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VISION 2030

FRAMTIDSTRO

Fotot är från Kalmar Dämme och visar pungmesen 
och dess hängande bo. Pungmesen visar prov på 
nya, innovativa byggnadssätt utifrån omgivningar-
nas förutsättningar. Dess arbete avspeglar kvalitet, 
entusiasm och målinriktning samt visar stor kunskap 
inom byggnadskonstens färdigheter. Dessutom utgår 
pungmesen alltid ifrån att bygga med lokalt förank-
rade material, så som vass, gräs och träfiber. Boet är 
alltid väl integrerat i landskapet där hållbar utveck-
ling och anpassning till pågående klimatförändringar 
ses som tillgångar istället för hinder. Pungmesen och 
dess förträffliga boplats är väldigt ovanlig och lockar 
därför många fascinerade besökare landet över.

Att skapa förutsättningar för ett modernt 
stadsliv i skärgårdslandskap

Foto: Lars Peterson



Ä´KE DET GUDOMLIGA SKREV C.M.   
BELLMAN FÖR MER ÄN 200 ÅR SEDAN 

Tänk! Det samma kommer boende såväl som be-
sökare att säga om Södra staden med omgivande 
kulturlandskap. För det unika med Södra staden är att 
området ligger mitt i naturen, integrerad i kulturland-
skapet. Skogen, ekhagen, strandängen och vattnet 
finns in på knuten, ja till och med en sumpskog. 
Jordbruk såväl som ett rikt växt- och djurliv samspe-
lar med invånarnas vardagsliv. En mer stimulerande 
miljö för alla sinnen är svår att finna med sin särpräg-
lade men självklara arkitektur.

Vilken framtidstro som har gjort och gör detta möj-
ligt! Funktioner, tekniska lösningar och levnadssätt är 
utvecklade i samspel med landskapets inneboende 
möjligheter. En unik stadsmiljö är skapad i pungme-
sens anda.
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MEDVERKANDE
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen har skett i samverkan mellan tjänstemän från olika 
förvaltningar. Till sitt stöd har arbetsgruppen haft en referensgrupp bestående av olika sak-
kunniga samt en ledningsgrupp bestående av chefstjänstemän från olika förvaltningar. Politisk 
styrgrupp för arbetet har utgjorts av samhällsbyggnadsnämndens presidium.  

Beställare
Kommunstyrelsen

Politisk styrgrupp
Samhällsbyggnadsnämndens presidium

Ledningsgrupp
Förvaltningschefer från följande förvaltningar:
Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret, serviceförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, socialförvaltningen, omsorgsför-
valtningen, kommunbolagen

Projektledare
Eva-Lena Larsdotter (Samhällsbyggnadskontoret, Planenheten)

Referensgrupp
Tjänstemän från följande förvaltningar, bolag och övriga:
Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret, serviceförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, socialförvaltningen, omsorgsför-
valtningen, Kalmar Vatten AB, KSRR, Kalmar Energi AB och Trafikverket samt byggherrar 
och intressenter från olika byggföretag

Projektgrupp
Arbetsgrupp: Hanna Olsson (planarkitekt), Staffan Lindholm (fd stadsarkitekt), Eva-Lena 
Larsdotter (projektledare), Tomas Burén (naturvårdshandläggare), Helén Nordin (landskaps- 
arkitekt)

Resurspersoner: Marie Jönsson (energifrågor), Maria Eidrup (miljöfrågor), Karin Löfström 
(miljöfrågor), Torbjörn Hansson (skol- och omsorgsfrågor), Emil Stille (arkitekt), Chris-
tian Hultén (företagarlots), Johanna Kindqvist (exploateringsingenjör), Peter Borgerbäck 
(trafikprojektör), Stefan Ahlman, KVAB (vattenfrågor)

Konsulter: Vatten och samhällsteknik (miljökonsekvensbeskrivning), Bo Lindholm (Bo 
Lindholm Consulting) och Anders Friberg (Fribergkonsult) i arbetet med miljöteknikforum 
(MTF)

Även andra personer har bidragit med kunskap i olika delar.

Kartor är hämtade från Kalmar kommun om inget annat anges. 
Omslagsfoto: Bergslagsbild AB
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1. BAKGRUND

Foto: Jan Magnusson

UNIKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Bilden är från Ljungbyåns mynning och visar  den vita 
näckrosens ståndort i stillastående, långsamt ström-
mande sötvatten. Arten slår rot i dybotten och bladen 
och blommorna flyter på vattenytan. Näckrosorna 
är bland de mest ursprungliga och primitiva av alla 
blommande växter, väl anpassade till omgivningens 
nya förutsättningar.





KALMAR  en stad för 2000-talet

”UNIKA KALMAR” - ORIGINALET INTE KOPIAN

I Kalmar kommuns översiktsplan - Unika Kalmar, lagakraft-
vunnen november 2014, lyfts kommunens unika förutsätt-
ningar fram, vilka  är motorerna som genererar ökad tillväxt 
och attraktivitet. I översiktsplanen dras riktlinjer upp hur 
och var kommunen ska växa och utvecklas. 

Unika Kalmar når vi genom de tre ledstjärnorna, Mer Kal-
marsund, Mer Möre och Mer stadsliv. Till ledstjärnorna är 
fem strategier kopplade för att bidra till kommunens mål om 
en jämställd och hållbar utveckling. Ledstjärnorna och stra-
tegierna ska genomsyra kommunens planeringsverksamhet 
och stämmas av i allt planeringsarbete.

KALMARs attraktionskraft bygger på det överordnade
målet för all planering, nämligen att utveckla en jämställd
och hållbar kommun, såväl socialt, kulturellt, ekologiskt
som i ekonomiskt avseende. 

KALMAR är ett samspel mellan stad och land.

KALMAR är generatorn i en attraktiv, hållbar och växande
region runt Kalmarsund, där människor kan förverkliga
sina drömmar och nå hög livskvalitet.

KALMAR är det självklara navet för utbildning, arbete,
boende och upplevelser i sydöstra Sverige, känt i och en
förebild för övriga landet.

KALMAR är känt för sitt öppna, kreativa och kulturella
klimat. Linneuniversitets etablering har varit förutsättningen
för denna utveckling.

KALMAR OCH KALMARSUND är åter en aktiv del av 
Östersjöregionen, inte minst inom besöksnäringen. Fram-
gångsnyckeln har varit och är att förvalta och utveckla
våra unika värden och resurser.

Foto: Jan Magnusson

Foto: Bergslagsbild AB
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EUROPAN ARKITEKTTÄVLING
Södra staden är en av fem svenska kommunen i 2012-2014 
års uttagning av Europan arkitekttävling. Unga, europeiska 
arkitekter under 40 år är med och tävlar om hur Södra sta-
dens framtida utveckling kan se ut. Tävlingen och inkomna 
förslag redovisas i kapitel 3 och 4. 

THE ADAPTABLE CITY
Planeringen av Södra staden har stor betydelse för önskvärd 
utveckling av Kalmar. Processen ska både kunna möta nya 
och oväntade förutsättningar för att utvecklingen ska bli 
önskvärd.  

Vi söker därför nya sätt att genom kunskap öka förståelse 
och medvetenhet för att utveckla och bygga ett jämställt och 
modernt samhälle. Hållbar stadsutveckling bygger på förank-
ring av lokala värden där landskapets förutsättningar sätter 
spelreglerna. 

MAJORITETEN INOM FORSKNINGSVÄRLDEN ÄR 
IDAG ÖVERENS OM ATT MILJÖFÖRÄNDRINGAR 
OCH HÖJD HAVSNIVÅ KOMMER ATT DRABBA 
VÅRA SAMHÄLLEN, VILKET KRÄVER NYA 
INNOVATIVA LÖSNINGAR INOM PLANERING OCH 
STADSBYGGANDE

Inom ett internationellt-regional-lokalt perspektiv vill vi vara 
med och utveckla en attraktiv besöksregion, där stadsutveck-
lingen ska stärka befintliga och nya värden för området. På så 
sätt kan vi tillsammans skapa en hållbar stadsdel som stäm-
mer väl in på årets Europan-tema: ”The adaptable City”- 
Den anpassningsbara staden.

ETT FÖRÄNDERLIGT LANDSKAP GER NYA FÖR-
UTSÄTTNINGAR SOM KRÄVER INNOVATIVA SÄTT 
ATT PLANERA UTIFRÅN. FÖRST DÅ KAN MAN 
SKAPA HÅLLBARA SAMHÄLLEN SOM ÄR 
INTRESSANTA OCH ATTRAKTIVA MILJÖER ATT 
BO OCH LEVA I

LINDSDAL 

VÄSTRA STADEN 

INNERSTADEN 

SÖDRA STADEN 

NORRA STADEN 

E22 

Stockholm 

Malmö/Köpenhamn 

Göteborg 

Öland 

rv25 

Kalmar  
Airport 
 
 

Be�ntligt järnvägsspår  
 Be�ntligt stationsläge
 
 
 Utredningsområde för 

stationsläge  

Utredningsområde 
       för triangelspår
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KALMAR  en stad för 2000-talet

INTERNATIONELLT PERSPEKTIV
Genom våra unika förutsättningar vill vi vara med och driva 
en stadsutveckling där Kalmar är med på den internationella 
arenan. Med Linnéuniversitetet som motor utvecklas vi i ett 
kunskapsdrivet kluster av universitetsstäder runt södra Öst-
ersjön. Universitetets koppling till Kalmarsund och närheten 
till Öland stärker regionens attraktivitet. Med hjälp av region-
flygplatsen Kalmar Öland Airport möjliggörs utvecklingen 
av en unik besöksregion med internationell dragningskraft. 

FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR STÄLLER 
KRAV PÅ EN MEDVETEN OCH DYNAMISK 
PLANERINGSPROCESS DÄR MÅLET ÄR ATT SKA-
PA HÅLLBARA OCH ATTRAKTIVA SAMHÄLLEN - 
DÅ KRÄVS UTBYTE, DIALOG OCH EN ÖPPENHET 
FÖR INTERNATIONELL STADSPLANERING 

Internationella tävlande i Europan arkitekttävling. Foto: Jan Magnusson

Foto: Jan Magnusson
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REGIONALT PERSPEKTIV
Södra staden, Kalmartravet och Dämmets Skärgårdspark 
kan som regionalt nav inte överskattas. Kommunikation, 
turism och näringsliv utgör viktiga element för områdets 
karaktärer. Mellan Södra staden och Kalmar Airport ligger 
Europaväg 22 som tillsammans med järnvägen ingår i det na-
tionella kommunikationsnätverket. Genom att utveckla om-
rådets speciella förutsättningar, så kan en modern stadsmiljö 
växa fram och utvecklas.  

LOKALT PERSPEKTIV
Det lokala landskapet med skärgård, odling, kulturlandskap, 
strandängar och bebyggelse utgör en unik del av regionen. 
Även om bebyggelsen inom Södra staden till största delen 
består av villor, så gör respektive struktur med omgivande 
naturtyper, att boendekaraktärerna upplevs väldigt olika. 
Med ett växande samhälle ökar också efterfrågan på boende, 
service, skola, rekreation och näringsliv. Den utvecklingen 
ska mötas för att stärka attraktiva Kalmar. 

Skärgårdsparken

Kalmar Öland 
Airport

Södra staden

Kalmar travet

Kalmar city

Kalmarsund

       Öland

Hossmo

Li
to

rin
al

in
je

n

Kalmars södra skärgård. Foto: Bergslagsbild AB

Kartan visar Södra stadens kopplingar till övriga staden.
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ÖVERSIKTSPLANERING så funkar det

 SAMRÅD
vinter 2013/2014

UTSTÄLLNING
        sommar 2014

ANTAGANDE
         vinter 2015
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Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en 
översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. Över-
siktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om 
användningen av mark- och vattenområden samt hur den 
byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen 
är kommunens avsiktsförklaring om den fysiska miljön. Pla-
nen innehåller kommunens vision och är dess strategiska 
dokument för den framtida utvecklingen. 

Planen ska också redovisa hur kommunen avser att tillgodo-
se riksintressen och miljökvalitetsnormer. En översiktsplan 
är inte juridiskt bindande för myndigheter och enskilda, utan 
endast vägledande och rådgivande. Nya planeringsfrågor, 
ändrade förutsättningar och politiska diskussioner kräver en 
levande översiktsplaneprocess. Minst en gång per mandat-
period ska kommunfullmäktige ta ställning till om översikts-
planen är aktuell. För Kalmar kommuns del antogs en ny 
översiktsplan i juni 2013. 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR SÖDRA       
STADEN
En fördjupning av översiktsplanen kan göras för ett mindre 
geografiskt avgränsat område i kommunen, till exempel en 
mindre ort eller delar av en stad. Det innebär, precis som 
namnet antyder, att översiktsplanen fördjupas eller detalje-
ras för det avgränsade området. Det görs i syfte att belysa 
och lyfta fram ett antal specifika frågor. I detta dokument 
är det den framtida utvecklingen av Södra staden med om-
givande kulturlandskap som är föremål för en fördjupning. 
Kommunstyrelsen fattade ett beslut hösten 2011 om att upp-
rätta en fördjupad översiktsplan för Södra staden, för att få 
ett helhetsgrepp och för att skapa en samlad visionsbild för 
området. Uppdraget tilldelades Mark- och planeringsenhe-
ten, Kommunledningskontoret som efter omorganisation är 
överfört till Planenheten på Samhällsbyggnadskontoret. 



SAMRÅD
vinter 2013/
2014

UTSTÄLLNING
sommar 2014

ANTAGANDE
vinter 2015
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FÖP

Arbetet med översiktsplanen och fördjupningen av över-
siktsplanen har delvis skett parallellt och dokumenten stödjer 
varandra till sitt innehåll. De mål och visioner som är utsta-
kade i översiktsplanen för Södra staden är vidareutvecklade i 
den fördjupade översiktsplanen.

SAMRÅD, UTSTÄLLNING OCH ANTAGANDE
Den fördjupade översiktsplanen hanteras enligt samma de-
mokratiska process som en översiktsplan för hela kommu-
nen. Det innebär att ett planförslag sänds ut på samråd för att 
få synpunkter och åsikter från allmänheten och myndigheter 
med flera. Därefter sammanfattas synpunkterna och planen 
bearbetas, för att sedan ställas ut för granskning. Efter ut-
ställningen sammanfattas eventuella kvarstående synpunkter 
och justeringar görs innan den fördjupade översiktsplanen 
till sist godkänns av kommunfullmäktige. 

Den fördjupade översiktsplanen för Södra staden var utställd 
sommaren 2014. Till handlingarna finns ett särskilt utlåtande 
med bilaga, där alla inkomna yttranden under utställningsti-
den redovisas samt kommunens svar på dessa synpunkter. 

ARBETSPROCESS
Arbetet med planen har skett i en arbetsgrupp med repre-
sentanter från kommunen där tjänstemän inom planering för 
stad, trafik, landskap, miljö, dagvattenhantering, kultur, nä-
ringsliv, turism och jämställdhet har bidragit med sakkunskap 
och goda råd. Uppdraget att utföra en miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) har genomförts av konsult. Innehållet har 
under processen förankrats i den politiska beställargruppen.  
En workshop mellan tjänstemän, politiker och vinnande ar-
kitekter i Europan arkitekttävling har också genomförts un-
der samrådet.

ÖVERSIKTSPLANERING ÄR SPRÅNGBRÄDAN 
TILL ALL KOMMANDE PLANERING. DEN SÄTTER 
UT FÄRDRIKTNINGEN FÖR ETT OMRÅDES UT-
VECKLING, MEN PEKAR OCKSÅ UT STRATEGIER, 
LEDSTJÄRNOR OCH VERKTYG  FÖR ATT UPPNÅ 
DEN. 



AVGRÄNSNING 

•	 Grunddragen	för	den	avsedda	använd-								
 ningen av mark- och vattenområden

•	 Kommunens	syn	på	hur	den	byggda	mil-	 	
 jön ska utvecklas och bevaras

•	 Hur	kommunen	avser	att	tillgodose	de	re-		
 dovisade riksintressena och hur                            
              kommunen avser att iaktta gällande miljö- 
 kvalitetsnormer

En nulägesbild av området beskrivs i kapitel 2, Södra staden 
på djupet, utifrån fyra olika teman som sammanlagt ger en 
bild av de allmänna intressena och relevanta frågeställningar. 
Temanen redovisas och hanteras under följande rubriker: 
Landskap och kulturhistoria, Boende och befolkning, Verk-
samhet och service samt Kommunikation och tillgänglighet.

DET HÄR MENAR VI MED VIKTIGA            
BEGREPP

•	 Södra staden: Kalmars nya stadsdel, vars 
framtida utveckling och konsekvenser re-
dovisas i den fördjupade översiktsplanen. 
Den geografiska avgränsningen inkluderar 
samhällen och byar från Karlsro i norr, skär-
gårdslandskapet	i	öster,	Hossmo	i	söder	och	
nya omdragningen av E22 i väster.

•	 Stadsmässighet: Att med funktions-
blandning, tät bebyggelse och ett aktivt of-
fentligt folkliv skapa en attraktiv stadsmiljö 
är det som eftersträvas inom begreppet 
stadsmässighet. 

•	 Europan arkitekttävling: Världens 
största återkommande arkitekttävling, där 
Kamar kommun valt att ställa upp med Söd-
ra staden som tävlingsområde.  

•	 Adaptable: Är temat på årets Europan ar-
kitekttävling och innebär en anpassning till 
ändrade förutsättningar så som landskap, 
klimat och levnadssätt. 
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Planområdets geografiska avgränsning inkluderas av nya 
E22	 i	 väster,	 skärgårdslandskapet	 i	 öster,	 Hossmo	 i	 söder,	
Karlsro i norr och av omgivande bebyggelser som Rinkaby-
holm, Dunö, Boholmarna, Ekö, Åmunnen, Rinkaby samt när-
liggande byar. I texten benämns hela planområdet oftast 
bara som Södra staden.

OLIKA INTRESSEN ATT TA HÄNSYN TILL
I en översiktsplan ska allmänna intressen redovisas, det vill 
säga intressen som ska beaktas vid planläggning och loka-
lisering av bebyggelse och verksamheter enligt Plan- och 
bygglagen. Även miljö och riskfaktorer som ska beaktas vid 
beslut om användningen av mark- och vattenområden, ska 
redovisas. Riksintressen ska enligt miljöbalken anges särskilt 
och av en översiktsplan ska framgå:



Det markerade området visar den geografiska avgränsningen för Södra staden. Avgränsningen är ungefärlig. 
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2. SÖDRA STADEN         

Foto: Olof  Persson

ETT LANDSKAP I STÄNDIG FÖRÄNDRING

Fotot är från en vassvik på Ramsö flak. I bakgrunden 
skymtar en tät blandskog av löv- och barrträd. Över-
gödning och minskat bete gör att vassen breder ut 
sig, vilket bidrar till områdets karaktär. 



PÅ  DJUPET



SÖDRA STADEN PÅ DJUPET värden och
kvaliteter

Södra stadens långa och rika historia har stor betydelse för 
områdets kvaliteter och värden, men är också central för 
Kalmars identitet. Att utveckla och odla områdets speciella 
egenskaper är att öka dess attraktivitet. Att vara ett attrak-
tivt original i en global värld är en vinnarposition.  

STÄDER I STÄNDIG FÖRÄNDRING
Hur ekonomiskt stark och framgångsrik staden och dess in-
vånare har varit i olika perioder har berott på hur skickligt de 
har kunnat ta till sig omvärldens värderingar, krav och förvänt-
ningar. Hur bra staden hittat en passande roll helt enkelt. Res-
pektive roll har, över tiden, medfört att staden har utvecklat en 
tillhörande karaktär vad gäller stadsmiljö, stadsbild och stadsliv. 

UNDER DE SENASTE TIO TILL FEMTON ÅREN HAR 
LIVSSTIL, SPELREGLER OCH OMVÄRLDS-
PERSPEKTIV DRAMATISKT FÖRÄNDRATS. 
UNDER 2000-TALET HAR KLIMATFRÅGORNA 
KOMMIT I FOKUS OCH DÄRMED 
KONSEKVENSERNA AV EN KLIMATFÖRÄNDRING

Vi är mitt i ett paradigmskifte. Industrisamhället håller på att 
ersättas av ett kunskapssamhälle, där människans kreativitet är 
utgångspunkten och inte tekniken. Vi behöver tänka om på 

alla områden vad gäller vilka slutsatser vi ska dra och vilka lös-
ningar som är lämpliga, att vända ut och in på det vi har varit 
vana vid i planeringssammanhang. Hur ser denna nya upp- 
levda planeringsbild ut? Hur skiljer den sig från den vi är van 
vid sen mer än 50 år? 

Det mörkblå fältet på kartan visar den nya kustlinjen om havsnivån stiger 2,5 meter. Vinterbild från Ekö strand. Foto: Jan Magnusson
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SÖDRA STADENS KVALITETER UTIFRÅN FYRA 
OLIKA TEMAN
Den attraktionskraft som Södra staden har, bygger på det 
unika samspelet mellan stad och land, skärgård och odlings-
landskap, historia och nutid, samt en varierad befolkning. 
Det är i det mötet, i gränserna mellan ytterligheterna som 
dynamik, spänning och livfullhet uppstår. Gränszonen sjuder 
av liv, vilket är en förutsättning för att skapa attraktiva och 
intressanta miljöer. 

Södra stadens förutsättningar med dess styrkor och kvaliteter 
presenteras utifrån fyra olika teman: Landskap och kultur-
historia, Boende och befolkning, Service och verksamheter 
samt Kommunikation och tillgänglighet. Det är också utifrån 
den indelningen som områdets visioner och utvecklingsför-
slag redovisas. 

EN MODERN STADSDEL I SKÄRGÅRDSLAND-
SKAP
I kommunens antagna översiktsplan - Unika Kalmar, lyfter vi  
fram de unika förutsättningar vi har för att skapa en modern 
livsmiljö präglad av trygghet, tillgänglighet, kvalitet, mång-
fald, öppenhet och nyfikenhet. I vårt pågående arbete med 
att ta fram en fördjupad översiktsplan för det som ska bli 
Kalmars nya stadsdel - Södra staden, frågar vi oss:

Hur kan det som vanligtvis brukar kallas för begränsningar, 
vändas till möjligheter med önskvärd utveckling av staden?
Området har en viktig roll i den processen, där vår ambition 
är att:

• Grundad på livskvalitet, utveckla en modern stads         
miljö med ett fungerande samspel mellan byggda   
och naturliga karaktärer.  

