada

Förhållningssätt
Inspirera

Berika

Hänsyn

Bruka varsamt

Hindra – Lindra

Minimera 
skadan

Ej tillåtet

Undvika skadan

Bedömning enligt Riksantikvarieämbetets handbok avseende förändringens påverkan på 
riksintresse för kulturmiljövården. 
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Uttryck för riksintresset: 
Kalmar renässansslott, och dess tydliga visuella 
samband med 1600-talsstaden på Kvarnholmen 
samt med Grimskärs befästning. Gamla staden med 
befästningsmurar, ödekyrkogård och gatunät 
med anor från det medeltida Kalmar. Holmen Grim-
skär i Kalmarsund med befästningsverk från 
1600-talets början och dess strategiska och visuella 
samband med slottet. Lämningar efter 

RIKSINTRESSET

Vedgårdsholmen och Södra Kvarnholmen är belä-
get inom riksintresseområdet Kalmar (H48).

Riksintresset Kalmar [H48]

Motivering till riksintresset:
Renässansstad med slottsmiljö och befästningssys-
tem samt tillhörande vattenområden som 
sammantaget återspeglar stadens stora strategiska 
betydelse, för landets försvar, handel och sjöfart, 
från medeltid och fram till 1600-talet.  

befästningsvallar, bastioner och stadsportar på 
Kvarnholmen som markerar den på 1600-talet nya 
stadens utbredning. Kvarnholmens kvarters- och 
tomtindelningar från 1600-talet, synliggjorda 
genom den täta bebyggelsestrukturen. Raka gator 
som förstärker den visuella kontakten mellan 
Gamla och Nya staden, med slottet samt med omgi-
vande vattenområden. Stadens kanaler som 
tillsammans med angränsande grönområden åter-
speglar utbredningen av 1600-talsstadens befäst-
ningsanläggning. Kvarnholmens rika förekomst av 
stenhus från 1600- och 1700-talen. 
Kvarnholmens siluett med sin relativt låga och 
jämnhöga bebyggelse, i vilken Domkyrkan från 
1600-talet i italiensk barock väl framträder. Små-
skalig trähusbebyggelse och kvartersindelning på 
Östra Malmen ursprungligen tillkommen på 
1600-talet i samband med etableringen på 
Kvarnholmen. Grönområden på platser efter 
1600-talets fästningsverk.

Utbredning inom rött, streckat område: riksintresset Kalmar (H48).
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Vad försvinner och vad tillkommer?

• En  paviljongbyggnad väster om Baronen tillkom-
mer (6 meter hög).

• Rivning av befintliga påbyggnader samt en ny 
samlad tillbyggnad längs Margarinfabriken/Baro-
nens västra fasad.

• En hög byggnad (29 meter, cirka 9 våningar) öster 
om Baronen tillkommer, vilken ersätter en låg 
befintlig byggnad på platsen.

• Nya på- och ombyggnader mot söder i princip 
inom ramen för Baronens nuvarande gränser, men 
med högre höjder och uppstickande volymer (25 
meter, cirka 7-8 våningar).

• Ett högt hus inom kvarteret Ljungmannen om som 
högst 47 meter. 

Detaljplanen innebär en hög exploateringsgrad, 
där flera nya byggrätter möjliggörs kring och inom 
bebyggelsen för dagens köpcentrum, Baronen i 
Ölandshamnen, samt inom kvarteret Jungmannen 
på andra sidan Ölandshamnen.

Väster om Baronen möjliggörs för ett nytt till-
lägg i form av en mindre byggnad (ca 6 meter hög) 
på utfyllnad. Invid Baronens ursprungliga fasad, 

DETALJPLANENS FÖRSLAG TILL BYGGRÄTTER

möjliggör förslaget att befintliga tillbyggnader 
rivs och en ny uppförs till samma höjd som de 
nuvarande tillbyggnaderna men med en något 
större byggnadsareal.  

På Baronens östra sida utökas byggrätten av 
den restaurang som idag står på pålar i hamn-
bassängen. I förslaget tillåts här ett högre 
punkthus om ca 9 våningar beroende på vå-
ningshöjd. 

En eventuellt större brygga tillåts inom ramen 
för den nuvarande småbåtshamnen.

