
 1(7) 

 
 
 

 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Tid 
Tisdagen den 10 januari 2017 kl. 8:00 

Plats  
Sammanträdesrum Magistern 
 
Enligt uppdrag 
 
 
 
Anette Mellström 

 
Föredragningslista 

Val av protokollsjusterare 
 

  

1. Redovisning av Sveriges Kommuner och Landstings 
Öppna Jämförelser – Jämställdhet 
 
Föredragande: Ann-Sofie Lagercrantz, kommunlednings-
kontoret 
 

  

2. Genomgång av beslutsärenden 
 
_____________________ 
 
Ajournering för gruppmöten (ca 9:30) 
 
_____________________ 
 

  

3. Godkännande av Kalmar Öland Airport AB:s köp av 
andel i Törneby solcellspark 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner Kalmar Öland Airport AB:s 
köp av andel i Törneby solcellspark. 
 
 

  

4. Godkännande av Kalmar Energi AB:s deltagande i 
nyemission av aktier i More Biogas Småland AB 
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Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner att Kalmar Energi Holding 
AB, via sitt dotterbolag Kalmar Energi Värme AB, deltar i 
nyemission av aktier i More Biogas Småland AB. 
 

5. Upphävande av magnetfältspolicyn 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad 
magnetfältspolicy.  
 

  

6. Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap – ett 
universitet, två städer 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till Avsiktsförklaring för 
strategiskt partnerskap mellan Linnéuniversitetet, studentkåren 
Linnéstudenterna, Kalmar kommun och Växjö kommun. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson och kommun-
direktör Annette Andersson får i uppdrag att underteckna 
avsiktsförklaringen. 
 

  

7. Försäljning av fastigheten Brandvakten 7, gamla 
brandstationen, till Glebe Fastighets AB 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige säljer fastigheten Brandvakten 7 på 
Kvarnholmen enligt kommunledningskontorets förslag till 
Glebes Fastighets AB (org. nr. 556661-5000) för en köpe-
skilling om 48 000 000 kronor. 
 

  

8. Försäljning av del av fastigheten Krafslösa 5:1 till GBJ 
Construction AB, Norra Vimpeltorpet 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av fastigheten Krafslösa 
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5:1 enligt kommunledningskontorets förslag till GBJ 
Construction AB (org.nr 556938-7318) för en köpeskilling om 
7 500 000 kronor. 
 

9. Markanvisningsavtal med Bovieran AB på del av 
fastigheten Rinkaby 15:11, Södra staden 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal på del av 
fastigheten Rinkaby 15:11, mellan Kalmar kommun och 
Bovieran AB (org.nr 556683-9584) enligt kommunlednings-
kontorets förslag. 
 

  

10. Markanvisningsavtal på del av fastigheten Malmen 2:3, 
Fredriksskans 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Föredragande: Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen godkänner: 
 
- förslag till markanvisningsavtal för del av fastigheten 

Malmen 2:3, område A och B, mellan Kalmar kommun och 
Riksbyggen ekonomisk förening (org.nr 702001-7781) 
enligt kommunledningskontorets skrivelse. 
 

- förslag till markanvisningsavtal för del av fastigheten 
Malmen 2:3, område C och D, mellan Kalmar kommun 
och Grenoli AB (blivande, under namnändring, org.nr 
559089-2153) enligt kommunledningskontorets skrivelse. 
 

- förslag till markanvisningsavtal för del av fastigheten 
Malmen 2:3, område E, mellan Kalmar kommun och 
Prospecta Fastighetskapital AB (org.nr 556634-0518) enligt 
kommunledningskontorets skrivelse. 

 

  

11. Markreservation för Obos Sverige AB på del av 
fastigheten Krafslösa 5:1, Norra Vimpeltorpet 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets 
förslag, del av fastigheten Krafslösa 5:1 för Obos Sverige AB 
(org.nr 556723-6087). 
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Markreservationen ska gälla till och med den 15 mars 2017. 
 

12. Kalmar kommuns Belysningsprogram 2016 Unika Kalmar 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Elena Bäcklund och Emma Andersson, 
samhällsbyggnadskontoret 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige antar Kalmar kommuns Belysnings-
program 2016 Unika Kalmar. 
 
Programmet utgör en rekommendation för det fortsatta 
arbetet med belysningsfrågor. Naturligtvis måste 
rekommendationerna vägas mot de ekonomiska 
förutsättningarna. 
 

  

13. Motion från Per Dahl (M) och Kajsa Hedin (M): 
Cykelparkeringshus i anslutning till järnvägsstationen 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande ska utgöra svar på motionen om att undersöka 
möjligheten att ordna ett parkeringshus för cyklar vid järnvägs-
stationen. Det innebär att samhällsbyggnadsnämnden ser 
positivt på motionen och bär med sig förslaget i framtida 
planering av stationsområdet.  
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
 

  

14. Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för 
väg 573, Kalmar län 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
från den 4 januari 2017 som sitt och överlämnar det till 
Trafikverket som Kalmar kommuns svar på förslag till nya 
föreskrifter för väg 573, Kalmar län.  
 

  

Delegationsbeslut   
- Ordförandebeslut: Jämställdhetspris 2016 

 
  

- Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över 
Socialdepartementets förslag om ändringar i Europa-
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parlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om 
samordning av de sociala trygghetssystemen m.fl. 
 

- Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över 
Boverkets förslag till System för beteckning av 
riksintresseanspråk inklusive tillhörande kartskikt och 
dokument i övrigt 
 

  

- Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över 
Miljö- och Energidepartementets remiss om Naturvårdsverkets 
redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning 
 

  

- Yttrande över Navilo AB:s ansökan om tillstånd till allmän 
kameraövervakning vid McDonalds 
 

  

- Yttrande över remiss om nya statistiska tätorter efter SCB:s 
tätortsavgränsning 2015 gällande tätortsbeteckningen 
Åmunnen 
 

  

- Yttrande över Qstar Försäljning AB:s ansökan om tillstånd till 
kameraövervakning 
 

  

- Yttrande över Kriminalvårdens ansökan om tillstånd till 
kameraövervakning 
 

  

- Yttrande över Brandkårens ansökan om tillstånd till 
kameraövervakning 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Vreten 5 
 

  

- Beslut om försäljning av del av fastigheten Dokumentet 5  
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Hagby 16:32 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Villekulla 7  
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Vångerslät 
7:111 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Gullvivan 12 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Harby 4:56  
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på del av fastigheten 
Krafslösa 6:1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Tallhagen 
2:13 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Tokabo 1:18   
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- Yttrande över ansökan om grävtillstånd för starkströmsledning 
E22 
 

  

- Yttrande över ansökan om grävtillstånd för starkströmsledning 
Åsagatan 
 

  

- Yttrande över ansökan om grävtillstånd för starkströmsledning 
Kölbygärdegatan 
 

  

- Yttrande över ansökan om grävtillstånd för teleledning vid 
industriområde Flyget, Berga och Hagbygärde 
 

  

- Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd april, september, 
oktober, november och december 2016 
 

  

- Beviljade dispenser för egensotning 2016 
 

  

Anmälningsärenden   
- Arbetsutskottets protokoll den 22 november, 29 november, 13 

december och 20 december 2016. 
 

  

- Planutskottets protokoll den 29 november, 13 december och 
20 december 2016. 
 

  

- Personalutskottets protokoll 12 oktober och 9 december 2016. 
 

  

- Skrivelse från Näringsdepartementet angående E22 förbi 
Söderköping 
 

  

- Skrivelse från Trafikverket angående E22 förbi Söderköping 
 

  

- Trafikverkets beslut om bidrag för 2016 till Kalmar Öland 
Airport AB 
 

  

- Skrivelse från Skäggenäs villa- och intresseförening angående 
övergödningsproblemen i Norra Dragsviken 
 

  

- Kalmarsunds Gymnasieförbunds återrapportering av det 
kommunala aktivitetsansvaret, läsåret 2015/2016 
 

  

- Länsstyrelsen i Östergötlands inspektion av 
överförmyndarnämnden i Kalmar kommun 
 

  

- Avrapportering tillsynsbesök enligt arkivlagen och tillsynsplan 
2017 
 

  

- Samordningsförbundet i Kalmar läns verksamhetsplan och 
budget för 2017 
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- Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport 
för november 2016 
 

  

- Granskning av budgetprocessen 
 

  

- Granskning av projektmedelshantering   
    
 
 



Kalmar Kommunbolag AB 
 
 
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 20 december 2016 
 
 
 
§ 93 Kalmar Öland Airport köp av andel i Törneby solcellspark 

Handlingar 
Protokollsutdrag samt information till beslutsärende om godkännande av Kalmar 
Öland Airports köp av andel i Törneby solcellspark. 
 
Överläggning 
Ola Johansson informerade om att Kalmar Öland Airport har tecknat ett arrende-
avtal med Kalmar Energi om etablering av en solcellspark på flygplatsområdet. 
Inköp av en andel i solcellsparken är ca 550 tkr, med en återbetalningstid på ca 20 
år. Enligt Kalmar Öland Airport AB:s bolagsordning får bolaget inte förvärva 
aktier, bilda dotterföretag, ändra aktiekapitalet eller ingå fusion utan 
kommunfullmäktiges medgivande.  
 
Beslut 
Styrelsen godkänner Kalmar Öland Airports beslut och lämnar ärendet vidare till 
Kalmar kommun. 
 
 

 
 
Sekreterare Maria Björkman 
 
 
 
Justerat Anders Andersson   Christina Fosnes 
 ordförande 
 
 
 
Rätt utdraget intygar 
 
Maria Björkman 



Kalmar Öland Airport AB 
 
 
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 9 december 2016 
 
 
 
§ 59 Törneby solcellspark köp av andel 

 Kalmar Öland Airport har tecknat ett arrendeavtal med Kalmar Energi om 
etablering av en solcellspark på flygplatsområdet. Inköp av en andel är ca 550 tkr, 
med en återbetalningstid på ca 20 år. Beräknat resultat innan kapital mellan 28-32 
tkr/år och andel. Ärendet kräver att beslut tas i kommunfullmäktige. 
   
Beslut 
Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att teckna avtal om 1/60 i Törneby 
Solcellspark. Ärendet tas upp i Kalmar kommunbolags styrelse den 14/12 2016 och 
i kommunfullmäktige januari 2017. 
 

 
 
 
Sekreterare Johanna Ulmborg 
 
 
 
 
Justerat Bodil Wahlgren       Jörgen Bödmar       Ronny Lindberg 
 Ordförande              Ledamot     VD 
 
 
 
 
Rätt utdraget intygar 
 
Ronny lindberg 



Affärsupplägg Törneby Solpark 

• Solcellsyta 20 000 m2 
• Installerad effekt 3040 kW 
• Årlig produktion 3100 000 kWh 
• Elförsäljning 30 öre/kWh (första 7 åren) 
• Elcertifikat 17-25 öre/kWh 
• Nätnytta och UG 5 öre/kWh 
• Total investering 33 mkr, 11 kr/W 
• Produktion avtar med 0,5 procent per år 

ned till ca 85 procent av installerad 
toppeffekt 

Affärsupplägg Törneby Solpark Törneby Solpark 



Affärsupplägg Törneby Solpark 

• Direktägande säljs i andelar 1/60 av hela 
parken 

• Motsvarar 50 kW 
• Årlig produktion 50 MWh 
• Elförsäljning 36 öre/kWh (medel 15 år) 
• Elcertifikat 17-24 öre/kWh 
• Nätnytta och UG 5 öre/kWh 
• Teknisk livslängd 30 år 
• Energiskatt 29,3 till 35 öre/kWh 

 

Affärsupplägg Törneby Solpark Törneby Solpark 



Törneby solcellspark 
• Inköp av en andel ca 550 000 kr. 

 
• Återbetalningstid ca 20 år 
• 2% ränta  
• 30 års avskrivning 
• Resultat innan kapital mellan 28000-32000 

kr/år för en andel 
 
Förslag till beslut: 
Att ge VD i uppdrag att teckna avtal för 1/60 del av 
Törneby solcellspark. Kräver beslut i kommunfullmäktige 



Kalmar Kommunbolag AB 
 
 
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 20 december 2016 
 
 
§ 94 Kalmar Energi Värme AB:s deltagande i nyemission av aktier i More 

Biogas Småland AB 
Handlingar 
Information till beslutsärende om godkännande av Kalmar Energi värme AB:s 
deltagande i nyemission av aktier i More Biogas Småland AB. 
 
Överläggning 
Ola Johansson informerade om att Kalmar Energi under 2015 anslöt sig som 
andelsägare i More Biogas Småland och deras andel av verksamheten uppgår till 
knappt 5 %. Under våren 2016 blev KLT:s upphandling av transportlösningar för 
åren 2017-2027 klar, den ställer krav på biogas till 60 % av den totala transport-
volymen. Efterfrågan på biogas kommer därmed att öka kraftigt i regionen under 
de närmaste 10 åren. 
 
Under hösten 2016 har Investor tydliggjort att deras lån med möjlighet att 
konvertera över till ägarandel ej kommer att utnyttjas. Bakgrunden är att 
verksamheten anses vara för liten för att Investor kan agera som en långsiktig ägare. 
Vid återbetalning av lånet på drygt 4 miljoner kronor går befintliga ägare in 
solidariskt och tillför medel och därmed kan andelarna behållas på tidigare nivåer 
samtidigt som belåningsgraden i verksamhet sjunker. 
 
För Kalmar Energi Värme AB omfattar nyemissionen totalt 285 500 kr. Då varje 
aktie är kopplat till ett villkorat aktieägartillskott om 400 kr och teckningskursen per 
aktie är 100 kr. 571 aktier motsvarar därmed ett aktievärde på 57 100 kr och ett 
villkorat lån på 228 400 kr. Det totala aktieinnehavet motsvarar därmed fortsatt en 
insats på knappt 5 % i bolaget. Kalmar Energi Holdings styrelse har godkänt att 
deras andel tas av nyemissionen den 29 november 2016. 
 
Enligt Kalmar Energi Holding AB:s bolagsordning får bolaget inte förvärva aktier, 
bilda dotterföretag, ändra aktiekapitalet eller ingå fusion utan kommunfullmäktiges 
medgivande. 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner Kalmar Energi Holdings beslut och lämnar ärendet vidare till 
Kalmar kommun. 
 

 
 
Sekreterare Maria Björkman 
 
 
 
Justerat Anders Andersson   Christina Fosnes 
 ordförande 
 
 
 
Rätt utdraget intygar 
 
Maria Björkman 



Information till beslutsärende om godkännande av Kalmar Energi 
Värme AB:s deltagande i nyemission av aktier i More Biogas 
Småland AB 
 
Kalmar Energis affärside är att erbjuda och leverera en enkel och hållbar energitillvaro. Visionen 
är att bli ett lokalt energitjänsteföretag i toppklass. Bolaget har sedan början av 90-talet aktivt 
arbetat med att fasa ut fossila bränslen för uppvärmning och med byggnationen av 
kraftvärmeanläggningen på Moskogen nås idag en andel förnybara bränslen i produktionen av 
fjärrvärme på över 99 %. Utöver fjärrvärme bidrar anläggningen med lokalt producerad el 
motsvarande 1/3 av behovet i Kalmar stad. Den stora klimatutmaning som återstår både lokalt 
och nationellt är kopplad till transporter. Ett fossilfritt transportsystem bygger på flera lösningar 
där el och biogas båda har viktiga roller att spela. 
 
Kalmar Energi har sedan ett par år aktivt engagerat sig i transportfrågan och skapandet av 
elbilspooler samt utbyggnaden av ladd infrastruktur och elmackar är konkreta exempel på detta. 
Även biogasen är ett prioriterat område där Kalmar län har unika förutsättningar för produktion i 
form av ett väl utbyggt jordbruk. Kalmar Energi har goda och nära samarbete med KSRR och 
flera av våra kunder vill se satsningar inom såväl biogas som elbilsstruktur för att gynna den 
lokala och regionala utvecklingen för transporter med fossilfria bränslen. Klimatfrågan har inte en 
lösning, den har flera. Vårt uppdrag är skapa valfrihet för kundens olika preferenser. Detta 
innebär att vi ska kunna erbjuda eller möjliggöra alternativ oavsett om det gäller egna sol och 
vindanläggningar, solvindkraftsandelar, andelar i solcellsparker, elbilspooler eller tillgång till 
biogas. 
 
Under 2015 anslöt sig Kalmar Energi till en av många andelsägare i More Biogas Småland och vår 
andel av verksamheten uppgår till knappt 5 %. Under våren 2016 landade så KLT:s upphandling 
om transportlösning för åren 2017-2027 vilket ställer krav på biogas till 60 % av den totala 
transportvolymen. Efterfrågan på biogas kommer därmed att öka kraftigt i regionen under de 
närmaste 10 åren. 
 
Under hösten 2016 har Investor tydliggjort att deras lån med möjlighet att konvertera över till 
ägarandel ej kommer att utnyttjas. Bakgrunden är att verksamheten anses vara för liten för att 
Investor kan agera som en långsiktig ägare. Vid återbetalning av lånet på drygt 4 miljoner kronor 
går befintliga ägare in solidariskt och tillför medel och därmed kan andelarna behållas på tidigare 
nivåer samtidigt som belåningsgraden i verksamhet sjunker. 
 
För Kalmar Energi Värme AB omfattar nyemissionen totalt 285 500 kr. Då varje aktie är kopplat 
till ett villkorat aktieägartillskott om 400 kr och teckningskursen per aktie är 100 kr. 571 aktier 
motsvarar därmed ett aktievärde på 57 100 kr och ett villkorat lån på 228 400 kr. Det totala 
aktieinnehavet motsvarar därmed fortsatt en insats på knappt 5 % i bolaget. Kalmar Energi 
Holdings styrelse har godkänt att vår andel tas av nyemissionen den 29 november 2016. 
 
Enligt Kalmar Energi Holding AB:s bolagsordning får bolaget inte förvärva aktier, bilda 
dotterföretag, ändra aktiekapitalet eller ingå fusion utan kommunfullmäktiges medgivande. 
 
 
Kalmar den 2 december 2016 
 
Anna Karlsson 
VD Kalmar Energi Värme AB 
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Kommunstyrelsen 

 
 
 

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap – 
ett universitet, två städer 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till Avsiktsförklaring för strategiskt 
partnerskap mellan Linnéuniversitetet, studentkåren Linnéstudenterna, Kalmar 
kommun och Växjö kommun.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson och kommundirektör Annette 
Andersson får i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen. 

Bakgrund 
Linnéuniversitetets utveckling är en prioriterad fråga för båda kommunerna för 
att utvecklas som universitetsstäder. Samtidigt är samverkan med kommunerna, 
och tillika värdstäderna, av stor betydelse för att nå Linnéuniversitetets vision 
och målsättning. Studentperspektivet är en prioriterad fråga, då studenterna är 
kärnan i en universitetsstad. Studentkåren Linnéstudenterna är en aktiv part som 
för fram studentperspektivet och organiserar studenterna. 
 
Linnéuniversitetet, studentkåren Linnéstudenterna, Kalmar kommun och 
Växjö kommun ser varandra som prioriterade och strategiska samarbets-
partners och är överens om att detta synsätt ska genomsyra samverkan på alla 
nivåer. Tillsammans med målsättningen ”Ett universitet, två städer”, kan vi 
berika varandra och arbeta tillsammans i en för regionen positiv utveckling.  
 
I avsiktsförklaringen nämns fokusområden som identifierats som prioriterade 
under 2017-2019: Hållbar samhälls- och infrastruktur, Forskning och 
kunskapsutveckling samt Näringsliv och arbetsliv. Fokusområdena ska 
inte ses som exkluderande utan partnerskapet ska även vara ett stöd för all 
övrig samverkan både existerande och kommande, som sker mellan organisa-
tionerna. En stor del av existerande samverkan sker med ytterligare parter. 
Även fortsättningsvis ska andra parter knytas till samverkan där så är passande. 
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Alexandra Petrakou   
universitetsstrateg   
 
 
 
Bilaga 
Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap    
 
 



Denna avsiktsförklaring uttrycker en gemensam vilja att ytterligare stärka en redan mycket god rela-
tion mellan parterna genom fortsatt utveckling av samarbeten. 