• Hitta en ny struktur och utformning som kan tillvarata 
områdets och landskapets specifika värden och förut-
sättningar, vilka främjar olika livsmönster. 

• Skapa ett samspel mellan nytt och befintligt så att även 
nuvarande strukturer kan lyftas fram och möta en ny  
positiv utveckling. 

• Att genom tydlig profilering marknadsföra Kalmar   
som universitetsstad. 

• Lyfta fram och tillgängliggöra de låglänta markområde-
na med omgivande skärgårdsmiljö, på ett innovativt sätt 
för stadsmiljön. 

Foto: Maria E Johansson
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SÖDRA STADEN PÅ DJUPET 
TEMA 1: Landskap och kulturhistoria

Södra staden har en mycket speciell geologisk uppbyggnad, 
eftersom istiden formade landskapet med bördig odlings-
mark, moränskärgård och strandlinjerna för Ancylussjön, 
Litorinahavet och Östersjön. Dessa unika landskapsförut-
sättningar, tillsammans med en gynnsam klimatzon, bildar 
en unik plats med synnerligen goda förutsättningar för att 
bo och leva.

ETT LANDSKAP I STÄNDIG FÖRÄNDRING
Den historiska utvecklingen av området har förändrat land-
skapet över tid, där befintlig bebyggelse i väst ligger i ett 
kulturlandskap som började civiliseras för mer än 10 000 år 
sedan när inlandsisen drog sig tillbaka. Den av inlandsisen 
formade Möreslätten i väster har skapat ett av landets främ-
sta jordbruksområden, vilka karaktäriseras av ett flackt, svagt 
böljande landskap som är fattigt på sjöar och med enstaka 
inslag av små skogsområden. Området ligger under högsta 
kustlinjen där den blockrika jorden har nödvändiggjort sten-
röjning av stora mått, vilket gjort stenmurar till ett vanligt 
förekommande karaktäristiskt inslag i Södra stadens odlings-
landskap. 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN SÖDRA STADEN 
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VARIERANDE JORDARTER GER OLIKA 
GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Kunskap om jordens sammansättning är av betydelse när 
man planerar för utveckling och byggande av ett område. 
Hänsyn måste tas till markens bäringskraft och lämpligheten, 
där jordartens kornstorlek avgör dess egenskaper. 

Södra stadens skärgårdslandskap består till största delen av 
sandig morän med inslag av postglacial sand som visar sig 
som ”öar” av finkornig sand där jordarten går i dagen. Mo-
rän är en osorterad jordart som inlandsisen fört fram, bear-
betat och avsatt som block, sten, grus, sand, mo, mjäla eller 
lera. Vanligen ligger moränen direkt på berggrunden, men 
förekommer även som underlag till sorterade jordarter och 
då vanligast isälvssediment. Morän består av friktionsjord 
med goda grundläggningsförhållanden som lämpar sig väl 
för bostadsbebyggelse och exploatering. 

Utblicken över Västra Sjön visar en moränskärgård som är en naturlig fortsättning på fastlandets moränformer. Foto: Hanna Olsson 
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Skärgårdslandskapet i Södra staden är på vissa håll låglänt där postglaciala organogena avlagringar har bildat torv och gyttja. 
Torvavlagringar bildas dels vid igenväxning av öppet vatten, dels vid försumpning av förut torr mark. Gyttja däremot avsätts 
i öppet vatten och utgörs av mer eller mindre finfördelade rester av växter, alger, plankton och andra organismer. Både torv 
och gyttja består av organiskt material, vilket ger dåliga grundläggningsförutsättningar för byggnation. Marken bör därför 
exploateras först efter att omfattande grundförstärkning har genomförts. Däremot är marken mycket värdefull för rekreation 
och bilogisk mångfald. 

Med undantag av skärgårdens partier av torv och gyttja så består Södra staden till största del av morän med inslag av post-
glaciala jordarter så som lera, silt och sand. Beträffande geotekniska förhållanden så lämpar sig de postglaciala bildningarna 
mindre än vad morän gör och eventuella grundförstärkningar kan behövas. 

Kartan visar de jordarter som finns inom planområdet och som skapar olika geotekniska förutsättning för bland annat byggnation. 



SÖDRA STADEN PÅ DJUPET 
TEMA 1: Landskap och kulturhistoria
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Odlingslandskapet övergår i öster, via Rinkabyholm, i grunda 
vattenområden och låglänta strandängar med höga naturvär-
den, som när de betas hyser ett mycket rikt växt- och djurliv. 
Strandängarna mellan Ekö och Ljungbyåns mynning är riks-
intresse för naturvård och är beroende av hävd och slåtter 
för att hålla vegetationen låg och marken öppen. Området 
innehåller flera rödlistade arter och är hem för en mängd oli-
ka vegetationstyper. Den låglänta kuststräckan mellan Västra 
sjön och Hossmo utmynnar i en skärgårdsmiljö vars öar är 
en naturlig fortsättning på fastlandets moränformer.

”Kuststräckan är starkt betespräglad med en rikedom av ud-
dar och grunda vikar som är värdefulla för landskapet, lik-
som stenmurar, alléer och solitärträd”

   Länsstyrelsen, Kalmar län, 2001

ETT MYCKET RIKT KULTURLANDSKAP
Attribut som är särskilt signifikant för herrgårdslandskapet 
kännetecknas av herrgårdarnas storskaliga godslandskap, 
kantat av alléer och med agrar bebyggelse i lägre liggande 
partier i landskapet, ofta intill något vattendrag. Inom be-
greppet finns ofta goda exempel på betade havsstrandängar 
och strandnära, opåverkade partier fastmark med lång konti-
nuitet som betesmark.

DE UNIKA KARAKTÄRER OCH VÄRDEN SOM UT-
GÖR EN VIKTIG DEL AV SÖDRA STADENS ATT-
RAKTIONSKRAFT BENÄMNS OFTA SOM ETT 
”HERRGÅRDSLANDSKAP”
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Blå linje på kartan visar Litorinalinjen 5000 år f.Kr, efter vilken bebyggelse har förhållit sig till. Röd linje visar den nya sträckningen av E22. 



Västra sjöns vattenkvalitet har genom övergödning och ökad 
exploatering getts minskad cirkulation och tillströmning, vil-
ket bidragit till försämrad syretillgång och vattenkvalitet som 
följd. En framtida utveckling av området bör även påvisa en 
förbättrad vattenkvalitet.

SÖDRA STADENS STRATEGISKA LÄGE GER EN 
UNIK KULTURHISTORIA
Ljungbyåns uppgift som viktig kommunikationsled, till-
sammans med anslutande landsvägar vid Hossmo kyrka, 
har bidragit till Hossmo sockens betydande roll som aktiv 
plats under praktiskt taget hela forntiden. Den medeltida 
fästningskyrkan i Hossmo från tidigt 1100-tal vittnar om 
ett kungligt beskydd och försvar. Fornlämningar är spridda 
i stort antal över hela bygden från bronsåldern, vikinga- och 
medeltid. Väster om Hossmo, ovanför Litorinalinjen och i 
västra utkanten av Rinkabyholm, har man påträffat rester 
från stenåldersboplatser. 

Rinkabyholm är placerat på en höjd i det annars låglänta land-
skapet och var tidigare en eller flera öar i Litorinahavet. Om-
rådena kring Hossmo, Rinkabyholm med omgivande byar, 
var viktiga kommunikationspunkter från förhistorisk tid in i 
historisk tid där vägen till Kalmar under slutet av 1800-talet 
gick från Hossmo till Rinkaby och vidare över Kläckeberga. 
Vägen över de sanka markerna vid Törnebyån lär bara ha 
varit framkomlig under vintertid. 

Östersjön har samma funktion för Kalmar som Medelha-
vet  har för södra Europa. Kalmar ligger inom zon 1 och 
bör som idé associeras med Frankrikes Provance eller Ita-
liens Toscana: Kalmars långa tradition som handelsstad, där 
handelskommunikationen med södra Europa gjorde Kalmar 
till en världsstad, borde manifesteras. I det sammanhanget 
är  Södra staden och dess koppling till Kalmar dämme en 
självklar kandidat. 

Möres odlingslandskap. Foto: Jan Magnusson

Hossmo försvarskyrka från medeltiden. Foto: Jan Magnusson
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Södra stadens herrgårdslandskap. Foto: Jan Magnusson



SÖDRA STADEN PÅ DJUPET 
TEMA 1: Landskap och kulturhistoria

VARIERANDE LANDSKAPSKARAKTÄRER SKAPAR 
VÄRDEFULLA REKREATIVA MILJÖER
Forskare är idag överens om att det finns tydlig koppling 
mellan hälsa och utemiljö. Det gäller inte enbart tillgäng-
ligheten till grönområden och den fysiska aktiviteten, utan 
den mentala tillgängligheten till natur är minst lika viktig för 
människans välbefinnande. Att se och vistas i naturen har 
visats sig ge en rad hälsofrämjande effekter så som minskade 
stressnivåer, stärkt immunförsvar, ökad koncentrationsför-
måga och lättare inlärning. 

De unika natur- och kulturkvaliteter som finns inom om-
rådet ger en stor variation av landskapskaraktärer. Skogen, 
strandängarna, åkermarken, skärgården och vattendragen 
bildar tillsammans de särdrag som gör landskapet speciellt 
och som bidrar till att stärka stadens attraktivitet. De områ-
den som har höga naturvärden är till stor del även värdefulla 
rekreationsområden. Särskilt strandängarna och den äldre 
tallskogen är exempel på tätortsnära natur med hög biolo-
gisk mångfald. Även Ekö udde med badplats och bryggor, 
skogsområdet runt elljusspåret i Dörbylund samt miljöerna 
längs med Ljungbyån, har stor betydelse för närrekreationen.

KUSTLANDSKAPETS AVTRYCK I STADEN
Södra stadens kvaliteter måste ses utifrån ett helhetsperspek-
tiv där man sätter området i ett tydligt sammanhang med 
övriga staden. På samma sätt som Kalmar kan skapa mervär-
de åt Södra staden så kan Södra staden med dess kvaliteter 
och värden lyfta inte bara staden, utan hela regionen. I det 
samspelet är det viktigt att tydliggöra kopplingarna mellan 
stadens olika delar.

Båtbrygga vid Ekö udde. Foto: Jan Magnusson

Högsta naturvärde
Mycket högt naturvärde
Högt naturvärde

Kartbilden visar inventering av naturvärden för hela Kalmar län. 
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Kalmarsundsleden förbinder norra och södra delarna av 
kommunen och sträcker sig genom hela kustområdet. Le-
den följer gamla landsvägssträckningar, banvallar, byvägar 
och kustridarevägar och går genom natursköna kustområden 
som även är kulturhistoriskt intressanta. Leden har en viktig 
funktion när det gäller att tillgängliggöra landskapet för bo-
ende, besökare, och ryttare. Hästen har länge varit ett viktigt 
inslag i områdets landskap, där flera hästgårdar och hästverk-
samheter är aktiva. Därför är det viktigt att stärka hästens 
position och underlätta för dess framkomlighet inom områ-
det. Hästens roll i att hålla landskapet öppet genom bete och 
hävd kan inte överskattas.

Södra staden är i direkt förbindelse med Kalmar Dämme och 
Hagbynäs, vars område har höga rekreativa värden. Dämmet 
som är en våtmarkspark, skapat för att rena dagvatten från 
Kalmar Öland Airport, har en viktig funktion som hemmiljö 
för många växter, djur och fåglar. Dessa våtmarksberoende 
arter gynnas av den skyddade, grunda och våta miljön som 
bildats där. Området kopplas till Södra staden dels genom 
Kalmarsundsleden, men också genom den ombyggda ång-
loksleden, som numera är cykelväg och löper rätlinjigt från 
Rinkaby, via Rinkabyholm, Kalmar Dämme och slutligen 
fram till centrala Kalmar. 

SÖDRA STADEN SOM EN DEL AV EN UNIK                
VATTENSTAD
De attraktiva vattenrum som skapats längs med Södra sta-
dens kust möjliggör för intressanta vägar genom landskapet. 
De kopplingarna är kanske inte lika självklara som landvä-
gens, men inte mindre intressanta för det. Att färdas på vat-
ten har historiskt sätt varit en viktig del i landskapets fram-
komlighet. 

Genom att koppla samman vattenrummet i centrala Kalmar 
med Stensö naturreservat, Västra sjön och Södra stadens 
skärgårdslandskap ges vattnet en starkare roll i stadens of-
fentliga liv. Att ta sig fram på vatten, via kajak, båt eller med 
handkraft, är inte bara ett sätt att färdas på, utan fyller en vik-
tig funktion i samhällets rekreationsmöjligheter.  Vattnet bör 
ses som en viktig resurs för att ge fler människor möjligheten 
att upptäcka staden på nära håll, där rekreation för alla ska 
vara en självklarhet. 

MED EN UTVECKLING AV STADENS VATTEN-
VÄGAR SOM VIKTIGA STADSRUM VILL VI SE EN 
MER KOMPLETT, INTRESSANT OCH RIKARE STAD 
SOM ÄR TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

Att utveckla en finmaskig stadsväv av stadens olika delar och 
framhäva dess varierande karaktärer, bidrar till Södra stadens 
och Kalmars ställning som en modern stad som står sig stark 
framåt och som gör Kalmarsundsregionen rikare. 

FÖRÄDLINGSPOTENTIALER

•	 Tillföra nya kvaliteter till det rika natur- och kulturutbud 
som finns längs med länets kust.

•	 Utveckla området utifrån landskapets förutsättningar i 
symbios med planering, modern forskning och  miljö-
teknik från Linnéuniversitetet. 

•	 Lyfta fram och förstärka herrgårdslandskapets attribut, 
vilka är signifikanta för området. 

•	 Öka tillgängligheten till landskapet och tydliggöra kopp-
lingen till övriga staden. 

Att nå staden från vattensidan innebär ofta många spännande upptäckter. Foto: Torsten Kellander

Foto: Torsten Kellander
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Många av de vuxna som bor i Södra staden arbetar medan 
antalet arbetstillfällen inom området är få. Stadsdelen fung-
erar därmed huvudsakligen som bostadsort. Många av dem 
som arbetar inom Södra staden finns i branscher så som 
service, skola, vård, omsorg samt handel. Förvärvsgraden är 
klart högre än genomsnittet för hela kommunen, både bland 
män och kvinnor där 88 procent av alla invånare mellan 
20 och 64 år arbetar. Medianinkomsten för samtliga 20-64 
åringar är den högsta i hela Kalmar kommun. 

SÖDRA STADEN PÅ DJUPET
TEMA 2: Boende och befolkning

Inom Södra staden bor många barnfamiljer, där en övervä-
gande majoritet bor i småhus. Det är en välmående stadsdel, 
där många av de vuxna arbetar samt där många har höga 
inkomster och utbildningsnivåer. Vid utveckling av bostads-
områden är det viktigt att skapa samhällen, vars planering 
inte bara stödjer ekologi och ekonomi, utan också ha ett 
socialt hållbart perspektiv. Att skapa ett modernt stadsliv i 
skärgårdslandskap med en blandad befolkningsstruktur.

VI BOR I SÖDRA STADEN
Inom planområdet bor knappt 2900 invånare (2013) varav 
cirka 1600 i Rinkabyholm. Södra staden växer framförallt av 
att andra personer från Kalmar kommun flyttar hit och att 
det föds många barn. Sedan 1989 har befolkningen ökat i 
hela området.

Här bor många barn, 0-12 år och vuxna i åldern 35-44 år 
medan andelen unga vuxna, 19-29 år, och äldre över 65 år, är 
få inom området. Medelåldern är en av de lägsta i hela kom-
munen och har minskat sedan 1989 medan den ökat något i 
kommunen som helhet. Könsfördelningen är jämn med en 
lätt övervikt av män. 

Folkökningen i Södra staden har de senaste 5 åren (2009-
2013) ökat med 128 personer eller 4,7% procent där 70
procent av den ökningen representeras av personer under 
45 år.

1995 2000 2005 2010 2013
Rinkabyholm 1414 1523 1559 1607 1593
Boholmarna 223 256 272 297 325

Dunö 319 340 384 384 425
Rinkaby 105 92 106 134   ---
Övriga byar 244 255 285 363   ---
Totalt 2305 2466 2606 2785  2872

Foto: Tove Zetterholm
Tabellen visar befolkningsutvecklingen i Södra staden 1995-2013. För Rinkaby och 
övriga byar finns ingen aktuell information för 2013. 
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EN VARIATIONSRIK BOENDEMILJÖ TROTS ETT 
ENSIDIGT BOSTADSBESTÅND
Inom Södra staden finns det idag drygt 1000 bostäder va-
rav de flesta är äganderätter, främst villor, byggda på 1950-, 
1960-, 1970- och 1980-talen. Det finns inte några bostadsrät-
ter. En undersökning från april 2011, där personer i kommu-
nens tomtkö tillfrågades var de helst ville köpa tomt, visade 
på högst popularitet i centrala Kalmar, följt av Rinkabyholm.

Det ensidiga bostadsbeståndet påverkar vilka människor 
som bor här och begränsar möjligheten att bo kvar under 
olika skeden i livet. Som student, vid separation eller när man 
blir äldre kan det vara svårt att hitta en lämplig bostad inom 
stadsdelen. Vid en förändrad livssituation kan man därför 
tvingas flytta till ett annat område. 

Karaktäristiskt för Södra staden är en inflyttning av barnfa-
miljer och en utflyttning av unga vuxna som lämnar föräld-
rahemmet. Detta är inget unikt för just Södra staden utan 
typiskt för områden med många småhus

DET OMVÄXLANDE LANDSKAPET MED SINA 
UNIKA VÄRDEN BIDRAR STARKT TILL EN 
VARIERANDE BOENDEMILJÖ

Närheten till naturen och landskapets kvaliteter gör området 
till en attraktiv plats att bo och leva i. 

Sekelskifteshus i Rinkabyholm med väl tilltagen trädgård. Foto: Malin Vikman

Bygatan i Hossmo kantas av flera moderna villor. Foto: Jan Magnusson

Flera hus på Boholmarna är ombyggda sommarbostäder. Foto: Jan Magnusson
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SÖDRA STADEN PÅ DJUPET
TEMA 2: Boende och befolkning

SÖDRA STADENS OLIKA BYAR
Bebyggelsekaraktären mellan Ekö, Boholmarna, Rinkaby-
holm och Hossmo, skiljer sig mycket åt. På Boholmarna 
ligger bebyggelsen relativt tätt med få allmänna ytor, med 
undantag av Boholmsvägen. Husen är ofta påkostade med 
strandtomt eller havsnära lägen. 

I Rinkabyholm ligger villatomterna väl ordnade i tidstypisk 
bebyggelsestruktur från 1950-, 60- och 70-talet. Boende-
miljön är ett klassiskt villaområde med enskilda hus på väl 
tilltagna tomter. Bebyggelsen på Dunö, Ekö och Hossmo 
består till största del av sommarstugor, som helt eller delvis 
har gjorts om till permanentboenden. Kringliggande natur är 
ofta väl uppvuxen i bostädernas närmiljö.

Kartan visar bebyggelseutvecklingen i Rinkabyholm från 1910 och fram till mitten av 1980-talet. . Karta: Kalmar kommun
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FÖRÄDLINGSPOTENTIALER

•	 Särpräglad arkitektur och stadsmiljö som kompletterar 
befintliga strukturer till en helhet.

•	 Skapa ett varierat bostadsbestånd som möjliggör ett 
långt och rikt liv inom området.  

•	 Attrahera en mer varierad målgrupp människor att ar-
beta, bo och leva i Södra staden.

•	 Utveckla kulturlandskapet för rekreation och turism.

BEBYGGELSEUTVECKLING
Byarnas struktur i Rinkabyholm, Rinkaby och Hossmo, vitt-
nar om en tid som betydande stationssamhällen där bebyg-
gelsen ofta följer den gamla landsvägen. Dock har samtliga 
ovannämnda byar, samt Dörby och Binga, medeltida ur-
sprung. Den gamla landsvägen drog under andra hälften av 
1800-talet till sig en blandad bebyggelse med torp och back-
stugor. I Rinkabyholm fanns då en gles randbebyggelse som 
förmodligen beboddes av handlare och hantverkare. Vid 
invigningen av stationsplatsen i Rinkabyholm 1918, fung-
erade redan samhället som sommarvistelse för Kalmars övre 
medelklass, som hade låtit bygga stora villor på väl tilltagna 
tomter. Området var populärt att vistas i med dess närhet 
till centrala Kalmar, varierande natur och tydliga koppling 
till havet. 

Rinkaby, väster om Rinkabyholm är uppdelad på två bylägen: 
Norra och södra Rinkaby, vilka har kända noteringar från 
1315. I de båda byarna har fornminnen från både brons- och 
järnåldern påträffats. Trakten har en mycket lång och tydlig 
obruten historia som boplats.

I de södra delarna av Södra staden, kring Hossmo och Binga, 
är de äldsta noteringarna av bebyggelse, från år 1362 respek-
tive 1377, men marken är full med fornlämningar av skilda 
slag från stenålder till medeltid.

Inom Hossmo kyrkby fanns flera stora gårdar som arbe-
tade med hantverk och binäringar till jordbruket. Exempel 
på sådana är Stora Binga, vid Ljungbyån och Hossmo gård, 
som tidigare var tillhörande Hossmo säteri. Hossmo gård, 
bygd runt sekelskiften 1800 var tidigare en ståtlig gård med 
en lummig, uppvuxen trädgård. Gården har under många år 
stått öde, där mansgården varit närmast ett förfall. Under 
2014 köptes gården upp och genomgår nu (2014) en upp-
rustning där eventuellt nya funktioner väntar. 