På Baronens södra sida mot hamnbassängen 
tillåts påbyggnader om ca 7-8 våningar beroen-
de på våningshöjd. Volymerna är något lägre 
kring Baronens mittaxel (+15) för att vara cirka 
25 meter höga i kanterna i öst och väst. Mar-
garinfabriken är 19 meter hög medan det före 
detta Packhuset i tegel är lägre: 15 meter hög.

På Barlastholmen i kvarteret Jungmannen rivs 
befintliga magasin och bebyggelse för att ge 
plats åt en utökad byggrätt, med högre hus om 
som mest 47 meter. Kvarteret får även en änd-
rad användning.

Vy från havet med föreslagna nya volymer i riksintresset. Kvarteret Jungmannen med höjd upp till 47 meter på 
andra sidan Ölandshamnen till vänster. Denna volym är föreslagen men ej tecknad i ljusblått som de andra.



Inom det utredda området finns flertalet kultur-
historiska värden. Större delen av det utredda 
området utgör riksintresse för kulturmiljövården.
Vedgårdsholmen med omgivning är ett betydel-
sefullt uttryck för riksintresset Kalmar med tydli-
ga uttryck för 1600-talets befästningsstad. 

Fysiska uttryck & egenskaper för riksintresset 
som bedöms beröras av föreslagen plan:

• Kalmar slotts tydliga visuella koppling med 
1600-talsstaden på Kvarnholmen. 

• Raka gator som förstärker den visuella kon-
takten mellan Gamla och Nya staden, med 
slottet samt det omgivande vattenrummet.  

• Kvarnholmens siluett med sin relativt låga 
och jämnhöga bebyggelse, där domkyrkan 
från 1600-talet i italiensk barock tydligt fram-
träder.

• Möjligheten att uppleva den befästa staden 
med befästningsvallarna. Lämningar efter be-
fästningsvallar, bastioner och stadsportar på 
Kvarnholmen som markerar den på 1600-talet 
nya stadens utbredning.

Ett betydelsefullt kulturhistoriskt volymmässigt 
och visuellt värde är uppfattningen av Vedgårds-
holmens ursprungliga ö-formation som speglas i 
den nuvarande bebyggelsens form samt det om-

givande öppna rummet som bidrar till läsbarhe-
ten av av Vedgårdsholmen som en ö.

WSP bedömer att bland annat att följande 
egenskaper ska kvarstå efter att en ny de-
taljplan antagits:
• Nuvarande möjligheterna att se sambanden 
mellan slottet och 1600-talsstaden. Dessa sam-
band kan inte försvagas. Dels från hamnområdet 
och havet, dels från befästningsvallarna.        
            
• Längs kajen vid universitetet bjuds en av de 
bästa möjligheterna till att uppleva Kalmars 
siluett och befästningsvallarna på avstånd. 
Den relativt låga och jämnhöga bebyggelsen på 
Kvarnholmen ska fortsatt stå i kontrast till riks-
intressets märkesbyggnader. 

• Vyerna längs med Kaggensgatan och Larmga-
tan bör fortsatt ge goda möjligheter att förstå 
den nära kopplingen mellan Ölandshamnen 
och den befästa staden, och det ska tydligt gå 
att urskilja både avstånd och de olika skalor-
na i bebyggelsen som präglar 1600-talets stad, 
1800-talets hamnbebyggelse och det nybyggda 
universitetsområdet utanför riksintresset.  

•  I vyer mot Baronen ska Vedgårdsholmens ti-
digare form vara avläsbar, uttryckt i dess nuva-
rande bebyggelseformer, samt genom omgivan-
de öppna stadsrum mellan Vedgårdsholmen och 
befästningsvallen. 

Uttryck som berörs av detaljplanen

Vedgårdsholmen. Nya byggrätter i ljusblått.  
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nytillkomna byggnaderna i universitetsområdet 
och 1600-talsstaden kan komma att brytas upp.
Idag är platserna tydligt åtskilda i höjd. Med före-
slagna volymer kan områden visuellt läggas sam-
man, och detta kan minska läsbarheten av riksin-
tresset. Genom att fler högre eller större byggnader 
uppförs i direkt anslutning till den befästa staden 
kan de additiva effekterna bli betydande, i värsta 
fall i sådan mån att den riksintressanta berättelsen 
blir otydlig, och delvis inte går att läsa eller upple-
va. 

