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Bakgrund
Volymmstudien har tagits fram av Vatten och Samhällsteknik AB i samband med detaljplanearbete för Norr-
gård 4. Norrgårdsbyggnaden är en av Kalmars första arkitektritade representationsbyggnader. Kring Norrgård 
anlades en park som blev början till ett större sammanhängande parkområde på västra Malmen. Under 90-ta-
let byggdes Norrgård ut i väster. Byggnaderna har tidigare använts som undervisningslokaler av Linnéuniversi-
tetet. Invändigt planeras byggnaderna att byggas om till bostadslägenheter. Utbyggnaden från 90-talet planeras 
byggas på med en våning. Boendeparkering och miljöhus/-sortering ska inrymmas på fastigheten. 

Syfte
Volymstudien syftar till att utreda lämpliga höjder för påbyggnad väster om 1800-talsbyggnaden. Norrgårds-
byggnaden har ett stort kulthurhistoriskt värde och all påbyggnad kan komma att påverka det kulturhistoriska 
värdet.

Metod
Volymstudien har utförts i programmet SketchUp Pro 2021 med inlagd grundkarta i dwg-format. Studien är 
uppdelad i fyra delar där den första delen illustrerar planområdet i befintlig parkmiljö. Del två till fyra illustre-
rar enbart byggnadsvolymer med olika höjder på tillbyggnaden väster om 1800-talsbyggnaden.  

1800-tals 
byggnad

Planområde

Sammanlänkande
byggnad från 
1990-talet, 
2 våningar

Påbyggnad 
från 1990-talet,
3,5 våningar



1. Vy från nordost

Del 1
Illustration 1-3 visar planområdet enligt inlämnade ritningar från exploatören. Påbyggnaden från 90-talet 
längst i väster illustrerars med en nockhöjd på 20 meter. Den sammanlänkande byggnaden illustreras utan 
ändringar; 7,5 meter byggnadshöjd och 9 meter i nockhöjd.

Erik Dahlbergs väg

Fotografierna ovan visar Norrgårdsområdet. Den ljusare byggnaden visar påbyggnaden från 1990-talet. Den 
mörkare gula byggnaden visar Norrgårdsbyggnaden från 1800-talet.  



3. Vy från sydost

2. Vy från sydväst.



Illustration 4-7 visar planområdet enligt inlämnade ritningar från exploatören. Påbyggnaden från 90-talet 
längst i väster illustrerars med en nockhöjd på 20 meter. Den sammanlänkande byggnaden illustreras utan 
ändringar; 7,5 meter byggnadshöjd och 9 meter i nockhöjd.

4. Vy från norr med Erik Dahlbergs väg i förgrunden och Norra vägen till vänster i bild.

5. Vy från söder med Skyttegatan i förgrunden.



6. Vy från sydost med Norra vägen i förgrunden.

7. Vy från sydväst med Smålandsgatan i förgrunden.



8. Vy från norr med Erik Dahlbergs väg i förgrunden och Norra vägen till vänster i bild.

Del 2
Illustration 8-12 visar planområdet enligt inlämnade ritningar från exploatören utan parkmiljön med uppvux-
na träd. Påbyggnaden i väster från 90-talet illustrerars med en nockhöjd på 20 meter. Den sammanlänkande 
byggnaden illustreras utan ändringar; 7,5 meter byggnadshöjd och 9 meter i nockhöjd.

9. Vy från söder med Skyttegatan i förgrunden.



10. Vy från sydost med Norra vägen i förgrunden.

11. Vy från öster.



Del 3
Illustration 12-15 visar planområdet enligt planbestämmelser i samrådsskedet. Hela påbyggnaden i väster 
illustreras med en nockhöjd på 20 meter. Studien visar att byggnaden väster om 1800-talsbyggnaden sticker 
upp och påverkar Norrgårdsbyggnaden visuellt.

12. Vy från norr med Erik Dahlbergs väg i förgrunden och Norra vägen till vänster i bild.

13. Vy från söder



14. Vy från sydost med Norra vägen i förgrunden.

15. Vy från öster.



Del 4
Illustration 16-19 visar planområdet enligt planbestämmelser i granskningsskedet. Den västra delen av på-
byggnaden illustreras med en nockhöjd på 20 meter. Den östra delen av påbyggnaden som sammanlänkas 
med 1800-talsbyggnaden illustreras med en nockhöjd på 17,5 (samma nockhöjd som 1800-talsbyggnaden). 

16. Vy från norr med Erik Dahlbergs väg i förgrunden och Norra vägen till vänster i bild.

17. Vy från söder



18. Vy från sydost med Norra vägen i förgrunden.

19. Vy från öster.