Stationsbyggnaden i Rinkabyholm, invigd år 1918. Foto: Jan Magnusson

Hossmogård i västra Hossmo, byggd runt sekelskiftet 1800. Foto: Jan Magnusson

Hossmo säteri från 1600-talet, vilket tidigare låg på Dunö. Foto: Jan Magnusson
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SÖDRA STADEN PÅ DJUPET
TEMA 3: Service och verksamheter

Rinkabyholmsskolan. Foto: Hanna Olsson

Södra staden utgör en unik del av Kalmar med ett strate-
giskt läge och med en stark regional koppling till såväl tra-
vet,	flyget	som	jordbruket.	Hur	kan	dessa	verksamheter	bli	
en tillgång för utveckling av staden? Det är viktigt för områ-
dets attraktivitet att utbildnings- och omsorgsbehoven kan 
tillgodoses i framtida utveckling av Södra staden. Utbudet 
av verksamheter och service måste kunna möta den förvän-
tade befolkningsökningen enligt genomförda befolknings-
prognoser. 

SKOLA, OMSORG OCH IDROTTSHALL
I Rinkabyholm finns barnomsorg och grundskola, Rinka-
byholmsskolan, vars upptagningsområde omfattar Rinkaby-
holm, Hossmo, Dunö, Boholmarna och Rinkabyarna. Skolan 
består av förskoleklass upp till årskurs 6 samt fritidsverksam-
het. På skolan finns idag cirka 300 elever fördelade på tretton 
klasser och två förskoleklasser. Vid det gamla stationshuset 
i Rinkabyholm ligger Tågabo som är en gruppbostad för 
yngre personer med särskilda behov. Södra staden har inget 
högstadium, utan majoriteten av dessa elever går på Falken-
bergsskolan, alternativt på Södra skolan.

Kommunens planberedskap för förskola och skola måste 
hänga samman med planeringen av bostadsområden. Vid 
bostadsutveckling så är det till en början störst efterfrågan 
på förskoleplatser, därefter ökar behovet av elevplatser i 
grundskolan. Skola och förskola kommer att behöva utveck-
las i takt med bostadsbyggandet i området och i samband 
med den lokaliseringen bör man också bereda plats för fram-
tida idrottsanläggning. Det råder enighet om att skola och 
idrottshall ska placeras nära varandra. Centralt läge och när-
het till kommunikationer och service är också en viktig för-
utsättning.

Inom framtida utveckling kan det även bli aktuellt att se över 
möjligheterna för ett högstadium inom planområdet. En 
högstadieskola kräver ett elevunderlag på minst 250 elever, 
vilket bedöms ligga relativt långt in i framtiden.

CENTRUMFUNKTIONER OCH STADSLIV
Idag finns det ingen entydig, samlad centrumfunktion inom 
området. Det som närmast kan räknas som ett centrum är 
det lilla torg som finns i centrala Rinkabyholm, i korsningen 
mellan Piparegårdsvägen och Mjölkörtsvägen. Här ligger 
några av områdets servicefunktioner så som församlings-
hem, matvarubutik, förskola och frisör. Kring torget låg tidi-
gare en distriktsköterskemottagning, men besökare är nume-
ra hänvisade till vårdcentralen i Smedby som även inkluderar 
Trekantens upptagningsområde. Platsen har en liten, begrän-
sad tillgång på parkeringsplatser, vilka är eftertraktade kring 
tiderna för lämning och hämtning på förskolan. 

De brister som finns inom nuvarande centrum gör att Södra 
staden är i stort behov av att utveckla ett nytt stadsdelscen-
trum.
Inom Södra staden finns flertalet servicefunktioner, förutom 
skola och omsorg, även lekplatser, serviceboende, försam-
lingshem, matvarubutik, pizzeria och frisör samt en bensin-
station med möjlighet att handla dagligvaror och uträtta po-
stärenden. I anslutning till Rinkabyholmsskolan ligger också 
bibliotek, fritidsgård, fotbollsplan och idrottshall.
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Utvecklingen av Södra staden kommer att stärka serviceut-
budet och stadslivet så att attraktiviteten för hela området 
kan öka. Staden används på olika sätt beroende på vem som 
är i fokus. 

STADEN HAR OLIKA ROLLER FÖR DEN INTERNA-
TIONELLA BESÖKAREN, DEN REGIONALA 
ARBETSPENDLAREN, HANDLAREN, FRILUFTS-
MÄNNISKAN ELLER FÖR INVÅNAREN SOM LEVER 
SITT VARDAGLIGA LIV INOM OMRÅDET

Attraktiva stadsrum måste därför vara både dynamiska och 
mångtydiga för att bli spännande och tillåtande.

Nuvarande centrum med dagligvarubutik. Foto: Hanna Olsson

Bibliotek i anslutning till Rinkabyholmsskolan. Foto: Malin Gustavsson

Frisör i Rinkabyholm. Foto: Tove Zetterholm
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SÖDRA STADEN PÅ DJUPET
TEMA 3: Service och verksamheter

ETT RIKT FÖRENINGSLIV BIDRAR TILL EN 
LEVANDE STADSDEL
Som redan beskrivits består Södra staden av en mångskif-
tande natur och inbjuder därigenom till ett rikt och varierat 
rörligt friluftsliv. Stigar och vandringsleder så som Kalmar-
sundsleden tillgängliggör landskapet där besökaren tillåts 
upptäcka naturens kvaliteter även på nära håll. 

Eköbadet är en mycket populär och flitigt använd badplats 
med sandstrand, bryggor och gräsytor, vilken används av in-
vånare från hela kommunen. 

Vid Dörbylund, väster om Rinkabyholm ligger ett anlagt 
motionsspår som består av en 1,7 km lång elbelyst slinga. 
Motionsspåret erbjuder en kuperad och varierad terräng av 
blandskogskaraktär. Den största besöksgruppen utgörs av 
motionärer, skolklasser, daghem och barnfamiljer som ofta 
bor i närområdet. Södra stadens moränskärgård och havet 
utanför erbjuder många vackra och intressanta utflyktsmål 
för den båtburne. Västra sjön är populär att utforska både 
med kajak, kanot och med segelbåt. På Ekö udde finns inte 
bara en badplats utan också en småbåtshamn. Ett annat po-
pulärt fortskaffningsmedel är hästen, vilken har präglat om-
rådet under väldigt lång tid. Inom området finns flera häst-
gårdar, beteshagar och ridverksamheter, där omgivningarna 
erbjuder långa ridvägar utmed ett öppet och varierat land-
skap.

Andelen barn och unga som är aktiva i föreningar är högst 
i hela kommunen inom Rinkabyholmsskolans upptagnings-
område. Av barn och ungdomar mellan 7 och 20 år är nästan 
80 procent med i någon förening. Flera föreningar är akti-
va inom planområdet, exempelvis Rinkabyholms scoutkår, 
Hossmo bollklubb, PRO Rinkabyholm och Hossmo Hem-
bygdsförening. Det finns dessutom ett par väg- och intres-
seföreningar såsom exempelvis Dunö samfällighet och Ekö 
stugförening. 

Badplatsen på Ekö udde. Foto: Jan Magnusson Populärt fiskeområde vid Ljungbyåns mynning, Hossmo. Foto: Jan Magnusson

Många av barnen är aktiva i någon förening. Foto: Maria E Johansson
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FÖRÄDLINGSPOTENTIALER

•	 Att utveckla ett varierande utbud av service- och verk-
samhetsfunktioner bidrar till en en mer attraktiv och le-
vande stadsdel.

•	 En växande befolkning måste kunna möta efterfrågan 
på utbildning och omsorg inom området.

•	 Verksamhetsutveckling gynnar inte bara den lokala 
stadsdelen utan är en del av motorn till hela regionens 
tillväxt. 

•	 Ökad tillgänglighet i landskapet ger ett rikare förenings- 
och friluftsliv. 

VARIERANDE VERKSAMHETER BIDRAR TILL 
OMRÅDETS UTVECKLING
Det finns som tidigare nämnts många verksamheter inom 
planområdet. Kalmartravet i Karlsro är ett exempel på en 
verksamhet med regionalt upptagningsområde som är viktig 
för näringslivet och tillväxten, inte bara i Södra staden och 
kommunen, utan för hela sydöstra Sverige. Kalmartravet har 
hästtränare på elitnivå, travskola och ponnyverksamhet samt 
anordnar drygt 30 tävlingar med uppemot 60 000 besöka-
re per år (2012). I anslutning till verksamheten finns också 
Sveriges modernaste hästklinik, som utnyttjas av såväl travet 
som av allmänheten.

I Kalmar finns en stadsintegrerad flygplats, Kalmar Öland 
Airport, som ligger cirka 5 km väster om stadskärnan och 
har en mycket strategisk koppling till Södra staden. En inter-
nationell flygplats med regionalt upptagningsområde gene-
rerar ökade möjligheter för såväl turism som arbetstillfällen 
och bidrar starkt till Södra stadens framtida utveckling. 

Kalmartravet på Karlsro. Foto: Tove Zetterholm

I Kalmar Dämme har Kalmarsundsregionens renhållare 
(KSRR) verksamhet idag. I samband med KSRR:s framtida 
omlokalisering i Kalmar Dämme vill man utveckla ett mil-
jöteknikforum där teknik, forskning och undervisning kan 
bedrivas i Dämmets omgivningar. De höga rekreationsvär-
den som finns inom Dämmet är en enorm tillgång för såväl  
Södra stadens invånare som för hela kommunens. En tydli-
gare koppling mellan Södra staden och Skärgårdsparken, där 
Dämmet ingår, ökar de rekreativa värdena och skapar bättre 
förutsättningar för framtida verksamhetsutveckling. I juni 
2013 skrevs en avsiktsförklaring  mellan Sustainable Sweden, 
Kalmar kommun, Linnéuniversitetet och KSRR, vilket främ-
jar fortsatt arbete med Miljöteknikforum.

En av de i särklass äldsta verksamheter som bedrivits inom 
området och som varit betydande för landskapets utform-
ning är jordbruket. Södra staden består till stor del av åker-
mark, där det kulturhistoriska landskapet vittnar om en lång 
tradition av hävd och brukande av mark. Det finns fortfa-
rande flera gårdar som är aktiva och som har lantbruket som 
huvudsaklig sysselsättning. Dessa finns främst i Ulvsborg, 
Bo, Dörby, Hossmo, Binga och Kölby. 

Det finns flera lantbruk inom planområdet. Foto: Jan Magnusson
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SÖDRA STADEN PÅ DJUPET
TEMA 4: Kommunikation och                  
tillgänglighet

Närheten till innerstaden ger goda förutsättningar till en ef-
fektiv kollektivtrafik. Med bättre möjligheter att cykla och 
åka kollektivt kan onödiga, korta resor med bil minska, vil-
ket stärker ett hållbart vardagsliv.

VIKTIGA KOPPLINGAR TILL ÖVRIGA STADEN
Södra staden ligger ungefär sju kilometer från centrala Kal-
mar, beroende på var du reser ifrån. Genom området går 
Europaväg 22 som börjar i Amsterdam och följer Smålands-
kusten upp till Norrköping där den kopplas ihop med E4. 
Genom väg 25 kan du ta dig till Smedby och vidare västerut 
mot Trekanten, Växjö och Västkusten. Närmare 76 procent 
av hushållen inom området har bil, vilket är högre än ge-
nomsnittet för kommunen. Den utökade kollektivtrafiken i 
Kalmar kommun är ett sätt att stärka den miljömässiga håll-
barheten. Sedan augusti 2013 går det stadsbussar till Rinka-
byholm som avgår från Kalmar centralstation var 30:e minut. 
Med linje 500 tar du dig mellan Kalmar och Karlskrona som 
också har fått ökad turtäthet.  

Med cykel och till fots tar du dig mycket enkelt till centrala 
Kalmar via Ångloksleden, vars raka väg ger minsta möjliga 
färdtid. Resan erbjuder en fantastik färd genom ett mycket 
naturskönt landskap av varierande karaktär. Ångloksleden är 
en ombyggd banvall som en gång i tiden användes för tåg-
trafik mellan Karlskrona och Kalmar. Det finns också gång- 
och cykelväg utmed befintlig E22 vid Hossmo, sträckan mel-
lan Ekövägen och Karlsro, längs med Rinkabyvägen, södra 
gatan samt lokalvägen norr om norra gatan. Planskilda pas-
sager för gång- och cykeltrafikanter finns under väg 25 väs-
ter om Karlsro och i anlutning till Ekövägen samt vid norra 
infarten till Rinkabyholm. Sydväst om Kalmartravet finns en 
bro för överfart av fotgängare, cyklister och hästar. 
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OMDRAGNING AV E22 MÖJLIGGÖR FÖR UT-
VECKLING ÖSTERUT

E22 mellan Trelleborg och Norrköping ingår i Sveriges stam-
vägnät, vilket har stor betydelse för landets ekonomi och ut-
veckling. Därför ställs också höga krav på framkomlighet och 
trafiksäkerhet längs med sträckan.

Ångloksleden erbjuder en fantastisk cykelväg till Kalmar. Foto: Jan Magnusson

Till fots eller på cykel är Kalmarsundsleden ett bra alternativ 
att ta sig runt i det karaktäristiska landskapet. Leden kny-
ter söderut an med Möreleden, som fortsätter hela vägen till 
Torsås kommun. Trots de många vägar och stigar som finns 
så är landskapet svårtillgängligt på sina håll. Området är låg-
länt och de annars framkomliga stigarna översvämmas under 
delar av året. Att ta sig i öst-västlig riktning och att passera 
över E22, är ett riskfullt moment. De otydliga kopplingarna 
mellan befintlig bebyggelse, väster om E22:an och skärgårds-
landskapet i öster, innebär begränsningar i framkomligheten. 
Framtida utveckling måste stödja en tydligare koppling mel-
lan båda sidor av E22, men också visa på ökad tillgänglighet 
inom kustlandskapet med tillhörande strandängar och skogs-
områden.

Ångloksleden övergår söderut i Möreleden. Foto: Jan Magnusson

I mars 2013 beslutade regeringen om tillåtlighetsprövning 
för omdragning av E22 från ett östligt till ett västligt läge 
om Rinkabyholm. Vägdragningen byggs ut till en mötesfri 
motortrafikled samt till motorväg i ny sträckning inom vald 
vägkorridor. Vägplanen fastställdes mars 2014 där vägutred-
ning med miljökonsekvensbeskrivning redovisas. 

DET HUVUDSAKLIGA SYFTET MED OMDRAG-
NINGEN AV VÄGEN ÄR ATT ÖKA TRAFIKSÄKER-
HETEN, FÖRBÄTTRA FRAMKOMLIGHETEN, 
MINSKA BARRIÄREFFEKTEN I LANDSKAPET 
SAMT MÖJLIGGÖRA FÖR SAMHÄLLSUTVECK-
LING I SÖDRA STADEN

Idag kör mycket trafik förbi Rinkabyholm, vilket utsätter 
oskyddade gång- och cykeltrafikanter för en stor risk efter-
som bostäder och aktiviteter finns på båda sidor om vägen.

Omdragningen av vägen möjliggör för området att utvecklas 
österut mot kusten enligt pågående planarbete. Tanken är 
att markförsäljning för exploatering inom området ska bidra 
till kommunens finansiering av vägprojektet. Kalmar kom-
mun förskotterar pengar till Trafikverket som på så sätt kan 
tidigarelägga vägbyggnationen som beräknas påbörjas under 
våren 2016.
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SÖDRA STADEN PÅ DJUPET
TEMA 4: Kommunikation och                  
tillgänglighet

För att skapa bättre kopplingar i landskapet och för 
att mildra den barriäreffekt som uppstår med den nya 
vägdragningen, skapas överfarter och passager för for-
don, jordbruksmaskiner, fotgängare och cykeltrafikan-
ter. Då området är starkt präglat av hästar och hästen 
har en betydande roll både i lantbruket, för rekreation 
och genom olika verksamheter, måste tillgängligheten 
för häst också stärkas. Framkomligheten med häst är 
idag mycket begränsad, eftersom hästar inte är tillåtna 
på skyltade cykelvägar i området. Den nya E22 sträck-
ningen från Hossmo till Karlsro blir cirka 6 km lång 
och går igenom ett karaktäriserande öppet och 
storböljande odlingslandskap. 

Angående placering av vägen med tillhörande vägkorridor 
så har stor hänsyn tagits till befintligt landskap, där man 
genom vägens placering har försökt minimera intrånget 
främst på värdefull jordbruksmark. Det är en ständig dialog 
mellan flera parter där en avvägning måste göras utifrån 
olika intressen så som bullerpåverkan, natur- och kulturvär-
den, geoteknik, visuella upplevelsevärden samt trafiksäker-
het. 

I Trafikverkets Vägplan kan man få ytterligare informa-
tion om kommande vägbyggnation. I planen finns också en 
kompletterande handling i form av ett gestaltningsprogram 
som redovisar vägens anpassning till landskapet. 

NYA BETYDANDE TRAFIKPLATSER
Den nya vägen kommer inrymma tre trafikplatser. En vid 
Hossmo, en vid Karlsro och en trafikplats där E22 möter 
väg 25. Placeringen av sistnämnda trafikplats har främst valts 
med hänsyn till geotekniska förhållanden samt för att i så 
stor utsträckning som möjligt, bevara befintlig jordbruks-
mark. Den sydliga trafikplatsen, vid Hossmo, har en bety-
dande roll i att stärka och marknadsföra områdets värdefulla 
kulturhistoria, där stor hänsyn måste tas till befintliga land-
skapsvärden med gamla ekar, åkerholmar och stengårdar 
samt till Hossmo kyrkby. Utgrävningar kommer ske i sam-
band med vägbygget. 

Även platsen för Karlsros trafikplats innehåller flera kultur- 
och naturhistoriska värden. Villa Karlsro med omgivande 
park upprättades 1869, där dåvarande ägare Karl Johan Lind 
förevigade sitt namn genom att döpa gården till Karlsro och 
planterade en allé med lindar fram till byggnaden. Trafikplat-
sen vid Karlsro kommer att ersätta befintlig rondell med en 
planskild korsning med bro för såväl gång- och cykeltrafik 
som biltrafik till Södra staden. Trafikplatsen kommer att få 
en viktig roll som en södra entré till Kalmar stad där man 
fäster stor vikt vid att utformning harmonierar väl med om-
kringliggande landskapselement. Entrépunkten ska bidra till 
att lyfta områdets kvaliteter, inte bara för bilisten utan också 
utifrån gåendes och cyklisters perspektiv. 

Hästens framkomlighet är viktig i flera avseenden. Foto: Jan Magnusson

Befintliga rondellen vid Karlsro. Foto: Bergslagsbild AB
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FÖRÄDLINGSPOTENTIALER

•	 Öka andelen kollektiva resor där andra trafikslag än bilen 
prioriteras, vilket främjar ett hållbart resande. 

•	 Tydliggöra kopplingarna till övriga staden mot Kalmar-
sund och Möres odlingslandskap.

•	 Vid omvandling av befintlig E22 till en stadsdelsgata, 
göra gaturummet till en starkt bidragande faktor för ett 
mer levande stadsliv. 

•	 Främja mobility management.
•	 Utveckla viktiga passager för gående, cyklister, hästar 

och jordbruksmaskiner över nya och befintliga vägar.  

OMVANDLING AV BEFINTLIG E22 TILL NY STADSDELSGATA
Vid omdragning av E22 kommer nuvarande väg att få flera nya funktioner. Vägen kommer då inte längre klassas som en 
Europaväg utan omvandlas till en stadsdelsgata och därmed också övergå i kommunal regi. Omvandlingen av E22 kan 
öppna upp för flera intressanta stadsrum där verksamheter, boendemiljöer och offentliga mötespunkter kan bidra till en 
ökad stadsmässighet inom området. Sänkt hastighet och överordnade funktioner för gång-, cykel- och hästtrafik underlät-
tar för fler möten och interaktioner mellan människor och landskap. 

MOBILITY MANAGEMENT
Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra 
resenärers attityder och beteenden. Under byggtiden förväntas framkomligheten på vägnätet längs med förbifart Rinka-
byholm att minska, därför ses Mobility Management som ett viktigt projekt för att underlätta människors resande under 
tiden som vägbyggnationen pågår. Konkret handlar det om att hitta alternativa resesätt för att effektivisera och minska 
bilanvändningen samt att underlätta kollektivt resande, gång- och cykeltrafik. På så sätt kan trängsel och köer minskas kring 
trafikplatserna.

Den gråmarkerade linjen visar ny omdragning av E22 där passager i form av bro, tunnel eller planskild korsning visas som svarta pilar över vägområdet.  
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3. SÖDRA STADEN 

Bildmontage: Europan arkitekttävling

EN MODERN, ATTRAKTIV STADSDEL 

Bilden är ett montage från ett utav arkitektbidragen 
i Europan och visar ett möjligt framtida stadsrum 
inom Södra staden. Att skapa trivsamma stadsmiljöer 
där människor vill och kan mötas bidrar till områdets 
attraktivitet. 



MOT FRAMTIDEN



SÖDRA STADEN MOT FRAMTIDEN 
värdebaserad stadsutveckling

Ett hållbart Södra staden ska tillgodose dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter till över-
levnad. Miljöfrågorna ska integreras inom alla områden i 
samhällsplaneringen.	 Hållbar	 utveckling	 handlar	 om	 en	
god miljö som växer fram i samspel mellan de ömsesidigt 
beroende delarna: ekologisk, ekonomisk samt social och 
kulturell hållbarhet. Det kan till exempel betyda att ekono-
misk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat, ojämlikt 
samhälle och en förstörd miljö.

DEN MENTALA PLANERINGSBILDEN
Förutsättningarna och verktygen för planering ändras över 
tid. Ny teknik, nya levnadssätt och nya sociala sammanhang 
gör att vi skapar oss nya behov och värderingar. I den ut-
vecklingen måste också planeringen av vårt samhälle följa 
med. Men sker dessa parallellt och i takt med varandra? Den 
mentala planeringsbilden har en tendens att reagera retroak-
tivt och inte alltid hålla jämna steg med våra förutsättningar 
och behov. Mycket av den utvecklingen handlar om att byta 
inställning och att ändra den mentala planeringsbilden. Ny 
teknik ska stödja framtida utvecklingen inte styra den.
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PROCESSER ISTÄLLET FÖR STATISK PLANERING
I stadsbyggnadssammanhang är tidshorisonten lång och 
många intressen och behov ska beaktas och jämkas samman. 
Tidigare har det, generellt sett, funnits tendenser att alltför 
starkt låsa sig vid en slutbild som visar en fysisk miljö. Innan 
den lösningen är på plats har omständigheterna ofta ändrats 
på ett sätt som i planeringsskedet inte kunde förutses. Låsta 
planer av det slaget fylls sällan med det liv som var avsikten, 
utan blir snarare en begränsning för en kontinuerlig utveck-
ling och förnyelse. Dagens stadsutveckling innebär mer än 
så; till plankartans två dimensioner läggs rummets tredje, ti-
dens fjärde och stadslivets femte dimension, för att fånga in 
helheten.