Baronen
Äldre bebyggelse så som den före detta Margarinfa-
briken och det före detta Packhuset kommer delvis 
att framträda mindre genom att nya högre volymer 
tillkommer strax intill. Idag präglas stadsrummet 
av stora öppna ytor med direkta kopplingar till 
kajer, hamn och vatten och dess framträdande drag 
utgör tidig monumental industribebyggelse. Vyer 
från Barlastholmen mot staden och från havet mot 
staden kommer delvis att skymmas, samt att de 
högre nya volymerna kommer att framträda tydligt 
i stadens siluett.

Jungmannen
På Barlastholmen har under senaste decenniet ny 
högre bebyggelse uppförts. Genom den aktuella de-
taljplanen kommer skalan på stadsutbyggnaden att 
spridas i hamnen och därmed komma närmare den 
äldre staden i riksintresset. Vyer från Kvarnholmen 
kommer därmed att påverkas, såsom till viss del 
vyer från Kaggensgatan och Larmgatan. De tillkom-
mande volymerna, med förhållandevis höga höjder, 
kan även förväntas ge en betydande påverkan i ett 
större stadsbildsperspektiv med en uppenbar skal-
förskjutning.

Är påverkan funktionell eller visuell?

• En funktionell påverkan kan ses genom att nya 
funktioner lokaliseras till Ölandshamnen.

• Den visuella påverkan sker genom förändrade 
vyer, siktlinjer och utblickar samt genom en bety-
dande skalförskjutning.

Den föreslagna detaljplanen innebär främst en 
visuell påverkan, men även en funktionell påverkan 
kan noteras. 

Funktionell påverkan
Baronen
Den funktionella påverkan är diffus, konkret upp-
förs nya byggnader med delvis nya funktioner, där 
hotell, kontor, bostäder och service adderas till 
bebyggelsebeståndet. Kulturhistoriska funktionella 
samband bedöms inte påverkas. 

Jungmannen
Den funktionella påverkan är relativt stor, eftersom 
tidigare magasin och skjul med olika verksamheter 
rivs och ersätts med kontor, hotell, centrumända-
mål och lokaler för utbildning och forskning. 

Visuell påverkan
Den visuella påverkan är stor. Påverkan kan beskri-
vas såväl ur ett platsperspektiv som ur ett stads-
bildsperspektiv. Närområdet kring Ölandshamnen 
kommer att ändra karaktär då nya högre volymer, 
eventuellt i nya material, adderas. 

Tillkommande volymer ändrar även stadsrummets 
utbredning i viss mån. Bebyggelse ändrar formen 
på fotavtryck då de tar ny mark och vatten i an-
språk. Påbyggnaderna ändrar den befintliga bebyg-
gelsens form. 

Tillkommande nya volymer ämnar utföras i en, för 
den befintliga platsen, större skala och kommer 
därmed att tydligt framträda och förändra stads-
rummet. Den idag tydliga skillnaden i skala mellan 

BESKRIVNING AV EFFEKTER



Är påverkan direkt eller indirekt? 

• Planförslaget innebär en direkt påverkan ge-
nom uppförande av helt nya byggnader

• Planförslaget innebär en eventuell indirekt 
påverkan genom att den kan fungera som pre-
judikat, att fler höga byggnader kan uppföras 
inom riksintresset. 

Den tidigare beskrivna påverkan är att betrak-
ta som direkt och påverkar de kulturhistoris-
ka värdena omedelbart efter byggskedet. Den 
indirekta påverkan och eventuella följdeffekter 
kan resultera i prejudikat för hur riksintressets 
värden ska tas tillvara. Att uppföra högre hus 
med en dominerande skala inom riksintresset 
kan bli prejudicerande för andra projekt inom 
riksintresset, och liknande höjder kan föreslås. 
Detta kallas kumulativ effekt. 
Följdeffekter av förslaget kan därmed även bli 
att fler dominerande byggnader uppförs med ett 
avvikande utförande inom det äldre hamnområ-
det, vilket i sin tur leder till att miljöns läsbarhet 
och den befästa stadens kopplingar till vatten 
och sjöfart minskar i omfattning. 

Jungmannen
Den som högst 47 meter höga byggnadsvolymen 
på Barlastholmen kommer direkt att förändra 
Barlastholmens äldre karaktär med magasin och 
skjul invid hamnen. De nuvarande byggnaderna 
är de sista i raden närmast Vedgårdsholmen. In-

direkt kommer möjligheterna till förståelse av 
den tidigare hamnverksamheten att försvåras. 