Linnéuniversitetets utveckling är en prioriterad fråga för båda kommunerna för att utvecklas som 
universitetsstäder. Samtidigt är samverkan med kommunerna, och tillika värdstäderna, av stor be-
tydelse för att nå Linnéuniversitetets vision och målsättning. Studentperspektivet är en prioriterad 
fråga, då studenterna är kärnan i en universitetsstad. Studentkåren Linnéstudenterna är en aktiv part 
som för fram studentperspektivet och organiserar studenterna.

Linnéuniversitetet, studentkåren Linnéstudenterna, Kalmar kommun och Växjö kommun ser var-
andra som prioriterade och strategiska samarbetspartners och är överens om att detta synsätt ska 
genomsyra samverkan på alla nivåer. 

Avsiktsförklaring för  
strategiskt partnerskap 

LINNÉUNIVERSITETET, STUDENTKÅREN LINNÉSTUDENTERNA,  
KALMAR KOMMUN & VÄXJÖ KOMMUN



INTRODUKTION
Samverkan mellan universitetet, studentkåren och kommunerna är omfattande och pågår i dag inom 
olika områden. I avsiktsförklaringen nämns fokusområden som identifierats som prioriterade under 
2017-2019. 
 
Fokusområdena ska inte ses som exkluderande utan partnerskapet ska även vara ett stöd för all övrig 
samverkan både existerande och kommande, som sker mellan organisationerna. All samverkan mel-
lan organisationerna är värdefull. 

En stor del av existerande samverkan sker med ytterligare parter. Även fortsättningsvis ska andra 
parter knytas till samverkan där så är passande.

Avsiktsförklaringen omfattar: 

• Samverkan inom områden som kommunerna har ansvar för eller på annat sätt är engagerad i, 
samt kommunernas egen politiska och förvaltningsmässiga verksamhet.

• Linnéuniversitetet i sin helhet, d.v.s. samtliga fakulteter, institutioner och forskningscentra, både 
forskning och utbildning såväl som stödjande verksamheter.

• Studentkåren Linnéstudenterna i sin helhet, dvs. den studentpolitiska och administrativa verk-
samheten samt dess godkända studentföreningar.

Syftet med avsiktsförklaringen är att, mellan parterna, upprätta och utveckla goda och långsiktiga 
relationer för utveckling av Linnéuniversitetet och värdstäderna Kalmar och Växjö som universitets- 
och studentstäder. En viktig förutsättning för avsiktsförklaringens framgång är en aktiv och enhetlig 
kommunikation av Linnéuniversitetet och dess värdstäder Kalmar och Växjö. 

MÅLSÄTTNING – ETT UNIVERSITET, TVÅ STÄDER
Linnéregionen ska vara en attraktiv plats för studenter, forskare och företag. Linnéuniversitetet har 
som målsättning att ha internationellt excellent forskning, förstklassiga utbildningar och uppnå sam-
hällsnytta. Kalmar och Växjö har som mål att vara attraktiva och dynamiska och ska erbjuda goda 
livsmiljöer. Värdstäderna förenar tillväxt med ansvar för klimat och miljö vilket skapar internationell 
attraktivitet för såväl människor som företag och organisationer. Linnéuniversitetet och värdstäder-
na, ”Ett universitet, två städer”, berikar varandra och arbetar tillsammans i en för regionen positiv 
utveckling. 

Linnéregionen stärks genom den gemensamma arbetsmarknadsregionen för högre utbildning, som 
formas mellan de två universitetsstäderna. En större arbetsmarknadsregion som erbjuder flexibilitet, 
i form av fler val av livsmiljöer och fler karriärvägar, inom akademin såväl som näringsliv och of-
fentlig sektor. Ökad rörlighet mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv ger upphov till ny kun-
skap, nya idéer till forskningsprojekt, produkter och tjänster samt värdefulla personliga nätverk. En 
dynamisk kunskapsregion, ska här utvecklas och frodas – Linnéregionen, Kalmar och Kronobergs 
län, där Linnéuniversitetet och universitetsstäderna Kalmar och Växjö är motorerna i utvecklingen.



MOT MÅLET – FOKUSOMRÅDEN 2017-2019
Tre fokusområden prioriteras under 2017-2019 som ett led i att nå målsättningen: Hållbar samhälls- 
och infrastruktur, Forskning och kunskapsutveckling samt Näringsliv och arbetsliv.

Hållbar samhälls- och infrastruktur 
En universitetsstad som är nationellt och internationellt attraktiv lockar nya studenter och forskare 
att bosätta sig i och att börja verka och/eller studera. Samverkan inom detta område syftar till att 
säkerställa att städerna växer med kvalitet och att samhälls- och infrastrukturen möjliggör att attrak-
tivitet för boende, studier, studentliv, forskning och arbete fortsätter att utvecklas.

Samverkan kan ske t.ex. genom samråd och samforskning kring hur städerna ska växa, bra lokaler 
för utbildning, digitaliseringens möjligheter, bostäder, cykelbanor, förbättrad kollektivtrafik inom 
och mellan kommunerna, integration och välfärdstjänster samt attraktiva platser såsom parker och 
museer. Samverkan kan också ske genom att kommunerna får tillgång till den kunskap och kompe-
tens som finns inom Linnéuniversitetet och studentkåren Linnéstudenterna, kring dessa frågor.

Forskning och kunskapsutveckling
I gränsöverskridande samarbeten uppstår nya kunskapsområden. Samverkan inom detta område 
syftar till att både utbildningarna och forskningen utvecklas och till att hållbara lösningar på samhäl-
lets utmaningar nås. Kommunerna är också viktiga aktörer med kompetenser och resurser som kan 
bidra till universitetets forskning och utbildning. 

Familjen Kamprads stiftelse är en unik möjlighet för vår region, där den småländska anknytningen 
ger oss en fördel. Fler gemensamma projekt inom Kampradstiftelsens område bör prioriteras.

Näringsliv och arbetsliv
I en dynamisk kunskapsregion utvecklas och frodas ett kunskapsintensivt näringsliv som efterfrå-
gar välutbildad och kvalificerad arbetskraft. Samverkan inom detta område syftar till att möta detta 
behov genom att få fler studenter vid Linnéuniversitet att börja arbeta i regionen efter avslutade 
studier.

Genom att underlätta för studenter att få in sin första fot på arbetsmarknaden ges möjlighet att 
behålla fler studenter som invånare efter studierna. Samverkan inom detta område kan innebära att 
ge möjlighet till mer arbetslivsanknytning såväl i som utanför universitets-utbildningen. Exempelvis 
genom VFU (Verksamhetsförlagd utbildning), övrig praktik, examensarbeten, arbetsmarknadsmäs-
sor och nätverksbyggen med regionens näringsliv. Samverkan kan även vara av mer övergripande 
karaktär och med ett längre perspektiv, såsom marknadsföring för ökat teknikintresse hos elever i 
grundskolor. Ett annat exempel är validering av tidigare lärande samt synliggörande av nyanländas 
kompetens. 

Samverkan kring ett väl fungerande innovationsstöd som bidrar till fler och nya företag är också av 
stor vikt. Här är Drivhuset, inkubatorerna och Science Parks viktiga aktörer. Samverkan kan dock 
också innebära gemensamma erbjudanden för att locka kunskapsintensiva företag att etablera sig i 
Kalmar och Växjö.  



ORGANISATION, UPPFÖLJNING OCH EKONOMI
Styrgruppen består av minst en person från respektive organisationsledning. Styrgruppens 
uppdrag är att i enlighet med avsiktsförklaringens inriktning skapa goda förutsättningar för 
fördjupad samverkan. Ordförandeskapet för partnerskapet roterar varje år. Styrgruppen utser 
vem inom gruppen som är ordförande för partnerskapet. Den politiska ledningen i respektive 
kommun sammankallas en gång per år till styrgruppen för en avstämning.

Till styrgruppen adjungeras en person från respektive organisation till en beredningsgrupp. 
Beredningsgruppen har täta avstämningar och håller löpande ihop arbetet. De har ansvar för att 
verksamhetsplan och aktivitetsplan upprättas och följs upp. Aktiviteter prioriteras av styrgrup-
pen. Årligen upprättas en rapport över kvantitativa och kvalitativa resultat av samverkan som 
presenteras för styrgruppen och ligger till grund för en årlig avstämning. Beredningsgruppens 
första uppgift är att ta fram en plan för avsiktsförklaringens framgång. 

Aktiviteter eller processer som kräver mer aktivt deltagande och arbete kan vid behov bilda 
arbetsgrupper med representant från alla organisationer. Ett exempel på detta är arbetet med 
studentstäderna Kalmar/Växjö. 

 
Organisation för arbetet mot ”Ett universitet, två städer”.

Parterna avsätter vardera, arbetstiden för beredningsgruppen samt övriga deltagare i eventu- 
ella arbetsgrupper för gemensamma projekt. Projektidéer lyfts upp till styrgruppen som avgör 
eventuell finansiering. Större projekt och samarbeten ska regleras, finansieras och formaliseras i 
separata avtal mellan parterna. 

Styrgrupp

Beredningsgrupp

Arbetsgrupp Arbetsgrupp Arbetsgrupp



AVSIKTSFÖRKLARINGENS GILTIGHET, IKRAFTTRÄDANDE OCH UPPHÖRANDE
Avsiktsförklaringen träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till den 31 december 2019. Parternas 
avsikt är att förnyelse sker efter denna period. Arbetet med att utforma nästkommande avsiktsförkla-
ring ska inledas ett år före utgången av denna.

Vardera part äger rätten att frånträda avsiktsförklaringen genom att meddela de andra parter skriftli-
gen tre månader innan.

Stephen Hwang     Per Brolin
Rektor       Universitetsdirektör
Linnéuniversitetet     Linnéuniversitetet 

Victor Lagercrantz     Marit Persson
Ordförande      Verksamhetschef  
Linnéstudenterna     Linnéstudenterna

Johan Persson      Annette Andersson
Kommunstyrelsens ordförande (S)    Kommundirektör
Kalmar kommun     Kalmar kommun

Bo Frank      Monica Skagne
Kommunstyrelsens ordförande (M)    Kommunchef
Växjö kommun     Växjö kommun
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Kommunfullmäktige 

 

Försäljning av fastigheten Brandvakten 7 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige säljer fastigheten Brandvakten 7 på Kvarnholmen enligt 
kommunledningskontorets förslag till Glebes Fastighets AB (org. nr. 556661-
5000) för en köpeskilling om 48 000 000 kr. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har ett pågående detaljplanärende för ändrad användning av 
nuvarande brandstation på fastigheten Brandvakten 7 eftersom en ny brand-
station är under uppförande vid E 22. Analysarbetet har kommit en bra bit på 
väg men planeringsförutsättningarna är inte helt definierade eller beslutade 
ännu. Något formellt samråd kring planförslaget har inte skett.  
 
För att på bästa sätt kunna tillvarata platsens unika strategiska läge och kultur-
historiska värden samt säkra genomförbarheten av projektet har kommunled-
ningskontoret under sommaren och hösten 2016 gått ut med en försäljning av 
Brandvakten 7 för att få en samarbetspartner i detaljplanprocessen samt en 
slutlig köpare och förvaltare av fastigheten. 

Försäljningsprocessen 
Beslut om att sälja fastigheten via mäklare fattades i Kommunstyrelsen i sam-
band med att avsiktsförklaringen med Byggnadsaktiebolaget NJ Andersson & 
Son upphävdes. Beslut om upphävningen fattades i Kommunfullmäktige 26 
oktober 2015. Kalmar kommun har sedan 2013 ramavtal med Kalmar Bobutik 
AB (Svensk Fastighetsförmedling) för fastighetsmäklartjänster varför dessa 
anlitades. Anbudsgivarna ombads lämna pris på både befintlig fastighet och 
tillkommande byggrätt.  
 
Försäljningen startade med en pressinformation som hölls 14 juni 2016.  
Under sommaren hölls individuella visningar och vid anbudstidens slut den 16 
september 2016 hade fyra kompletta anbud kommit in: Glebes Fastighets AB 
(”Glebes”), I am Home Projekt AB (”I am home”), Byggnads AB NJ Anders-
son och Son (”NJ Andersson”) samt P&E Persson AB (”P&E”) i samarbete 
med Rikshem. Ytterligare en intressent hölls diskussioner med men denna kom 
inte in med något fullständigt anbud.  
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”Glebes” angav att samtliga bostäder skulle upplåtas med hyresrätt medan  
”NJ Andersson” och ”P&E” lämnade förslag på både bostadsrätts- och hyres-
rättsalternativ. ”I am Home” lämnade ingen uppgift om upplåtelseform. Samt-
liga anbud innehöll byggnation av verksamhetslokaler förutom ”I am Home” 
där uppgift om huruvida lokaler för verksamheter skulle byggas saknades.  

Utvärdering 
De inkommande anbuden utvärderades utifrån ekonomi och bedömd genom-
förbarhet samt hur väl projektet bedöms bidra till stadsliv och stadsbild. Ut-
värderingsgruppen bestod av mäklarna Håkan Hellström och Mats Arnesson, 
stadsarkitekt Björn Strimfors och projekt- och exploateringschef Pär Svanfeldt. 
 
Sett till genomförandeperspektiv vinner ”Glebes” anbudsprocessen då aktören 
har stor erfarenhet av utveckling av fastigheter med höga kulturhistoriska vär-
den samt att förslaget innebär en försiktigare exploatering (lägre tillkommande 
byggrätt i BTA) än övriga förslag vilket ger en mindre påverkan på det kultur-
historiska riksintresset. Detta betyder i sin tur att detaljplanprocessen förenklas. 
Förslagen från ”I am Home” och ”P&E” anger hög exploatering varför dessa 
bedöms vara svåra ur ett detaljplanperspektiv eftersom de innebär stor påver-
kan på det kulturhistoriska riksintresset. 
 
Sett till ekonomi vinner ”Glebes” anbudsprocessen. Även om ”Glebes”, ”I am 
Home” och ”NJ Andersson - bostadsrättsalternativet” alla har samma totala 
anbudspris på ca 48 mnkr har ”Glebes” högst anbudspris på befintlig fastighet 
och det högsta totala BTA-priset.  
 
Utvärderingsgruppen har utöver anbudspriserna också värderat den ekono-
miska risken i projektet sett till att byggrättsytan i BTA skulle minska jämfört 
med anbuden. Ur detta perspektiv gynnas ett högt anbudspris för befintlig 
fastighet samt ett lågt BTA-pris på tillkommande byggrätt. Även här vinner 
”Glebes” anbudsprocessen. ”Glebes” har det högsta anbudspriset avseende 
befintlig fastighet och av de anbudsgivare som lämnat det totala anbudspriset 
på 48 mnkr har de lägst BTA-pris för tillkommande byggrätt. En försäljning till 
”I am Home” innebär den största ekonomiska risken eftersom BTA-priset för 
den tillkommande byggrätten var högst av alla inkomna anbud.  
 
Sett till stadsliv och stadsbild vinner ”Glebes” anbudsprocessen. En av stadens 
profilbyggnader - den gamla brandstationen ges en framträdande plats i ”Gle-
bes” inlämnade förslag på om- och tillbyggnaden av kvarteret Brandvakten 7. 
Förslaget tar stor hänsyn till omgivande bebyggelse samtidigt som det tillför en 
karaktärsfull byggnad med utsträckt hand mot Sveaplan. Förslaget förlänger 
också Larmgatan med nya spännande verksamhetslokaler tillsammans med 
påbyggnad av nya bostäder i uppdelade volymer på befintlig byggnad där möj-
ligheter ges att passera mellan de olika gatorna. Ett väl avvägt förslag mellan 
nya och gamla byggnadsdelar. 
 
Kommunens samlade bedömning är att försäljning av fastigheten Brandvakten 
7 bör ske till ”Glebes” för en köpeskilling om 48 000 000 kr.  
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Övrigt 
Efter att Barometern publicerat en artikel om försäljningen av brandstationen 
inkom ” I am home” med ett uppdaterat anbud. Det totala anbudspriset på ca 
53 mnkr överstiger det vinnande anbudets totalpris men anbudspriset på den 
befintliga fastigheten var fortfarande lägre och så också det totala BTA-priset. 
Genom att BTA-priset för den tillkommande byggrätten fortfarande är högst 
för ”I am home” utgör en försäljning till ”Glebes” en lägre risk. Även om hän-
syn skulle tas till den sent inkomna anbudsuppdateringen skulle det inte på-
verka utfallet av anbudsutvärderingen. 
 
 
 
 
Pär Svanfeldt 
Enhetschef Projekt- och exploateringsenheten, Kommunledningskontoret 
 
 
 
Bilagor 

1. Beslutsunderlag försäljning av Brandvakten 7,  
Kommunledningskontoret, 2016-12-12 

2. Köpekontrakt med bilagor 
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BESLUTSUNDERLAG  
FÖRSÄLJNING BRANDVAKTEN 7 

BAKGRUND 
Kalmar kommun har ett pågående detaljplanärende för ändrad användning av 
nuvarande brandstation på fastigheten Brandvakten 7 eftersom en ny brand-
station är under uppförande vid E 22. Analysarbetet har kommit en bra bit på 
väg men planeringsförutsättningarna är inte helt definierade eller beslutade 
ännu. Något formellt samråd kring planförslaget har inte skett.  
 
För att på bästa sätt kunna tillvarata platsens unika strategiska läge och kultur-
historiska värden samt säkra genomförbarheten av projektet har kommunled-
ningskontoret under sommaren och hösten 2016 gått ut med en försäljning av 
Brandvakten 7 för att få en samarbetspartner i detaljplanprocessen samt en 
slutlig köpare och förvaltare av fastigheten. 

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN 
Eftersom fastigheten delvis är bebyggd och kommunen på ett objektivt sätt 
ville veta vad marknaden är villig att betala valde kommunen att sälja fastighet-
en via mäklare. Beslut om detta fattades i Kommunstyrelsen i samband med 
beslutet om upphävning av avsiktsförklaringen med Byggnadsaktiebolaget N.J. 
Andersson & Son som skedde i Kommunfullmäktige 26 oktober 2015.  
 
Kalmar kommun har sedan 2013 ramavtal med Kalmar Bobutik AB (Svensk 
Fastighetsförmedling) för fastighetsmäklartjänster varför dessa anlitades. Som 
ett stöd i försäljningsprocessen tog samhällsbyggnadskontoret fram ett ”PM: 
Planeringsförutsättningar Brandvakten 7, Prospekt ”Gamla brandstationen”, 
daterad 2016-06-14” som utgjorde underlag vid försäljningen tillsammans med 
tidigare utförda utredningar. Anbudsgivarna ombads lämna pris på både befint-
lig fastighet och tillkommande byggrätt.  
 
Försäljningen startade med en pressinformation som hölls 14 juni 2016. Under 
sommaren hölls individuella visningar och vid anbudstidens slut den 16 sep-
tember 2016 hade fyra kompletta anbud kommit in. Ytterligare en intressent 
hölls diskussioner med men denna kom inte in med något fullständigt anbud. 
Samtliga anbud innehöll byggnation av bostäder.  
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Följande anbudsgivare lämnade anbud: 

1. Glebes Fastighets AB, nedan kallad ”Glebes” 
2. I am Home Projekt AB, nedan kallad ”I am Home” 
3. Byggnads AB NJ Andersson och son 

a. hyresrättsalternativet, nedan kallad ”NJ Andersson - hyresrätts-
alternativet” 

b. bostadsrättsalternativet, nedan kallad ”NJ Anderssson - bo-
stadsrättsalternativet” 

4. P&E Persson AB/Rikshem, nedan kallad ”P&E” 
 
”Glebes” angav att samtliga bostäder skulle upplåtas med hyresrätt medan ”NJ 
Andersson” och ”P&E” lämnade förslag på både bostadsrätts- och hyresrätts-
alternativ. ”I am Home” lämnade ingen uppgift om upplåtelseform. Samtliga 
anbud innehöll byggnation av verksamhetslokaler förutom ”I am Home” där 
uppgift om huruvida lokaler för verksamheter skulle byggas saknades.  
 