Värdebaserad stadsutveckling innebär att tidigt formulera 
en tydlig, bärkraftig och engagerande vision att navigera 
utvecklingen efter. Den innebär att ett holistiskt arbetssätt 
som sätter platsens människor och verksamheter i centrum 
etableras. Ett holistiskt arbetssätt handlar inte bara om hur 
den färdigbyggda miljön ska se ut och fungera utan också 
om vägen dit. Att planera utifrån processer istället för statisk 
planering.

Visionen är att skapa enade krafter som arbetar i samma rikt-
ning. Den bör utöver den fysiska miljön även innefatta han-
teringen av sociala, ekonomiska och administrativa frågor. 
Värdebaserad stadsutveckling omfattar både korta och långa 
tidshorisonter och bjuder in till att ställa frågan: På vilket sätt 
kan vi skapa förutsättningar för ett modernt stadsliv i skär-
gårdslandskap?

Flygbild över Kalmar Dämme med omgivningar. Foto: Bergslagsbild AB
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SÖDRA STADEN MOT FRAMTIDEN 
vision

VISIONEN NÅS GENOM LEDSTJÄRNOR OCH 
STRATEGIER
Som tidigare konstaterats har Södra staden många kvaliteter 
och goda förutsättningar för att skapa en attraktiv och mo-
dern stadsdel. Ordet modern syftar till att genom nytänkande 
och nyfikenhet utveckla staden till ett hållbart, mångfasetterat 
och jämställt samhälle för alla. Här ska kunna erbjudas bostä-
der genom alla livets skeden och för olika samhällsgrupper. 
Servicemöjligheterna ska också kunna tillgodose behoven 
hos en växande befolkning där den framtida utvecklingen 
handlar om att satsa på kvalitet framför kvantitet. Ett mo-
dernt samhälle förutsätter hållbart resande där tillgänglig-
heten till den byggda miljön samt till det omkringliggande 
landskapet bör förbättras.

För att uppnå en hållbar utveckling för området måste om 

fördjupad översiktsplan

strategier

ledstjärnor

vision

Södra staden  
på djupet

För att uppnå en hållbar utveckling för området måste om-
sorg läggas på att förbättra de publika rummen, platser där 
utbyte och möten i staden sker. En del av visionen är att 
knyta samman Södra staden med övriga Kalmar till en att-
raktiv helhet.

En av framtidens utmaningar för Södra staden är att skapa 
ett samhälle för och med människan, i symbios och samklang 
med naturens förutsättningar utan att konsumera dem. Målet 
är att utveckla en stadsdel där befintliga och nya värden kan 
tillvaratas och förstärkas – att skapa ett modernt stadsliv i 
skärgårdslandskap!

Aspö udde. Foto: Johan Törn

VISION:

ATT	SKAPA	FÖRUTSÄTTNINGAR	FÖR	ETT	MODERNT	STADSLIV	I	
SKÄRGÅRDSLANDSKAP
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ledstjärnor

TRE LEDSTJÄRNOR VISAR VÄGEN
Den fördjupade översiktsplanen är ett strategiskt dokument 
för den framtida utvecklingen av Södra staden. Dess huvud-
uppgift är att presentera strategier och tillvägagångsätt för att 
kunna förverkliga visionen, det vill säga visa färdriktningen 
för framtida utveckling. Visionens tre ledstjärnor hjälper till 
att peka ut strategierna.

Ledstjärnorna bygger på motsatsförhållanden: livsoas-de-
stination, tradition-nytänkande och stad-landskap. Det är 
i spänningsfältet mellan de två ytterligheterna som utveck-
lingen av Södra staden sker. Livet mellan zonerna är här som 
mest komplext och dynamiskt. Låt kanten stödja livet.

För att nå den vision som ledstjärnorna belyser och för att 
hantera de förädlingspotentialer som lyfts fram i kapitel 2 – 
Södra staden på djupet, har ett antal strategier tagits fram för 
varje tema.

Den första ledstjärnan behandlar Södra stadens roll som livs-
rum för att bo och leva samt områdets attraktion för besö-
kare och turister. Målet är att Södra staden ska vara både en 
livsoas och en destination, inte antingen eller. Att utveckla 
stadsdelens kvaliteter och värden så att de blir en integrerad 
del av stadens publika rum.

SAMSPELET MELLAN LIVSMILJÖ OCH BESÖKS-
MÅL
Det som kanske är mest intressant är hur samspelet mellan 
livsoas och destination ser ut, vilket är avgörande för om-
rådets attraktivitet. För att staden ska vara både en livsoas 
och en destination måste dess utbud samarbeta året runt och 
tillsammans erbjuda en attraktiv helhet. När upplevelsen av 
att röra sig i och mellan stadsrummen är lustfylld, de publika 
rummen inbjudande och besökaren lätt hittar sin plats, stan-
nar den gärna längre i stadsrummet. Genom att skapa väl 
fungerande miljöer stärks Kalmar ytterligare som en stad för 
2000-talet, vilken lockar besökare och samtidigt utgör en fin 
vardagsmiljö för dem som bor och arbetar där.

LEDSTJÄRNA ETT:

UTVECKLA	SAMSPELET	MELLAN	LIVSMILJÖ	OCH	BESÖKSMÅL

LIVSMILJÖ
I Södra staden finns alla möjligheter och kvaliteter för att 
kunna utveckla en rik och levande stadsdel som erbjuder ett 
varierat utbud av boendeformer, service, rekreation, omsorg 
och skola. Att vara en del av Södra staden förutsätter en god 
tillgänglighet såväl inom området som till övriga staden. En 
stadsmiljö som medger förändringar och bjuder in boende 
att påverka och ta ansvar är en stadsmiljö som många känner 
ansvar för och värnar om.

Foto: Olof  Persson

BESÖKSMÅL
För att vara en intressant destination måste Södra staden ta 
väl hand om sina besökare så att de gärna återvänder. Då 
krävs att staden kan erbjuda besöksmål av skilda slag. Ett 
brett utbud av aktiviteter och attraktiva publika rum där be-
sökaren känner sig välkommen är nödvändigt, liksom att 
staden har ett eget liv, växer, frodas och förändras över tid. 
Tillgängligheten inom och utanför området är också av stor 
betydelse. 
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SÖDRA STADEN MOT FRAMTIDEN 
ledstjärnor

Den andra ledstjärnan för Södra stadens vision syftar till att 
lyfta fram det kultur- och naturhistoriska förändringar som 
har format området under lång tid. Inom Södra staden finns 
en rik och mäkta imponerande historia som bör lyftas fram i 
samklang med ny utveckling. Den unika kulturhistorien ska 
inte vara ett musealt inslag utan lyftas fram som en karak-
tärsskapande tillgång för nya stadsrum och aktiviteter.

Strukturellt bevarande strävar efter att vidmakthålla bebyg-
gelsemiljöns varaktiga strukturer och samtidigt godta en stor 
variation hos de nya tilläggen. Det innebär en frihet för nya 
projekt att experimentera och tolka historiska spår och vida-
reutveckla kvaliteter. Genom att slå vakt om dess strukturella 
drag kan det inom denna struktur tillåtas nya utryck så att 
nutida liksom framtida Kalmarbor ges möjlighet att sätta sin 
prägel på Södra staden. Villkoren för att nå framgång är att 
koncentrera sig på arkitektonisk kvalitet och inte primärt på 
tillvaratagande av kulturhistoriens alla delar.

TRADITION
Odlingslandskapet, Hossmo kyrkby, Rinkabyholm stations-
samhälle och Ljungbyån skapar tillsammans en stark histo-
risk identitet för området. De tidigare kusterna och havsni-
våerna har lämnat tydliga spår i landskapet som ger oss unika 
förutsättningar för områdets framtida utveckling. I Södra 
staden bygger vi framtiden på historien för att skapa unika 
miljöer.

LEDSTJÄRNA TVÅ:

LYFTA	FRAM	NATUR-	OCH	KULTURHISTORISKA	VÄRDEN	I	MÖTET	MELLAN	
TRADITION	OCH	NYTÄNKANDE

NYTÄNKANDE
Samhället och landskapet är i ständig förändring. Det gäl-
ler även de normer och levnadsmönster som vi skapar oss. 
En framtida utveckling måste ske i symbios mellan nytt och 
gammalt för att skapa en bra balans. Södra staden ska vara 
öppen och utvecklas över tid med invånare och besökare. 
Området ska också ge människor förutsättningar att leva en 
hållbar livsstil, öppet för nya möjligheter, nya synsätt, nya 
användningar, nya kombinationer, nya tekniker, nya material 
och nya målgrupper.

Foto: Jan Magnusson
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STAD
Södra staden har idag en utspridd bebyggelse där de flesta 
bostäder består av villor. Området har en otydlig centrum-
kärna med få servicemöjligheter. En utveckling av centrum 
med flera och bredare funktioner måste till där det kan finnas 
utrymme för sociala mötesplatser och allmänna platser. Att 
förstärka kopplingen till övriga Kalmar och underlätta för 
hållbara transporter är en utgångspunkt i utvecklingen.

Historiskt	sätt	har	bebyggelsestrukturen	som	funnits	inom	
Södra staden varit likartad och följt de olika tidsepokernas 
ideal. Området har få bebyggelser och en stor andel obe-
byggt landskap. Att Södra staden inrymmer många vatten-
rum, både åmynning, skärgård, dammar och havsstrand-
ängar är väl känt, men inte alltid väl nyttjade.

För att uppnå ett sammanhängande rekreationsstråk utmed 
hela kuststräcka behöver stads- och naturrummen runt Väs-
tra sjön och skärgården utvecklas och bli bättre kopplade till 
övriga staden. Att tillgängliggöra landskapet genom utveck-
ling av bland annat Kalmarsundsleden samt att förstärka 
koppling mellan östra och västra delarna är avgörande för 
områdets attraktivitet.

LEDSTJÄRNA TRE:

FÖRSTÄRKA	KOPPLINGEN	MELLAN	STAD	OCH	LANDSKAP

LANDSKAP
Södra stadens omgivande landskap med blå-gröna rekrea-
tiva kvaliteter bör lyftas fram och tillgängliggöras för både 
boende, verksamma och besökare. De unika landskapsförut-
sättningarna kan bidra till ökad livskvalitet som stödjer Södra 
stadens och hela Kalmars invånare att leva en hållbar livsstil. 
Det naturnära läget erbjuder dessutom många attraktiva bo-
endemiljöer.

Foto: Jan Magnusson
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SÖDRA STADEN MOT FRAMTIDEN 
strategier

STRATEGI:	LANDSKAP	OCH	KULTURHISTORIA

INTEGRERA	NATUR	OCH	KULTUR	I	
STADSLIVET

STRATEGI:	BOENDE	OCH	BEFOLKNING

VARIERA BOENDE UTIFRÅN UNIKA 
FÖRUTSÄTTNINGAR

STRATEGI:	VERKSAMHET	OCH	SERVICE

GENERERA	OCH	BLANDA	VERKSAM-
HETER	FÖR	EN	LEVANDE	STADSDEL

STRATEGI:	KOMMUNIKATION	OCH	TILLGÄNGLIGHET

TILLGÄNGLIGGÖRA	SÖDRA	STADEN	
FÖR	BOENDE	OCH	BESÖKARE

Foto: Jan Magnusson

Foto: Jan Magnusson

Foto: Jan Magnusson

Foto: Torsten Kellander

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN SÖDRA STADEN 
Södra staden mot framtiden 46



UNIKT LANDSKAP
Att tillvarata och utveckla det unika som finns i landskapet 
samt att förstärka befintliga värden är avgörande för re-
sultatets framgång. Utveckling ska ske i den takt och i den 
omfattning naturen kan möta den, utan att konsumera dess 
kvaliteter. Att utveckla landskapets särarter innebär också att 
öka tillgängligheten så att fler människor kan få möjlighet att 
uppleva dess värden. Kulturhistorien är en mycket viktig del 
av landskapet och vittnar om hur vi en gång levde och bru-
kade jorden. De kulturhistoriska värden som är signifikant 
för området ska lyftas, integreras och utvecklas till en given 
del av stadslivet.  

VARIERADE BOENDEFORMER SKAPAR MER 
HÅLLBARA SAMHÄLLEN
Spektrumet av landskapsrum och kvaliteter som finns inom 
Södra staden ger unika boendemöjligheter. Att bebygga plat-
ser utifrån platsens förutsättningar är inte bara ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbart utan ger ett estetiskt tilltalande 
uttryck. Att tillvarata och gynna lokala byggnadsmaterial är 
en självklarhet för att skapa en attraktiv och modern stads-
del. Ett varierat utbud av bostäder stöder dessutom integra-
tion och social mångfald samt ger ökat boendeklimat.

GENERATORER SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR LIV
Generatorer i staden är byggnader, platser och funktioner 
som attraherar många människor och som åstadkommer 
stadsliv. Målet är att skapa förutsättningar för ett levande 
centrum där människor kan och vill mötas. Den fysiska mil-
jön ska stödja sociala kontakter. Ett varierat utbud av verk-
samheter och servicefunktioner bidrar till att göra Södra sta-
den till en levande stadsdel.

ATT UNDERLÄTTA FÖR FLER TRAFIKSLAG GER 
MER HÅLLBARA TRANSPORTER
Södra staden ska vara en stadsdel där bilister, cyklister, fot-
gängare och hästar kan mötas. Att skapa säkra, gena och att-
raktiva kommunikationsvägar underlättar för hållbara trans-
porter. Genom att förbättra förutsättningarna för fotgängare 
och cyklister lockas fler att röra sig i stadens rum. Varierade 
och upplevelserika miljöer gör det lustfyllt att vistas i staden. 
Ju fler som rör sig i staden desto fler lockas dit.

Foto: Jan Magnusson
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SÖDRA STADEN MOT FRAMTIDEN 
utveckling utifrån strukturer

STRUKTURER TILL UTVECKLING
När man talar om, inte bara Södra stadens utveckling, utan 
hållbar samhällsplanering överlag bör man alltid utgå ifrån 
platsens förutsättningar. Att enbart tillämpa traditionell pla-
nering utifrån mallar och statiska dokument ger ofta en hel-
hetslösning som är både ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
kostsam. Det som på kort sikt kan uppfattas som ett förslag 
med god ekonomisk vinning kan på längre sikt visa sig bli 
en mycket dyr affär. Att bygga billigt blir ofta kostsamt när 
planeringen ser landskapets förutsättningar som hinder, is-
tället för tillgångar. I det arbetet är det viktigt att visa ansvar 
för platsens identitet. Att förstärka de landskapsvärden och 
karaktärer som finns inom området, i det här fallet att se 
natur och kultur som en drivkraft till hållbar och modern 
stadsplanering, istället för en begränsning. 

Gällande Södra stadens framtida utveckling finns det flera 
strukturer som är intressanta att beakta, där flera paralleller 
kan dras till inkomna arkitektförslag i Europan arkitekttäv-
ling. En av dessa är ”fingerstruktur” där fingrar av landskaps-
element så som land och vatten kan kopplas samman med ny 
och befintlig bebyggelse. Dessa integrerar olika kvaliteter på 
ett effektivt sätt. Det finns olika sätt att utveckla denna struk-
tur, där fingrarna kan vara av varierande storlek och karaktär. 

Olika strukturer redovisar olika förhållningssätt gällande 
klimatförändringar, geoteknik, landskapsförutsättningar, so-
ciala normer och trender. I följande uppslag redovisas en del 
intressanta strukturer som är hämtade från Europan. Försla-
gen har en roll som idébank där man har hämtat inspiration 
från goda exempel. Dessa är alltså inte exakta utbyggnadsför-
slag för kommande utveckling, utan endast kreativa visioner. 

En tydlig fingerstruktur tillåter befintlig bebyggelsestruktur möta land-
skapet med stora stråk av vatten eller land. Hänsyn har tagits till framtida 
havsnivåhöjningar. Endast strukturidé från Europan.

Bebyggelseutveckling som följer 2,5 meter linjen i landskapet. Det vill 
säga, bebyggelsen hamnar över den förväntade havsnivåhöjningen, sett 
ur ett 100 års perspektiv. Endast strukturidé från Europan. 
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INKOMNA	FÖRSLAG	FRÅN	EUROPAN	ÄR	INTE	EXAKTA	
UTBYGGNADSFÖRSLAG	FÖR	KOMMANDE	
UTVECKLING,	UTAN	ENDAST	INSPIRATION!



Strukturen till vänster har låtit befintlig 
E22 genomkorsas av ett gaturum 
med bebyggelse och grönstruktur. 
Landskapet har berikats med nya vat-
tendammar som har en tydlig kontakt 
med områdets bostäder. Endast struk-
turidé från Europan.

Omvandlingen av E22 till ny stadsdelsgata får i framtiden en mycket viktig roll i 
Södra stadens stadsliv där verksamheter, boende och service bidrar till attraktiv 
stadsutveckling. Endast strukturidé från Europan.

Öppen och sluten struktur fungerar som ”öar” i landskapet där stor del av 
natur- och kulturvärden tillgängliggörs för människan. Endast strukturidé från 
Europan.

En parallell lokalgata till befintlig E22 möjliggör för ett ga-
turum med mycket låg hastighet, ökat stadsliv och med flera 
offentliga mötesplatser som främjar social integration. Endast 
strukturidé från Europan.
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SÖDRA STADEN MOT FRAMTIDEN 
utveckling utifrån arkitektur

Precis som strukturen har en central roll i Södra stadens framtida utveckling så är det arkitektoniska uttrycket av stor bety-
delse för områdets attraktivitet. En rik variation av öppen–slutenhet, privat-offentligt samt små- och storskaligt ger boende 
och besökare en mångfasetterad miljö som inbjuder till möten och samtal.

ARKITEKTONISKA GREPP
En hållbar arkitektur måste, precis som strukturen, utgå och anpassas efter naturens och landskapets förutsättningar. Plane-
ringen måste vara dynamisk och frångå statiska processer, då landskapets ständiga förändringar ger nya spelregler att följa. 
Klimatförändringar för med sig stigande havsnivåer, mer frekvent extremväder och förändrade årstidsväxlingar. Att se yttre 
förändringar som tillgångar istället för begränsningar, skapar nya möjligheter inom planering och innovativt stadsbyggande. 
Längre och kallare vintrar ger, när havsnivåerna stiger, fler möjligheter till vinteraktiviteter på snö och is. 

Vatten som stadsbyggnadselement är både komplext, levande och en enorm tillgång med högt attraktionsvärde. Vatten i 
olika former har en stark dragningskraft på människor och ger oss ofta intressanta miljöer att vistas i. Hantering av vatten 
kräver tekniska lösningar, där exempelvis dagvattenlösningar i form av öppna dammar och kanaler, kan skapa nya spännande 
rekreationsmöjligheter. Att bygga i och kring vatten kräver stor kunskap och respekt.

Avseende byggnation vill man gärna främja lokalt producerade material som bidrar till att stödja Smålands näringar, där hela 
kedjans produktionsled är representerade inom regionen. 

En bra stadsmiljö måste innehålla attraktiva stadsrum som bjuder in till möte och samtal. 
Endast strukturidé från Europan.

Ett exempel på hur vatten kan bli en del av stadsstruk-
turen. En hamn som möter en offentlig samlingspunkt. 
Endast strukturidé från Europan.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN SÖDRA STADEN 
Södra staden mot framtiden 50



Att bygga utifrån landskapets 
förutsättningar, skapa ökad 
tillgänglighet och samtidigt 
utveckla intressanta boendemil-
jöer är en stor utmaning. 
Endast struktridé från Europan. 

En väl fungerande stadsdelsgata ska gestaltas 
för att inbjuda till sociala möten, där också 
verksamheter och service har en självklar 
funktion. Endast strukturidé från Europan.

För att lyfta fram herrgårdslandskapet som begrepp är det viktigt att dess attribut så som stenmurar, trädalléer och leder bevaras.  
Endast strukturidé från Europan.

Klimatförändringar kan ge nya möjligheter till rekreation 
och friluftsliv. Endast strukturidé från Europan.

Att bygga med lokala material 
så som trä, vass och glas är att 
stödja Smålands näringar, vars 
produktionskedja är represente-
rad inom hela regionen. Endast 
strukturidé från Europan.
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SÖDRA STADEN MOT FRAMTIDEN 
förslag till utveckling
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UTVECKLING AV ETT MODERNT STADSLIV I 
SKÄRGÅRDSLANDSKAP
I kapitlet Södra staden på djupet redovisas olika ställnings-
taganden som förädlingspotentialer utifrån områdets för-
utsättningar. I detta kapitel Södra staden mot framtiden, 
redovisas tankegångarna för att utveckla områdets poten-
tialer till att blir en attraktiv och hållbar stadsmiljö. 

Med stadsliv menar vi en ökad stadsmässighet där sociala 
aktiviteter främjas och där människor vill och kan mötas. 
Södra staden står inför många nya utmaningar, inte minst 
mentalt där det gäller att överbygga bilden av området som 
en segregerad by på landet, långt ifrån Kalmar centrala delar. 
Beträffande epitetet modernt så syftar det till att utveckla en 
stadsdel där alla kan känna sig välkomna, trygga och accepte-
rade. Där en blandning av människor, kulturer och aktiviteter 
inte bara stödjer en socialt hållbar och jämlik stadsdel utan 
också skapar spännande och positiva miljöer. 

Det finns ett politiskt mål att på lång sikt, bygga cirka 1500 
nya bostäder inom området. Dessa bostäder kommer att vara 
av blandad karaktär och av varierande upplåtelseformer. Den 
exakta fördelningen och placeringen av bostäder redovisas 
inte i detalj, utan som en övergripande struktur enligt bifogat 
kartmaterial. De gröna pilarna på kartan till höger, illustrerar 
väl tilltagna gröna korridorer som möter befintlig struktur i 
Rinkabyholm. 