Är påverkan tillfällig eller bestående? 

• Påverkan är bestående 

Byggrätter i detaljplan bör betraktas som 
att marken tas i anspråk och tillkommande 
bebyggelse kommer utföras så som detaljpla-
nen medger. Detta innebär att när ny byggrätt 
medges kommer marken att bebyggas och 
detta bör betraktas som oåterkalleligt. På-
verkan som uppstår av föreslagen detaljplan 
bör därmed betraktas som permanent. Denna 
konsekvensbeskrivning har inte tagit hänsyn 
till den tillfälliga påverkan som kan ske under 
byggskedet. För att garantera att kulturvär-
den inte skadas under byggskedet bör frågan 
behandlas noggrant vid eventuellt tekniskt 
samråd och genom särskilda punkter i kon-
trollplan samt genom antikvarisk kontroll av 
sakkunnig

Fågelperspektiv över detaljplaneområdet. Tillkommande byggrätter i ljusblått. Jungmannen är en del av exploateringen men inte blå.
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Vilka egenskaper påverkas?

• Vedgårdsholmens form blir något svårare att avlä-
sa, även om nya volymer generellt förhåller sig till 
holmens historiska form. 

• Utblickar, vyer och siktlinjer över och genom områ-
det försvagas, främst kan möjligheterna att uppleva 
riksintressets tydliga siluett med historiskt betydelse-
fulla byggnader påverkas. Detta gäller även möjlig-
heten att från den befästa staden förstå och uppleva 
vattenrummet/hamnområdet.

• Tillkommande volymer innebär ett skalbrott, då en 
ny skala införs i riksintresset på den här platsen.

Den föreslagna detaljplanen medför betydande på-
verkan på kulturhistoriska värden. Området kring 
Baronen innehar flera uttryck för riksintresset och 
exploatering i området kan påverka dessa i stor 
omfattning. 

Området utgör del av den befästa 1600-talsstadens 
hamn där Baronens bebyggelse (Margarinfabriken 
och Magasinsbyggnaden) på ett tydligt sätt genom 
sin placering redovisar den tidigare Vedgårdshol-
mens form och utsträckning. (Där omkringliggande 
obebyggda öppna ytor tidigare utgjorde vatten-

rum). En hög byggnad öster om holmen riskerar att 
skymma möjligheten att läsa holmens form och till-
byggnader mot väster och högre byggnader inom 
Baronen kommer att förändra kvarterets form.  

Detaljplanens byggrätt för en mindre byggnad i 
väster, som ska placeras på utfylld och obebyggd 
mark, påverkar inte möjligheten att avläsa holmens 
form i någon större utsträckning. Däremot finns 
risk att en utökad byggrätt för tillbyggnader till 
Margarinfabriken tillsammans med denna volym 
om ca två våningar kommer att dölja vissa siktlinjer 
från Larmgatan respektive vyer från Barlastholmen 
mot Kvarnholmens befästningsvallar. Detaljplanen 
tillåter även en ny, mindre, utökad byggnadsdel i 
nordväst mot Skeppsbrogatan, vilken riskerar att 
till viss mån hamna i de viktiga siktlinjerna mot 
själva slottet. 

Från Barlastholmen ger de obebyggda ytorna väs-
ter om Baronen de bästa möjligheterna till att se 
och uppleva Kalmars siluett i sin helhet. Från det 
tilltänkta torget vid universitet ges en vid vy där 
flertalet av stadens uttryck kan läsas ihop, så som 
den Domkyrkan, befästningsvallen, hamnläget och 

Tillbyggnaden invid Margarinfabrikens fasad ersätter tidigare tillbyggnader. Volymen bör inte överstiga nuvarande 
utbredning, och materialverkan bör studeras noga för att samverka med värdefulla karaktärsdrag i riksintresset. 

KONSEKVENSBEDÖMNING



den homogena stadsbebyggelsen. Genom att 
uppföra en ny volym på platsen kan möjlighe-
ten minska att på avstånd uppleva 1600-tals-
stadens siluett tillsammans med befästnings-
vallen.

Detaljplanens byggrätt i väster, ny byggnad 
om 6 meter (ca 2 våningar), är dock modest 
och är placerad på ett sätt som ska göra vyerna 
relativt opåverkade jämfört med idag - både 
från Larmgatan mot vattenrummet och från 
Barlastholmen mot befästningsvallarna. Il-
lustrationer visar volymen, men den bedömda 
detaljplanen reglerar inte utformning. Platsen 
kommer dock att förändras till att bli bebyggd, 
något som historiskt aldrig varit fallet. 