Anbudsgivarna bjöds in för att muntligen presentera sina projekt och intervjuas 
av utvärderingsgruppen. Detta skedde 18 och 19 oktober 2016. Anbudsgivarna 
fick sedan möjlighet att omarbeta och revidera sina förslag. Den 1 november 
2016 fattade utvärderingsgruppen sitt beslut varpå processen med den politiska 
förankringen och framtagande av köpekontrakt inleddes. Utvärderingsgruppen 
bestod av mäklarna Håkan Hellström och Mats Arnesson, stadsarkitekt Björn 
Strimfors och projekt- och exploateringschef Pär Svanfeldt. 

UTVÄRDERING 
De inkommande anbuden utvärderades utifrån bedömd genomförbarhet och 
ekonomi samt hur väl projektet bedöms bidra till stadsliv och stadsbild. Det 
förslag som sammanvägt bäst uppfyllde utvärderingskriterierna vann anbuds-
processen. 

Bedömd genomförbarhet 

Sett ur genomförandeperspektiv har ”Glebes” en stor erfarenhet av utveckling 
av fastigheter med höga kulturhistoriska värden. ”Glebes” förslag innebär dess-
sutom den lägsta exploateringen på fastigheten (2 675 kvm BTA) av alla in-
komna anbud. En lägre exploatering ger en mindre påverkan på det kulturhi-
storiska riksintresset vilket i sin tur betyder att detaljplanprocessen förenklas.  
 
Förslagen från ”I am Home” och ”P&E” anger hög exploatering (9 490 re-
spektive 5 400 kvm) varför dessa bedöms vara svåra ur ett planperspektiv ef-
tersom de innebär stor påverkan på det kulturhistoriska riksintresset. 

Ekonomi 

Anbudspris på befintlig fastighet 
Av de fyra anbudsgivarna hade ”Glebes” det högsta anbudet på den befintliga 
fastigheten med sitt anbudspris på 40 mnkr. Övriga anbud låg på mellan ca 8 
mnkr (”I am Home”) och 35 mnkr (”NJ Andersson”). 
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Anbudspris tillkommande byggrätt 
”I am Home” hade det högsta anbudspriset för tillkommande byggrätt på ca 40 
mnkr. Övriga anbud låg på mellan ca 8 mnkr (”Glebes”) och 14 mnkr 
(”P&E”). 
 
Sett till BTA-priset för tillkommande byggrätt låg ”I am Home” högst med 4 
194 kr/kvm BTA. Övriga anbudsgivares BTA-priser låg på mellan 2 500 
kr/kvm BTA (”NJ Andersson – hyresrättsalternativet) och 3 500 kr/kvm BTA 
(”NJ Andersson - bostadsrättsalternativet”). ”Glebes” BTA-pris låg på 2 990 
kr/kvm BTA för tillkommande byggrätt. 
 
Totalt anbudspris 
Vid sammanslagning av anbudspriserna för befintlig fastighet och tillkom-
mande byggrätt landade ”Glebes” och ”I am Home” på samma totala anbuds-
pris på ca 48 mnkr. Även ”NJ Andersson – bostadsrättsalternativet” låg på ca 
48 mnkr.  
 
Slås dessa anbudspriser ut på respektive anbuds planerade totala BTA-yta på 
befintlig och tillkommande byggrätt får ”Glebes” det högsta totala BTA-priset 
vilket ligger på 6 862 kr/kvm BTA. Lägst i pris ligger ”I am Home” på 4 194 
kr/kvm BTA. 
 
Ekonomisk risk 
Det är den lagakraftvunna detaljplanen som kommer att ange storleken av den 
slutliga byggrätten i BTA och betalningen kommer att justeras efter vilken 
byggrätt i BTA den nya detaljplanen medger. Ger den nya detaljplanen köparen 
rätt till större eller mindre byggrätt i BTA jämfört med anbud ska köparens 
betalning för denna byggrätt justeras med angivet BTA-pris för antalet 
kvadratmeter BTA minskad eller utökad byggrätt. Därför har utvärderings-
gruppen utöver anbudspriserna också värderat den ekonomiska risken sett till 
att byggrättsytan i BTA skulle minska jämfört med anbuden.  

 
Ur detta perspektiv gynnas ett högt anbudspris för befintlig fastighet samt ett 
lågt BTA-pris på tillkommande byggrätt. ”Glebes” har det högsta anbudspriset 
på befintlig fastighet på 40 mnkr medan ”I am Home” har det lägsta anbuds-
priset på ca 8 mnkr.  
 
”NJ Andersson - hyresrättsalternativet” har det lägsta BTA-priset för tillkom-
mande byggrätt (2 500 kr/kvm BTA) medan ”I am Home” har det högsta 
BTA-priset (4 194 kr/kvm BTA). 
 
”I am Home” ville inte presentera slutkund förrän de erhållit möjlighet att för-
värva fastigheten vilket utgör en osäkerhet och risk. Det är viktigt för sam-
hällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret att veta med vilken part 
samarbetet ska ske i den kommande detaljplanprocessen. 

Stadsbild och stadsliv 

Vid utvärdering av stadsliv och stadsbild konstateras att samtliga förslag redo-
visar bevarande av äldre brandstationsbyggnad. 
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”Glebes” förslag behåller tillbyggnaden av brandstationen med en mindre ut-
byggnad i glas. Förslaget redovisar påbyggnader på befintligt p-däck med upp-
delade volymer för bostäder med utblickar mot Systraströmmen. I bottenvå-
ning redovisas verksamheter. Framför befintliga byggnader redovisas en spän-
nande uppglasad rund byggnad innehållande verksamheter som kopplar ihop 
med Sveaplan och har respekt mot befintliga byggnader. Föreslagen total BTA-
yta är 6 995 kvm. 
 
Förslaget från ”I Am Home” visar nya byggnader i volymstudier där befintlig 
tillbyggnad från 1985 rivits och ersätts med nya byggnader, både på befintlig 
byggnads plats, samt ytterligare byggnader mot Sveaplan. De framskjutande 
nya byggnaderna tar bort kopplingen mellan gamla brandstationsbyggnaden 
och Sveaplan. Utgångspunkten är en hög exploatering som till stora delar är 
högre än omgivande byggnader. Föreslagen total BTA-yta är 11 445 kvm. 
 
”NJ Anderssons” förslag redovisar en stor utbyggnad mot Sveaplan samt på-
byggnader på befintligt p-däck. Utbyggnad redovisar handelsytor i bottenvå-
ning. Utbyggnaden följer skalan på befintlig tillbyggnad av brandstation. För-
slaget innehåller verksamheter i bottenvåning samt en ganska stor tillbyggnad 
som till stora delar tar bort kopplingen mellan den äldre byggnaden och Svea-
plan. För att klara förslagets p-behov redovisas källarparkering under tillbygg-
naden. Föreslagen total BTA-yta är 8 600 kvm. 
 
Förslaget från ”P&E” visar en större uppdelad byggnad mot Larmgatan där 
befintlig tillbyggnad av brandstation rivits. Den nya byggnaden skapar ett nytt 
hörn mot Sveaplan. Inom fastigheten har gårdsmiljöerna öppnats upp. Försla-
get innehåller stora och höga nybyggnadsvolymer som i sin skala dominerar 
över befintlig äldre brandstation, men med bibehållen koppling mellan äldre 
brandstation och Sveaplan. Föreslagen total BTA-yta är 8 200 kvm. 

VINNANDE ANBUD 
Sett till genomförandeperspektiv vinner ”Glebes” anbudsprocessen då aktören 
har stor erfarenhet av utveckling av fastigheter med höga kulturhistoriska vär-
den samt att förslaget innebär en försiktigare exploatering (lägre tillkommande 
byggrätt i BTA) än övriga förslag vilket ger en mindre påverkan på det kultur-
historiska riksintresset. Detta betyder i sin tur att detaljplanprocessen förenklas. 
 
Sett till ekonomi vinner ”Glebes” anbudsprocessen. Även om ”Glebes”, ”I am 
Home” och ”NJ Andersson - bostadsrättsalternativet” alla har samma totala 
anbudspris på ca 48 mnkr har ”Glebes” högst anbudspris på befintlig fastighet 
och det högsta totala BTA-priset. ”Glebes” förslag bedöms dessutom innebära 
en lägre ekonomisk risk än de övrigas. ”Glebes” har det högsta anbudspriset 
avseende befintlig fastighet och av de anbudsgivare som lämnat det totala an-
budspriset på 48 mnkr har de lägst BTA-pris för tillkommande byggrätt. En 
försäljning till ”I am Home” innebär den största ekonomiska risken eftersom 
BTA-priset för den tillkommande byggrätten var högst av alla inkomna anbud.  
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Sett till stadsliv och stadsbild vinner ”Glebes” anbudsprocessen. En av stadens 
profilbyggnader - den gamla brandstationen ges en framträdande plats i ”Gle-
bes” inlämnade förslag på om- och tillbyggnaden av kvarteret Brandvakten 7. 
Förslaget tar stor hänsyn till omgivande bebyggelse samtidigt som det tillför en 
karaktärsfull byggnad med utsträckt hand mot Sveaplan. Förslaget förlänger 
också Larmgatan med nya spännande verksamhetslokaler tillsammans med 
påbyggnad av nya bostäder i uppdelade volymer på befintlig byggnad där möj-
ligheter ges att passera mellan de olika gatorna. Ett väl avvägt förslag mellan 
nya och gamla byggnadsdelar. 

RESULTAT 
Kommunens samlade bedömning är att försäljning av fastigheten Brandvakten 
7 bör ske till ”Glebes” för en köpeskilling om 48 000 000 kr.  

ÖVRIGT 
Efter att Barometern publicerat en artikel om försäljningen av brandstationen 
inkom Anbudsgivare TVÅ med ett uppdaterat anbud. Det totala anbudspriset 
på ca 53 mnkr överstiger det vinnande anbudets totalpris men anbudspriset på 
den befintliga fastigheten var fortfarande lägre och så också det totala BTA-
priset. Genom att BTA-priset för den tillkommande byggrätten fortfarande är 
högst för Anbudsgivare TVÅ utgör en försäljning till Anbudsgivare ETT en 
lägre risk. Även om hänsyn skulle tas till den sent inkomna anbudsuppdate-
ringen skulle det inte påverka utfallet av anbudsutvärderingen. 

BILAGOR 
Bilaga 1.  PM: Planeringsförutsättningar Brandvakten 7, Prospekt ”Gamla 

brandstationen”, version 2016-06-14. 
Bilaga 2.  Mäklarprospekt, presenterad vid presskonferens 2016-06-14. 
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PM: PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

BRANDVAKTEN 7 

PROSPEKT ”GAMLA BRANDSTATIONEN”,  

Version 2016-06-14 
 

 
Figur 1 Foto på brandstationen sett från Södra kanalgatan 

Kalmar kommun har ett pågående planärende för ändrad användning av nuvarande brandstation, 
i och med bygget av en ny brandstation vid E 22. Kommunen önskar få med en intressent i 
planarbetet för att utveckla fastigheten. Det har inte skett något formellt samråd kring planförslag 
vilket betyder att planeringsförutsättningarna inte är definierade eller beslutade ännu. Det betyder 
att det finns en möjlighet att gemensamt arbeta fram ett förslag som tar tillvara platsens unika 
värden, men också att det finns en osäkerhet i vilka ramar projektet har i form av möjlig 
byggnation. Fastigheten är strategiskt belägen i mötet mellan Kvarnholmen och Malmen och i 
anslutning till stadskärnans viktigaste stråk, men också känsligt mitt i ett riksintresseområde för 
kulturmiljön och väl visuellt exponerat. Att ta till vara platsens kulturhistoriska värden är därför 
en absolut förutsättning för att projektet ska vara genomförbart. Projektet måste även bidra till 
kommunens ambitioner för ett mer levande stadsliv i området. Som ett stöd i det tidiga skedet 
med markanvisning har därför detta PM kring relevanta planeringsfrågor tagits fram. Det ger inte 
svar på alla frågor kring hur platsens och projektets komplexitet ska hanteras, men vill tydliggöra 
kommunens mål med platsens utveckling, utifrån den fördjupade översiktsplanen för området. 
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Översiktsplan för Kalmar kommun, UNIKA KALMAR 
 
Fjärde delen i översiktsplanen, ”Mer stadsliv”, pekar ut de strategiska målen för stadens och 
stadskärnans utveckling. Denna ska vara en motor i regionen – tätare och med blandad stadsmiljö 
– en stadskärna med universitet och besöksområde med internationell dragningskraft. 
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Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum 
 
De tre huvudsakliga utvecklingsstrategierna i översiktsplanen har flera beröringspunkter med 
fastighetens utveckling. Dokumentet innehåller också fördjupade strategier och principer för hur 
dessa utvecklingsmål ska uppnås. Särskild vikt ges till att bidra till stadsliv och en stärkt koppling 
mellan Kvarnholmen och Malmen, samt Sveaplans funktion som ny centrumpunkt i staden. 
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Ett fokusområde för projektet ska vara stadslivsdimensionen. Den fördjupade översiktsplanen tar 
upp fem strategier för att stärka stadslivet: 
Generera 
Ökat utbud av måldestinationer, servicefunktioner, aktiva bottenfasader m m. Särskilt viktigt i 
närheten till Sveaplan som är ett stadsrum av strategisk betydelse. 

 Mixa  
Blanda nytt och gammalt, funktioner, gestaltning, innehåll m m. 
Variation gör att staden kan ge något till alla. 
 
 
 

Koppla 
Miljöerna runt Sveaplan är 
särskilt utpekat i detta 
strategiområde. Det 
betyder att de allmänna 
platserna måste anpassas så 
att fotgängare och cyklister 
ges bättre förutsättningar 
att tryggt och bekvämt röra 
sig i området. Det betyder 
också att det ska finnas gott 
med anledningar för dessa 
att röra sig och vistas i 
området, både utifrån att de 
offentliga rummen är 
attraktiva men också att omgivande kvarter har mycket att erbjuda i form av handel, kultur, 
service och arbetsplatser. Nya byggnadskroppar kan hjälpa till att förlänga definierade gaturum 
som binder samman Kvarnholmen med Malmen. Stråk runt vattenrummen bör stärkas för att 
öka vattenkontakten. 
Balansera trafiken 
Handlar om att uppmuntra gång- och cykeltrafik, hitta goda strukturer för kollektivtrafiken och 
hantera biltrafiken på ett sätt som minskar dess störande effekter. Södra Kanalgatan ska 
omvandlas till en nedtonad stadsgata, men behöver utvecklas för kollektivtrafikens behov, särskilt 
vad gäller hållplatslägen. Det är viktigt att parkeringen disponeras och utformas så att den inte tar 
över och dominerar stadsrummet. Om stadsmiljön är attraktiv kan den som parkerar acceptera att 
gå en sträcka till sin destination och på så sätt bidra till stadslivet.  

Dela med 
En övergripande ambition i översiktsplanen är att Kvarnholmen är till både för 
besökare och boende, kommunen vill hitta sätt att få dessa att berika varandra. Det 
behöver finnas en hierarki med aktiva huvudgator med kommers och folkliv och 
bostadsgator med lugnare stadsmiljöer. Aktiva fasader är viktiga, oavsett om 
byggnadens innehåll är bostäder, handel eller kontor. Bottenplanets utformning 
tillsammans med eventuell förgårdsmark är den del som främst bidrar till ett gott 
möte med de människor som vistas och rör sig i det offentliga rummet. 
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Brandvakten 7 
 
Detta är en verklig paradtomt på Kvarnholmen! Vid vattnet, mellan två av de mest levande 
gatorna i stadsdelen och väl exponerat på hörnet av ön. Brandstationen med sin imponerande 
arkitektur ger historisk karaktär till platsen, samtidigt som området är en viktig pusselbit i 
kommunens framtidsplaner för stadskärnan. Läget är krävande, en attraktiv gestaltning och 
funktioner som tillför stadskärnan mervärden ingår i projektets kravspecifikation från 
kommunens sida. 
Kvarterets utveckling berör flera av de strategiska målen i den fördjupade översiktsplanen för 
Kvarnholmen. För att skapa en stärkt koppling mellan Kvarnholmen och Malmen är en attraktiv 
utveckling av både Larmgatan och Kaggensgatan mycket viktiga, liksom en inbjudande 
utformning i förhållande till Sveaplan som är utpekat som stadskärnans nya tyngdpunkt. 
Skapande av publika funktioner och nya/utvecklade attraktiva stråk är i linje med dessa 
ambitioner. Den fördjupade översiktsplanen lyfter också fram rekreationsstråken längs 
Kvarnholmens vattenfront, här spelar byggnadens möte med Larmgatan och Södra Kanalgatan 
en stor roll. Slutligen berör utvecklingen av kvarteret också målen att utveckla kulturarvet på 
Kvarnholmen, även om fastigheten är belägen utanför 1600-talets befästningsstad så speglar 
brandstationen den utbyggnad av Kvarnholmen som gjordes på 1800-talet och tidigt 1900-tal 
med byggnader för viktiga samhällsfunktioner. Ett publikt tillgängliggörande av särskilt den äldre 
brandstationshallen är i högsta grad önskvärt. Läget i öbebyggelsens utkant gör att påverkan på 
stadssiluetten måste beaktas noga, Domkyrkan ska fortsatt ha en dominans i stadsbilden och det 
finns även i detta hörn av Kvarnholmen flera karakteristiska torn, som Gamla vattentornet och 
mittdelen av Brandstationen.  

 
Figur 2 Foto från Kaggensgatan 
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Förutsättningar 

Gällande detaljplan 

För fastigheten gäller detaljplan för del av Brandvakten 7 (0880K-P94/04) som föreskriver 
brandstation som markanvändning med kulturhistoriskt skydd mot förvanskning did om- och 
tillbyggnad. Genomförandetiden har löpt ut. 

Detaljplanearbete för ny detaljplan 

 
Arbetet med detaljplanen (diarienummer 2014-2791) påbörjades 2014-05-21 med en beställning 
från Planutskottet, men inväntar nu ny intressent. Syftet med beställningen är att pröva nya 
användningar och byggrätter för brandstationen, eftersom en ny räddningsstation byggs i annat 
läge. Planområde återstår att avgränsa. Utökat planförfarande kan förväntas, för övrig 
information om detaljplaneprocessen, se bilaga. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

 
Kommunen kommer att vara huvudman för allmän plats såsom gator, torg och park inom 
området i den mån sådana inkluderas. 

Allmänna platser 

 
Vilka allmänna platser som behöver ingå i planförslaget återstår att avgränsa. De allmänna platser 
som berör projektet följer nedan:  

 
 
Kaggensgatan: kommer byggas om i samband med hotellbyggnation i kvarteret söder om kv 
Brandvakten, för att ges en tillgänglig och attraktiv utformning som gångfartsgata inom 
befästningsstaden. Utformning för gångfartsgata bör på sikt fullföljas fram till Södra Kanalgatan 
där korsningen behöver anpassas för detta syfte och för att hantera ökad trafik p g a ändrad 
trafikföring på Kvarnholmen. Anpassningsåtgärder kan behövas i samband med byggnation. 

Sveaplan 

Malmbron 
Södra 

kanalgatan 

Kaggensgatan 

Larmgatan 
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Larmgatan: ombyggd till en ambitiöst utformad gångfartsgata längre söderut inom gamla 
befästningsstadens gränser, enklare utformning utanför dessa. Anpassningsåtgärder kan behövas i 
samband med byggnation. 
 
Malmbron: ska renoveras och i samband med det ges en utformning som är mer attraktiv för 
fotgängare och cyklister. I dagsläget finns ingen tydlig koppling från kv Brandvaktens trottoarer 
över till bron, vilket bör åtgärdas.  
 
Södra Kanalgatan: har bristande bärighet i slänten mot Systraströmmen och problematiska 
växtförutsättningar för befintliga träd. Kommunen utreder hur gatan ska rustas upp och 
eventuellt förändras. Möjligt läge för busshållplats, gång- och cykeltrafikens förhållanden 
studeras. Ska fortsatt fungera som bussgata, även om en mer stadsmässig karaktär är önskvärd. 
Infart i lämpligt läge bör vara möjlig, men angöring till entréer från gata troligen inte möjlig. Det 
finns alltså en viss osäkerhet kring hur gatan ska utformas i framtiden. Markmurar i kalksten 
utpekade i kulturhistorisk utredning som skyddsvärda. Anpassningsåtgärder kan behövas i 
samband med byggnation. 
 