Kommunens politiker har också en målsättning om att den 
fördjupade översiktsplanen för Södra staden ska peka ut ett 
lämpligt område för idrottshall, skola, förskola och bibliotek. 
Skolområdet ska vara inom ett samlat område, har nära till 
kommunikationer och grönområden samt upplevas tryggt 
och spännande. Kringliggande miljö bör främja lärande och 
utveckling så att all pedagogisk verksamhet kan stödjas.

Precis som i tidigare kapitel, presenteras förslagen till utveck-
ling, utifrån fyra olika teman: Landskap och kulturhistoria, 
Boende och befolkning, Service och verksamheter samt 

Kommunikation och tillgänglighet.  

VERKTYG OCH STRATEGIER TILL UTVECKLING
Föreslagen utvecklingsstrategi har vidareutvecklats sedan 
samrådet och blivit mer preciserat i sin markanvändning. Det 
arbetet grundas på genomförda fältbesök och inventeringar 
av natur- och kulturmiljöer på plats med kommunens tjäns-
temän och politiker. Kontinuerliga avstämningar har gjort 
med projektets arbets-, referens- och ledningsgrupp samt 
med politiker från samhällsbyggnadsnämnden. 

Dialog har också förts med inbjudna intressenter, byggher-
rar och mäklare där man har diskuterat områdets utveckling 
utifrån politiska mål, marknadsläge, etappindelning och ge-
nomförande. Många av de synpunkter som framkom under 
mötestillfället har arbetats in i utställningshandlingen. 
 
Vid tidigare tillfälle har kommunen träffat markägare, berör-
da av planförslaget och då i synnerhet Europanområdet. Ett 
nytt sådant möte planeras i samband med planens antagande.   

Foto: Jan Magnusson
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Kartan ovan visar föreslagen utveckling av Södra staden beträffande landskap, bostäder, verksamheter och service samt kommunikation och tillgänglighet. 
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SÖDRA STADEN MOT FRAMTIDEN 
TEMA 1: Landskap och kulturhistoria

I ett framtida Södra staden är målsättningen att göra kultur 
och	natur	tillgängligt	för	den	breda	allmänheten.	Genom	att	
tillgängliggöra och vägleda genom landskapet så kan fler 
upptäcka stadens kvaliteter. Föreslagen riktning visar inte 
bara på utvecklingspotential av obebyggda områden utan 
höjer den allmänna attraktionskraften för befintliga struk-
turer.  

UTVECKLADE NATUR- OCH KULTURVÄRDEN GER 
ÖKADE REKREATIONSMÖJLIGHETER
Inom Södra staden finns det flera områden som är särskilt 
intressanta avseende natur och friluftsliv. Det öppna ek-
landskapet, de låglänta strandängarna, tallskogarna och den 
moränbaserade skärgården är alla karaktärsskapande för 
området. Att lyfta fram de unika landskapskaraktärerna och 
att förstärka herrgårdslandskapet som begrepp inom plane-
ring bidrar till att öka områdets attraktivitet. Miljöerna kring 
Hossmo, Binga, Rinkaby, Rinkabyholm med omgivande 
byar har mycket höga kulturvärden som vittnar om en lång 
och rik historia. Framförallt Hossmo kyrkby manifesterar 
medeltida byggnadskonst och stadsplanering. En framtida 
utveckling måste ske med stor hänsyn och medvetenhet till 
kulturhistoriska värden. Genom samsyn med Länsstyrelsen 
vill man förstärka dess karaktärer utan att konsumera dem. 
Jordbruksmarken ska vara överordnad övriga intressen.

Det öppna landskapet utgör en del av planområdets speci-
ella karaktär. Områden med äldre ekar måste skyddas genom 
planbestämmelser i detaljplaner och yngre ekar måste säker-
hetställas för att trygga återväxten. Befintlig trädinventering 
från Länsstyrelsen (2013) bör ligga till grund för kommande 
planer.

Hossmo, Rinkaby, Smedby och vidare upp genom Kläck-
eberga sammanbinds av en gammal försvarslinje som också 
är den tidigare kusten för Litorinahavet. Vägen erbjuder na-
tursköna omgivningar i ett särpräglat herrgårdslandskap, vars 
attribut bör förstärkas och tydliggöras i landskapet. Genom 
hävd, bete, slåtter och fortsatt odling kan bilden av ett öp-

KOPPLA SAMMAN OCH TILLGÄNGLIGGÖRA 
LANDSKAPET
Idag är det svårt att ta sig fram på flera håll inom områdets 
landskap, både för fotgängare, cyklister och hästar. Kalmar-
sundsleden sträcker sig längs kommunens kust och binder 
samman Kalmar Dämme med norra delarna av planområ-
det och vidare söderut genom Hossmo. Vid Törnebybäck-
ens mynning finns en bro som möjliggör för passage mellan 
Skärgårdsparken och Södra staden. Genom att utveckla Kal-
marsundsleden med förstärkningar i form av broar, spänger 
och landmassor kan man få en tydligare koppling mellan sta-
dens kustområden. Skärgårdmiljön är ett viktigt inslag i om-
rådets landskapsbild där ökad kontakt med omgivningen är 
en av huvudförutsättningarna för ett modernt, hållbart och 
aktivt vardagsliv. 

I pågående projekt med att etablera ett Miljöteknikforum 
(MTF) i Dämmets omgivningar är det viktigt att knyta an de 
rekreationsmöjligheter som finns inom Dämmet med Södra 
stadens landskapskvaliteter. Ökad tillgänglighet möjliggör 
för ett aktivt friluftsliv, där Dämmets strövområden och rika 
naturliv starkt bidrar till Södra stadens attraktivitet.

Ökad tillgänglighet kan nås genom broar ochs spänger. Foto: Malin Gustavsson

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN SÖDRA STADEN 
Södra staden mot framtiden 54

pet, kulturrikt landskap hållas levande. Flera naturtyper är 
beroende av mänsklig påverkan för sin överlevnad, där även 
boskapsdjur är ett naturligt inslag i landskapsbilden. 
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NYTT ELBELYST MOTIONSSPÅR
Befintligt elbelyst motionsspår, vid Dörbylund, nordväst om Rinkabyholm, kommer efter ny omdragning av E22 att blir 
starkt bullerpåverkat. Den nordligaste delen av motionsspåret kommer att tillgängliggöras även för ridning av hästar, medan 
den södra delen endast tillåts för motionärer. I planhandlingen är det därför viktigt att skicka med tankar på ett nytt, kom-
pletterande motionsområde där motionärer kan röra sig utan att riskera möte med hästar eller biltrafik. Ett nytt föreslaget 
område är utpekat söder om Dunövägen (grön ring på kartan ovan). Området ligger i direkt anslutning till skolområdet där 
även skolans verksamhet får möjlighet till användning. Tanken är att kunna koppla samman motionsspåret med övriga vägar 
och strukturer så att löprundan kan väljas utifrån olika distanser. Inom planområdet finns det flera rekreativa miljöer där det 
är möjligt att röra sig för motion. 

Kartan ovan visar utvecklade landskaps- , kultur- och rekreationsvärden för området, vilket till stor del handlar om att tillgängliggöra land- och vattenmiljöer. 
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TEMA 1: Landskap och kulturhistoria
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REKREATIVA OCH EKOLOGISKA MILJÖER - KLASSIFICERING INOM NY BEBYGGELSESTRUKTUR
Inom planområdet redovisas områden utifrån dess rekreativa och ekologiska värden. Med rekreativa värden menar man 
naturområden som är värdefulla för människan utifrån rekreation och friluftsliv. Dessa värden är inte alltid likställda med 
de ekologiska, det vill säga värden som är satta utifrån flora och fauna. Det gulmarkerade området på kartan intill visar fö-
reslagen bebyggelseutveckling av blandad karaktär. Kartan visar dels naturområden inom framtida bebyggelseområden men 
också övriga grönområden som inhyser värdefulla miljöer utifrån rekreation och ekologi. Utifrån genomförda fältbesök och 
inventeringar har man också gjort en värdering av jordbruksmark, föreslagen för byggnation. Den jordbruksmark som är 
aktuell för exploatering är två mindre skiften, ett söder om och ett nordväst om Rinkabyholm. Båda skiftena avgränsas av 
antingen befintlig bebyggelse eller infrastruktur. Att ta jordbruksmark i anspråk är en avvägning mellan flera olika intressen. 
En klassificering av området är gjord mellan I-III, där I har de högsta naturvärden och III de lägsta. Klassificeringen är gjord 
utifrån inventeringar och fältbesök som kommunens tjänstemän gjort under en längre tidsperiod. Senaste fältbesöken är från 
maj 2014. Nedan följer en redovisning av de olika bebyggelseområdena utifrån rekreativa och ekologiska värden. Områdes-
beskrivningen tillhör kartan på nästa sida. 

1. Åkermark i väster som är svårbrukad och kan därför bebyggas. Vattendrag rinner igenom området, vilket kan vara  
 belagt med strandskydd. Framtida exploatering måste därför lösa den frågan. Utredning av strandskydd pågår och  
 kan därför påverka utfallet. Klass III
2. Blandskogsområde som ansluter till ett större lövskogsområde. Gångstigar löper genom området. Viktigt att inte  
 begränsa möjligheten att röra sig mellan befintliga bostadsområden och naturområdena. Endast lägre, begränsad
             exploatering. Klass II
3. Hänsyn bör tas till äldre träd, främst öster om E22. Klass II
4. Området utgörs idag av parkmiljö som nyttjas av förskolan. Då förskolan på sikt ska flyttas till det nya skolområ- 
 det öster om nuvarande E22 frigörs mark till byggnation. Klass II
5. Lövskog som på sikt kan få höga naturvärden. Äldre tallskog med högt rekreativt värde. Det är viktigt att område  
 3, 5 och 6 får en tydlig grönstruktur med god tillgänglighet både inom området och ner mot havet. Klass I
6. Naturområdet längst bort från vägen har högre naturvärde än det i nära anslutning till E22. Klass I-II
7. Området har uppvuxen skog och har därför ett högt rekreativt värde. Här finns idag flera vandringsstigar som man  
 bör ta hänsyn till vid exploatering. Klass II
8. Området utgörs av betesmark och ligger relativt högt i landskapet. Klass II
9. Planterad tallskog. Området ligger på en höjd med mycket fin utsikt över Västra sjön. Klass I
10. Ett relativt litet skifte av åkermark. Redan tidigare utredningsområde för bostadsändamål. Klass III
11. Ett relativt litet skifte av åkermark som ligger inklämt mellan bebyggelse och ekskog. Klass III
12. Ekskogsområde som med tiden kan utveckla höga naturvärden. Har en liten åker i direkt angränsning. Klass I-III
13. Väster om vägen finns idag en bullervall. Öster om vägen är ett barrskogsområde. Klass II-III
14. Blandskog som delvis ligger lågt i landskapet där vatten ibland ansamlas. Klass I-II
15. Ett område av varierad karaktär. Sydväst om Dunövägen finns blandskog med inslag av blöta partier. Samma            
 karaktär gäller även nordost om Dunövägen, angränsande till ”skolskogen”. Klass I gäller i nära anslutning till      
 Dunövägen. I övrigt finns här kalhyggen och planterad barrskog, vilka klassificeras som II-III. Flertalet stigar       
 finns inom området, vilka bör tas hänsyn till då rörelsestråk är viktigt för tillgängligheten. 



SPRIDNINGSKORRIDORER I LANDSKAPET
I kartan ovan kan man tydligt se hur olika naturmiljöer hänger samman och bildar värdefulla spridningskorridorer för växter 
och djur. Det är av yttersta vikt att området behåller en sammanhängande struktur av grönska, vilka ha en nyckelfunktion 
för områdets biologiska mångfald. En sammanbunden grönstruktur främjar också människor möjlighet att röra sig inom 
området. 

Ekmiljöerna är tillsammans med strandängarna av högsta nationella intresse ur naturvårdssynpunkt där beteshävd är en 
viktig förutsättning för fortsatt bevarande. Beteshävd för bevarande av strandängar och ett öppet kulturlandskap är inte bara 
kostnadseffektivt utan också ett uppskattat inslag i landskapet. Fortsatt dialog med markägare kommer att hållas. 
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Kartan ovan visar rekreativa och ekologiska miljöer som delvis ligger till grund för motivering av bebyggelseområden. 



SÖDRA STADEN MOT FRAMTIDEN 
TEMA 1: Landskap och kulturhistoria

UTVECKLADE VATTENRUM GENERERAR ÖKAT 
STADSLIV
Vatten som stadsbyggnadselement är både dynamiskt, ut-
manande och berikande. Dess starka attraktionskraft skapar 
miljöer där både djur och människor vill leva och vistas. Trä-
spänger, utökade stigar och broar kan bidra till bättre till-
gänglighet och fler attraktiva offentliga stadsrum som i sin 
tur genererar ökat stadsliv.

Södra staden har ett naturligt inslag av mycket vatten i sin 
uppbyggnad, vilket är en unik förutsättning för att utveckla 
spännande stadsmiljöer. Genom att återskapa dammar och 
vattenytor på igenväxta, låglänta vassområden kan man öka 
attraktionskraften och ge större möjligheter till ett rikt soci-
alt, ekologiskt och kulturellt liv. Öppna dagvattenledningar 
från både befintliga och nya strukturer leder dagvattnet ge-
nom vattentrappor och kanaler till uppsamlingsdammar som 
skapar vattenspeglar i landskapet. 
 

Exempel på dagvattendamm i ett bostadsområde i Växjö. Foto: Veg Tech AB
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Kartan visar bland annat föreslagen dagvattendamm för en effektivare och mer aktiv dagvattenhantering inom planområdet. 



STRATEGIER FÖR ÖKAD VATTENKVALITET I VÄSTRA SJÖN
En långsam tillrinningsprocess med fördröjda vattenmagasin ger inte bara en bättre reningsprocess utan är ofta ett populärt 
inslag i naturen med goda rekreationsmöjligheter. Om dagvattenhanteringen integreras på ett effektivt, säkert och gestalt-
ningsmässigt bra sätt inom bostads- och skolområden så kan vatten som stadsbyggnadselement även fungera som ett viktigt 
pedagogiskt verktyg. För att uppnå en effektiv dagvattenrening bör vattnet få så lång uppehållstid som möjligt, passera va-
rierande djup, luftas genom porling och fall samt genomströmma olika växtlighet. Vid minskat flöde kan det bli aktuellt med 
pumpning av vatten, vilket i sig bidrar till ökad rening. 

Kartan på föregående sida visar ett blått skrafferat område som under vissa perioder översvämmas. Hit leds det mesta av Rin-
kabyholms dagvatten, vilket rinner mer eller mindre orenat ut i Västra sjön. Under senare år har näringsämnen i dagvattnet 
lett till övergödning inom planområdet, vilket i sin tur bidragit till ett rikt vassbestånd. Genom att gräva ut delar av området 
till en öppen damm och aktivt arbeta med att rena tillrinningsvatten kan man skapa en effektivare dagvattenhantering där 
renare vatten leds ut i skärgården. Det kan på så sätt bidra till en ökad vattenkvalitet för hela Västra sjön.
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En effektivare dagvattenhantering minskar vassens utberedning i Västra sjön. Foto: Olof  Persson



FÖRESLAGEN BOSTADSUTVECKLING
Kartan till höger visar föreslagen framtida bostadsutveckling 
för området. Exploateringen är uppdelad utifrån olika om-
råden där tre olika bostadsformer är representerade: Flerfa-
miljshus, rad-/parhus och villor. Gränserna mellan områdena 
är väldigt generella där varje område består av en övervägan-
de majoritet av respektive boendeform. Det innebär att ett 
område med mestadels villor mycket väl kan innehålla både 
flerfamiljhus, rad- och parhus. På så sätt kan man skapa en 
blandning med goda förutsättningar för en väl fungerande 
struktur inom nya bostadsområden, men också mellan nya 
och redan befintliga områden.  

Den nya strukturen är framarbetad utifrån flera olika för-
utsättningar så som höjdnivåer i landskapet, geotekniska 
förhållanden, markägoförhållanden, bullerutredningar från 
befintlig och ny E22, riksintressen, natur- och kulturvärden, 
ledningsrätter, tidigare planprogram (2001) samt genomför-
da medborgardialoger. Kommunen har under flera år, senast 
under våren (2014), genomfört fältbesök och inventeringar 
av naturvärden och rekreativa miljöer. Det materialet ligger 
också till grund för föreslagen exploatering där man på ett 
mer detaljerat sätt kan motivera för vilka områden som fö-
reslås bebyggas respektive bevaras och utvecklas för bland 
annat rekreation. Samma resonemang är också fört utifrån 
den jordbruksmark som anses skälig att bebygga. 

Tankegångar kring bostadsstrukturen är även till stor del 
framarbetad utifrån två av de vinnande förslagen i Europan 
arkitekttävling där tjänstemän och politiker diskuterat struk-
tur med representanter från vinnande team. Med utgångs-
punkt i föreslagen markanvändning och exploateringsgrad 
har man skapat ett underlag som kommunen har kunnat räk-
na på beträffande bostadsfördelning. Förslaget i utställnings-
handlingen bör kunna generera totalt cirka 900 bostäder, 
varav 400-500 är lägenheter i flerfamiljshus, 200 är rad- eller 
parhus (400 m2) och cirka 230 är villatomter (750 m2), vilka 
ger ett bra tillskott till den kommunala tomtkön.  

SÖDRA STADEN MOT FRAMTIDEN 
TEMA 2: Boende och befolkning

En av målsättningarna med Södra stadens utveckling är att 
området ska vara en stadsdel som främjar mångfald, rätt-
visa och social hållbarhet. Det kan bland annat uppnås ge-
nom att erbjuda en tydligare koppling till Kalmars stadsliv 
samt ett mer varierat bostadsbestånd som skapar förutsätt-
ningar för en mer blandad befolkning.

ETT VARIERAT BOSTADSBESTÅND GER EN     
BLANDAD BEFOLKNING
I ett framtida Södra staden vill man se en kompletterande 
boendeform till den så starkt dominerande villabebyggelsen 
inom området. Det finns en efterfrågan på varierande bostä-
der så som mindre bostadshus med små tillhörande tomter, 
flerfamiljshus, radhus och även parhus. Även studenter ska 
i framtiden kunna erbjudas boende inom området. Att bo i 
villa är en stark önskan hos många, särskilt hos familjer med 
barn. Det är framför allt känslan av att bo i villa som efterfrå-
gas, där upplevelsen av villakaraktär kan skapas genom flera 
alternativa lösningar. 

För att skapa en harmonisk helhet som stödjer ett väl fung-
erande vardagsliv för människor i alla åldrar och samhälls-
grupper måste nya områden kopplas samman med befintliga 
på ett bra sätt. I det arbetet är det viktigt att tillgängligheten 
mellan olika strukturer är god. Redan nu pågår flera bostads-
projekt och detaljplaner inom planområdet där bland annat 
Ekö, norra Rinkabyholm, Boholmarna och Hossmo får fler 
och bättre bostäder genom omvandling av sommarbostäder 
till permanentboende samt genom nyproduktion av villa-
tomter.

BLANDADE BOSTÄDER ÄR EN FÖRUTSÄTTNING 
FÖR ATT SKAPA EN ATTRAKTIV, JÄMSTÄLLD OCH 
SOCIALT HÅLLBAR STAD, VILKET OCKSÅ ÄR ETT 
AV DE VIKTIGASTE POLITISKA MÅLEN FÖR OM-
RÅDETS UTVECKLING
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Kartan ovan visar föreslagen bostadsutveckling utifrån de tre boendeformerna, villor, rad- och parhus samt flerfamiljshus. 



SÖDRA STADEN MOT FRAMTIDEN 
TEMA 2: Boende och befolkning
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Bildmontaget är hämtat från Europan arkitekttävling och är endast en idéskiss. 

Beträffande själva planförslaget så är tanken att området i nordväst (nr. 1 på kartan på föregående sida) till största delen ska 
bestå av rad- eller parhus där mindre tomter kan erbjudas. Bostadsområdet kan då på ett naturligt sätt integreras med intil-
liggande verksamhetsområde där mindre verksamheter förespråkas. På så sätt skapas också en naturlig avskärmning mot 
nya dragningen av E22. Inom område nr. 1 ingår också bostadsutveckling kring gamla Dörbylunds gård, där planarbete 
är påbörjat och ligger vilande i väntan på den fördjupade översiktsplanen. Även inom detta område krävs bullerdämpande 
åtgärder, eftersom området är starkt påverkat av buller från både befintliga och nya E22. Längs med befintlig E22 som efter 
ombyggnad blir stadsdelsgata föreslås övervägande flerfamiljshus. Där är det är viktigt att behålla en tydlig markkontakt. 
Därför förespråkas två våningar istället för flera. Möjligheten till verksamheter och service i bottenplan bidrar till ökad stads-
mässighet och ett rikare socialt liv. Öster om befintlig E22 förslås en del nya villatomter kunna erbjudas. Detta skapar en god 
balans mellan gamla och nya bostadsområden där en integrering av olika boendeformer är att föredra.  

Färdig golvhöjd för nya bostäder på 3,0 meter bör eftersträvas. 

Kopplingen och kontakten med kringliggande kustmiljö måste stärkas. Vatten har en betydande attraktionskraft och kan 
starkt bidra till att öka efterfrågan på bostäder inom området. Tillgängligheten till havet måste stärkas både fysiskt och visu-
ellt.  

Nya bostäder i nära anslutning till redan befintlig bebyggelse måste stämma väl in i den boendemiljön som så starkt karaktäri-
serar området. Detta gäller inte minst på Ekö där området måste få behålla sin identitet som uppskattat sommarstugeområde.  
Ekö med sina höga rekreativa värden används dessutom flitigt av boende och besökare både inom och utanför planområdet.