De nya volymerna inom och vid sidan av Ba-
ronen kommer att förändra utblickar från och 
över området, där främst vyer mot riksintres-
set från havet påverkas av högre tillkomman-
de volymer, men även vyer från den befästa 
staden, Slottet och Barlastholmen. I Baronens 
ihopbyggda volym tillåts ännu mer exploate-
ring på höjden - delar ska höja sig upp till 25 
meter jämfört med Baronens 19. Detta riske-
rar att avläsas tillsammans med Barlasthol-
mens nya, storskaliga bebyggelse - och inte 
som en del av riksintresset. Tillkommande 
volym öster om Baronen och påbyggnaderna 
på Baronen avviker kraftigt genom sin höjd 
från övrig bebyggelse i och invid den befäs-
ta staden. Dessa byggnationer tillsammans 

Utstickande nya partier bör inte störa vyn mot slottet längs Baronens norrsida.  

I vyn från Larmgatan är ”släppet” mellan Baronens tillbyggnad och den föreslagna paviljongen betydelsefullt. 



innebär ett betydande skalbrott. De tillkommande 
volymerna innebär att skalan som idag återfinns på 
Barlastholmen kommer närmare den befästa staden 
och att en helt ny modern skala införs i riksintres-
set med en placering, storlek och synlighet som 
inte motsvarar värdet och betydelsen av de tänkta 
funktionerna.

Ovan nämnda effekter innebär en betydande risk 
för skalförskjutning i höjdled då flera byggnader 
avviker från befintlig bebyggelsehöjd. Detta kan 
innebära en betydande påverkan på möjligheten att 
uppleva hela den befästas stadens bebyggelsebe-

stånd med särskilt viktiga byggnader så som Dom-
kyrkan. Förslaget innebär även att dominerande 
bebyggelse uppförs på den mark som under långa 
tider utgjort vatten eller hamn och är bärande för 
utpekandet av riksintresset.  
Längs de båda gatorna Kaggensgatan och Larmga-
tan finns siktlinjer som möjliggör en förståelse för 
var staden och riksintresset tar slut samt stadens 
koppling till hamnen och sjöfarten genom att de 
slutar i öppna ytor och vyer. I vyer från Kaggensga-
tan syns, förutom stadsporten, framför allt entrén 
till Baronens galleria; den så kallade Pagoden i glas 
samt silobyggnaden på Tjärhovet. Den 47 våning-

Vy idag från Universitetet på Barlastholmen. Besfästningsvallarna skymtar till vänster bakom senare tillbyggnader 
på Baronen. Detaljplanen föreslår rivning av tillbyggnaderna mot väster som ersätts med nya. Dessa förelås bli något 
större i utbredning men lika i höjd mot den f d Margarinfabriken. 

Vy idag från Larmgatan. Möjligheten ska kvarstå att ana 
Ölandshamnens vatten och avläsa hamnens utbredning.

Vy idag från Kaggensgatan. Den kommer att förändras 
med  det höga nya huset på Barlastholmen.



ar höga byggrätten på andra sidan Ölandshamnen 
kommer att i viss mån synas i vyn från Kaggensga-
tan. På grund av avståndet kommer dock vyn att 
kunna förstås - det vill säga att det går att avläsa 
avståndet mellan Kvarnholmen och Barlasthol-
men  och de olika karaktärer som dessa två delar 
av Kalmar. Storskaliga byggnader för universitetet, 
liknande hamnens stora magasin, finns redan på 
Barlastholmen. Förslaget till en ny storskalig volym 
kan ses gå i linje med den nyligen tillkomna bebyg-
gelsen på platsen. Storskaligheten hör därmed till 
Barlastholmen - utanför riksintresset.

Jungmannen - kommunalt utpekade värden

Det som idag utgör Barlastholmen består av de 
två små f.d. öarna Yttre Vedgårdsholmen och Lilla 
Kvarnholmen. Under 1800-talet växte de öarna  
samman med hjälp av fyllnadsmassor och fick 
namnet Barlastholmen. Under 1870-talet anlades en 
bro och järnvägsförbindelse till Kvarnholmen och 
Barlastholmen blev därmed en del i stadens hamn- 
och transportsystem. 