Sveaplan: Utpekat som strategiskt viktigt stadsrum för att binda ihop Malmen och 
Kvarnholmen. Gröna och blåa strukturer möts, korsning för Esplanaden, Trädgårdsgatan och 
Malmbron. Promenadstråk längs Systraströmmen möter Malmbrogatans gång- och cykelväg. 
Planarbete pågår för omgivande kvarter.  
 

Parkering för bil och cykel 

Nya parkeringsriktlinjerna kommer tillämpas om dessa fastställs (politisk process pågår för 
närvarande), se bilaga. Parkeringsbehovet ska lösas inom kvartersmark. Inga anspråk finns att lösa 
annan parkering på fastigheten och  nuvarande parkeringsdäck behöver inte bevaras.  

Geoteknik  

 
Översiktliga geotekniska utredningar har tagits fram för området, se bilaga XX. Ytterligare 
geotekniska utredningar står byggherrarna för. Det finns relativt tjocka lager med fyllnadsmaterial 
över hela ytan, vilket ger en sättnings- och bärighetsproblematik, förstärkt grundläggning 
rekommenderas. Grundvattenytan är belägen nära markytan och källare bör därmed undvikas ur 
geoteknisk synvinkel. Utredningen har också översiktligt undersökt situationen vad gäller 
markföroreningar, den förenklade riskbedömningen ger vid handen att dessa inte hindrar 
planerad framtida markanvändning. I samband med byggnadsarbeten kan vissa moment kräva 
särskild försiktighet vad gäller föroreningar, t ex omhändertagande av visst byggnadsmaterial vid 
rivning. 

Kulturhistoriska värden 

Det finns en översiktlig kulturhistorisk utredning framtagen för området kring Sveaplan och en 
detaljerad för brandstationen, se bilagor. Den äldre byggnadsdelen är utpekad som bevaransvärd i 
kommunens byggnadsinventering över stadskärnan och även skyddad i gällande plan. Även 
kommande detaljplan kommer innehålla sådant skydd. 

Hela fastigheten ligger inom fornlämningen som omfattar Kvarnholmens stadslager (RAÄ 
Kalmar 93:1). 
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Volymskisser 

 
Prövning av möjliga byggrätter görs slutgiltigt i samband med antagande av ny detaljplan för 
fastigheten. Utifrån det påbörjade planarbetet har kommunen identifierat några 
utvecklingspotentialer och riktlinjer för kommande byggnation. 
Kommunen ser möjligheter till nybyggnation framför den nyare delen av brandstationen, på 
befintligt parkeringsdäck och i mindre skala mot Kaggensgatan där nuvarande ramp upp till 
parkeringsdäcket är belägen. Ombyggnation av befintliga byggnader är möjligt om dessas 
kulturhistoriska värde beaktas. Parkeringsdäcket och den nyare delen av brandstationen är möjliga 
att riva och ersätta med annan byggnation (påverkan på skyddsrum kräver dock tillstånd, ansökan 
om detta är inlämnad men ännu inte besvarad).  
BILD PLAN!! 
 
Kvarteret är beläget i en exponerad del av Kvarnholmen så en god gestaltning av 
byggnadskropparna är nödvändig, särskilt mötet med Malmen och Sveaplan bör vara inbjudande 
och anslående. Siktförhållanden som bevarar den äldre brandstationens monumentala karaktär 
och verkan på stadssilluetten ska beaktas. Ett öppet sikt- och gångstråk längs med 
brandstationens arkader från Kaggensgatan till Larmgatan är önskvärt för att binda samman dessa 
huvudstråk för stadslivet. En fristående byggnadskropp framför brandstationen bör ges en 
arkitektonisk solitärkaraktär med ett innehåll som motsvarar det exklusiva läget.   
 
Sketchup-illustrationer (OBS. Endast illustrerande av övergripande ambitioner ) 

 
Figur 3 Snedbild från norr 
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Figur 4 Snedbild från väster 

 
Figur 5 Vy från Trädgårdsgatan 
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Figur 6 Snedbild från öster 

 
Figur 7 Vy från Norra Kanalgatan 

Strandskydd 

Kommunens bedömning är att fastigheten kan betraktas som ianspråktagen och att grund finns 
att upphäva strandskyddet där så är lämpligt. 

Ledningar  

 
En VA-ledning går över det hårdgjorda området, denna behöver flyttas, liksom en 
fjärrvärmeledning. Kostnaden för dessa flyttar är inte beräknade ännu. Ledningar mäts in i 
samband med upprättande av grundkarta. 

Teknisk försörjning 

VA: Utarbetas vidare i planskedet. 
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El: Utarbetas vidare i planskedet. 
Fv: Utarbetas vidare i planskedet. 
Fiber: Utarbetas vidare i planskedet. 
Dagvatten: dagvatten ska i första hand omhändertas inom fastigheten, se bilaga dagvattenpolicy. 
Anslutningsavgift till dagvattennätet betalas till Kalmar vatten AB. Utarbetas vidare i planskedet. 

 

 

 

  



























































































































































 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe    

Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A 
Tel 0480-45 00 00 vx │josefine.robertsson@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Josefine Robertsson 2016-12-06 KS 2016/0221 
50088 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

Försäljning av del av fastigheten Krafslösa 5:1, 
Norra Vimpeltorpet 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av fastigheten Krafslösa 5:1 enligt 
kommunledningskontorets förslag till GBJ Construction AB (org.nr 556938-
7318) för en köpeskilling om 7 500 000 kronor. 

Bakgrund 
GBJ Construction AB är ett helägt dotterbolag till GBJ Bostadsutveckling AB 
som sedan tidigare har en markreservation på del av Krafslösa 5:1 i Norra 
Vimpeltorpet. 
 
GBJ Construction AB har för avsikt att uppföra totalt 18 st kedjehus, 2 st 
parhus samt 8 st lägenheter fördelade i 4 stycken hus. Samtliga bostäder har 
upplåtelseform bostadsrätt. Fastighetens areal är ca 8 000 kvm. 
Fastighetsbildning ska ske. 
 
Priset för marken är 7 500 000 kr.  
 
  
 
 
 
Josefine Robertsson  
exploateringsingenjör  
 
 
 
Bilaga 
Karta  
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Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe    

Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A 
Tel 0480-45 00 00 vx │josefine.robertsson@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Josefine Robertsson 2016-12-07 KS 2016/1205 
50088 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

Markanvisningsavtal på del av fastigheten 
Rinkaby 15:11, Södra staden  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal på del av fastigheten 
Rinkaby 15:11, mellan Kalmar kommun och Bovieran AB (org.nr 556683-
9584) enligt kommunledningskontorets förslag.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om markreservation för Bovieran AB 
på mark intill väg E22 i Rinkabyholm. Syftet var att få pröva möjligheten att 
bebygga del av fastigheten Rinkaby 15:11 med en Bovieran-anläggning 
innehållande 54 lägenheter som upplåts med bostadsrätt till boende som är 
+55 år.  
 
Detaljplanen för del av Rinkaby 6:46 m fl. Södra staden etapp 1, Rinkabyholm 
har varit utställd på granskning och ska tas upp för antagande under dec/jan.  
 
Markanvisningsavtalet ersätter den tidigare markreservationen. 
Markanvisningen ger Bovieran AB ensamrätt att under markanvisningsavtalets 
villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av markområdet för 
bebyggelse.  
 
Områdets areal är ca 7 000 kvm. Den planerade byggnationen omfattar ca 
7 266 kvm BTA. Parterna avser att överlåta området till ett pris om 1 500 
kronor/kvm BTA (justeras med KPI).        
 
 
Josefine Robertsson  
exploateringsingenjör  
 
 
Bilaga: 
Markanvisningsavtal  



























 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe    

Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka här för att ange 

text.│johanna.kindqvist@kalmar.se  
   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Johanna Kindqvist 2016-12-20 KS 2016/0707 
50126 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

Markanvisningsavtal för del av fastigheten 
Malmen 2:3, Fredriksskans 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner  
 

− förslag till markanvisningsavtal för del av fastigheten Malmen 2:3,  
område A och B, mellan Kalmar kommun och Riksbyggen ekonomisk 
förening (org.nr 702001-7781) enligt kommunledningskontorets 
skrivelse.  
 

− förslag till markanvisningsavtal för del av fastigheten Malmen 2:3,  
område C och D, mellan Kalmar kommun och Grenoli AB (blivande, 
under namnändring, org.nr 559089-2153) enligt 
kommunledningskontorets skrivelse.  
 

− förslag till markanvisningsavtal för del av fastigheten Malmen 2:3, 
område E, mellan Kalmar kommun och Prospecta 
Fastighetskapital AB (org.nr 556634-0518) enligt 
kommunledningskontorets skrivelse.  

 

Bakgrund 
En ny detaljplan för Fredriksskansområdet har tagits fram och antogs av 
kommunfullmäktige den 31 oktober i år. Detaljplanen är överklagad. 
 
Kommunen bjöd i juni i år in byggherrar att delta i markanvisningstävling för 
Fredriksskans. Markanvisningstävlingen var öppen mellan 10 juni och  
30 september med ett seminarium på plats på Fredriksskans i slutet av augusti. 
De områden som markanvisningstävlingen avsåg var område A, B, C, D och E 
(se bifogad karta). 
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För tävlingen fanns ett antal kriterier uppdelat på grundkriterier och 
utvärderingskriterier. Grundkriterierna, att fullständigt tävlingsförslag skulle 
vara inlämnat i rätt tid samt att byggherren skulle bedömas vara en fullgod 
samarbetspartner (ekonomisk stabilitet, långsiktig uthållighet, förmåga att 
fullfölja ingångna avtal och påbörjade projekt) skulle vara uppfyllda för att 
byggherrens tävlingsförslag skulle utvärderas. Utvärderingskriterierna utgjordes 
av följande:  
 

− Vision för området – ökat stadsliv 
− Vision för området – hälsoprofil 
− Vision för området – miljö 
− Vision för området – gestaltning 
o Gestaltning byggnader 
o Gestaltningsprogrammet, mötet kvartersmark/allmän platsmark 

− Upplåtelseform, hyresrätt. 
 
Totalt lämnades 17 tävlingsbidrag in varav 15 uppfyllde grundkriterierna. 
Bedömningsgruppen, som utgjordes av fem tjänstemän på 
kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet och 
samhällsbyggnadskontoret, gick igenom inlämnade tävlingsbidrag och träffade 
samtliga byggherrar under separata dialoger under oktober månad. 
Bedömningsgruppen har sedan gjort en samlad bedömning av de inlämnade 
tävlingsbidragen utifrån de fem utvärderingskriterierna.  
 
Bedömningsgruppen har sedan förhandlat fram markanvisningsavtal med de 
tre byggherrar som föreslås få markanvisning på Fredriksskans. Totalt omfattar 
markanvisningarna för dessa tre områden cirka 275 bostäder, varav hälften 
utgörs av hyresrätter.  

Markanvisningsområden 

Område A och B 
På område A och B föreslås Riksbyggen ekonomisk förening få markanvisning 
med sitt tävlingsförslag Fredriksskans 365. Utvald arkitekt är Thomas Sandell på 
arkitektkontoret Sandell/Sandberg. Byggherren erbjuder sig att driva 
genomförandet av det gemensamma underjordiska garaget som ska byggas i 
området.  
 
Bedömningsgruppens motivering: Tävlingsförslaget Fredriksskans 365 lyfter platsens 
värde och tar ett helhetsgrepp kring det norra torget med en stark idé om områdets entré. I 
förslaget öppnar man upp för allmänheten med verksamheter i bottenvåningarna vilket 
generar stadsliv. Man presenterar ett året runt-perspektiv på området med många intressanta 
tankar för parkens innehåll. Höjdskillnaden mellan kvarterets gårdar och parken tas upp 
med gradänger, vilket gör att de upplevs som en del av parken där gårdarnas aktiviteter 
exponeras för allmänheten.  
 
Längs Fredriksskansgatan planeras byggnader med sockelmotiv och putsfasad som kopplar 
till Stagneliusskolans fasad. Fasader utgörs av tegel, puts och keramikdetaljer och gestaltas 
lekfullt mot parken. Förslaget bidrar till Fredriksskans hälso- och miljöprofil genom att 
takterrasser utformas med gröna tak och förses med odlingar. På takterrasser och gårdar 
finns möjlighet till såväl vila som fysiska aktiviteter. I parkeringsanläggning förses ett antal 
bilparkeringsplatser med laddstolpar och en bilpool inrättas. Riksbyggen avser att certifiera 
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byggnader med nivå miljöbyggnad silver. I området blandas hyres- och bostadsrätter med 
bostäder för människor i olika åldrar.  
 
De planerade byggnaderna på område A och B omfattar cirka 125 lägenheter, 
varav cirka 45 upplåts med hyresrätt och 80 med bostadsrätt.  
 
Området som markanvisas till Riksbyggen är cirka 5 000 kvadratmeter stort 
och har en byggrätt på cirka 10 900 kvadratmeter BTA.  

Område C och D 
På område C och D föreslås Grenoli AB (det nuvarande bolaget LW Centrum 
AB är under namnändring) få markanvisning med sitt tävlingsförslag Grenoli. 
Grenoligruppen utgörs av de lokala bolagen LW Fastigheter i Kalmar AB, 
Multibygg Sydost AB, ML i Kalmar AB och Projektbyggaren i Blekinge AB. 
Den arkitekt de valt att arbeta med är Louise Masreliez på arkitektkontoret 
Marge arkitekter. Byggherren erbjuder sig att driva genomförandet av det 
gemensamma underjordiska garaget som ska byggas i området. 
 
Bedömningsgruppens motivering: Tävlingsförslaget Grenoli har en genomtänkt idé och 
koncept. Ett rekreationsnät med gångstråk genom kvarteret kopplar till den allmänna 
rekreationsslingan och parklivet. Bottenvåningarna mot Fredriksskansgatan förses med 
lokaler för att aktivera gatan och hörnlägen utnyttjas för verksamheter för att leda in 
besökare i området. Lokalerna kan bli viktiga mötesplatser med exempelvis restauranger 
med uteserveringar. På gårdar och takterrasser ges möjlighet till aktivitet, avkoppling och 
odling. De boende i kvarteret får medlemskap i gemensam cykel- och bilpool. 
 
I valet av fasadmaterial finns koppling till lokala material, med kalksten längs 
Fredriksskansgatan och stående träpanel mot gårdssidan. Träfasaderna smälter in mot 
parken med klättrande växter. Landskapets terrassering tas upp i avgränsning mellan 
gårdar och park och ger en känsla av att flyta ihop. Byggnaderna kommer till största del 
utgöras av massivträstomme och avses att certifieras med miljöbyggnad silver.  
 
De planerade byggnaderna på område C och D omfattar cirka 110 lägenheter, 
varav cirka 50 kommer upplåtas med hyresrätt och 60 med bostadsrätt.  
 
Området som markanvisas till Grenoli är cirka 4 600 kvadratmeter stort och 
har en byggrätt på cirka 9 900 kvadratmeter BTA.  

Område E 
På område E föreslås Prospecta Fastighetskapital AB få markanvisning med 
sitt tävlingsförslag Rävspel. Den arkitekt de valt att arbeta med är Jens Dahlkild 
på Engstrand och Speek.  
 
Bedömningsgruppens motivering: Tävlingsförslaget Rävspel utgörs av hyreslägenheter 
med en lokal fastighetsägare som brinner för sina hyresgäster och att skapa mervärden. 
Bostäderna har blandade lägenhetsstorlekar med fullserviceboende för alla åldrar. Entréer 
mot gatan skapar stadsliv och gemensamhetslokal för de boende öppnar upp sig mot fjärden. 
Byggnaderna ges spännande gestaltning med ”hus i park”-känsla med takterrasser och 
sedumtak. Byggnaderna mot parken har träfasad förutom närmast Fredriksskansgatan där 
fasaden är putsad. Möjlighet till avkoppling och sociala aktiviteter ges på takterrasser och i 
gemensamma rum inne i byggnaden.  
 
För de boende i kvarteret skapas en gemensam cykel- och bilpool. Prospecta avser att 
certifiera byggnader med nivå miljöbyggnad silver. 
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De planerade byggnaderna på område E omfattar 41 lägenheter som samtliga 
kommer att upplåtas med hyresrätt.  
 
Området som markanvisas till Prospecta är cirka 1 600 kvadratmeter stort och 
har en byggrätt på cirka 2 650 kvadratmeter BTA.  

Fortsatt process 
Efter beslut i kommunstyrelsen om att godkänna markanvisningsavtalen i 
enlighet med tjänsteskrivelsen kommer projekt- och exploateringsenheten att 
påbörja en byggherredialog tillsammans med de utvalda byggherrarna. De 
frågor som ska utredas är hur bygget av det gemensamma garaget ska 
genomföras, gemensam marknadsföring av projektet, den slutliga 
gestaltningen, tidplaner för genomförandet med sanering, utbyggnad av 
infrastruktur med mera.  
 
När frågorna utretts vidare kommer de beslutade markanvisningsavtalen att 
ersättas med bindande köpekontrakt. Nytt politiskt beslut kommer att fattas 
med anledning av detta.  
 
Den totala byggrätten som markanvisas till byggherrarna är cirka 23 500 kvm 
BTA. Priset på marken är i markanvisningsprogrammet satt till 2 500 kr/kvm 
BTA för hyresrätter och lokaler och 3 500 kr/kvm BTA för bostadsrätter. 
Detta ger en total beräknad intäkt på cirka 72 mnkr.  
 
 
 
 
 
Johanna Kindqvist   
exploateringsingenjör   
 
 
 
Bilagor 

− Karta 
− Förslag till markanvisningsavtal mellan Kalmar kommun och 

Riksbyggen ekonomisk förening, inklusive bilagor (karta, 
tävlingsförslag, detaljplan, gestaltningsprogram, PM markmiljö) 

− Förslag till markanvisningsavtal mellan Kalmar kommun och 
Grenoli AB (bolag under namnändring), inklusive bilagor (karta, 
tävlingsförslag, detaljplan, gestaltningsprogram, PM markmiljö, 
ändringsanmälan bolagsverket) 

− Förslag till markanvisningsavtal mellan Kalmar kommun och  
Prospecta Fastighetskapital AB, inklusive bilagor (karta,  
tävlingsförslag, detaljplan, gestaltningsprogram, PM markmiljö) 
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del av Malmen 2:3, område A och B (samt g-yta), 
markanvisas till Riksbyggen ekonomisk förening

del av Malmen 2:3, område C och D (samt g-yta), 
markanvisas till Grenoli AB (bolag under namnändring)

del av Malmen 2:3, område E, 
markanvisas till Prospecta Fastighetskapital AB
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Område för markanvisning A och B



FREDRIKSSKANS 365
FÖR ALLA. ALLA DAGAR. ÅRET OM.





En ny stadsdel växer fram på en unik plats. 

En plats där stadsmässiga kvaliteter möter natur och hav. 

En del av Kalmar som är tillgänglig för alla, varje dag, året om.

Tidigt i januari åker vi skridskor på is banan.  Under kalla år vågar vi oss 

också ut på Malmfjärden. Utsträckta framför amfiteatern fångar vi vårens 

första solstrålar i April och i maj ser vi körsbärsträden blomma. På samma 

plats hör vi också studentsång från scenen i juni. Ett rävspel rundar av en 

trevlig efter middag i juli. Kajaken tas från sitt förråd och vi paddlar runt 

stan en augusti kväll. På vägen hem hör vi grannen i parkhuset  bjuda till 

kräftkalas. Vi lär oss laga mat utomhus i höstens första storm. I mörkaste 

november livas vi upp av bastubad med dopp i en iskall Malmfjärd. Innan 

året är slut besöker vi julmarknaden på torget och i dess sista skälvande 

minut ser vi fyrverkerierna över vattnet tillsammans med grannar och vän-

ner från den  gemensamma takterrassen. Efter 365 dagar i  Fredriksskans 

skålar vi för att nästa år ska bli lika bra.