Inom planområdets utveckling har man också diskuterat möjligheten att kunna erbjuda större markköp för utveckling av ex-
empelvis hästgårdar. Sådana hästgårdar är lämpligast väster om nya E22 och förutsätter att privata markägare vill sälja mark 
för det ändamålet. Redan idag finns en efterfrågan på den här typen av verksamhet, vilken också stärker områdets identitet 
som hästpräglat. Diskussioner har också förts utifrån att bygga gemensamhets- och växthus inom områden med flerfamiljs-
hus där boende kan träffas för att odla, mötas och skapa en god gemenskap i området. I en sådan diskussion måste dialog 
föras med berörda markägare. 



I tankesättet att planera utifrån lokala förutsättningar ingår 
att stödja lokala material såsom trä, glas och vass, vars råma-
terial är en stor naturtillgång i Småland. Fler bostäder kom-
mer byggas i Södra staden där byggande i bland annat trä 
är ett sätt att nå nationella, regionala och lokala miljömål. 
Träregion Smålands vision är att Småland år 2020 är en le-
dande träregion i Europa där hela produktionskedjan finns 
representerad i Småland. Genom att använda lokala material 
som byggmaterial i bostäder, broar, spänger och vägar kan vi 
främja en energieffektiv och hållbar bostadsmarknad.

En hållbar samhällsplanering innebär att skapa attraktiva 
områden där människor vill bo och vistas. För att öka områ-
dets attraktion och för att skapa en kommunal, regional och 
kanske också en nationell målpunkt, kan ett framtida spets-
projekt gällande arkitektur och stadsbyggnad bli möjligt. Ett 
område som visar på tydlig stadsmässighet, främjar lokalt 
producerade byggmaterial, stödjer social interaktion och ut-
går från natur- och kulturvärden som en drivkraft istället för 
en begränsning. Ett sådant projekt kan ge mycket god mark-
nadsföring och bidra till hela stadens attraktivitet. 

Naturum Tåkern i Östergötland är ett exempel på byggnadskonst av lokala mate-
rial - vass. För byggnaden fick Wingårdh Arkitektkontor Kasper Salin-priset 2012. 
Foto: Hans Olofsson Bildmontaget är hämtat från Europan arkitekttävling och är endast en idéskiss. 
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ARKITEKTUR UTIFRÅN LOKALA FÖRUTSÄTT-
NINGAR
Stadsplanering utgår inte bara från sociala ställningstagan-
den. Även fysiska omständigheter så som klimatförändringar 
och landskapsförutsättningar måste integreras i planeringen. 
Låg marknivå, geotekniska förhållanden och förväntade 
havsnivåhöjningar kräver en modern stadsplanering som 
är hållbar över tid. Att bygga utifrån landskapets förutsätt-
ningar ger inte bara spännande och attraktiva stadsmiljöer, 
utan skapar också ett resultat som är ekonomiskt hållbart i 
ett längre perspektiv.



Skolområdet är beläget inom ett område som i framtiden 
kommer att byggas ut med villor, rad- och parhus. Bebyg-
gelsen här kommer att vara låg och harmoniera med skolans 
verksamhet. Hänsyn måste tas till buller från nuvarande E22 
och till kringliggande bostadsområden. Vid ombyggnation 
av E22 till stadsdelsgata kommer lägre hastighet, minskad 
trafikmängd, lägre ljudnivåer, bättre tillgänglighet samt goda 
kommunikationer vara mycket positivt för skolans framtida 
verksamhet. God tillgång på gröna utomhusmiljöer är en 
förutsättning för att kunna bedriva en god pedagogisk verk-
samhet. Det är därför viktigt att i så stor utsträckning som 
möjligt bevara och tillgängliggöra naturområden som finns 
i närmiljön.

DET FINNS EN ENIGHET I ATT FRAMTIDA SKOLA, 
FÖRSKOLA, IDROTTSHALL OCH BIBLIOTEK SKA 
PLACERAS TILLSAMMANS, FÅ ETT CENTRALT 
LÄGE MED NÄRHET TILL KOMMUNIKATIONER

Det ska vara enkelt att ta sig till och från skolans område och 
platsen ska upplevas trygg och säker av såväl elever, personal 
som föräldrar. Buller, god utemiljö och närheten till natur-
områden är också viktiga aspekter att ta hänsyn till. 
Det finns redan idag ett behov av ökade förskoleplatser, 
vilket kommer att prioriteras vid framtida utveckling. Fort-
satt utbyggnad planeras med en ny förskola som på sikt kan 
innehålla 6 avdelningar. Därefter behöver skolan byggas ut, i 
första hand för förskoleklass till årskurs 6 och senare kanske 

FLER INVÅNARE KRÄVER UTÖKADE UTBILD-
NINGS- OCH OMSORGSPLATSER
I Kalmar kommuns budget står det att framtida utveckling 
av Södra staden ska kunna tillgodose det ökade behovet av 
utbildnings- och omsorgsplatser för området. Kommunens 
planberedskap för skola och förskola måste hänga intimt 
samman med planeringen av bostadsområden. Vanligtvis blir 
det först en ökad efterfråga på förskoleplatser och därefter 
på platser i skolan. 

Enligt beräkningar finns det ett behov av cirka 27 000 m2 
markyta för att på ett bra sätt kunna etablera ett skolområde 
med idrottshall varav 6 000 m2 till förskola. Att bygga ut be-
fintligt skolområde anses inte som ett aktuellt alternativ då 
framtida E22 kommer begränsa skolmiljön. 

Kartan till höger visar en föreslagen placering för framtida 
skolområde där man tänker sig en uppdelning på båda sidor 
om Dunövägen. Skolområdet kommer då att ligga i direkt 
anslutning till den flitigt använda ”skolskogen”. Placeringen 
är vald utifrån flera betydande förutsättningar så som plats 
för framtida utbyggnad, markägoförhållanden, geoteknik 
och marknivåer. Nytt skolområde är en komplettering till be-
fintligt, där nuvarande skolområde kommer vara kvar, även 
då nytt byggs till.  

Befintlig förskola Solen, vid nuvarande centrum, har idag 
två avdelningar med tillfälligt bygglov som går ut 31 decm-
ber 2015 (liten röd markering i kartan till höger). Förskolan 
använder idag den intillliggande parkmarken för utevistelse. 
Förskolans platser är nödvändiga för att tillgodose behovet av 
förskoleplatser inom området. För att mera långsiktigt kunna 
tillgodose kravet på en acceptabel utemiljö behöver dock de-
taljplanen förändras så att allmänplatsmarken legaliseras för 
förskolans behov. Nuvarande centrum är också utpekat i den 
fördjupade översiktsplanen som möjligt utvecklingsområde 
för bostäder. Vid en eventuell flytt av befintlig matvarubutik 
till nytt centrumläge är en möjlighet att omvandla marken för 
bostadsändamål. 

SÖDRA STADEN MOT FRAMTIDEN 
TEMA 3: Service och verksamheter

Behovet av ökade förskoleplatser förväntas öka först. Foto: Malin Gustavsson
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Kartan ovan visar föreslagen placering för kompletterande skolområde (rött område), nytt centrumläge (svart skaffrering) samt omvandling av E22 till stadsgata (röd 
sträckning).  



SÖDRA STADEN MOT FRAMTIDEN 
TEMA 3: Service och verksamheter

VARIERANDE VERKSAMHETER ÄR EN VIKTIG  
MOTOR I OMRÅDETS UTVECKLING
Den variation av olika verksamheter som finns inom Södra 
staden idag måste fortsätta att blomstra. Likväl måste också 
nya verksamheter skapas, då behov och efterfrågan ökar 
med framtida utveckling. Det finns redan idag flertalet in-
tressenter som visat ett behov av att utveckla sina företag 
inom området. Kalmar Öland Airport, Kalmar travet och 
Miljöteknikforum är samtliga verksamheter med stor utveck-
lingspotential, som är viktiga för Södra stadens framtid. En 
tydligare koppling och ökad tillgänglighet stärker områdets 
ställning som en modern, attraktiv och aktiv stadsdel.   

Ekö udde, vilken används flitigt av boende både inom och ut-
anför området, är ett populärt rekreationsområde. Vid flerta-
let medborgardialoger har det framkommit önskemål om att 
vitalisera udden och utveckla dess natur- och kulturvärden 
för allmänhetens intresse. Genom att erbjuda verksamheter i 
liten skala, anpassade efter säsong så som kioskverksamhet, 
kajakuthyrning och allmän samlingslokal, kan den rika miljön 
nyttjas av fler människor. 

Bokaler i Rosengård, vilka både är bostäder och verksamhetslokaler. 
Foto: Ulf  Lijankoski
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UTÖKADE SERVICE- OCH CENTRUMFUNKTIONER 
SKAPAR MER STADSLIV
Att skapa centrala, offentliga stadsrum där människor kan 
mötas och integreras ger ökat stadsliv. En levande stadsdel 
som ger utrymme för ett vardagligt, modernt och aktivt liv 
bidrar till stadens attraktivitet. Det otydliga centrum med 
få servicefunktioner som idag finns inom området behöver 
stärkas. Vid omvandling av E22 till en lokal stadsdelsgata ges 
ökade möjligheter till service- och centrumfunktioner. Sänkt 
hastighet, företräde för gående och cyklister samt ett nytt 
stadsrum underlättar för människor att mötas i det vardagliga 
livet. Kombinerade lokaler med verksamheter i bottenplan 
och boende ovanpå möjliggör inte bara för ett levande cen-
trum, utan främjar också social hållbarhet genom varierande 
boendeformer. Det finns flera exempel där områden med så 
kallade ”bokaler” har upprättats med ett lyckat resultat. 

Framtida centrumfunktioner bör ligga i direkt anslutning till 
befintlig E22 och utgöra diverse serviceverksamheter som 
underlätta det vardagliga livet i Södra staden. Ett stråk som är 
särskilt intressant att utveckla för service är sträckan mellan  
infarterna för Ekövägen och Dunövägen. Förslaget ger ut-
rymme för äldreboende som med fördel skulle kunna byggas 
i anslutning till centrumläget. Dagligvaruhandel bör förläg-
gas inom stråket för centrumfunktioner och inte inom övriga 
utpekade verksamhetsområden. 

En ny centrumfunktion med verksamheter och servicemöj-
ligheter i anslutning till befintlig E22 får vid framtida utveck-
ling österut, en mer tydlig central placering i området. Det nya 
stadsrummet kan då också fungera som en viktig länk mellan 
ny och befintlig struktur. Man ser gärna en utveckling av en 
offentlig mötesplats, likvärdig ett torg samt goda möjligheter 
att parkera bil och cykel. Framtida centrum ligger inom be-
händigt avstånd till skolområdet i syfte att kunna samordna 
hämtning och lämning av barn i samband med uträttandet av 
dagliga ärenden. En sådan planering främjar också minskad 
användning av bil, vilket bidrar till färre avgaser, minskat bul-
ler samt en tryggare och trevligare utomhusmiljö.  

Från centrum ska det vara enkelt att röra sig ner mot vattnet 
där man också vill skapa en tydligare koppling till det omgi-
vande skärgårdslandskapet. 
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NÄRODLING - UTVECKLING AV JORDBRUKET 
MOT ETT MER EKOLOGISKT ALTERNATIV
Idag finns det en tydlig trend i att stödja ekologiska produk-
ter av olika slag. Detta gäller inte minst inom matproduktion 
där man under senare år sett en ökning av det ekologiska 
utbudet. I det sammanhanget ingår även stadsodling där 
småskalig matproduktion i urbana miljöer är ett tydligt ex-
empel. Parallellt ser vi en förtroendekris för processad mat. 

Även Kalmartravet har planer på att utveckla sin verksam-
het mot ett hästcentra där olika aktiviteter kring hästen kan 
bidra till att stärka företaget samt hästens ställning i områ-
det. Kalmartravet är av betydande vikt för inte bara Kalmars 
utan för hela regionens attraktivitet där dess verksamhet har 
ett sort regionalt upptagningsområde. Kommunen ser gärna 
ett fortsatt positivt samarbete med Kalmartravet. Det goda 
skyltningsläget vid Karlsro ses som en stor tillgång till att 
marknadsföra travets olika verksamheter där man ser över 
möjligheterna till utveckling av skyltningsläge.

Kartan visar exempel på stadsodling och är hämtat från Brunnshög i Lund som är tänkt att bli en ny stadsdel kring forskning. Karta: Lunds kommun

Det finns flera goda exempel på städer och områden som har 
arbetat fram lyckosamma strategier för att utveckla jordbru-
ket genom bland annat stadsodling och ekologiskt odlande. 
I forskningsområdet Brunnshög, Lund har man i samband 
med en ny stadsdel arbetat fram strategier för den här typen 
av utveckling. 

Södra staden har bra förutsättningar för lokal matproduktion 
och närodling som kan generera intryck, dofter och smaker. 
Begreppet lokal produktion kan också avse idéer eller andra 
produkter. Det finns flera områden som skulle kunna vara 
aktuella för den här typen av utveckling t.ex. i mötet mellan 
bebyggelse och jordbruk samt där marken är lägre än 2,5 me-
ter över havet och därför inte är lika lämplig för bebyggelse. 
Att utveckla den här typen av visioner kräver ytterligare dis-
kussioner med berörda markägare. 



SÖDRA STADEN MOT FRAMTIDEN 
TEMA 4: Kommunikation och                   
tillgänglighet

E22 SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR  
AKTIVITETER I RÖRELSE
Omdragningen av E22 från ett östligt till ett västligt läge om 
Rinkabyholm möjliggör för utveckling av området ner mot 
kusten. Vägens nuvarande centrala placering främjar alterna-
tiva färdmedel till bilen. Den nya stadsdelsgatan ska fungera 
som ett starkt kollektivtrafikstråk som alla i Södra staden bör 
ha god tillgänglighet till.

Den föreslagna strukturen för ny bebyggelse, öster om nu-
varande E22, ska stödja gång-, cykel- och kollektivtrafik på 
ett effektivare sätt än tidigare. Att se över trafiken till förmån 
för cyklister och fotgängarna främjar livet i staden. Längs 
nuvarande E22 ska kollektivtrafiken ha en tydlig roll, precis 
som cykeltrafiken till Ångloksleden som ska vara överordnad 
kopplingarna till lokalnätet. Beträffande lokalnätet så efter-
strävas att gena gång- och cykelstråk ska vara överordnad 
bilen. De större lokalgatorna bör ha en smal vägbana och en 
gestaltning som är anpassad till hastigheten 30 kilometer per 
timme. Motorfordon som korsar gång- och cykelstråken i lo-
kalnätet ska lämna företräde för de oskyddade trafikanterna. 
De allra minsta lokalgatorna ska utformas som gångfartsga-
tor där oskyddade trafikanter prioriteras. Dessa gaturum ska 
vara så pass smala att bara lägsta möjliga motorfordonshas-
tighet kan tillåtas.

Kollektivtrafikens hållplatser längs nuvarande E22 ska place-
ras i närhet till nya och befintliga infarter som korsar E22. I 
direkt närhet till busshållplatserna ska det finnas goda möj-
ligheter till cykelparkering för att främja byte av olika färd-
medel. Cykelparkeringarna kan med fördel utformas med tak 
för högsta kvalitet. Erfarenheter från andra projekt visar en 
stor potential i ökad kollektivtrafikanvändning om det finns 
goda cykelparkeringsmöjligheter i direkt anslutning till håll-
platserna.

VIKTIGA KOPPLINGAR GER ÖKAD TILGÄNGLIG-
HET
Beträffande den nya omdragningen av E22 så har kom-
munen haft ett gott och nära samarbete med Trafikverket 
i syfte att upprätta säkra och funktionella passager för ökad 
tillgänglighet för alla trafikslag. 

Nummer två i kartan till höger visar överfarten mot Smed-
by, vilken är en viktig förutsättning för att koppla samman 
Smedby med Södra staden. En betydande del för ökad till-
gängligheten är utveckling av cykelförbindelsen mellan norra 
Rinkabyholm, Karlsro och vidare mot Smedby. Cykelvägen 
måste vara gen, säker och attraktiv att röra sig längs med.
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PASSAGER VID NY OMDRAGNING  AV E22

Nedan följer en redovisning av nya passager och tra-
fikplatser vid omdragning av E22, vilka är tillhörande 
kartan till höger. 

1. Trafikplats Karlsro - planskild med på- och 
     avfartsramper.

2. Bro - Anpassad för jordbruksmaskiner, gående,
     cyklister och hästar. 

3. Bro - Anpassad för jordbruksmaskiner, gående,    
     cyklister och hästar.

4. Tunnel - Passage under Ångloksleden. Anpassad
					för	gång-	och	cykeltrafik.	Hästar	ej	tillåtna.	

5. Bro - Körväg. Möjlig för alla trafikslag. 

6. Bro - Körväg. Möjlig för alla trafikslag. 

7.	Trafikplats	Hossmo	-	planskild med på- och 
     avfartsramper.
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Kartan ovan visar passager (siffror) över eller under ny vägdragning av E22 samt utökad sträckning av Kalmarsundsleden (grön sträckning). 
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BEFINTLIG E22 FÅR NYA FUNKTIONER
Att förstärka kopplingen mellan västra och östra delarna 
av Rinkabyholm har tidigare inneburit en säkerhetsrisk vid 
passering av E22. Genom planskilda trafikkorsningar, över-
ordnade passager och sänkt hastighet kan tidigare barriärer 
i landskapet överbyggas. Ökad tillgänglighet för gående, cy-
klister och även hästar möjliggör för nya upplevelser i land-
skapet. Genom en effektiv kollektivtrafik kan Södra staden 
bättre knyta an till övriga kommunala, regionala och natio-
nella målpunkter.

E22 är i nuvarande utformning en Europaväg som inte 
speglar dess framtida användning som stadsdelsgata. Sektio-
nen är bred och inbjuder till höga hastigheter. Busshållplat-
serna är utformade för att främja bilens framkomlighet och 
övergångsställen har en bristfällig utformning när det gäller 
trafiksäkerhet. 

OMVANDLING AV E22 TILL STADSGATA 
Den framtida utformningen bör ha en betydligt smalare 
vägbana som ger plats för gång- och cykeltrafik längs med 
E22. Övergångsställen bör utformas på ett säkert och tyd-
ligt sätt utan att hindra jordbruksmaskiners framkomlighet. 
Busshållplatsernas utformning ska bidrar till de oskyddade 
trafikanternas säkerhet. 

Den nuvarande raka sträckningen kan med fördel brytas i 
någon punkt så att hastigheten ytterligare sänks. Dock är 
det viktigt att kollektivtrafikens framkomlighet inte påverkas 
negativt, likaså resenärers resekomfort. En långsammare rö-
relse i staden till fots eller till cykel bidrar till att människor 
kommer att vistas och uppehålla sig längre i den offentliga 
miljön. Gatans utformning bör också vara avståndsmässigt 
effektiv och detaljrik så att människor kan uppleva gaturum-
met intressant att vistas i. 

Till höger redovisas två principsektioner över den nya stads-
delsgatans centrala och yttre delar. Utformningen är inte i 
detalj bestäm utan diskussioner har förts utifrån koncept 
och uttryck. Den centrala delen sträcker sig från infarten vid 
pumpstationen, söder om ångloksleden, hela vägen fram till 
Dunövägen. I den centrala delen ingår det nya centrumet 
med tillkomna servicefunktioner och verksamheter. Utfor-
mingen är tänkt att innehålla någon form av trädplantering, 
har gång- och cykelväg på båda sidor om körbanan samt 
få en mer stadsmässig karaktär genom materialval så som 
granitkantsten och betongplattor på vissa delar. Området 
mellan E22 och Rinkabyholm, där en vägkorridor löper, bör 
befintligt trädbestånd med vegetation gallras. På så sätt kan 
man framhäva större, enskilda träd som stärker gatans ka-
raktär som stadsdelsgata. 

Norr och söder om stadsdelsgatans centrala delar finns det 
som man benämner som två yttre sektioner. Dessa avgrän-
sas av två mittrefuger på respektive sida. De två nordliga 
refugerna finns redan idag varav den ena består av strand-
råg och den andra av smalkronig oxel. Den yttre vägdelen i 
söder bör kompletteras med två mittrefuger med likvärdig 
plantering. Där möjlighet finns kan man också utöka bred-
den på refugerna. 

 

Den nordligaste av två befintliga mittrefuger som idag finns på befintlig E22. 
Foto: Jan Magnusson
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Principskisser över omvandlingen av E22 till ny stadsgata. Sektionerna visar gaturummets utformning av vägsträckans centrala delar (överst) respektive yttre delar (un-
derst) och är endast ett koncept till utformning.  
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UTÖKADE STIGAR OCH VANDRINGSLEDER
Genom tidigare medborgardialoger har det framkommit 
starka önskemål om att utveckla Kalmarsundsleden för ökad 
tillgänglighet längs med kusten. Som tidigare beskrivits så är 
vandringsleden bristfällig på sina håll och är därför svårt att 
röra sig längs med på ett bra och säkert sätt. Den vackra na-
turen med höga natur- och kulturvärden är värdefull att till-
gängliggöra så att en bred allmänhet får möjlighet till ett rikt 
och aktivt friluftsliv. En ny, föreslagen sträckning av Kalmar-
sundsleden är presenterad i kartan på tidigare uppslag där 
vissa förstärkningar i form av broar och spänger kan behöva 
göras. Dialog med berörda markägare har tidigare hållits 
men måste förankras ytterligare vid närmare genomförande. 

ATT STÄRKA HÄSTENS ROLL I LANDSKAPET
Som nämnts i tidigare kapitel är området starkt präglat av 
hästar och aktiviteter kopplade till hästen och har en bety-
dande roll både i lantbruket, för rekreationen och genom 
olika verksamheter. Därför är det viktigt att även tillgänglig-
heten för hästar utvecklas i takt med att den nya stadsdelen 
växer fram. Kartan till höger visar en föreslagen utveckling 
av framtida, möjliga ridvägar där även områdets mindre och 
större hästgårdar redovisas. Materialet grundas på tidigare 
inventeringar av framtida ridmöjligheter men också på ny-
ligen genomförda fältbesök utifrån hästens framkomlighet 
i landskapet. Den streckade dragningen visar på ridvägar 
som kräver vissa åtgärder för att bli ridbar. För att ytterligare 
binda ihop Södra staden med övriga Kalmar har man valt 
att även inkludera Kalmar dämme som har höga naturvär-
den och som redan idag används flitigt av hästburna. Vissa 
kopplingar utmed jordbruksmark kräver berörda markägares 
tillstånd för att genomföras. 