Gällande den ändrade användningen av Jungman-
nen bedöms de funktionella effekterna som små då 
Barlastholmen i stort sett redan har fått vissa eller 
flera av dessa användningsområden, även om den 
befintliga bebyggelsen inom Jungmannen främst 
hör till epoken som hamn, där hamnverksamheter 
efterhand har fått flytta. 

Den största föreslagna volymen i kvarteret Jungmannen 
får en byggrätt i detaljplanen om upp till 47 meter.

Underlag i form av fågelperspektiv visar hur riksintressets höjder till följd av detaljplanen närmar sig Barlastholmens.

Kommunala värden
En kulturhistorisk utredning för Ölandshamnen har 
tagits fram av Kalmar Läns Museum år 2013. Enligt 
utkastet till planbeskrivning för Jungmannen har 
denna utredning pekat ut Barlastholmen kulturhis-
toriska värden enligt följande: 
• Karaktären av ö, en väl avgränsad enhet. 
• Landområdets och bebyggelsens skala i förhål-

lande till Vedgårdsholmen och Tjärhovet. 
• Fastighets- och byggnadsriktningar på centrala 

holmen (Eldaren 6 och kv Jungmannen) samt 
Stuvaregatan.

• Fastighets- och byggnadsriktningar på västra 
holmen (Eldaren 1) samt stråket Landgången. 



Siluetten från slottet över riksintresset är idag relativt jämn. Den stora, och avläsbara skillnaden är det nyanlagda uni-
versitetsområdet till höger i bild. 

Vy från idag med Ölandshamnen från väster med den fd Margarinfabriken tv och Jungmannen i bildens mitt.

Vy från idag med Ölandshamnen från väster med den fd Margarinfabriken tv och Jungmannen i bildens mitt.



Västra delen
Uttryck för riksintresset som påverkas:
• Upplevelsen av befästningsvallarna med 

sina bastioner. 

• Möjligheten att förstå 1600-talsstadens 
utbredning och tydliga avslut mot hamn-
området, samt  den ursprungliga holmens 
utbredning och form.  

• Dagens avsaknad av hög modern bebyg-
gelse innebär att 1600-talets stad med 
befästningsvallar helt dominerar stadsmil-
jön, särskilt i vyer från universitetsområ-
det och de södra delarna av hamnen. Till 
detta kommer vyer från havet. Dessa vyer 
kan vara några av de viktigaste vyerna för 
upplevelsen av Kalmars samlade siluett 
som är ett bestämt uttryck för riksintres-
set.  

• Stadens tidigare kanaler tillsammans med 
angränsande grönområden och öppna 
obebyggda ytor intill befästningsvallarna 
återspeglar 1600-talets befästningsanlägg-
ning.

Förslaget innebär att:
• Föreslagen mindre byggnadsvolym bidrar 

till en något minskad läsbarhet och upple-
velse av den befästa 1600-talsstaden från 
universitetssidan, där den värdebärande 
vyn delvis skyms. Befästningsvallarna och 
siluetten i den befästa staden ska dock 
fortfarande vara synliga. 

• Siktlinjen från Larmgatan mot hamnen 
med vattenrummet bryts, inte minst 
beroende på att den befintliga tillbyggna-
den inte ersätts med en lika stor volym. 
Den blir istället förstorad, vilket påverkar 
mellanrummet och vyn från Larmgatan 
mot vattenrummet och bebyggelsen på 
Barlastholmen. 

• Formen på den tidigare Vedgårdsholmen 
förändras ytterligare genom den utvidga-
de byggrätt som ska ersätta tillbyggnaden 
mot väster. Volymen är inte lika befintlig. 
Margarinfabrikens översta våning och 
takform ska dock fortfarande vara intakt 
och avläsbar, i närmiljön liksom på håll. 

Baronen
Uttryck för riksintresset som påverkas:
• Själva bebyggelsen som idag består av 

hotell och köpcentret Baronen visar på 
utbredningen av Vedgårdsholmen innan 
fyllnadsmassor lades ut som sammanförde 
holmen med Kvarnholmen. Vedgårdshol-
men var en av de mest centrala platserna 
i 1600-talshamnen och möjligheten att 
avläsa dess form kan betraktas som ett 
uttryck för riksintresset, även om det inte 
är omnämnt eller utpekat i riksintressebe-
skrivningen.