KALMAR KOMMUNS VISION ÄR VÅR

ÖKAT STADSLIV GESTALTNING

HÄLSA UPPLÅTELSEFORM

MILJÖ

Genom att göra vattnet och parken mycket mer tillgänglig,  skapar 

vi förutsättningar för stadsliv. Entréer och stråk är tillgängliga och 

 inbjudande. Till Fredriksskans 365 är alla välkomna: Boende i området, 

kalmarbor och turister. I tillägg till det adderar vi lokaler för caféer och 

restauranger vid de nya torgen som kan bli mötesplatser hela året om. 

Skans torget och Sjötorget får lite olika karaktär och kan locka till sig flera 

olika typer av människor. Läs mer om Urbana kvaliteter i Kapitel tre: Hel-
heten och de allmänna platserna.

För gestaltningen av projektet står sandellsandberg, med Thomas  Sandell 

i spetsen. Tillsammans har vi tagit fram ett koncept som vi kallar “En 

 varierad helhet”. Det betyder att formspråk, kulörer och material sam-

spelar, men anpassas till projektets omgivning. Mot parken är fasaderna 

lekfulla, med generösa balkonger och odlingsmöjligheter. Materialen är 

grånat trä, puts och keramiska plattor som reflekterar solens strålar. Mot 

gatan och torget är fasaderna lite mer diskreta och strikta för att anpassas 

till Stagneliusskolan, och inte konkurrera med den. Materialen är tegel 

och puts. Vi har dessutom mycket idéer kring omgivande parker, torg och 

gator, som vi gärna samarbetar kring i framtiden. Läs mer om vår gestalt-
ning i Kapitel två: Byggnader i Fredriksskans 365.

Vårt projekt har en holistisk inställning till hälsa. Vi tror att människor 

behöver vila, fysisk aktivitet och kultur för att må bra, och skapar därför 

förutsättningar för detta i vårt projekt. Genom att bredda synen på hälsa 

tror vi också att vi kan göra området mer attraktivt för fler: Barn, kvinnor, 

män, äldre etc. Att dessa blandas tror vi också är hälsofrämjande. Läs mer 
om vår analys av vad en hälsosam miljö innebär i Kapitel ett: Vår vision för 
Fredriksskans 365, samt i Kapitel tre: Helheten och de allmänna platserna.

För att så många som möjligt ska få möjlighet att bo på “Kalmars bästa 

läge” har vi tagit fram ett koncept för upplåtelseform som innehåller både 

hyresätter och bostadsrätter. Hyresrätterna utformas främst som små och 

yteffektiva hyreslägenheter, 1-3 rok. Bostadsrätterna delas upp i två olika 

föreningar: dels bostäder enligt vårt vårt Bonumkoncept (Seniorbostäder 

med fokus på social samvaro och stöttande tjänsteutbud), dels en mer 

allmän förening för en större grupp av medborgare med bostäder mellan 

2-5 rok. Tillsammans skapar de ett riktigt bra nät av flyttkedjor. Läs mer 
om våra tankar kring upplåtelseform i kapitel ett: Vår vision för Fredriksskans 
365.

Vi försöker alltid bidra till en bättre miljö och mer hållbar livsstil i våra 

projekt. Miljöbyggnad silver garanterar en hög kvalitet på det byggda, 

men i Fredriksskans stannar vi inte där. Genom innovativa mobilitetslös-

ningar där cykeln står i centrum, samt laddstolpar för elbilar och plats 

för bilpool i garaget gör vi det lätt för människor att leva mer hållbart. 

Egna odlingslotter och kompost i trädgården är självklart, liksom inslag 

av gröna tak för att fördröja dagvattnet. Solceller på tak i kombination 

med laddstolpar i källaren är en bra kombination som vi gärna provat, om 

förutsättningarna är de rätta. Hela vårt förslag andas hållbarhet, och du kan 
du läsa mer om detta i Kapitel ett: Vår vision för Fredriksskans 365, samt i 
Kapitel tre: Helheten och de allmänna platserna.
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FREDRIKSSKANS 365
INNEHÅLL

6  Kalmar kommuns vision är vår

8  Vy från Malmfjärden

12  Kapitel 1 - Vår vision för Fredriksskans 365
14  En del av Kalmar

16  En varierad helhet

18  Välkommen som gäst

20  En hälsosam miljö

22  365 - Varje dag, året om

24  Många år framöver

26  Kapitel 2 - Byggnaderna i Fredriksskans 365
28  Visualisering: Gavlarna om våren

30  Gestaltningskoncept

32  Visualisering: Vy från Malmfjärden om sommaren

34  Situationsplan: Markplan

36  Visualisering: Nedre gården om hösten

38  Visualisering: Torget om vintern

40  Elevation mot Fredriksskansgatan: Norra torghuset, porten, Stagnelius granne

42  Elevation mot Fredriksskanstorget: Vattenbrynet, Brygghuset, Södra torghuset

44  Elevation mot Parken. Trädgårdssidan, Valvhuset, Växtrummet, Brygghuset. 

46  Skanstorget och Norra torghuset

48  Kapitel 3 - Helheten och de allmänna platserna
50  Från Gräsmatta till grön stadsdel

52  Stråk, Zoner och Entréer

54  Situationsplan: Takplan

56  För alla. Varje dag. Året om.

58  Bilder av Fredriksskans 365

60  Etapp 0
62  Innan första spadtaget

64  Förslagställarna
66  Vi bygger inte hus

68  Vår målgrupp: Människor 0-100 år

70  Planeten ska med!

72  Referenser: sandellsandberg

73   sandellsandberg
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VÅR VISION FÖR
FREDRIKSSKANS 365
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Kalmar växer och ömsar skinn. Historiskt är staden en handelsplats, med 

handel över hela Östersjön. Under 1900-talet har det sjönära läget och 

den vackra naturen lockat till sig turister från hela Sverige och Europa. 

Flera år har Kalmar utsetts till årets sommarstad, med kultur, bad och 

shopping. Under 2000-talet har Idrottsrörelsen vuxit sig stark, med ett 

riktigt bra fotbollslag och arrangemangen kring Ironman. I framtidens 

Kalmar kommer även Universitetet spela en viktig roll, med studentliv, 

tentaångest och inflyttning från tusentals ungdomar.

Nästan mitt i Kalmar ligger Fredriksskans. I svunnen tid en del av 

 Malmfjärden, sedan skådeplats för Kalmar FF:s hemma matcher.  Numera 

del av ett uppskattat promenadstråk kring Malmfjärden och idrottsplats 

för idrottslektioner och vänskapliga matcher. När Kalmar växer och 

förändras gör också Fredriksskans det. Fredriksskans blir en plats där 

 studenterna badar på småtimmarna och barnfamiljerna strosar om våren. 

En plats där hela staden ser målgången till Ironman. Men också bostads-

plats för hundra tals nya och gamla Kalmarbor. 

EN DEL AV KALMAR
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EN VARIERAD HELHET

Vi vill vara en aktiv part i utvecklingen av Fredriksskans. Vi har idéer och 

ambitioner som vi tror kan bidra till hela områdets utveckling, i sam arbete 

med kommunen. En viktig aspekt är att området kring den nya torg-

entrén, som vi kallar Skans torget, utvecklas på ett medvetet sätt för att 

skapa en varierad och stadsmässig helhet. En viktig del i detta är även den 

del av detaljplanen som ligger utanför anbudsområdena. Vi tror dessutom 

att dess funktion med en bra förskola kommer behövas redan från dag ett. 

Därför gör vi ett förslag som innefattar anbudsområde A, B och vad vi valt 

att kalla F: Kvarteret norr om anbudsområdena. 

GESTALTNING MOT GATA OCH PARK
Gestaltningsmässigt har området lite förenklat två sidor. En striktare 

karaktär mot gatan och torget som hämtar sin inspiration från Stag-

neineliusskolan. Inåt mot parken är husen mer upplösta och lekfulla i sin 

karaktär. Balkonger, terrasser och inglasade växtrum är viktiga element. 

Här sam spelar husen med parken. Gångstråk och platser bekläs helt  eller 

delvis i trä för att skapa en känsla av strand och intimitet. Varierade fasa-

der, fönstersättningar och material skapar en trevlig boende- och vistel-

semiljö.

UPPLÅTELSEFORM
Variation är mer än yta. Det är också innehåll. Vårt tävlingsbidrag inne-
håller både hyresrätter och bostadsrätter, och riktar sig till flera olika 
målgrupper. Hyresrätterna utformas främst med som små och yteffektiva 

hyreslägenheter, 1-3 rok och riktar sig framförallt till ensamstående, unga 

par och äldre par. Bostadsrätterna delas upp i två bostadsrättsföreningar: 

den första är bostäder enligt vårt Bonumkoncept – Seniorbostäder med 

fokus på social samvaro och stöttande tjänsteutbud. Den andra bostads-

rättföreningen erbjuder bostäder för en större målgrupp med bostäder 

mellan 2-5 rok, och riktar sig både mot familjebildare, familjer och par 

med eller utan barn. 

Vårt förslag gäller område A och B. Utöver det 

presenterar vi ett förslag för F då vi vill skapa en 

varierad helhet kring entrén och den nya torgytan 

som vi kallar Skansktorget. 

I en varierad helhet finns olika typer av boenden. 

Vi vill bygga både hyresrätter och bostadsrätter.
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VÄLKOMMEN SOM GÄST

MINNET AV EN PLATS
En stad må vara byggd av mursten och trä, men det är våra gemensamma 

minnen som ger den liv. Vissa minnen är så avlägsna att de endast lever 

kvar som berättelser från förr. Som att platsen där det nu ligger fotbolls-

planer en gång var vatten, en del av Malmfjärden. Eller att det som nu är 

en ståtlig dunge, hög som ett hus, en gång uppfattades som små pinnar, 

likt ett rävspel.

Andra minnen är närmare. som minnet av var man lekte som barn, eller 

känslan av att vara där, på arenan, när Kalmar vann SM-guld i fotboll. 

Dessa minnen har en plats i hjärtat, men också i staden. Alla minns var på 

läktaren man stod. 

Fredriksskans är bakgrunden till många sådana minnen. Många av 

 Kalmars 65.000 invånare har en relation till platsen och förväntar sig att 

den ska vara tillgänglig för dem även i framtiden. 

PLATSENS MÅNGFALD – DESS STYRKA
Vårt förslag bygger på tanken att området ska bli ännu mer tillgängligt 

och ännu mer användbart i framtiden. Människor har olika behov och 

intressen. Därför har nya Fredriksskans 365 en mycket större mångfald 

än dagens. Promenadstråk, lekplatser, platser för kultur, vila och för idrott 

-tillsammans skapar de ett nytt vardags rum för hela stadens invånare. 

I Fredriksskans 365 ska turister från andra sidan jorden, kalmarbor från 

norr och syd och boende i området känna sig lika välkomna.
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Fredriksskans har alltid varit förknippat med fysisk aktivitet och rörelse. 

Vår vision är att denna historiska kvalitet ska bejakas och bredddas: 

 framtidens Fredriksskans bjuder in till aktiviteter i rörelse men också till 

kultur, vila och lek. 

Vår analys är att en hälsosam miljö förutsätter mer än fysisk utmattning: 

Det kräver också vila, sociala kontakter, och kultur. Som en del i vår 

 ambition att göra Fredriksskans till en hälsosam miljö vill vi därför skapa 

förutsättningar för en rad aktiviteter.

AKTIVITET, VILA OCH KULTUR I FREDRIKSSKANS
I Fredriksskans 365 finns bänkar för vila, lekplatser för de minsta och 

 stora schackspel för pensionärerna i skuggan. Här finns en teaterscen. I 

närhet till gräsmattan ligger grillplatser och på torget en restaurang med 

uteservering för ljumma sommarkvällar. Till Fredriksskans beger du dig 

för att bada, åka skidor, träffas, basta, dricka kaffe, titta på utsikten, mata 

ankorna, leka, skutta, åka skridskor, se teater eller tusen andra aktiviteter. 

En hälsosam, öppen och allmän plats, med massor av aktiviteter. Det är 

Fredriksskans 365.

 EN HÄLSOSAM MILJÖ 

AK
TI
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T

VILA OCH  RO KULTUR
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Kalmar är fantastiskt. Staden lockar till sig horder med turister och har 

blivit utsedd till årets sommarstad flera gånger. Hur kan vi förbättra den?

I Fredriksskans 365 vill vi skapa en plats som är attraktiv och  användbar hela 

året om. Genom att fokusera på årets alla månader och skapa förutsättnin-

gar för aktivitet även på de kalla månaderna förbättrar vi Fredriksskans - 

och därigenom hela Kalmar.

VAD SKA VI GÖRA IDAG?
I parken föreslår vi en yta som på sommaren är plaskdamm. På vintern 

fryses ytan för att bli skridskobana. Ett promenadstråk på sommaren blir 

skidspår på vintern. Med en bastu på vatten kanske bad i Malmfjärden är 

något som kan pågå året om? Många av de boende i området får inglasade 

uterum, s.k. växtrum. Här förlängs utesäsongen och blommor och grödor 

kan växa sig riktigt stora. 

När vi planerat Fredriksskans 365 har vår ambition varit att Kalmar i 

 framtiden ska kunna titulera sig årets vår-, höst- och vinterstad. Sommaren 

är ju redan vunnen.

365 - VARJE DAG, ÅRET OM 
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Det som byggs idag ska stå i hundra år. Minst. Människor ska leva sina liv i 

dessa byggnader. Sova, äta middag, umgås med vänner och familj, allt som 

ett liv innehåller. Vår ambition är att de ska kunna göra det med minsta 

möjliga påverkan för framtida generationers möjlighet att göra detsamma.

KVALITETER SOM RÄCKER ÖVER GENERATIONER
Det mest hållbara är att bygga hus som folk kommer ta till sig och älska. I 

Fredriksskans har vi försökt skapa säregna byggnader, som håller samman 

- utan att för den skullen tulla på några miljökrav - och placerat dem i ett 

landskap där folk känner sig välkomna. På så sätt skapar vi en miljö som 

Kalmar kommer ta till sig och ta hand om även om hundra år. Genom att 

göra väldigt inkluderande områden och öppna gårdar försöker vi skapa ett 

socialt hållbart område.

BOSTÄDER FÖR OLIKA PLÅNBÖCKER
Människor är olika - de har olika behov och olika ekonomi. Vårt förslag 

bygger på att området får både stora och små lägenheter, hyresrätter och 

bostadsrätter, samt flera olika typer av boenden. Med den typen av sprid-

ning finns bostäder för flera olika målgrupper och det skapas flyttkedjor 

även inom området. På så sätt skapar vi en ekonomiskt hållbar stadsdel. 

ATT BYGGA MILJÖVÄNLIGT
Byggbranchen står för en stor del av den miljöförstöring som sker i  Sverige 

idag. På Riksbyggen kämpar vi i varje projekt för att förbättra detta. På 

 Fredriksskans förbinder vi oss att bygga byggnader som går att certifi-

era med Miljöbyggnad silver. Det innebär bl.a. att byggnaderna använder 

endast 75% så mycket energi som BBR kräver, att det finns behovsstyrt 

ventilationssystem i vistelserummen och att dagsljusfaktorn är över eller 

lika med 1,2%. Det garanterar bra, ljusa och energieffektiva bostäder - och 

ett ekologiskt hållbart område.

MÅNGA ÅR FRAMÖVER
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O
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EKOLOGISKTSOCIALT
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BYGGNADERNA I 
FREDRIKSSKANS 365
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FREDRIKSSKANSGATAN
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Fasaderna längs Fredriksskans gatan 

inspireraras av Stagnelius skolans 

rytm och  materialitet. En enhetlig 

fasad i tegel och puts på båda sidor 

om Skans torget skapar samma ef-

fekt som  Fredriksskansmuren: Den 

förtyd ligar öppningen för torget.

Motivet med tegel och puts viker in 

och skapar ett urbant rum. Fasad-

erna mot det nya Skans torget 

bildar tillsammans med mark-

beläggningen en helhet. Fasaderna 

gestaltas inte som egna monument, 

utan för att agera rumsskapande 

kring  torget. Bur språk och varia-

tion i material itet bidrar till att ska-

pa trevnad i torgrummet.

GESTALTNINGSKONCEPT
1. FASADER 
MOT GATAN

3. FASADER 
MOT PARKEN

2. FASADER MOT 
SKANSTORGET

4. JUVELERNA 
I PARKEN

Parken får väggar - av grönska! 

Parkfasaderna fylls av grönska 

genom balkonger med odlingslådor 

för träd och växter. Norrfasaden 

mot Fredriksskans IP inspireras av 

vattnet och får en skärgårds karaktär 

med grånat trä, vita fönsterkarmar 

och burspråk i oljad ek. 

I parken placeras tre juveler med 

olika karaktär. Nu har parken fyra 

olika gavelmotiv i fyra olika mate-

rial: tegel - puts - trä - keramiska 

 plattor. Juvelerna har sin egen 

karaktär men samspelar med var-

andras formspråk, som fyra vänner 

på picknick.
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FREDRIKSSKANSGATAN

3-4 rok
80m²

3-4 rok
97m²

UTESERVERING 
LOKAL

LEKPLATS

KOMPOST

BIKUPOR

GRILLPLATS

FÖRSKOLEGÅRD

GRILLPLATS

ODLING

BEFINTLIG KIOSK

2 rok
61m²

2-3 rok
70 m²

2-3 rok
72m²

2-3 rok
72 m²

2-3 rok
72 m²

2-3 rok
72 m²

KÖRBAR YTA

ENTRÈ 
STADIUM

ENTRÈ 
STADIUM

OMPLACERAD 
PORT

ENTRÈ 
FÖRSKOLA

ENTRÈ 
FÖRRÅD

AMFITEATER

UTOMHUSSCEN

STAGNELIUSSKOLAN

KÖRSBÄRSLUND
MED SITTBÄNKAR

+2.7

+2.7

+1.5

+2.7

+2.7

+2.7

+1.5

+1.5

+2

+2

+2

ca +2

RAMP MED INTEGRERADE 
SITTPLATSER

PLASKDAMM / 
ISRINK

BASTU / BAD 

BAD 

VATTENRENING

FASTA SOLSTOLAR

FASTA SOLSTOLAR

FASTA SOLSTOLAR

FASTA SOLSTOLAR

HOPPTORN

SOLBRYGGOR

FAST GRILLPLATS

CYKELPARKERING

SCHACK

RÄVSPEL

BOULE

YOGA / GYMNASTIK

LEKPLATS

UTEGYM LÄNGS STIG

UTEGYM LÄNGS STIG

UTEGYM LÄNGS STIG

UTEGYM LÄNGS STIG

UTEGYM LÄNGS STIG

SITTBÄNK LÄNGS STIG

GRÖNE MAN

2 rok
60 m²

2 rok
66 m²

4-5 rok
120 m²

2 rok
65 m²

2 rok
65 m²

Cykelförråd
78 m²

Cykelförråd
27 m²

Cykelförråd
19 m²

2 rok
54 m²

3 rok
90 m²

1 rok
25 m²

3 rok
76 m²

3 rok
66 m²

2 rok
44 m²

2 rok
44 m²

1 rok
34 m²

1 rok
34 m²

2 rok
54 m²

LOA
63 m²

FÖRSKOLA
202 m²

FÖRSKOLA
232 m²

LOKAL

BV/RS

BV/RS

UC/Cykel/mm

G
ÅN

G
BAN

ACYKELBAN
A

BRY
GGA N

ED
 M

OT V
ATT

NET

FREDRIKSKRANSSTRÅKET

SITUATIONSPLAN
MARKPLAN
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FREDRIKSSKANSGATAN
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FREDRIKSSKANSGATAN

38 39



STAGNELIUS GRANNE

Gatufasaderna underordnar sig Östbergs skola och bildar tillsammans 

ett tydligt motiv med en centerpunkt: Skanstorget. En stödmur förlänger 

Fredriksskansmuren och bildar gräns mellan gård och gata.

FREDRIKSSKANSGATAN

ELEVATION MOT FREDRIKSSKANSGATAN

NORRA TORGHUSET FREDRIKSSKANSPORTEN

Närmast stadion föreslår vi ett hus i tegel och puts. Mark-

planet med förskola får en lekfullare fasad och lite friare 

fönstersättning. Mot gatan är det balkonglösa, eleganta 

fasader i härligt tegel.