I det arbetet har man också tittat på vilka passager över olika 
vägar som finns idag och vilka som kan utvecklas i fram-
tiden. I samarbetet med Trafikverket gällande nya E22 har 
man anpassat flera nya överfarter för passage med hästar, där 
särskilt bron vid Dörbylund är utformad utifrån hästens krav, 

Foto: Jan Magnusson
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Utredningsområden för:

vilket tidigt varit ett önskemål från Kalmartravets sida. Befintligt motionsspår vid Dörbylund kommer efter omdragning av 
E22 att genomkorsas av vägen där ökade bullernivåer förväntas uppmätas. Då det ökade bullret inte är särskilt lockandet för 
motionärer så har en tidig tanke därför varit att den norra delen av motionsspåret blir möjlig för hästar att använda. På så sätt 
kan man skapa möjligheter för hästar att rida på en upplyst skogsbelägen slinga, vilken kan användas året om, dygnet runt. 
Dessutom får man då också en ridmijlö där trafikvana och trafikstörning kan tränas. 

Flera av de ridbara vägarna är också möjliga för ökad framkomlighet för gående och cyklister. Kopplingen mellan Rinka-
byholm via Kalmartravet norrut till Smedby kommer förstärkas med en utökad gång- och cykelväg. En sådan utveckling 
främjar inte bara rörelsen mellan Södra staden och Västra staden (Smedby) utan möjliggör också för en genare och säkrare 
väg till Kalmartravets verksamheter. 

Kartan visar framtida möjliga ridvägar och passager med häst inom området. 



4. VERKTYG TILL     

Bildmontage: Europan arkitekttävling

ETT LYCKAT RESULTAT KRÄVER GOD  
PLANERING

Att genomföra visioner på ett effektivt och lyckat sätt 
kräver användbara verktyg. I jakten på kunskap, har 
man i arbetet med Södra staden använt sig av flera 
olika verktygslådor. För att ge visionen rätt riktning 
måste man dessutom ha en tydlig handlingsplan. 
Eller som ett japanskt ordspråk säger:  

 ”En vision utan handling är en dagdröm, men  
 en handling utan vision är en mardröm” 



FÖRVERKLIGANDE



Utifrån de strategier, visioner och förslag som är presentera-
de kring Södra stadens utveckling behöver det finnas verk-
tyg till förverkligande. Dessa verktyg innefattar allt ifrån 
ekonomi, etappindelning, byggherrar och intressenter till 
samverkan mellan olika pågående projekt.

EKONOMI I PROJEKTET
I arbetet med att förverkliga förslagen beträffande Södra 
stadens visioner, följer både kostnader och intäkter. Dessa 
fungerar som ett viktigt underlag för de beslut som ska fattas 
inför framtida detaljplaner. Utformning och lokalisering av 
exploateringsområden och kommunala verksamheter påver-
kar det ekonomiska utfallet. Ju tidigare i planprocessen som 
de ekonomiska utfallen redovisas, desto större möjlighet att 
göra anpassningar för att påverka resultatet. Bedömningarna 
ska ses som inledande indikationer på de ekonomiska konse-
kvenserna av utveckling enligt den fördjupade översiktspla-
nen för Södra staden. Exempel på kostnader och intäkter är 
enligt följande:

Bedömda kostnader:

• Räntekostnader avseende förskottering för ny sträckning 
av E22 - ca. 230 miljoner

• Kommunala anläggningar och servicefunk-  
tioner såsom skola, förskola, idrottshall, bib-  
liotek, vårdinrättningar och allmänna platser 

• Infrastruktur och grönytor - ca. 240 miljoner
• Omvandling av E22 till lokalgata - ca. 40 000 kr/m för 

den centrala delen och 29 000 kr/m för de två yttre 
delarna.

Bedömda intäkter: 

- Markförsäljning - ca. 180 miljoner
- Verksamhetsutövare
- Turism

 

ekonomi
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KOSTNADER
Beträffande kostnader så finns en summa på cirka 230 miljo-
ner kronor som kommunen har förskotterat Trafikverket för 
att tidigarelägga byggstarten av E22:ans omdragning. Kost-
naden är tillfällig eftersom det är en förskottering, vars ränta 
är den reella kostanden som belastar projektet. Det politiska 
målet med förskola, skola, idrottshall och bibliotek inom 
området medför också en kostnad som inte är ytterligare re-
dovisad. 

När man presenterar en kostnad för infrastruktur och grön-
ytor på 240 miljoner så bygger den på ett intervall mellan 
200-335 miljoner kronor. Intervallet baseras på beräkning-
ar utifrån de två vinnande Europanförslagen, där man valt 
att arbeta vidare med en kombinerad struktur utifrån dessa 
förslag. Kostnaden regleras också givetvis utifrån material-
val och exakt ytberäkning. Den föreslagna exploateringen är 
arealmässigt något mindre än Europans andrapristagare. I 
beräkningen ingår gatukostnader, geoteknisk undersökning, 
busshållplatser, konsultkostnader, planteringar, allmän ge-
staltning och gestaltningsprogram. Kostnader som däremot 
inte ingår är flytt av ledningar, detaljplaner samt utfyllnad 
och sanering. 

Vid omvandling av E22 till stadsdelsgata finns även här ett 
generöst spann att förhålla sig till. Enligt rimlig beräkning 
bör man uppskattningsvis hamna på cirka 40 000 kr per löp-
meter för den centrala delen av vägen och på cirka 29 000 kr 
per löpmeter för de båda yttre delarna. Kostnader i samband 
med omvandlingen av E22 kommer under en andra etapp 
av områdets utveckling (se nästa kapitel - etappindelning). I 
kalkylen har man räknat på en fördelning av asfalt, betong-
platta, granit kantsten och växtlighet. Kostnader för eventu-
ell skelettjord och belysning är inte inräknade.

INTÄKTER
Vid exploatering av ny bebyggelse inkommer en del intäkter 
från kommunal markförsäljning. Tidigare beräkningar visar 
att cirka 230 villatomter och 200 rad- och parhus kan säljas, 
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Mark ägd av Kalmar kommun

Kartan visar kommunens markinnehav inom planområdet som bör generera ökade intäkter i form av markförsäljning. 

PÅ LÄNGRE SIKT KAN STADSDELEN MED ALLA 
DESS BOSTÄDER, ATTRAKTIVA MÖTESPLATSER, 
UTVECKLADE NATURVÄRDEN OCH FÖRBÄTT-
RADE SERVICEFUNKTIONER GENERERA FLER IN-
VÅNARE OCH VERKSAMHETSUTÖVARE, EN UT-
VECKLING SOM GYNNAR HELA KOMMUNEN. 

vilket skulle kunna generera cirka 180 miljoner kronor till 
kommunen. I den summan har man utgått ifrån cirka 500 
000 kr för en villatomt och cirka 250 000 kr för ett rad- eller 
parhus. Till intäkterna tillkommer en del utgifter i form av 
detaljplaner, projektering, fastighetsbildning och utformning 
av allmänna platser. I kalkylen tillkommer också intäkter från 
verksamhetsutövare och för ökad turism. 



ETAPPINDELNING
Omdragning av nya E22 kommer enligt aktuell tidplan att 
börja byggas våren 2016 och vara färdig under 2018. Fram 
tills dess att vägen står färdig är det flera projekt som kan 
startas. Det samma gäller utveckling av områdets natur- och 
rekreationsvärden där man i ett mycket tidigt skede kan ar-
beta fram siktlinjer mot Västra sjön så att en bättre koppling, 
fysiskt och visuellt kan skapas till skärgården. 

Utvecklingen av området kommer att ske etappvis där man 
gör en första prioritering för förskola, eftersom det inom 
kort kommer finnas ett behov av förskoleplatser. I takt med 
att fler invånare flyttar hit blir det också aktuellt att bygga ut 
resterande skolområde i form av skola, idrottshall och bib-
liotek. Även då planarbete för skolområdet ligger i ett tidigt 
skede, kanske det inte blir aktuellt att bedriva skolverksam-
het förrän nuvarande E22 är omvandlad från Europaväg till 
stadsdelsgata. Om trots så är fallet är det viktigt att tillsam-
mans med Trafikverket arbetar fram en gemensam lösning 
för säkra passager för barn och vuxna som korsar vägen. I en 
första etapp finns det också med planer på att bygga villor i 
anslutning till det nya skolområdet, öster om E22. 

För att kommunen ska blir formell huvudman för befintliga 
vägar inom främst Rinkabyholm behöver bestämmelserna 
beträffande nuvarande detaljplaner ändras. Detta arbete sker 
inom samtliga etapper. 

Inom planområdet finns även en del pågående bostads-
projekt som idag ligger vilande för att invänta den fördju-
pade översiktsplanens antagande. Det gäller till exempel för 
området kring Ekö, där dialog förs mellan kommunen och 
nuvarande markägare. Vid norra Boholmarna finns ett an-
tal tomter framtagna som just nu finns ute till försäljning. 
Omvandling av sommarbostäder till permanentboende sker 
bland annat i Hossmo och på Ekö. I en andra etapp finns 
också ett jordbruksområde väster om Rinkabyholm utpekat 
för bostadsbebyggelse som i dagsläget inte brukas. Området 
har höga rekreativa omgivningar i form av skogspartier. Det 

etappindelning
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befintliga motionsspåret vid Dörbylund, som ligger inneslu-
tet i en upphöjd skog, ger en god ljuddämpande effekt från 
väg 25 och upplevs därför som väldigt tyst. Inom det utpe-
kade området föreslås en lägre bebyggelse i form av rad- och 
parhus. Ny infrastruktur så som vägar, vatten och tele, kan 
med fördel kopplas på redan befintligt nät. 

Ombyggnad av E22 från Europaväg till ny stadsdelsgata 
kommer ske under områdets tredje etapp. Det samma gäller 
för utveckling av nya centrum- och service funktioner, som 

TIDPLAN FÖR UTBYGGNAD

•	 Etapp 1 (2015):
        - Start detaljplan för skolområdet, främst förskola
       
•	 Etapp 2 (2015/2016)
        - Återuppta detaljplanearbetet för Ekö
        - Start detaljplan för bostäder, alla boendeformer

•	 Etapp 3 (2016/2017): 
        - Omvandling av befintlig E22 till stadsdelsgata
        - Byggstart för ny E22 år 2016 och                                                                         
           färdigställande år 2018 
        - Utveckling av nya centrumfunktioner
        - Start detaljplan för bostäder, anslutning centrum

•	 Etapp 4 (2017/2018): 
        - Start detaljplan för bostäder, alla boendeformer

•	 Etapp 5 (2018/2019): 
        - Start detaljplan för bostäder, alla boendeformer

Verksamhetsutveckling samt utbyggnad av service- 
och rekreationsmöjligheter sker parallellt med de 
olika etapperna. 
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Kartan visar de olika etapputbyggnaderna för Södra stadens utveckling. 
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Etapp 1

kommer utvecklas parallellt med omvandlingen av E22. Även bostadsområden av villor, rad- och parhus samt flerfamiljshus 
i anslutning till nuvarande E22 kommer kunna startas i denna etapp. Det samma gäller för bostadsområden inom redan 
befintlig struktur i Rinkabyholm. Den fjärde etappen innehåller flera stora bostadsutvecklingsområden av blandad karaktär, 
både söder, norr och öster om Rinkabyholm. 

I en efterföljande etapp ligger resterande föreslagna bostadsområden där bland annat området längst österut ingår. Detta 
område ligger på ett höjdparti och erbjuder en slående utsikt över Västra sjöns skärgårdslandskap. På ett sådant, mer exklu-
sivt läge, ska finnas utrymme för såväl villor som för rad-, par- och flerfamiljshus. Förhoppningen är att ett spetsprojekt som 
det sistnämnda kan öka områdets attraktivitet ytterligare. Inom detta område har det också diskuterats kring ett högre hus 
med tillgänglig utsikt för alla och som även fungerar som ett landmärke för området. I samtliga etapper finns en ambition att 
kunna erbjuda bostäder från alla de olika boendeformerna, så som villor, rad-, par- och flerfamiljshus. 



DIALOG MED BYGGHERRAR, INTRESSENTER  
OCH POLITIKER
För att får en tyngd och en hållbar ekonomisk plattform till 
Södra stadens utveckling är det viktigt att involvera represen-
tanter från byggbranschens olika delar. I maj 2014 träffades 
intressenter, byggherrar och mäklare för att diskutera Södra 
stadens utveckling gällande byggnation, markanvändning, 
etappindelning och genomförandefrågor. Den här typen av 
dialog är också ett bra tillfälle för kommunen att informera 
om pågående planarbete, skapa en förståelse för planområ-
dets intentioner och utvecklingspotential samt för att kart-
lägga byggbranschens önskemål. Under mötet kom det fram 
flera nya och intressanta ställningstagande som är inklude-
rade i utställningshandlingen. Ytterligare dialog kommer att 
hållas efter planens antagande. 

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter var i mars 2014 in-
bjudna till workshop för att tillsammans med kommunens 
tjänstemän och två av de vinnande teamen i Europan arki-
tekttävling diskutera Södra stadens utveckling. Diskussioner 
fördes utifrån olika strukturer till utveckling som de olika 
teamen fick presentera. En viktig utgångspunkt för diskus-
sion var områdets förutsättningar så som marknivåer, led-
ningsrätter, markägoförhållande, riksintressen, naturvärden 
och geoteknik På mötet var merparten av de politiska parti-
erna representerade.

Smålandsnytt fanns på plats och gjorde ett reportage om 
workshopen samt intervjuade tjänstemän, politiker och vin-
nande arkitekter på plats i området. 

dialog och samverkan
VERKTYG TILL FÖRVERKLIGANDE 
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MEDIAS ROLL I FRAMTIDA UTVECKLING
Medias framställning av Södra stadens utveckling har en vik-
tig roll för allmänhetens och politikers uppfattning. Olika 
kanaler kan användas för att sprida föreslagna idéer och vi-
sioner som finns för området. En öppen dialog främjar ett 
gynnsamt arbetsklimat mellan alla parter.

SAMVERKAN MELLAN OLIKA PÅGÅENDE 
PROJEKT
I dagsläget finns det flera pågående projekt som involverar 
hela eller delar av Södra stadens utveckling. Att nämnas bör 
Miljöteknikforum (MTF), vars verksamhet i Kalmar Dämme 
främjar förståelse och kunskap utifrån de rekreativa miljöer 
som finns i dämmet. I det arbetet finns en förebild i Örebros 
Oset, där tidigare soptipp, oljehamn, industri och militärt öv-
ningsområde har utvecklats till ett naturreservat med cirka 
500 000 besökare per år. Grundaren av Oset, Mats Rosen-
berg har vid flera tillfällen bjudits in till Kalmar för att berätta 
om Osets utveckling samt för att lyfta fram Kalmar dämmes 
utvecklingspotential utifrån fältbesök och inventeringar. För 
att kunna tillgängliggöra dämmets rekreationsvärden är det 
viktigt att på ett bra sätt koppla samman området med Södra 
staden, där Kalmarsundseden och nya föreslagna ridvägar 
har en viktig roll. Miljöteknikforum är ett samarbete mellan 
kalmar kommun, Sustainable Sweden, KSRR och Linnéuni-
versitetet. 

Inom planområdet, kring Karlsro, ligger Kalmartravet som 
har tydliga planer på att utveckla sin verksamhet mot ett häst-
centra med regionalt upptagningsområde. Tydligare koppling 
till Södra stadens utbud, ger mervärde i båda riktningarna. 
Närheten till Kalmar Öland Airport skapar förutsättningar 
för områdets framtida utveckling genom ökad nationell och 
internationell dragningskraft. 

Två projekt som har bidragit till mycket inspiration och goda 
exempel på utveckling är Europan arkitekttävling och Virse-
rums arkitekttävling TRÄ 2013, vilka presenteras ytterligare 
i kommande uppslag.

Omvandling av Oset i Örebro från oljehamn, soptipp och militärt övningsområde 
till naturreservat är en stor inspirationskälla till utvecklingen av Kalmar Dämme 
och dess kopplingar till Södra staden. Foto: Hanna Olsson
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Medborgardialog i Rinkabyholm, hösten 2012. Foto: Hanna Olsson

medborgardialoger
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Inom all samhällsplanering är det viktigt att hålla en öppen 
och god kommunikation mellan medborgare och de tjäns-
temän som utgör arbetsgruppen. I det arbetet är medbor-
gardialoger en betydande del av strategin.

MEDBORGARDIALOGER SOM EN STRATEGI TILL 
FÖRVERKLIGANDE

Det senaste mötet med allmänheten hölls i augusti 2014 i 
samband med att planen ställdes ut. Kvällsmötet genomför-
des i Rinkabyholm där allmänheten bjöds in via dagspress, 
på kommunens hemsida och i utställningshandlingens kun-
görelse. Till mötet kom cirka 60 personer, där även politiker 
och tjänstemän deltog. Ett samrådsmöte hölls också för all-
mänheten i Rinkabyholmsskolans matsal i december 2013. 

En information har också getts till svenska kyrkan, Dörby 
och Hossmo församling, vars medlemmar i församlingsrådet 
besökte kommunen för samtal. 
 
Information och dialog med föreningar och boende kom-
mer att fortsätta hållas efter den fördjupade översiktsplanens 
antagande. I första skedet hålls information om förändringar 
angående utbyggnad för vatten och avlopp, huvudmanna-
skap samt kommande detaljplaner.

Under drygt tio års tid har kommunen fört öppna möten 
och dialoger med boende och verksamma inom Södra sta-
den. Hösten 2012, höll kommunen två medborgardialoger, 
varav ett var med elever från Rinkabyholmsskolan. Det över-
gripande syftet med medborgardialogerna är att skapa för-
utsättningar för alla kommunens medborgare att delta 
i samhällsplaneringen, vilket är en viktig del av den 
demokratiska processen. Att genom dialog lyfta fram 
medborgarnas synpunkter, behov och önskemål, om  
framtida utveckling samt att informera medborgarna 
om kommunens pågående planarbete. 

RESULTAT AV GENOMFÖRDA DIALOGER

•	 Landskap: Skapa ett levande Ekö med förbätt-
rad vattenkvalitet, badmöjligheter, båtplatser 
och småskalig verksamhet. Förbättra och utöka 
stigar och vandringsleder. Tillgängliggöra kusten 
och skärgården bättre samt utveckla ett grönt 
och levande centrum. Ny idrottshall. 

•	 Boende: Bygg blandade boendeformer så som 
hyres- och bostadsrätter, villor, radhus och min-
dre marklägenheter. Lämna gröna ”öar” till varje 
bebyggt område. Fler bostäder längs med befint-
lig E22, gärna flervåningshus som harmonierar 
med övrig bebyggelse. 

•	 Service: Ett centralt liggande skolområde med 
närhet till kommunikationer. Verksamheter och 
service ska integreras med bebyggelsen. Möjlig 
centrumplacering kan vara öster om nuvarande 
E22. 

•	 Kommunikation: Förstärk kopplingen mot 
Smedby. En bytespunkt för kollektivtrafik önskas 
vid Karlsro. Utveckla nuvarande E22 till en viktig 
gata för gående och cyklister genom en utform-
ning som medverkar till sänkt hastighet. 
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Europan arkitekttävling
VERKTYG TILL FÖRVERKLIGANDE 

Kalmar kommun har blivit uttagen att delta med Södra 
staden i Europan arkitekttävling, vilken är världens största 
återkommande arkitekttävling.

EUROPAN 12
Som en del i den fördjupade översiktsplanen för utveckling 
av Södra staden har Kalmar kommun valt att ställa upp i 
arkitekttävlingen Europan. Tävlingen är öppen för unga 
arkitekter under 40 år från alla Europas länder. 

Med deltagande hoppas man på bra och goda idéer för 
hållbart samhällsbyggande, där utveckling utifrån områdets 
kvaliteter är utgångspunkten. Tävlingen ger bra marknads-
föring för projektet och för Kalmar stad. Dessutom är det 
en unik möjlighet till kunskapsutbyte med arkitekter och 
planerare från övriga Europa. I (2013/2014) år är det fem 
kommuner i Sverige som deltar. Efter avslutad tävling får 
respektive kommun själva bestämma på vilket sätt och till 
viken omfattning förslagen ska realiseras. Tävlingen var
öppen mellan mars och juni 2013. 

arbetet med utställningshandlingen. Kalmar fick in total 
49 stycken bidrag, vilket kan jämföras med övriga svenska 
kommuner som under samma period fick in mellan 20 och 
26 bidrag

THE ADAPTABLE CITY
Juryns motivering för Södra stadens deltagande i Europan:

”Bedömningen är att området passar väl in på årets tema, 
The Adaptable City, som handlar om städers förmåga att 
förändra och anpassa sig till nya förhållanden. Området 
passar även väl in på Europan kriterier om hållbar stadsut-
veckling”
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INTERNATIONELLA ARKITEKTER PÅ BESÖK
I maj 2013 tog kommunen emot två grupper av unga, eu-
ropeiska studenter som tävlade med Södra staden i Euro-
pan. De fick en guidad tur genom området av kommunens 
tjänstemän där man belyste Södra stadens speciella miljöer 
och kvaliteter. 

TÄVLINGEN ÄR NU AVSLUTAD (2014)
Europan arkitekttävling korade de tre vinnande förslagen 
under en ceremoni i Göteborg i januari 2014. Förstapris-
tagaren blev ett spanskt bidrag – Protection, density and 
complexity, två andrapristagare, varav ett svenskt – In bet-
ween landscape och ett spanskt förslag – Bombelek. 

Kommunen har valt att gå vidare med det vinnande försla-
get samt andrapristagaren där man har vävt in strukturer 
och tankegångar i det pågående 
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Virserums konstutställning och TRÄ 2013

UTSTÄLLNING OCH ARKITEKTTÄVLING I 
VIRSERUM
Södra staden är genom sin spännande, framtida stadsut-
veckling med i utställningen TRÄ 2013 som belyser hållbar 
stadsutveckling genom design med trä och glas. Syftet är att 
utifrån lokalt förankrade material stödja Smålands näringar. 