Förslaget innebär att:
• Bebyggelsens form kommer att ändras då 

tillbyggnad av Baronen innebär att kvar-
terets fotavtryck förändras.

Östra delen
Uttryck för riksintresset som påverkas:

• Stadens siluett förskjuts och befintliga vo-
lymer inom riksintresset får konkurrens i 
luftrummet. 

Förslaget innebär att:
• Den nya bebyggelsen kan komma att läsas 

ihop med Barlastholmens höga och stora 
volymer vilket ger en oönskad påverkan 
på riksintressets avgränsade innehåll och 
lägre skala.

Jungmannen 
Den nya högre bebyggelsen i kvarteret Ljung-
mannen kommer att bli synlig från Kvarnhol-
men och stora delar av Kalmar. 

Sammanställning uttryck - påverkan



Hur påverkas miljöns värde?

Om förslaget genomförs på det sätt som redovisas i 
illustrationer finns en risk för en minskad läsbarhet 
och möjlighet till att uppleva och förstå riksintres-
set Kalmar.

Margarinfabriken blir visserligen av med skrym-
mande tillbyggnader med små värden, men ska 
omedelbart byggas till med nya volymer som är 
något större än de gamla. Detta innebär att Ved-
gårdsholmens ursprungliga utsträckning återigen 
täcks för. Tillbyggnaden utförs dock till nuvarande 
höjd så att Margarinfabrikens övre våning och hela 
takfot tydligt redovisar holmens tidigare form. Möj-
ligheten att utläsa holmens utsträckning begränsas 
och försvagas, men tas inte bort eller förvanskas. 

Siktlinjerna längs Larmgatan påverkas ytterliga-
re då möjligheterna att förstå var bebyggelsen 
slutar och vatten tar vid redan är påverkad i flera 
omgångar. Detta innebär att stor försiktighet bör 
iakttagas vid vidare förändringar. Den befintliga 
tillbyggnaden på Baronen bör betraktas som en 
maxgräns för ny byggrätt eftersom riksintresset 
pekar på siktlinjer och vyer från Larmgatan som 
värdebärande. 

Den nya paviljongen på utfylld, obebyggd mark kan, 
beroende på gestaltning, ge negativa konsekvenser 
för upplevelsen av den befästa staden. Detta mild-
ras dock av att den har mindre volym och är rela-
tivt låg. Möjligheten att uppleva riksintresset från 
universitetssidan ska inte försvinna. Det är dock 
avgörande hur volymen utformas för att dess domi-
nans i stadsrummet inte ska minska möjligheten att 
se och uppleva den befästa staden.  

De tillkommande högre volymerna, påbyggnaderna 
på Baronen, den tillkommande volymen öster om 
Baronen samt den den höga byggnaden i kvarteret 
Jungmannen innebär en skalförskjutning. Att en 
ny skala introduceras i riksintresset innebär i sig 

en påfrestning på uttryck som stadens siluett med 
Domkyrkans och Slottets betydande dominans. 
Möjligheterna att se och uppleva dessa uttryck för-
svagas i flertalet vyer mot den befästa staden och 
volymerna läses ihop med nyexploateringarna på 
Barlastholmen. 

Exploateringarna på Barlastholmen har redan i nu-
läget en påverkan på riksintresset och med exploa-
teringen vid Baronen kan de additativa effekterna 
innebära en skalförskjutning i sådan mån att möj-
ligheten att uppleva och läsa den befästa stadens 
dominans i vyer från sydväst till sydost samt i vyer 
från slottet försvinner och stadsbilden förvanskas. 
Det finns en risk att exploateringen öppnar upp 
för fler och större volymer på Kvarnholmen och 
hamnområdet vilket i förlängningen kan innebära 
kumulativa effekter som gör att skalan förändras 
och skador uppstår på riksintresset.

Tillkommande nya volymer ämnar ut-
föras i en, för den befintliga platsen, av-
vikande skala och kommer därmed att 
tydligt framträda och förändra stads-
rummet. Den idag tydliga skillnaden i 
skala mellan nytillkomna byggnaderna 
i universitetsområdet och 1600-tals-
staden kan komma att brytas upp.

”

”
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SKADEFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER - ANPASSNINGAR

För att minska påverkan på riksintresset kan 
följande åtgärder och justeringar vidtas:

• Prickad mark har införts på öppna ytor norr om 
Baronen, vilka kan utvecklas som allmän plats 
(har genomförts i detaljplanen). 