Träspalje för klängväxter skuggar Kungsbalkongen

Puts i samma kulör som Stagneliusskolan

Smidesräcke

Fasad i grått tegel

Franska balkonger mot gatan

När den ursprungliga platsen för Fredriksskansporten får nya behov 

 ändras funktionen: Här behöver brandbilar kunna köra in, och ett torg ska 

ansluta till gatan. Detta är dessutom ett område som handlar om  mycket 

mer än fotboll. Det ger oss olika alternativ: Antingen kan vi förändra och 

bygga om  porten, eller så flyttar vi den. Vi önskar gärna en vidare dialog 

med kommunen kring detta. I vårt material har vi föreslagit att porten 

flyttar in en bit, för att kunna bevara den i sitt ursprungliga skick, och 

för att torget ska ansluta till gatans urbana miljö. Givetvis kan den också 

flyttas till andra platser. Detta är en fråga där vi gärna samarbetar med 

kommunen för att komma fram till en lösning som bevarar syftet med 

porten, samtidigt som det skapar rätt förutsättningar för ingången till nya 

Fredriksskans 365.

Närmast Stagneliusskolan gör vi allt för att vara goda grannar. Teglets 

specialförband tar upp skolans tema med gördelgesimser och de övre 

våningarna och markplanet får lite friare fönstersättning – precis som 

Östbergs byggnad.

Träomfattning skapar privata uteplatser

Puts i samma kulör som Stagneliusskolan

Smidesräcke

Grått tegel - Förband i stående och liggande tegel

Franska balkonger mot gatan
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Från hav till gata. Narmast vattnet är fasaderna inspirerade av vattnet och 

skärgårdsmiljön. Mot torget är de mer stadsmässiga i puts och tegel. mot 

de två nya torgen placerar vi lokaler.

FREDRIKSSKANSGATAN

ELEVATION MOT DET NYA SKANSTORGET

SÖDRA TORGHUSETVATTENBRYNET BRYGGHUSET

Närmast vattnet ligger en elegant liten sockerbit. De keramiska 

plattorna som pryder fasaden glittrar i solen likt vattenytan på 

Malmöfjärden och fönster och balkongdetaljer i trä garanterar 

riktigt hög kvalitet. Om detaljplanen tillåter placerar vi gärna ett 

växthus på den gemensamma takterrassen.

Räcken och växthus på tak i glas.

Keramiska plattor, off white

Träkarmar kring fönstren

Längs bryggan ner mot vattnet ligger brygghuset. Fasaden i grånat trä 

ger härlig skärgårdskänsla tillsammans med fönsteromfattningar i trä och 

burspråk i oljad ek.

Oljad ek

Grånat trä

Vitmålade träomfattningar

Torget får en stadsmässig enkel fasad i ljusbrun puts. En 

kombination av indrag och burspråk skapar variation och 

liv. Fönsteromfattningar, burspråk och indrag i glansigt 

kopparliknande material.

Glansigt kopparliknande material

Indrag bakom glasräcke

Ljusbrun puts
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VÄXTRUMMET

BRYGGHUSET

TORGHUSET - TRÄDGÅRDSSIDAN

VALVHUSET

Trädgården fortsätter upp på fasaden när samtliga lägenheter får en  rejäl 

balkong med egen odlingslåda. Tack vare att balkongerna saxas kan  man 

odla ganska stora växter på sin balkong.

Fasad i brunbetsat trä.

Balkonger i glas och oljad ek.

Vita träkarmar kring fönstren

Odlingslåda 

I parken står en röd skulptur. Den svängda balkongerna som ger utrymme 

för massor av livsrum är byggnadens största kännetecken.

Puts

Naturfärgade träomfattningar

Smidesräcke, följer balkongens välvning

En klassisk fasadindelning omgärdas av djupa balkonger som skuggar av 

den strängaste solen. Varje lägenhet får sitt eget glasade växtrum - En 

plats för odling och samvaro som förlänger parksäsongen.

Växtrum för odling

Fasad i trä

Balkongplattor i trä

Grånat trä i liggande panel, vita fönster och balkonger i glas och oljad ek 

utgör huvudkomponenterna i denna byggnad med skärgårdskänsla. Stora 

odlingslådor på balkongerna gör att flera kan odla sina egna grönsaker. 

Grånat trä

Balkonger i glas och oljad ek.

Odlingslåda 

FREDRIKSSKANSGATAN

Den gröna parken sträcker sig upp på fasaden när de boende får egna 

odlingslådor på balkongerna. Gården närmast gatan har kulörer i röd-

spektret som kontrasterar allt det gröna. Kvarteret mot vattnet har en 

varm träkänsla. Även taken används till odling och samvaro. ELEVATION MOT PARKEN
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Vårt anbud omfattar även området norr om Skanstorget, som egentligen 

ligger utanför tävlingen. Vi har med den eftersom den är en viktig kom-

ponent för att skapa en varierad helhet och en grön och urban stadsdel. 

Tillsammans med övriga förslaget skapar den en arkitektonisk helhet och 

en  urban kvalitet som området mår bra av, från dag ett.

ETT HELHETLIGT GATUKONCEPT
Fasaderna mot Fredriksskansgatan är av kulturhistorisk betydelse. 

 Stagneliusskolan är gatans självklara dominant, och det nya Skans torget 

kommer bli dess nya mötesplats. Genom att ge byggnaderna på båda 

sidor om torget får liknande karaktär och materialitet skapas en helhet 

där  torget blir ett tydligt landmärket i stadsbilden.

ETT LEVANDE TORG
Ett torg består av golv och väggar. I alla goda torg skapar dessa tillsam-

mans en arkitektonisk helhet, en tydlig rumslighet. Vårt koncept bygger 

på att torghusen och markbeläggningen samspelar och tillsammans med 

gatan, Fredriksskansporten och vyn över Malmfjärden skapar en helhet. 

MER HYRESRÄTTER
Tävlingens mål är att ca 50% av lägenheterna på Fredriksskans ska vara 

hyresrätter. Det är ett ambitiöst mål i ett attraktivt läge där säkert många 

byggare önskar bygga bostadsrätter. Om vi blir anvisade marken norr om 

tävlingsområdet vill vi komplettera våra övriga kvarter med ytterligare hyres-

rätter. Vårt förslag omfattar då ca 70 hyresrätter.

EN FÖRSKOLA PÅ PLATS FRÅN DAG ETT
En senare anvisning av marken innebär med största sannolikhet en senare 

byggstart. Det betyder att flera familjer som kommer flytta till området 

måste skjutsa sina barn till andra förskolor runt om i stan. Om du behöver 

köpa en bil för att skjutsa dina barn till förskolan kommer du behålla den. 

Även när du kan gå till förskolan på tre minuter, och sedan eneklt hämta 

din cykel mitt emot. Vi ser ett stort behov av en förskola som är på plats 

redan dag ett, och bidrar gärna på detta vis till att det sker.

Norra Torghuset är en del av vårt anbud av arkitektoniska och funktion-

ella skäl. Norra Torghuset fullbordar kompositionen kring Skanstorget 

och bidrar med viktiga komponenter för att Fredriksskans vardagsliv ska 

fungera på ett bra vis. Vi vill ha det på plats från dag ett.

SKANSTORGET OCH 
NORRA TORGHUSET

Ett samlande torg mellan två ödmjuka byggnader tar bäst tillvara utsikten mot Malmfjärden.
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HELHETEN OCH 
DE ALLMÄNNA PLATSERNA 

I FREDRIKSSKANS 365
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Badbrygga
Bastu

Badbrygga

Brygga utegym

Isbana

Gradänger

Teaterscen

Trappa
Badbygga

Brygga

Bro

Bryggan

Port

Fredriksskans Malmfjärden

Stagneliu
ssko

lan

Domkyrkan 

Fredriksskans Malmfjärden

Stagneliu
ssko

lan

Domkyrkan 

Fredriksskans Malmfjärden

Stagneliu
ssko

lan

Domkyrkan 

Laddstation
Bilpool i garage

Fågelholk

Kompost

Bytesdagar

Lättillgängliga
cykelförråd 

Odling 

Bikupa

Stamträd

Dagvatten

Miljöbyggnad silver

Gröna tak
Solceller

Gröna tak

Odling

Fredriksskans Malmfjärden

Stagneliu
ssko

lan

Domkyrkan 

BEFINTLIG AKTIVITET OCH 

KARAKTÄR

Dagens Fredriksskans ligger i 

vacker natur nära stadskärnan, men 

p.g.a. områdets programmering och 

karaktär används det inte  optimalt. 

Idag används hela området till 

 aktiviteter som lockar rörliga per-

soner och naturen präglas av en 

karaktär: Gräsmattan.

ARKITEKTONISKA ELEMENT 

placeras kring byggnaderna. Dessa 

förstärker platser, noder och stråk. 

De leder folk in i området och blir 

besöksattraktioner i sig själva.

1. IDAG

2. BYGGNADER

NYA BYGGNADER byggs på 

platsen och ersätter flera fotbolls-

planer.

BYGGNADER OCH LANDSKAP 

gestaltas och konstrueras för att ge 

så lite påverkan på klimat och miljö 

som möjligt. Miljöbyggnad Silver 
 garanterar en allmänt hög nivå. 

De boende i området kan enkelt 

ha en grön livsstil: De komposterar 
sina mat rester och odlar sin egen 
mat i odlingslotter. Många väljer 

att cykla eftersom cykelparkeringen 
ligger så bra till, nära entréerna. Tack 

vare bil poolen  behöver de flesta inte 

ens äga egen bil, och de som gör det 

kan ladda den hemma i laddplat-
serna i garaget.

FRÅN GRÄSMATTA TILL GRÖN STADSDEL
3. PJÄSER

4. GRÖNA
LÖSNINGAR
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Fredriksskans Malmfjärden

Stagneliu
ssko

lan

Domkyrkan 

Fredriksskans Malmfjärden

Stagneliu
ssko

lan

Domkyrkan 

BASTUN

Fredriksskans Malmfjärden

Stagneliu
ssko

lan

Domkyrkan 

Infart P-garage 
under mark

Gångstråk

Cykelväg

Utfart 
P-garage 
under mark

Fredriksskans Malmfjärden

Stagneliu
ssko

lan

Domkyrkan 

6. ZONER

NYA ZONER med egna karak-

tärer bildas mellan byggnader, 

 element och stråk. Dessa zoner 

får olika karaktärer, vilket skapar 

ett varierat landskap. I framtidens 

 Fredriksskans kan man referera till 

Gläntan, Udden, Bryggan, Körs-

bärsträden, Torget, Äventyret, mm. 

En promenad längs med Malm-

fjärden bjuder på flera olika intryck 

och landskap.

OMRÅDETS ENTRÈER förty-

dligas. Varje väg in har en markör 

som fångar förbipasserandes upp-

märksamhet. Signalen är tydlig: Jag 

är välkommen in.

7. ENTRÈER

8. SIKTAXLAR

I FONDEN till varje entré finns 

något lockande: Vattnet,  bryggan, 

bastun, caféet, lekplatsen etc. 

 Tanken är att förbipasserande ska 

känns sig välkomna och bli sugna 

på att gå in.

5. STRÅK

NYA STRÅK bildas och  befintliga 

förstärks av byggnaderna och de 

arkitektoniska elementen. Större 

fokus läggs på fotgängare och 

cyklister. Fredriksskansgatan får 

 separerade gång och cykelstråk.

STRÅK, ZONER OCH ENTRÉER I FREDRIKSSKANS 365
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TAKPLAN
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BASTU & ISBAD

JULGRAN

KAFFE

BEFINTLIG KIOSK

BARN 
SKRIDSKOR

SKRIDSKO & 
SKIDSPÅR

SKIDSPÅR 1km

SKIDSPÅR  
300m loop

AMFITEATER

JULSPEL

JULMARKNAD

MAT
GRILLPLATS

Om vintern och de kalla dagar-

na spåras ett skidspår upp längs 

Malmfjärden och barnen bygger 

snögubbar parken. Julmarknaden 

på bryggan. På vintern är det fokus 

på rörelse eftersom det är trevli-

gaste sättet att möta kylan.

De fysiska aktiviteterna är lite ut-

spridda över området, vilket ska-

par en trevlig sekvens för de som 

promenerar längs Malmfjärden. 

Här finns mycket att titta på. Plat-

serna kan användas av såväl fören-

ingar och skolor som av vänner.

Sommaren bjuder på en mängd ak-

tiviteter och evenemang. Vattnet, 

parken och torgen lockar mängder 

av besökare från när och fjärran.

För att man ska kunna slappna av 

ordentligt ligger många lugna ak-

tiviteter lite  avskilt. Vissa är speci-

fika, andra mer allmänna. 

LÖPSTRÅK

UTEGYM

HOPPTORN

BAD

BARN 
BAD/LEK
SKRIDSKOR

UTEGYM

UTEGYM

UTEGYM

SKIDSPÅR 1km

SKIDSPÅR  
300m loop

PINGIS

SKRIDSKO & 
SKIDSPÅR

GRILLPLATS

VINTER

SOMMAR

PROMENAD/ 
LÖPSTRÅK

UTEGYM

HOPPTORN

PARK & 
PICKNICK

UTESERVERING

PINGIS

BAD

BASTU & BAD

BARN 
BAD/LEK

BAD

FASTA SOLSTOLAR

UTEGYM

UTEGYM

UTEGYM

AMFITEATER

UTOMHUS SCENLEKPLATS

BEFINTLIG KIOSK

FASTA SOLSTOLAR

YOGA / GYMNASTIK
STORA SPEL

LEKPLATS

KONSERT

OKLART

FYSISKA 
AKTIVITETER

AKTIVITETER
FÖR VILA

JULMARKNAD

MAT

AMFITEATER
SITTPLATS UNDER 
TRÄD

UTOMHUS SCEN

KONSERT

PROMENAD/ 
LÖPSTRÅK

FASTA SOLSTOLAR

FASTA SOLSTOLAR

SOLBRYGGA & 
BAD

SOLBRYGGA & 
BAD

YOGA / GYMNASTIK
STORA SPEL

BEFINTLIG KIOSKUTESERVERING

BASTU & BAD

GRILLPLATS

PARK & 
PICKNICK

YOGA / GYMNASTIK

JULGRAN

FÖR ALLA. VARJE DAG. ÅRET OM.
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BILDER AV FREDRIKSSKANS 365

VINTER SOMMAR

VÅR HÖST

Längs bryggan anordnas jul-

marknad medan barnen leker på 

torget. Caféet bjuder in till varm 

choklad och pepparkakor.

Om våren blommar körsbärsträden. 

En trappa och ramp skapar en kop-

pling mellan Fredriksskans gatan 

och parklandskapet. Området är 

öppet för alla. Några ungdomar 

från Stagneliusskolan  sitter här och 

tittar på folk under en håltimme. I 

bakgrunden glimmar Malmfjärden.

Brittsommaren bjuder in till av-

slappnat häng i parken. Snart ska 

träden byta färg, men i växtrummen 

på balkongerna håller de sin grön-

ska några månader än. Ett ungt par 

har fått sin första hyresrätt i områ-

det och älskar att ta hundarna på en 

tur genom parken.

Mitt i sommaren är parken frodig 

och härlig. Gäster och boende 

 dansar små grodorna kring 

midsommar stången i parken. De 

nya husen har blivit riktigt  populära. 

De ansluter bra i kulör och mate-

rialitet till bebyggelsen norr om 

Fredriks skansgatan, säger folk.

I Fredriksskans 365 vill vi skapa en plats som är attraktiv och  användbar 

hela året om. Genom att fokusera på årets alla månader förbättrar 

vi  Fredriksskans - och därigenom hela Kalmar. I våra illustrationer 

har vi försökt visa den diversiteten – från en kall decemberdag, till ett 

midsommar firande i parken.
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ETAPP NOLL
INNAN FÖRSTA SPADTAGET

Vi vill skapa ett Fredriksskans som är öppet för alla, alla dagar, hela året. 

Den visionen börjar nu. 

Vi tror att det är oerhört viktigt att Kalmarborna känner sig involverade 

och delaktiga i utbyggnaden av Fredriksskans, samt att de känner sig 

välkomna. Om projektet och byggplatsen blir tillgänglig och begriplig för 

medborgarna kommer de bli positivt inställda, så att platsen blir använd 

och populär i framtiden. 

Vi har flera idéer kring hur detta projekt kan kommuniceras som vi vill 

dela med oss av. Det finns helt säkert många andra också. Det viktiga är 

att det är tydligt att Fredriksskans tillhör Kalmarborna igår, idag och i 

framtiden.
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JULMARKNAD I DECEMBER 2016

SE FRAMTIDEN MED 
AUGUMENTED REALITY

FÖLJ BYGGPROCESSEN 
MED SKYLTAR PÅ PLATS

Låt oss berätta om våra idéer redan nu. Vi anordnar julmarknad på Fre-

driksskans om två månader! Vinnande förslag presenteras och allmän-

heten kan ställa frågor, mellan glögg,  rostade mandlar och kanske årets 

första julklapp.

Nästan alla har en smartphone med kamera idag. Med hjälp av en app kan 

man göra om den till ett kraftigt visualiseringsverktyg. På Fredriksskans 

sätter vi upp markörer och när besökare riktar sina kameror mot dem ser 

de 3d-modeller av våra byggnader. På plats. I verklig storlek.

Med skyltar kring byggarbetsplatsen kommunicerar man vad som är på 

gång, hur lungt man kommit och när det blir färdigt. Små hål gör att man 

enkelt kan kika in. Skyltar är perfekt för de som passerar dagligen men 

kanske inte alltid har tid att stanna.

FÖLJ BYGGPROCESSEN 
MED VÅR APP

EN DAG PÅ MUDDERVERKET

UTKIKSTORN RUNT BYGGET

När bygget drar igång kan kommunen bygga en app där processen går föl-

ja. Den kan till exempel visa bilder från en webbkamera som liveuppdater-

ar från platsen, statistik kring utgrävda lass lera och mängd armeringsjärn 

som används och presentera hållbarhetstankar kring projektet. Appen går 

uppdatera under tiden för att kommunicera allt som är intressant för till-

fället. En app är perfekt för de som är intresserade men inte kan titta förbi 

Fredriksskans dagligen.

Hur fungerar ett mudderverk? Hur mycket gräver den i timmen och vad 

gör vi av all lera och sand? När Malmfjärden ändras i grunden syns det 

knappt för Kalmarborna. Genom att bjuda in dem till arbetet kan de få 

insyn och förståelse för vad som händer i deras vatten.

Med ett utkikstorn får man bra överblick över arbetet. Uppe i tornet finns 

aktuell information om arbetet och om projektets målbild. Hit går de sär-

skilt intresserade  medborgarna, och hit går politikerna och stadsbyggnad-

skontoret när de ska presentera  projektet Fredriksskans för väljare och 

tillresta intressenter. 
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FÖRSLAGSSTÄLLARNA
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VI BYGGER INTE HUS

Under våra många år i branschen har vi utvecklats från att vara ett ren-

odlat byggherreföretag till att bli ett allsidigt serviceföretag. Inför varje 

nytt bostadsprojekt lyfter vi blicken och tänker nytt, tänker längre. Vad är 

det som får människor att trivas, växa och utvecklas ännu mer i framtiden?

 

RiksbyggenModellen – hur vi utvecklar nya områden
Att bygga långsiktigt hållbara miljöer där människor trivs, kräver

eftertanke på ett tidigt stadium. När vi på Riksbyggen planerar och

utvecklar nya områden och projekt arbetar vi efter något som vi

kallar RiksbyggenModellen som är uppbyggd kring sex principer:

1. Utgå från människors livsmönster

2. Planera för service och funktioner

3. Tänk på miljöfrågorna från början

4. Ta vara på platsens alla möjligheter

5. Organisera privata och offentliga rum

6. Koppla samman området med omvärlden

I bilagan  Riksbyggen  Modellen in action fördjupar vi ovanstående och 
presenterar även referensprojekt. 

Att bara bygga bostäder räcker inte för oss. Vi utvecklar nya stadsdelar med 
människan i centrum och arbetar för ett gott liv, både i och mellan husen. Det är 
vad vi menar med att vara samhällsutvecklare – ett uppdrag vi har  förvaltat 
med stolthet sedan 1940.