I utställningen ingår också arkitekttävlingen - Nödvändig-
hetens arkitektur, där man genom arkitekturen ska finna 
nya lösningar och möjligheter för bättre samhällen. Arki-
tekttävlingen vill särskilt lyfta fram begreppen; Ansvarsfull, 
Omsorgsfull, Hållbar, Rättvis och Öppen. 

Nödvändighetens arkitekttur var öppen mellan 5 maj och 
8 december 2013. Utställningen hade sin höjdpunkt under 
Smålands trädagar, 26-27 juni 2013, då arkitekter, planerare, 
forskare, politiker och journalister träffades för att diskutera 
hållbar stadsutveckling.

Kalmar kommuns deltagande i TRÄ 2013 ger förutom 
bra marknadsföring, också innovativa idéer om hur man 
utvecklar en modern och attraktiv stadsdel. Förhoppningen 
är att förstärka områdets kvaliteter genom att använda sig 
av lokala byggnadsmaterial. På så sätt låter man känslan för 
landskapet vägleda stadsutvecklingen. 

SMART HOUSING SMÅLAND
Kalmar kommun är också med i Vinnväxtinitiativet Smart 
Housing Småland, vars syfte är att tillvarata och vidareut-
veckla innovationer och den industriella kompetens inom 
planglas och träbyggande. Trä- och glasindustrin står inför 
utmaningar och möjligheter som kan göra den till regionens 
viktigaste motor för ekonomisk tillväxt, regional utveck-
ling och sysselsättning. Smålands vinst i Vinnovas stora 
Vinnväxt-program innebär att Småland har möjlig finansie-
ring under tio år för att utveckla företagande, forskning och 
innovationer inom ramen för Smart Housing.

KALMAR KOMMUN STÖDJER ÖKAT 
TRÄBYGGANDE
Byggande i trä är ett sätt att nå nationella, regionala och 
lokala miljömål. Ökat byggande i trä bidrar till Kalmar kom-
muns miljöpolicy som befäster att vi målmedvetet arbetar 
för att nå ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart 
samhälle. Det finns många argument för att öka byggandet 
med trä som material, till exempel: 

Bildmontage: Erik Mejer

t r ä  2 0 1 3  v i r s e r u m s  k o n s t h a l l  5  m a j – 8  d e c e m b e r  2 0 1 3
w o o d  2 0 1 3  v i r s e r u m  a r t  m u s e u m  5  m a y – 8  d e c e m b e r  2 0 1 3

s m å l a n d s  t r ä d a g a r 
2 6 – 27  j u n i  2 01 3
w o o d  s u m m i t  s m å l a n d  2 6 – 2 7  j u n e  2 0 1 3

Klimatsmart! 
- Trä binder koldioxid i atmosfären 
och är en förnybar råvara som är lätt 
att återvinna som energi.

Kostnadseffektivt! 
- Lokala material ger kortare byggti-
der och färre transporter. 

Lokala näringar! 
- Ungefär 75 procent av Sveriges 
totala träindustri finns i Småland som 
är en stor exportör för Sverige.
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5. ALLMÄNNA     

Foto: Jan Magnusson

GODA ALLMÄNNA INTRESSEN FRÄMJAR 
TURISMENS UTVECKLING

Skärgårdsmiljöerna erbjuder natursköna kultur- och 
naturmiljöer med gamla gårdsbildningar, radbyar, 
ålderdomligt betade ängs- och hagmarker, björk 
och ekhagar samt strandängar. Många av dessa kan 
utvecklas mer för friluftsliv och för landsbygdsturism. 
Det öppna herrgårdslandskapet, unikt i Småland, 
möter havet och skärgården i öster och de djupa sko-
garna i väster. 



INTRESSEN



I kapitlet som följer presenteras de allmänna intressen som 
finns inom planområdet, vilka så långt som möjligt ska 
skyddas mot påtaglig skada. Miljöbalken (MB) och plan-och 
bygglagen (PBL) anger allmänna intressen som kommunen 
ska beakta i samband med frågor som gäller planläggning, 
lov och tillstånd. Därutöver kan kommunen även välja att 
redovisa lokala intressen av betydelse den fysiska plane-
ringen.

Beskrivningar av flertalet av de allmänna intressen som pla-
nområdet berör har arbetats in tematiskt i den fördjupade 
översiktsplanens tidigare kapitel. I övrigt så hanteras de 
allmänna intressena i den kommunövergripande översikts-
planen (antagen 2013).

RIKSINTRESSEN
Allmänna intressen som är av nationellt intresse kallas 
riksintressen. Det är områden eller objekt som enligt miljö-
balken (kapitel 3 och 4) ska skyddas mot åtgärder som kan 
medföra påtaglig skada. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar 
att se till att kommunerna beaktar riksintressena och att de 
får en lämplig behandling i den fördjupade översiktsplanen. 
I samma plandokument ska kommunerna visa att riksintres-
sena inte skadas.

Inom Södra staden finns det flera riksintressen som ligger 
inom den geografiska avgränsningen för området, så som 
riksintressen för:

- Kulturmiljö (Ljungby – Hossmo)
- Naturvård (Hossmo – Bottorpskusten)
- Högexploaterad kust
- Befintlig E22
- Planerad E22

Högexploaterad kust

Naturvård

Kulturmiljö

Väg - befintlig

Väg - planerad

Kartan visar de olika riksintressena inom planområdet. 

riksintressen, kultur och landskap
ALLMÄNNA INTRESSEN 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN SÖDRA STADEN 
Allmänna intressen 88



KULTUR, NATUR OCH LANDSKAP
De kultur- och naturmiljöer som finns idag har skapats av 
hur människor har använt landskapet genom alla tider. Kul-
tur- och naturmiljö hänger därmed ihop och behöver ses i 
en helhet. Natur- och kulturmiljön Inom Södra staden är en 
värdefull resurs som aktivt men varsamt kan användas. Dess 
värden är en tillgång för utveckling och ska inte betraktas 
som ett hinder.

Landsbygden och byarna innehåller också många histo-
riskt intressanta miljöer. Hossmo försvarskyrka, de gamla 
kustridarvägarna och odlingslandskapets böljande slätter 
är bara några exempel som vittnar om en lång och spän-
nande historia. Dessa och många andra områden finns 
beskrivna i Kalmar kommuns Kulturmiljöprogram, antaget 
av kommunstyrelsen 1994 som är ett handlingsprogram för 
de kommunala nämnderna och förvaltningarna Program-
met är också ett värdefullt kunskapsunderlag och en viktig 
informationskälla för alla som bor och verkar i kommunen. 
Kulturmiljöprogrammet ger kunskap om landskapets bil-
dande från istid till förhistorisk tid. Där framgår tydligt att 
det är i jordbruksbygden och utmed kusten som flertalet av 
de värdefulla kulturmiljöerna finns.

Inom området finns flera påträffade fornlämningar, i syn-
nerhet i anslutning till de rikt kulturhistoriska miljöerna vid 
Hossmo.

KULTURMILJÖ 
(Ljungby	-	Hossmo)

Området kring Ljungby och Hossmo är en centralbygd av maktpolitisk betydelse i Möres kärnområde där kom-
munikationsleder möts. Här är ett moränrikt odlingslandskap med fullåkersbygd och storgårdar, betade strandängar 
kring Ljungbyån och den forna riksvägen. Hossmo försvarskyrka och kungsgård samt farledsspärrar i åmynningen 
vittnar om Ljungbyån som tidig transportled och centralmaktens intressen i området. Utmed Ljungbyån finns ett 
gravfält från järnåldern. Området är fornlämningsrikt med alla förhistoriska perioder representerade

NATURVÅRD
(Hossmo	-	Bottorpskusten)

Kuststräckan är starkt betespräglad med en rikedom av uddar och grunda vikar. Det tillhör länets värdefullaste 
odlingslandskap med stora arealer naturliga betesmarker, stenmurar, alléer och solitärträd. Inom området finns goda 
exempel på betade havsstrandängar och strandnära, opåverkade partier fastmark med lång kontinuitet som betes-
mark. 

Se kapitel 2, ”Södra staden på djupet”, för mer informa-
tion göllande natur- och kulturvärden i landskapet.

REKREATION, FRILUFTSLIV OCH TURISM
De höga natur- och kulturvärden som området inhyser, 
skapar unika förutsättningar för ett rikt friluftsliv, såväl för 
boende som för besökare. 

Skärgårdsmiljöerna erbjuder natursköna kultur- och na-
turmiljöer med gamla gårdsbildningar, radbyar, ålderdom-
ligt betade ängs- och hagmarker, björk och ekhagar samt 
strandängar. Många av dessa kan utvecklas mer för frilufts-
liv och för landsbygdsturism. Det öppna herrgårdslandska-
pet, unikt i Småland, möter havet och skärgården i öster 
och de djupa skogarna i väster. 

Det är viktigt att föreslagen utveckling främjar turister att 
bo och vistas i Kalmar och inom Södra staden. Därför bör 
man kunna erbjuda möjligheter till övernattning där exem-
pelvis bed and breakfast är ett alternativ. 

Fler båtplatser, attraktiva, rena och säkra badplatser samt ut-
ökade servicemöjligheter i strandnära lägen är också något 
som bidrar till en positiv utveckling av turismen. 

Foto: Jan Magnusson

89FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN SÖDRA STADEN
Allmänna intressen



VATTEN OCH AVLOPP
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. För att öka kunskapen 
om vattnets betydelse bör riktlinjer för att säkerställa en 
långsiktig vattenförsörjning tas fram. Just nu pågår arbetet 
med att ta fram en kommunomfattande VA-plan, vilken blir 
ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Genom att upprätta 
vattenförsörjningsplaner med skyddsbestämmelser för alla 
allmänna och större enskilda ytvattentäkter följer kommu-
nen de miljömål som beslutats.

Ljungbyån, som har sitt utlopp vid Hossmo är kommunens 
största å och startar i de västra delarna av Nybro kommun. 
Ån rinner i huvudsak genom odlingslandskapet och är 
dessvärre påverkad av miljögifter, försurning och gödnings-
medel. Ån påverkar främst Kalmarsund med övergödande 
ämnen och möjliga åtgärder kan vara våtmarker, fånggrödor 
och skyddszoner i jordbruksområden och ombyggnad av 
enskilda avlopp.

En effektivare dagvattenhantering i samband med framtida 
utveckling av Södra staden har också positiva effekter på 
vattenkvaliteten i hela Västra sjön. Genom att låta vattnet 
passera fördröjningsmagasin, varierade djup, olika växtlighet 
och fallande nivåer kan en mer effektiv rening av dagvatt-
net uppnås. Öppna kanaler och dammar har dessutom ett 
rekreativt och pedagogiskt värde, om god gestaltning och 
skötsel kan uppnås.  

Beträffande vatten och avlopp för nya exploateringsområ-
den ska dessa områden vara i kommunal regi. Idag finns det 
områden, till exempel Ekö, där man har kommunalt vatten 
men inte kommunlat avlopp. Vi byggnation kring Ekö är 
det kommunens ställningstagande att även befintlig bebyg-
gelse ska ansluta sig till kommunalt avlopp. Diskussioner 
har förts med Kalmar vatten där man tittar på möjligheten 
att bygga ut befintligt VA-nät, både vad gäller ny bebyggelse 
men också möjligheten att ansluta redan befintliga hushåll 
till det kommunala VA-nätet. 

KLIMAT OCH HAVSNIVÅHÖJNING
När det gäller klimatfrågor som berör planen har det avsnittet 
vidareutvecklats i tillhörande miljökonsekvensbeskrivning där 
också en övergripande klimatanalys över området redovisas. 
Den fördjupade översiktsplanen tar upp tankegångar kring 
föreslagen utveckling i Södra staden gällande främst havsnivå-
höjning till följd av ett förändrat klimat. Därefter kommer frå-
gan ytterligare att aktualiseras i kommande detaljplanearbete 
inom området där en större detaljeringsgrad måste redovisas. I 
den kommunövergripande klimatanpassningsplanen som just 
nu arbetas fram och är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, 
redovisas kommunens ställningstagande i olika frågor. Klima-
tanpassningsplanen hanterar effekter och åtgärder av redan 
befintlig bebyggelse och infrastruktur, medan planahndlingar-
na för Södra staden redovisa en anpassning för nya, föreslagna 
utvecklingsområden.

Effekter av exempelvis havsnivåhöjningar drabbar inte bara 
bostäder utan befaras få en stor påverkan även på infrastruk-
tur så som vatten- och avloppsnät, vägar, tele och fiber. Nya 
ledningar kan med fördel byggas ut som sjöledningar för att 
på ett säkrare sätt möta framtida klimatförändringar.

Beträffande nybyggnation så finns i dagsläget ett krav på 
färdig golvhöjd på 2,65 meter för beviljande av bygglov 
inom Kalmar kommun. Rekommenderad färdig golvnivå vid 
ny bebyggelse håller just nu på att ses över då Länsstyrelen 
förväntas ta ett gemensamt grepp för länets kommuner. Ingen 
ny bostadsbebyggelse föreslås hamna under 2,5 meter över 
havet, där färdig golvhöjd för nya bostäder på 3,0 meter bör 
eftersträvas. Det finns alltså ett utrymme för justering och 
variation av sockelhöjd. 

Det finns två större vattendrag inom planområdet, Törne-
bybäcken och Ljungbyån. Förväntade översvämningsrisker 
kräver att det finns buffertzoner som i framtiden kan tillåta 
översvämning utan att drabba kringliggande bebyggelse eller 
landskap negativt. Ingen ny exploatering är föreslagen kring 
de två vattendragen. 

klimat, vatten och strandskydd
ALLMÄNNA INTRESSEN 
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För vidare information om dagvattenhantering se 
tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning.

STRANDSKYDD
Strandskyddet är numera en lagfäst skyldighet som innebär både förbud och rättigheter, det sistnämnda i form av att strän-
der ska vara tillgängliga för allmänheten. Förändring av strandskyddsreglerna skedde 2009, vilka bland annat ledde till att 
alla kommuner numera själva handlägger dispenser och upphävande från strandskyddet. Länsstyrelsen har fått en gran-
skande roll och ska överpröva kommunala dispenser eller detaljplaner där strandskydd upphävts.

För sjöar och vattendrag gäller strandskydd om 100 meter på land och 100 meter ut i vattnet. Vissa sjöar och vattendrag 
har i kommunen utökat strandskyddet. För kusten gäller varierat strandskydd om minst 100 meter och på vissa platser 
utökat till 200 eller 300 meter. Hela området har idag på grund av höga natur- och friluftsvärden ett strandskydd på 300 
meter, förutom för Boholmarna, Dunö och Åmunnen. Det finns möjlighet att upphäva strandskyddet i detaljplan om det 
finns särskilda skäl enligt 7 kap 18c § och är förenligt med strandskyddets syfte. Föreslagen exploatering håller sig utanför 
kustzonen på 300 meter och berörs därför inte vidare av strandskyddet. Strandskyddet innebär förbud att bygga hus eller 
anläggningar som hindrar allmänheten från tillgänglighet till stränderna och försämrar möjligheterna att bevara ett rikt 
växt- och djurliv. Dispens från strandskyddet för byggande av hus och anläggningar närmare stranden kan ges om det finns 
så kallade särskilda skäl. Byggnader som behövs för jord- och skogsbrukets samt yrkesfiskets behov är undantagna från 
strandskyddsreglerna. Utbyggnadsförslag för bostäder och verksamheter berörs inte av strandskyddsområdet förutom för 
Ekö udde där säsongsbetonade verksamheter för allmännt intresse avses. 
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Kartan visar ett strandskydd på 300 meter, vilket är gällande för hela planområdet, utom för Boholmarna, Dunö och Åmunnen. 

Strandskydd



HUVUDMANNASKAP
Detaljplaner reglerar huvudmannaskap för vägar och andra 
allmänna platser. Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska det i 
detaljplan anges om kommunen inte ska vara huvudman för 
allmänna platser. I sådana fall ska kommunen ange särskilda 
skäl för att annan än kommunen ska vara huvudman. Ett 
exempel på särskilda skäl är ett utpräglat fritidshusområde. I 
dessa fall är det fastighetsägarna själva som ska ta ansvar för 
de allmänna platserna.

I kommunens översiktsplan, Unika Kalmar, framgår att Kal-
mar stad och delar av andra byar har ett kommunalt huvud-
mannaskap. Kommunen har också åtagit sig att överta den 
praktiska väghållningen från de tidigare vägföreningarna enligt 
dåvarande gatunämndens beslut år 1985 i bl.a. byarna Rock-
neby, Läckeby, Smedby, Rinkabyholm och Dörbylund. När 
huvudmannaskapet inte är kommunalt, bildas en gemensam-
hetsanläggning för vägarna, där fastigheterna som använder 
vägen har andel. I de flesta fall bildas även en samfällighetsför-
ening som förvaltar gemensamhetsanläggningen. Inom exem-
pelvis områdena Boholmarna, Dunö, Hossmo och Åmunnen 
sköts väghållningen av samfällighetsföreningar som förvaltar 
gemensamhetsanläggningar för väg.  

För vägar med enskilt huvudmannaskap finns särskilda regler 
för statligt och kommunalt stöd. Efter PBL-förändringen 
2011 är det tillåtet att ha både kommunalt och enskilt hu-
vudmannaskap för olika allmänna platser i samma detaljplan. 
Detta gör att en större flexibilitet kan vara möjlig, när det är 
lämpligt och finns tillräckliga skäl för detta. 

energi, bredband och huvudmannaskap 
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ENERGI
Beträffande energiförsörjning för området är det idag EON 
som står för den största elleveransen. Kalmar energi förser 
skolan i Rinkabyholm samt området vid Karlsro med el. 
Under samråd med Kalmar energi har frågan om mer effektiv 
och hållbar elförsörjning lyfts. De flesta hushåll inom planom-
rådet använder sig idag av direktverkande el, vilket på sikt bör 
ersättas av mer miljömässiga alternativ. Frågan kommer att 
diskuteras ytterligare i kommande detaljplaner för området. 

BREDBAND
I samband med att vatten- och avloppsnät byggs ut för områ-
det kommer det också finnas möjlighet att förse Södra staden 
med bredband. När andra ledningar dras fram kan man med 
fördel förbereda för fiber. Planering och utförande av detta 
kommer framförallt att ske tillsammans med en eller flera 
kommersiella aktörer. Tillvägagångssätt och utbyggnadsplan 
kommer mer i detalj att finnas beskrivet i den kommunala 
bredbandsstrategin som är under framtagande.

För vidare information om bredbandsutbyggnad se 
kommande bredbandsstrategi.

Inom befintliga sommarstugeområden bör man se över möjligheten till anslut-
ning till kommunalt vatten och avlopp samt bredband. Foto: Jan Magnusson 
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FEM OLIKA STÄLLNINGSTAGANDE 
BETRÄFFANDE HUVUDMANNASKAP

1. Rinkabyholm och Dörbylund - Kommunen bör bli 
formell huvudman

2. Boholmarna och Dunö - Kommunen bör bli formell 
huvudman för områdenas vägar. 

3. Ny bebyggelse - Kommunen bör bli formell huvud-
man

4. Mindre byar - Fortsatt förvaltning av de byar som 
redan idag förvaltas av samfällighetsföreningar. 

5. Nuvarande E22 - Vid omvandling från Europaväg 
till stadsdelsgata ska huvudmannaskapet övergå 
från statlig till kommunal regi. 

I befintliga fritidshusområden där kommunen är positiv till 
omvandling till permanentboende vill de boende ofta få större 
byggrätter, vilket kräver ändring av detaljplanen. Ibland kan 
det göra stor skillnad vilket huvudmannaskapet är, åtminstone 
för gator och vägar, när det gäller tillgänglighet för allmänhe-
ten, genomförandemöjligheter med mera. I de fallen kan det 
vara lämpligt att kommunen tar på sig huvudmannaskapet 
åtminstone för vägarna, medan parkmark fortfarande skulle 
kunna ha enskilt huvudmannaskap.

I de byar inom Södra staden där kommunen enligt gatunämn-
dens beslut 1985 åtagit sig att överta den praktiska väghåll-
ningen från de tidigare vägföreningarna, Rinkabyholms och 
Dörbylunds, ska det vara kommunalt huvudmannaskap. Kom-
munen sköter idag de befintliga vägarna inom respektive ovan 
nämnd vägförening och bör därför bli formell huvudman för 
dessa. Kommunen ska fortsätta arbetet med att ändra bestäm-
melserna i detaljplanerna, för att formellt bli huvudman för 
vägarna, därmed kan vägföreningarna upphävas. Kommunen 
ska också ta initiativ till att de ”sovande” vägföreningarna 
upphävs.   

För övriga detaljplanelagda områden med i huvudsak perma-
nentbebyggelse bör kommunen ta ställning till om ett kom-
munalt åtagande på sikt är aktuellt eller inte. Två områden där 
huvudmannaskapet för åtminstone vägarna bör övervägas att 
ändras till kommunalt är Boholmarna och Dunö. På Bohol-
marna och Dunö finns idag aktiva gemensamhetsanlägg-
ningar (Bo ga:3, Dunö ga:1 och ga:2) där vägar och annan 
allmän platsmark sköts av respektive samfällighetsförening, 
Boholmarnas vägförening och Dunö samfällighetsförening. 
Gemensamhetsanläggningarna Dunö ga:1 och ga:2 är nyligen 
omprövade. Beträffande mindre byar inom Södra staden kan 
det vara aktuellt för dessa att fortsätta förvaltas av samfällig-
hetsföreningar. 

I samband med exploatering och att nya detaljplaner tas fram i 
anslutning till befintlig bebyggelse bör kommunen bli huvud-
man för vägar och andra allmänna platser.

Vid omdragning av E22 så övergår den nuvarande E22 från 
statlig till kommunal regi där då också kommunen blir formell 
huvudman för vägen. 



Foto: Hanna Olsson

EN RESA I ETT BÖLJANDE LANDSKAP

En effektiv, gen och säker väg till och från de vardag-
liga aktiviteterna är en förutsättning som många tar 
för givet. Men att också få en angenäm upplevelse 
under färden inbjuder till ett långsammare färdtempo 
där möten och samtal uppmuntras. En skillnad som 
gör att man kanske väljer cykeln eller hästen istället 
för bilen som färdmedel. Bättre omgivningar att 
färdas i, än denna vy från Ånglokleden, är svåra att 
hitta. 

6. BILAGOR     
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