• Byggrätten för nybyggnad väster om Baronen 
bör utformas på sådant vis att befästningsvallen 
i största möjliga mån kan utskiljas från torget 
vid universitetet. En rekommendation är att  
volymen blir genomsiktlig utan våningsav-
skiljande bjälklag. Ett publikt innehåll och hög 
kvalitet i gestaltningen kan mildra negativa 
effekter på kulturmiljön.

• Den volym som ersätter tillbyggnaderna på Ba-
ronen i väster ska inte överstiga den befintliga i 
omfattning. Därmed kan föreslagna, från sidan. 
utstickande partier inom siktlinjer mot Slottet 
och tillkommande partier i vyer från Larmgatan 
mot hamnen inte genomföras.

• Tillkommande volymer i Baronen bör inte upp-
föras högre än befintlig bebyggelse. 
 

• Påbyggnaden på Baronen innebär en stor på-
verkan i vyer från slottet och andra platser och 
kan med fördel sänkas till befintliga nockhöjder 
på Baronen för att minska påverkan på stadsbil-
den. Reflekterande och dominerande material 
bör undvikas.

• Tillkommande volym öster om Baronen bör ha 
en slank gestalt för att undvika skalförskjutning 
och dominerande volymverkan. Höjden bör 
vidare sänkas till att likna Baronens höjd för att 
byggnaden ska kunna avläsas som en del av rik-
sintresset - och inte som en del av den storskali-
ga bebyggelsen på andra sidan vattnet. Visuellt 
och kulturhistoriskt har bestämning av höjd 
samband med bebyggelsen på Barlastholmen. 
Detta är även viktigt i vyer från havet.  

• Fasader bör utföras i material som är anpassade 
till platsens dignitet och historia. Starkt reflek-
terande ytor och stora glasytor bör undvikas. 
Kvalitet i gestaltning och materialval ska prio-
riteras. Detta för att garantera hållbarhet såväl 
byggnadstekniskt som gestaltningsmässigt. Ar-
kitekturen ska inte läsas samman med Barlast-
holmens hus - varken silos eller ny bebyggelse.

• Stora uppglasade fasader bör generellt undvikas 
för att minimera störande reflektioner. 

• Vattenrummet ska inte tas i anspråk för ny 
bebyggelse.

• Jungmannens bebyggelse bör dokumenteras 
och värderas för att säkra information - och be-
döma ett eventuellt rivningslov i ett kommunalt 
perspektiv.

• Detaljplan, planbeskrivning och illustrationer 
bör synkroniseras vad gäller angivelser om höj-
der och volymer. 

• Om Baronens nockhöjder kan behållas inom 
riksintresset, kan höjden på ny volym utanför 
riksintressets gräns, i kvarteret Jungmannen, 
prövas för föreslagna 12 våningar. Denna för 
Kalmar höga hushöjd är dock beroende av 
utformning, materialverkan och arkitekturens 
bidrag till stadsbild och stadsliv.

• Skyddsbestämmelserna i planen (q1 Befintliga 
byggnaders karaktär ska bevaras) bör ändras 
och preciseras. ”Karaktär” bevakas inte med 
q-bestämmelser. Margarinfabriken och maga-
sinet i tegel bör få både q och k-bestämmelser. 
Skyddsbestämmelserna bör generellt innehålla 
utformningsbestämmelser.

• Detaljplanen saknar adekvat skydd av kultur-
historiskt värdefull bebyggelse. q och k-bestäm-
melser behöver bearbetas och utvecklas vidare. 



WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsulföretag. 
Kulturmiljökompetensen på WSP är bred, våra medarbetare 
finns över hela landet och har starka kompetenser som 
byggnadsantikvarier, arkitekturhistoriker, konstvetare, 
kulturgeografer, arkeologer och samhällsplanerare. Tillsammans 
ser vi till att WSP kan försörja myndigheter, allmänheten, företag, 
exploatörer och privatpersoner med tydliga underlag och 
utredningar, efter de senaste rönen inom kulturmiljöfältet. 

www.wsp.com

Kontakt
Emil Bergstén Lilja
emil.bergsten@wsp.com
T 010-722 87 13

Kulturmiljögruppen
WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
T 010-722 50 00