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduk-

tion, både bostads- och hyresrätter. Vi är också en av Sveriges största 

fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och 

offentliga fastighetsägare som kunder.

Riksbyggens verksamhet präglas av kvalité, service och miljömedvetenhet. 

Vårt mål är att finnas med under hela processen, från det att fastigheten 

byggs till den löpande förvaltningen och på så sätt skapa attraktiva och 

trygga boendemiljöer.

Vår vision är att vara samhällsutvecklaren för hållbara boendemiljöer med 

bostadsrätt och hyresrätt. 

Vår företagsidé
Riksbyggen skapar attraktiva och hållbara boenden för alla.

Våra kärnvärden

Vi utvecklar hållbara boenden och tar alltid hänsyn till hur de påverkar 

helheten på lång sikt. 

Vi är pålitliga och finns alltid nära våra kunder och ägare. 

Vi samverkar aktivt med omgivande samhälle och våra kunder och ägare 

påverkar verksamheten

Vi uppmuntrar och tar initiativ till nya idéer och lösningar för utveckling 

av vår affär. – allt

RIKSBYGGEN
– RUM FÖR HELA LIVET
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VÅR MÅLGRUPP? 
MÄNNISKOR 0–100 ÅR.

För att leva upp till vår devis ”Rum för hela livet” har vi utvecklat boende-

koncept som vänder sig till olika målgrupper. Detta för att vara en aktör 

som skapar bostäder för alla, ung som gammal, ensam eller i storfamilj. 

Bostadsrätter och hyresrätter 
Att utveckla, förvalta och förbättra bostadsrätter är kärnan i Riksbyggens 

verksamhet. Vi bygger stora och små projekt – allt från mindre radhus till 

stora bostadsområden med hundratals lägenheter. Men vi utvecklar även 

hyresrätter åt oss själva och för andra fastighetsägare. Hyresrätterna har 

en viktig funktion i vårt samhälle och skapar bostäder åt en stor mängd 

människor, som inte kan, eller vill, äga sitt boende. 

 

Bonum – bekväma bostäder för seniorer
Bonum betyder Det goda på latin. Och ett gott liv är precis vad vi erbjuder 

i våra Bonumhus för seniorer. Inom konceptet erbjuder vi bostadsrätts-

lägenheter som är speciellt genomtänkta för att göra vardagen enklare. 

Oavsett vilket skede i livet du befinner dig i, finns här möjlighet till både 

lugn och ro och ett rikt socialt liv. Alla boende får tillgång till husets egen 

Bonumvärd som hjälper till med allt från att sätta upp bokhyllor till att 

vattna blommor och gå vardagsärenden. 

Som samhällsutvecklare ser vi det som en del av vårt ansvar 
att bygga för alla: unga som gamla, stora som små familjer. 
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PLANETEN SKA MED!  

Vårt miljöarbete går under namnet ”Planeten ska med!” Det handlar om 

att vi måste tänka på en större helhet i allt vi gör. På vår planet finns män-

niskor som måste må bättre tillsammans. På vår planet finns företag och 

ekonomier som måste fungera över tid. Och på vår planet finns ekosystem 

som är helt avgörande för vår framtid. 

Fyra löften om hållbarhet
Vårt arbete med hållbarhet utgår från ett kretsloppstänkande. För att 

stödja vägen till ett ändrat beteende har vi enats om fyra löften som vi alla 

på Riksbyggen ska ta till oss och leva efter:

1. Vi ska leda företaget 

2. Vi ska göra rätt

3. Vi ska utveckla kunderbjudandet

4. Vi ska inspirera omvärlden

Att projektera för silver är guld värt
Riksbyggen projekterar för Miljöbyggnad Silver. Det betyder att vi ska 

certifiera alla nya hus enligt systemet Miljöbyggnad som tidigare hette 

Miljöklassad byggnad. Det är ett bra system som är anpassat för den 

svenska marknaden och bygger på livscykelanalyser av byggmaterialens 

miljöpåverkan. Systemet har tagits fram av landets främsta forskare inom 

området hållbara boendemiljöer. 

När man köper en bostad från Riksbyggen kan man vara 
säker på att miljön kommer i första rummet. Vi gör rum 
för hela livet, men ska göra det på ett sådant sätt att vi tar 
tillvara på miljöns naturliga kretslopp. 
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KTH STUDENTBOSTÄDER

100-ÅRSHUSET

KVARTERET ORMEN

Beställare: Elite hotel

KTH-området, Stockholm

Allt började 1966 när Bicky Chakraborty studerade vid KTH och bodde 

på Körsbärsvägen. När studenterna lämnade sina lägenheter tomma under 

sommaren ägnade sig Chakraborty åt att hyra ut dem. Det blev start-

en på hans hotellimperium som vi i dag känner som Elite Hotels. Som 

en återbetalning till det som lade grunden för hans framgångar har han 

 finansierat det senaste av studenthusen som uppförts på KTH:s  campus. 

Byggnaden innehåller 58 studentlägenheter samt ett stort växthus med 

kontorsplatser på taket. Materialen är tegel med utklämd/obestruken fog 

lagd av tegelsättare på plats på gavlarna och träpanel runt balkonger och 

långsidor. Omfattning runt fönster av bockad plåt och växthuset är ett 

halv klimatiserat skal av glas med luckor för ventilation och brandgas. 

Beställare: Riksbyggen

Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Riksbyggen kom till oss med beställningen ”Ett hus som väcker  internationell 
uppmärksamhet utifrån sin goda arkitektur, långsiktiga lösningar och hållbara 
tänkande”. Byggnadens form är inspirerad av tomtens industriella historia, 

en historia som vi gifter med nya material, väl tilltagna takhöjder samt 

takytor utnyttjade till odlingsbara trädgårdar. Byggnaden får en varierad 

fasad genom ett spel mellan balkonger, glasade delar samt olika höjder på 

olika våningar. Fasaden kläs med keramiska plattor och de generösa fön-

stren skuggas av rymliga balkonger. På så sätt skapar vi ljusa lägenheter 

med väldigt bra energiprestanda. Byggnaden innehåller 50 lägenheter 

samt en väldigt välplacerad gemensamhetslokal. Lägenheterna säljstartar 

under våren 2017. När huset är byggt kommer det vara ett av Sveriges 

mest energieffektiva bostadshus.

Beställare: Hyresbostäder, Norrköping

Kneippen, Norrköping

När Hyresbostäder i Norrköping byggde sina första bostäder på 20 år 

 valde de att samarbeta med Sandellsandberg. Projektet är en omvandling 

av ett industriområde till grönskande bostadskvarter i centralt belägna 

 Kneippen. De två första etapperna av totalt tre är klara. När hela området 

är utbyggt kommer det bestå av två typer av flerbostadshus om totalt 150 

lägenheter samt 3 befintliga q-märkta hus om totalt 20 lägenheter. De 

befintliga husen består av äldre industribyggander samt en trävilla. De nya 

hus¬typerna har karaktären av en stadsvilla och har generösa balkonger 

och uteplatser i markplanet. Materialen är trä, puts och plåttak. Kulörerna 

är inspirerade av områdets.

SANDELLSANDBERG

sandellsandberg grundades 1995 och är idag ett 50 man starkt team 

bestående av arkitekter, inredningsarkitekter och ingenjörer. Chefsarkitekt 

är Thomas Sandell, en av Sveriges ledande arkitekter och designers. 

I en tid då allt fler letar efter smalare och tydligare nischer, går sandell-

sandberg åt andra hållet och jobbar bredare än vad som är vanligt idag. 

Våra uppdrag sträcker sig från skyskrapor till dricksglas och den bredden 

har inspirerat oss sedan starten och är en del av vår identitet. 

sandellsandberg levererar distinkta idéer förverkligade på ett pragmatiskt 

sätt. Som arkitekter genomför vi alltid våra projekt med personlighet, lek-

fullhet och kreativitet. Vår strategi kan beskrivas som direkt,  pragmatisk och 

okomplicerad, vilket manifesterar sig i formstarka byggnader och miljöer 

med stark identitet, alltid med största omsorg om människa och miljö. 

sandellsandberg har stor erfarenhet av bostads- och stadsutvecklingsprojekt 

av samma slag som Fredriksskans. Tillsammans med flera olika beställare 

har vi utvecklat bostadsområden och stadsdelar i flera svenska städer från 

norr till söder. 
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FREDRIKSSKANS 365
FÖR ALLA. ALLA DAGAR. ÅRET OM.





Staket

Stödmur / Kaj

Häck

Mur

Slänt

Vattendrag / Dike

Vattendrag / Dike

Kantsten

Anläggning

Gång- och cykelväg

Vägkant

Portgång

Anläggning under mark

Fjärrvärme / Fjärrkyla

Brygga

Barrträd

Lövträd

Belysningsstolpe

Höjdangivelse, mark

Flygplatsområde / Idrottsplats

Vatten / Damm / Bassäng

Avloppsbrunn

Kopplingsskåp

Servitut

Ledningsrätt

Samfällighet

Gemensamhetsanläggning

sv

S:1

GA:1

Lr

Rättighet

Rättighet

Bostadshus, fasadlinjen redovisad

Uthus, fasadlinjen redovisad

Byggnad i allmänhet, fasadlinjen redovisad

Byggnad i allmänhet, takkonturen redovisad

Skärmtak

Transformatorbyggnad

Trappa

Traktgräns

Fastighetsgräns

Traktnamn / Kvartersnamn

Fastighetsbeteckning

Ägoslagsgräns

      MALMEN

Grundkartans beteckningar

Höjdangivelse, belysningsstolpe

Höjdangivelse, flaggstång

Höjdangivelse, trädkrona

Höjdangivelse, taknock

Sektionsmått

UpplysningstextMalmfjärden

GATA2

PA
RK 1

PARK2
(P1)

B C
(P1)

B C
(P1)

B C

WE

GATA2

TORG

TORG

E

B C R S

GATA
1

PARK1

TORG

E

Malmfjärden

Koholmarna

Fredriksskans
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1. Bakgrund
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© Samhällsbyggnadskontoret, 2016

FREDRIKSSKANS - EN STADSNÄRA OCH KULTURHISTORISK PÄRLA

Malmfjärdsområdet med Fredriksskans och tillhörande idrottsanläggning har en central roll både i staden, idrotten och i 

-
avgörande epok – som attraktivt bostads-, park och rekreationsområde. 

Fredriksskans med omgivningar ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljön. Det motiveras genom att Kalmar 

utveckling. Det ställs därför vissa gestaltningsmässiga krav på utformningen av området, där förslag på sådan riktning pre-
senteras i detta gestaltningsprogram. 

SYFTE OCH AVGRÄNSNING

Syftet med gestaltningsprogrammet är att kommunicera Kalmar kommuns vision för omvandling av Fredriksskansområdet. 
Programmet utgör ett underlag för att kunna säkerställa en gemensam målbild, beskriva kvalitetsnivån och samordna interna 
och externa aktörers intressen. 

GESTALTNINGSPROGRAM - FREDRIKSSKANS 

 3

Illustration: Bilden ovan visar Fredriksskansområdets placering i staden.



-
hetsbild över områdets utveckling på sikt. Eftersom omvandlingen kommer ske etappvis är det viktigt att få ett sammanhang 
utifrån upplevelse, karaktär och gestaltning. Delar av Fredriksskansgatan, dess korsningspunkter samt strandpromenaden är 
områden som inte ingår i planområdet, men vars utformning är av stor betydelse för helhetsbilden. 

-
skans med sitt strategiska läge, utgör inte bara en viktig länk mellan Kvarnholmen, Malmen och Norrgårdsgärdet, utan blir 
även en given målpunkt i kommunen.  

Gestaltningsprogrammet är ett komplement till pågående arbete med att ta fram en detaljplan och utgör ett viktigt underlag 
för kommande markanvisning och genomförande. I detaljplanen, som är juridiskt bindande, redovisas fördelningen av all-

ska efter bearbetning ut på granskning.

4GESTALTNINGSPROGRAM - FREDRIKSSKANS

Bearbetning,

2016-03-31
Ursprungligt förslag,



Med allmän plats menas områden som är avsedda 
för allmänhetens gemensamma anspråk. I fallet 
med Fredriksskans är det kommunen som är huvud-
man för den allmänna platsmarken, vilket innebär 

exempel vara gata, torg eller park. De allmänna 
platsernas standard bör kunna utläsas av planens 

gestaltningsprogrammet. 

GATOR

Fredriksskansgatan
Fredriksskansgatan är det huvudstråk som sträcker sig ös-
ter om Fredriksskansområdet och har en viktig funktion för 
in- och utfart till och från Kvarnholmen. Fredriksskansgatan 
som i söder övergår i Västra Sjögatan, har också en central 
roll i att accentuera domkyrkan. Dess distinkta axel ska för-
stärkas ytterligare genom omvandling till representativ parad-
gata. Det innebär att tydlighet och kvaliteter är extra viktigt 
i allt arbete med gestaltning och utformning. Tanken är att 

att tona ner bilens roll, till förmån för gående och cyklister.  

2. Allmän platsmark

Längs med Fredriksskansgatan står idag formklippta Hörs-
holmsalmar som utgör ett starkt formelement i stadsbilden. 
Dess karaktäristiska form förstärker domkyrkans stil och 
byggnadskaraktär. Hörsholmsalmarna kommer på sikt att 

kan almarna ersättas av exempelvis klippt bok vilka är mer 

pyramidalt med liknande form som nuvarande Hörsholmsal-
mar, vilket ger en skulptural effekt även vintertid. 

-
skansgatan, så kan plats frigöras för parkering längs med ga-

-
or så att en god balans mellan omgärdad grönska, parkerade 
fordon och byggnader kan uppnås. Parkeringsytor tillskapas 
av storgatsten och läggs på samma nivå som omgivande 
gräsyta. Kantstenar ska vara fasade mot körbanan. 

Körfältet för motorfordon beläggs med asfalt precis som de 
båda två gång- och cykelvägarna, på varje sida om körbanan. 
Den östliga av de två cykelbanorna längs med Fredriksskans-
gatan är en del av utpekat huvudcykelvägnät. För att främja 
cyklisternas framkomlighet kan passagerna i korsningspunk-
terna med nya lokalgator vara överordnade bilisterna, så att 
cyklisterna kan färdas i nord-sydlig riktning utan avbrott eller 
barriärer. 

GESTALTNINGSPROGRAM - FREDRIKSSKANS 
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Illustration: Markerat område visar Fredriksskansgatan.

Foto: Fredriksskansgatan med formklippta Hörsholmsalmar. 
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kan vissa av murpelarna bevaras för att stärka den historiska avspeglingen av Fredriksskans som idrottsområde. Murens pe-
lare kan anpassas och användas för att förtydliga entréerna till området.

Illustration: Fredriksskansgatan med föreslagen, framtida parkeringsmöjlighet. Foto: Referens av parkering längs med gata, Helsingborg. Google maps. 



Korsningen Fredriksskansgatan - Strandgatan
En bearbetad utformning av korsningen mellan Strandgatan 
och Fredriksskansgatan är av stor vikt för att skapa en tydlig, 
säker och attraktiv huvudentré till hela Fredriksskansområ-
det. Dessutom utgör passagen en viktig framtida koppling 
till Sveaplan i väster som i den fördjupade översiktsplanen 
för Kvarnholmen utpekas som nytt stadsdelscentrum. 

Korsningen förbinder det ursprungliga Malmen med Kvarn-
holmen och det nya Fredriksskansområdet. Därför är det 
viktigt att skapa en bra helhet mellan korsningen och tor-
gytan innanför Fredriksskansporten. Det kan bland annat 
uppnås genom en enhetlig och tydlig gestaltning av marky-
tan med gedigna och stadsmässiga material som exempelvis 
granitsten. Viktigt är att material och mönster avviker från 
Fredriksskansgatans asfaltsbeläggning. Genom god gestalt-
ning kan korsningen få en mer intim, stadsmässig karaktär 
som främjar sänkt hastighet, ökad säkerhet och sociala in-
teraktioner.  

Korsningen Fredriksskansgatan - Norra Kanal-

gatan
Norra Kanalgatan korsar Fredriksskansgatan i öst-västlig 
riktning i områdets sydligaste del och utgör en huvudentré 
från söder. Förbindelsen är av stor betydelse för fotgänga-
re och kopplar samman rekreationsstråket längs kusten och 
Malmfjärdens vattenrum. Stadens inslag av vatten är inte bara 
ett för staden identitetsskapande element, utan bidra stark till 

-
tas och integreras i ombyggnationen av Fredrikskansbron

GESTALTNINGSPROGRAM - FREDRIKSSKANS 
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Illustration: Korsning Fredriksskansgatan och Strandgatan. Illustration: Korsning Fredriksskansgatan och Norra Kanalgatan.

Foto: Referensbild över korsning och markbeläggning, Höganäs. Google maps. Foto: Korsning Fredriksskansgatan och Norra Kanalgatan. Google maps.



Lokalgator
Inom Fredriksskansområdet kommer två nya lokalgator att 
tillkomma. Dessa får en viktig funktion i att koppla samman 
Fredriksskansgatan med ny bebyggelse, torgytor, parken 
samt Malmfjärden. Lokalgatorna får en intim och stadsmäs-
sig karaktär med omsorgsfulla materialval. Det innebär en 

sida som möjliggör möblering av t.ex. cykelställ, sittplatser 
och belysning på allmän platsmark. Bilisterna måste hålla låg 

Markmaterialen kommer bestå av asfalt på körytan och be-
tongplattor på gångytan som avskiljs genom rader av små-
gatsten. I rännorna av smågatsten fångas dagvattnet upp och 
leds ut till närmsta dagvattenbrunn. Entrén till den södra av 
de två lokalgatorna inramas vid Fredriksskansgatan av två 
murpelare som sparas från den ursprungliga muren. 

8GESTALTNINGSPROGRAM - FREDRIKSSKANS

Illustration: Nya, föreslagna lokalgator inom området. 

Illustration: Sektion B-B över en av områdets två lokalgator. 

B

B



TORGYTOR

(A), en platsbildning som kallas Malmfjärdstorget (B), en bryggkonstruktion, Sjötorget (C) samt ytterligare ett torg Strand-
torget (D). Platserna A till C är en slags förlängning av det strategiskt viktiga stråket mellan Sveaplan och Malmfjärden. 

A

B

C

D
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Illustration: Planen visar föreslagna torgytor inom området och som innefattas av allmän platsmark



Torget är körbart, vilket möjliggör för boende och besökare 
att inom vissa begränsningar, röra sig med bil inom området. 
I anslutning till torget kommer förskola, uthus och under-

inom området, behöver frihöjden för Fredriksskansporten 
öka, vilket innebär att porten måste höjas. 

Entrétorgets förlängning mot vattnet övergår från områdets 
norra lokalgata till ytterligare en torgyta, Malmfjärdstorget, 
vars utformning och placering ger god kontakt med Malm-
fjärden och dess vattenrum. 

Entrétorget (A) 

-
vudsaklig entré till Fredriksskansområdet samt infart till 
de underjordiska garagen. Torget ska upplevas som en del 
av Fredriksskansgatans möte med Strandgatan där enhetlig 
markbeläggning av smågatsten används för att skapa en in-
bjudande, stadsmässig entré. Gedigna, omsorgsfulla materi-
alval med växlande inslag av smågatsten och betongplattor 
utgör markmaterialen där en mindre grönyta med ett solitär-
träd placeras centralt på torgytan.  

-
ter den ursprungliga marknivån mot idrottsanläggningen på 

-
block. För ökad tillgänglighet förbinds den nya torgytan med 

trappor och ramp sker med olika typer av vegetation, vilket 
också bidra till att mjuka upp de stora, hårdgjorda ytorna. 

A

A
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Illustration: Föreslagen utformning av entrétorget med lokalgata och Malmfjärdstorget. 



Malmfjärdstorget (B) 
Torgytan har en strategiskt viktig funktion som möte mel-
lan stadsrum, park och fjärd. Platsen öppnar upp sig likt en 
solfjäder i sin utformning och erbjuder en tydlig utblick över 
Malmfjärdens vattenlandskap. Markmaterialen är genomgå-
ende i både entrétorgets och lokalgatans gestaltning med en 
variation av betongplattor, små- och storgatsten. Nivåskil-
landen mellan Malmfjärdstorget och gräsområdet tas upp ge-
nom stegvis sluttande gradänger av granitblock. Den lägre, 
ursprungliga marknivån kan även nås genom betongtrappa 
eller ramp. Det är viktigt att tillgänglighetskraven tillgodoses 
i utformningen. 

Enligt pågående detaljplan ska ny bebyggelse intill Malm-
fjärdstorget även kunna husera småskalig handel och verk-
samhet i bottenplan, så som till exempel café eller restau-
rang. Därför har platsen också en socialt viktig funktion, där 
sittmöjligheter för gäster och besökare ska kunna erbjudas. I 
övrigt måste torgplatsen fungera som vändplan för service-
fordon och räddningstjänst. Inslag av grönska lokaliseras till 
platsens norra delar så att den öppna kontakten mot vattnet 
bibehålls. Eventuell belysning upprättas genom låga pollare 
längs med torgets yttre kant, mot gradängerna.  

GESTALTNINGSPROGRAM - FREDRIKSSKANS 
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Illustration: Sektion A-A som visar lokalgata med ramp och sittplatser ner mot södra läktarområdet. 

Illustration: Malmfjärdstorget

Foto: Inspiration från Linnéparken i Växjö. Växjö kommun. 



Sjötorget (C) 
Längst ut mot vattnet, skapas en bryggkonstruktion som 
främst utgör en funktion för dagvattenhantering. Bryggan 
får också en mindre yta, Sjötorget, för umgänge, vila och re-
kreation och som möjliggör för angöring av båtar och kanot-
er. Sittplatser ger chans till en stunds vila och avkoppling 
samt erbjuder en nära vattenkontakt. 

Strandtorget (D) 
I likhet med Malmfjärdstorget så mynnar den södra lokalga-
tan inom Fredriksskans ut i en öppen, allmän hårdgjord yta. 
Materialvalen är de samma som för Malmfjärdstorget och 
har en nära visuell kontakt med vattnet. Strandtorget är kör-
bart och kan användas som vändplan för olika fordonsklas-

-

Entrétorget, Malmfjärdstorget och mellanliggande lokalgata. 
Omgivande hårdgjorda yta, söder och öster om A-planen 

Nivåskillnaderna mellan de båda områdena tas upp genom 
ramper, trappavsatser och planteringsytor. Tillgänglighets-
kraven måste uppfyllas. 

12GESTALTNINGSPROGRAM - FREDRIKSSKANS

Illustration: Sjötorget

Foto: Referens från sjönära mötesplats, Mälarpaviljongen, Stockholm. thatsup.se Illustration: Strandtorget



ENTRÉER

andra platser längs med Fredriksskansgatan som också erbjuder ingångar till området. 

Nedan redovisas ett antal entréplatser (1-6) till Fredriksskansområdet som alla har en viktig funktion för tillgängligheten.  
 

1

2

3

4

5

6
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Illustration: Entrépunkter till Fredriksskansområdet. 



Entré nr 1 och 2 - Huvudentré till idrottsområdet

antingen via Jutegatan, där även ny gång- och cykelväg har 
anlagts, eller via korsningen Erik Dahlbergs väg och Fre-
driksskansgatan. Den nordligaste av de två entréerna anslu-
ter till den nyligen färdigställda strandpromenaden i form 
av en asfalterad gångyta. Denna passage är i dagsläget funk-
tionell, men inte särskilt attraktiv som promenadstråk, rent 
gestaltningsmässigt. Genom en enhetlig markbeläggning, 
borttagning av staket och grindar samt gallring av vass längs 
med vattnet kan promenaden göras både mer välkomnande 
och användbar. Norr om den äldre, bevarade gymnastiksa-
len, Gymnasten, står idag en paviljong ritad av dåvarande 
stadsarkitekt J. Fred Olsson och är av kulturhistoriskt värde. 

och användbar plats inom området.  

och används idag som huvudentré för servicefordon och lik-
nande vid större evenemang inom idrottsområdet. Entrén 

-
-

sten, ritad av J Fred Olson. Stenmuren blev idrottsplatsens 
-

typiska trädörrar som med fördel kan hållas öppna för att 
locka in besökare till området samt erbjuda en bättre visuell 
vattenkontakt till Malmfjärden. 

Entré nr 3 - Fredriksskansporten
Vid Fredriksskansgatan står nuvarande Fredriksskansporten 
som kommer bli huvudentré för boende och besökare till 
området. Från Strandgatan har man fri sikt genom porten, 
in över området och vidare ut över vattnet och Malmfjärden. 
Här är det viktigt att den fria sikten värnas så att vattenkon-
takten bibehålls. Fredriksskansporten byggdes i samband 

intressant utifrån dess tidstypiska byggnadsstil och formi-
deal. Planförslaget utgår därför från att bevara Fredriks-
skansporten och dess omgivande murstrukturer som tydlig 
kulturhistorisk markör för området. Eftersom ny grundlägg-
ningsnivå för byggnader, lokalgator och torg inom området 
kommer att höjas, och för att porten även i framtiden ska 
vara en funktionell entré för servicefordon, tillåts att även 
portens tak och överliggare höjs. 
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Foto: Fredriksskansporten måste höjas för att 

Foto: Entré till norra delen av området. 



-
varas, medan mursträckan söderöver kommer tas bort. Då 
marknivån inom den södra delen av området kommer att 
höjas så är det osäkert om muren för den delen kommer att 
kunna räddas. Möjligtvis kan enstaka murpelare bevaras som 
ett symboliskt kulturhistoriskt inslag i miljön.  

Entré nr 4 - Parkentrén

ingång från Fredriksskansgatan. Från entrén kan man ta sig 
genom parken till idrottsplanen, ner mot vattnet, på en nå-
got slingrande gångstig av grusat underlag. Längs med sti-

vilket förstärker karaktären av genomsiktlig parkplantering. 
Framkomligheten påverkas genom årstidsväxlingar och tid 
på dygnet.

4

Entré nr 5 och 6 - Entréer kring Rävspelet
I söder kan parkmiljön och bostadsområdet nås genom i hu-
vudsak två ingångar. Den norra av de två entréerna går längs 
med en lokalgata fram till ett av de två nya bostadskvarteren. 
Gaturummet har byggnadsfria släpp mot parken så att vi-
suella siktlinjer in mot den mer gröna, lummiga miljön kan 
skönjas. Dessa släpp ger också bättre ljusförhållande för gå-
ende och boende inom området samt möjliggör för service-
fordon att tillträda området. 

Den sydligaste entrén till området är via Norra Kanalgatan 
som leder in gående direkt in i parken på den nyligen anlagda 
strandpromenaden. 

5

6

Foto: Fredriksskansmuren.

Foto: Den södra entrén vid Rävspelet.Illustration: Entrén till parkområdet 

Illustration: Södra entrén
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PARKOMRÅDEN OCH REKREATION

Strandpromenaden med offentlig konst för lek och motion
Fredriksskans utgör en del av ett större sammanhängande parkstråk kring Malmfjärden. Promenaden kan utvecklas till ett 
attraktivt stråk med centralt belägna rekreationsmöjligheter med god vattenkontakt. 

Strandpromenaden

16GESTALTNINGSPROGRAM - FREDRIKSSKANS



Med Strandpromenaden avses den grusbelagda, slingrande 
väg som löper längs med vattnet inne på Fredriksskansom-
rådet och är ett allmänt stråk som kan nås från både Fre-
driksskansgatan och Jutegatan. Dess parkområde karaktäri-
seras av ett möte mellan stad, fjärd, park och rekreation som 
inbjuder människor till besök och vistelse. Målpunkten som 
”stadsvattenrum” komplettera stadens övriga mötesplatser. 
Parken ska variera i sin grönskande karaktär från ordnad 
grönyta till mer naturlika planteringar längs med vattnet. 

lek, ytor för spontanidrott, kanotuthyrning, promenadstråk 
samt sittplatser. 

Ett utbud av offentlig konst kan utvecklas längs med Strand-
promenaden, utreds parallellt med planerings- och markan-
visningsarbetet där målet med utformning av offentlig konst 

konstföremål kan användas som träningsredskap samt inbju-
da till lek och motion. Med träningsmöjligheter avses grund-
läggande fysiska övningar för hela kroppen, utan mekaniska 
klämrisker. Genom konstföremålens breda användningsom-
råde, kan parkområdet bli en plats för aktivitet, lek och rörel-
se för alla åldrar.

Grundläggande anledningen till att använda konstverk i om-

den byggda miljön, eftersträva att kommunens investeringar 
utnyttjas jämställt samt låta den höga ambitionsnivån som 
i övrigt gäller för detta stadsutvecklingsprojekt återspeglas i 
det offentliga rummet. 

Foto: Norr Mälarstrand, Stockholm

Foto: Norr Mälarstrand, Stockholm

Foto: Karlskroga kommun
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Parkpromenaden med gradänger
Höjdskillanden mellan den nya parken, vid entré nr 4 och 
strandpromenaden tas upp genom ett antal gradänger i 
granit. Längs med gradängerna som sträcker sig från Malm-

gångbana i rött stenmjöl som utgör Parkpromenaden. Ef-

-
nområde får man en härlig överblick över omgivande land-
skap. För tillgänglighetens skull är Parkpromenaden och om-
rådet kring Strandpromenaden även förbundna med ramper, 
både i norr och söder. 

Gradängerna, som är en terrassering av marken i tre steg, 
utformas i en böljande form som för tankarna till ordnad 
strandlinje. Den gestaltas i granit med lätt sluttande gräsytor 
mellan stegen. Gradängerna är ett viktigt inslag i parkmiljön, 
både för tillgänglighetens skull, för att möta upp nivåskillna-
derna och för att kunna erbjuda sittmöjligheter och utblicks-
punkter. Dessutom har gradängerna en estetisk funktion 
som avskiljare mellan parkområdet och ny idrottsplats.  

Foto: Vasaparken, Stockholm. Flickr.se 

Foto: Vasaparken, Stockholm. 

18GESTALTNINGSPROGRAM - FREDRIKSSKANS

Illustration: Sektion C-C. Gradänger inom parkområdet. 



A-plan samt ny idrottsplan

kommer en idrottsplan att anläggas inom Fredriksskansom-
rådet. Den nya planen som skapas i parkmiljön får en gräsyta 

allmänheten. Idrottsplanen blir bokningsbar och ska nyttjas 
för idrottsändamål. Dock inte för hårdare bollsporter med 
hänsyn till boende och gående i området. Ytan får inte heller 
hägnas in eller avgränsas så att allmänhetens tillgänglighet 
begränsas. Idrottsplanen kommer plantekniskt i sin använd-
ning att vara oförändrad utifrån gällande plan. Det vill säga 
klassas som parkmark – allmän platsmark. 

-
ningsbar och ska kunna avgränsas vid större evenemang. Pla-
nen ska vara en del av omgivande parkområde som starkt 
bidra både till den grönskande karaktären och till områdets 

Rävspelet och parkyta mellan bostadsgårdar
Med Rävspelet avses den något upphöjda gräsyta inom Fre-
driksskansområdets södra del där ett antal rader utav lindar 

grönt tak bildades. De nyplanterade träden såg på den tiden 
mest ut som nakna pinnar som stod med exakt avstånd från 

det populära brädspelet. 

Mellan de två stora, nya bostadskvarteren inom Fredriksskans 
kommer även en ny park att anläggas ovan på garagedäcket. 

-
män platsmark – Parkområden och rekreation. Parken får 
som tidigare nämnts en grusad gångväg med sträckning från 
Fredriksskansgatan till strandpromenaden utmed vattnet. 

-

bra överblick över omgivande grönområde, idrottsplan och 
vattenrum. Parken sluttar något från en högre höjd i öster 
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Foto: A-plan med omkringliggande läktare. 

Foto: Gräsyta för spontanidrott. Nyréns Arkitektkontor

Illustration: Ny idrottsplan



Då parken tillsammans med innegårdar och ny bostadsbe-
byggelse kommer ligga över ett nytt parkeringsgarage så ställs 
krav på planteringsbara bjälklag. Det innebär att större träd 
och komplementbyggnader inte är lämpliga på dessa ytor. 

Foto: Rävspelet vintertid. Kalmar Läns Museum
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Foto: Vy över Rävspelet från sjösidan. 



3. Kvartersmark och bebyggelse

platser som är angivna som kvartersmark. Det inne-
-

de utan främst är avsedd för bebyggelse för enskilt 

handel, industri eller teknisk försörjning. 

KVARTERSMARK OCH INNERGÅRDAR

Innergårdar möter parkmark
Inom ny bostadsbebyggelse bildas områden, innergårdar på 
kvartersmark som möter både parkmiljö och gaturum. 

Ett mjukt gränssnitt mellan innergårdar och parkområde är 
viktigt för att skapa en grön, luftig och öppen atmosfär. Det 
innebär att gårdarna inte tillåts avgränsas med fysiska plank 
eller staket, vilket starkt bidra till en privat och sluten karak-
tär. Kontakten mellan innergårdarna och parken ska istället 
domineras av grönska som får inramas av lägre häckar så 
att siktlinjer och vattenkontakt kan bibehållas. Eventuel-
la höjdskillander mellan park och innergårdar ska gestaltas 
med växtbeklädda stödmurar, lägre häckar eller terrasserade 
slänter på kvartersmarken. Anslutningar skapas med trappor 
eller slänter. 
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Illustration: Markerade områden visar var kvartersmark möter parkmarken.



kvartersmarken möter Rävspelet. Nivåskillnaden mellan 
grönyta och Rävspelet tar förslagsvis upp genom låga murar 
med vegetation. För att skapa en god kontakt mellan de pri-
vata gårdarna och omkringliggande parkmark så är tomten 
på kvartersmark restriktiv i sin utformning. Det vill säga inga 
fysiska inhägnader så som staket eller plank får uppföras. 
Dock tillåts som tidigare nämnts lägre murar och häckar. 

Innergårdar möter gatumark
Gränsområden mellan innergårdar och lokalgator ska vara 
fria från avgränsande strukturer så som plank, staket och 
häckar, vilket också regleras i planen. Syftet med den öppna 
planlösningen är dels att säkerställa räddnings- och service-
fordonens framkomlighet, men också att stärka den öppna 
känslan i området och motverkar mörka, slutna gaturum. 
Markbeläggning fastställs och bekostas av exploatör, men 
bör harmoniera med anslutande lokalgator.

Södra läktarområdet
Inom norra delarna av planområdet, precis söder om södra 

bostadshus på fyra våningar in mot läktarområdet och tre 
våningar ut mot Fredriksskansgatan. I bostadshusets botten-
plan möjliggörs också för förskoleverksamhet där utemiljön 
kring södra läktaren även ska kunna nyttjas som förskole-

m ska tas upp genom den föreslagna byggnationen samt de 
uthusbyggnader som medges i planen. 

Andra möjligheter att fånga upp den nivåskillnad som upp-
står är genom att anlägga ramper, trappavsatser eller plante-
ringsytor. Fördelen med att bibehålla den ursprungliga mark-
nivån kring södra läktaren är bland annat att förskolan då 
får större plan yta att använda för sin verksamhet samt att 

-
nationen och annan avgränsning mot torget ska utformas 
nedtonat och inte dominera platsens karaktär.
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Kontoretarkitekter

Foto: Nuvarande utformning av området söder om södra läktaren. 



UTFORMNING AV BEBYGGELSE

Övergripande bebyggelsekaraktär
Den byggnadsmässiga visionen med utvecklingen av Fre-
driksskans är att skapa en livfull och varierad stadsmiljö. Den 
målsättningen har i huvudsak en utgångspunkt: Att värna 
mötet mellan stram stenstad och det öppna park- och vat-
tenrummet. 

detaljerade frågor kring gestaltning och arkitektur. Bebyggel-
semiljön ska inte ha för trånga och mörka gator eller gårdar 
och byggnaderna ska hålla en hög arkitektonisk nivå. Det 
är viktigt eftersom en relativt tät och hög bebyggelse före-
slås i en känslig miljö inom riksintresse för kulturmiljövård. 

element så som Stagneliusskolan och Rävspelet, regleras 
i planen med bestämmelser om höjd över nollplanet. Sikt-
linjerna mot Kalmar befästningsstad med domkyrkan som 
central byggnad bör också hållas fria. I öster föreslås en mer 
fri byggnadsgestaltning som anknyter till organiska former i 
park- och vattenrummet.
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Illustration: Vy genom Stagneliusskolans område. 

Illustration: Vy öster ifrån med Rävspelet i väster och A-planen i norr. 
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Bilderna nedan har tagits fram för volymstudie av nytt 

Det är en principbild, så illustrerad ny bebyggelse är en-
dast exempel på fasadutformning för att åskådliggöra 
att våningsantal och fasadmaterial kan variera.



Fasader mot Fredriksskansgatan
Fredriksskansgatan ska ges karaktär av en representativ pa-
radgata längs med områdets renässansbyggnader in till ba-
rockens Kvarnholmen. Ett uttryck som även bör stödjas av 

med längre fasader som vetter mot Fredriksskansgatan. Det 
är av stor vikt att dessa utformas med en tydlighet då de tre 
fasaderna kommer spela en huvudroll i upplevelsen av områ-
det. Ambitionen är att genom byggnationen skapa ett stilrent 
intryck genom fasader av sten eller puts, vilket kan kopp-
las samman med Malmens stenstadsbebyggelse. En modern 
tolkning av begreppet stenstad kan bland annat innebära:

- Släta fasader av sten eller puts
- Restriktivetet mot utskjutande byggnadsdelar. 
- Irreguljära fönsterplaceringar, som dock bör följa   
 ett visst repetitivt mönster
- Viss samhörighet och balans mellan de tre fasaderna

Balkongerna längs med Fredriksskansgatan är indragna för 
att stärka den visuella kontakten med domkyrkan och Kvarn-
holmen. Samtliga byggnader är indragna mot parkområdet 

hur stor del av Fredriksskansmuren som är möjlig att bevara. 
Alternativt kan murens karaktäristiska murpelare sparas. 
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Illustration: Vy norr ifrån längs med Fredriksskansgatan Foto: Olika typer av sten- och tegelfasad. Nyréns arkitektkontor

Foto: Olika typer av sten- och tegelfasad. Nyréns arkitektkontor
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Fasader mot Malmfjärden och parkområdet
Bebyggelsekaraktären i de östliga delarna skiljer sig en del 
mot bostäderna längs med Fredriksskansgatan. Denna del 
av området har en tydligare koppling mellan Malmfjärdens 
vatten och parkområdets grönska. Det gör att både balkong-
er och terrasser kan tillåtas mot havsbandet, så att utsikt och 
vattenkontakten kan nyttjas optimalt. Konkreta krav på ut-
formning har inte bedömts nödvändiga att reglera i planen, 
men det är av stor vikt att en annan slags karaktär än den 
i väster skapas, här med större inslag av fantasi, lekfullhet 

fasaderna präglade av en öppen karaktär, gärna med träinslag 
och med stor andel glaspartier. 
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Foto: Ekobyggportalen

Foto: Nyréns arkitektkontor

Foto: Nyréns arkitektkontor



Parkeringsgarage under bebyggelse och parkområde
I planen skapas möjlighet att bygga ett parkeringsgarage till bostäderna, under kvartersmark där även del av garaget hamnar 

-
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Illustration: Det rödmarkerade linjen visar området för underjordisk parkering, vilken kommer hamna undr både bebyggelse och parkmiljö.  



4. Teknisk utrustning

BELYSNING

Gator, torg och byggnader

utifrån funktion och karaktär. Längs med Fredriksskans-
gatan, som är en paradgata, föreslås högre armatur. På de 
båda mindre lokalgatorna bör belysningsarmaturen vara 

meters mellanrum. I de båda torgytorna Malmfjärdstorget 
och Strandtorget övergår belysningen från armatur till låga 
pollarbelysningar där ljuset riktas nedåt för att inte blända 
gående i parken.

Vid särskilt viktiga platser så som passager, entréer eller sig-
nalbyggnader kan en belysning med armatur av bättre kva-
litet och som avviker från standard tillåtas. Syftet kan vara 
funktionellt eller estetiskt.

Parkmiljö
Karaktären av park kan förstärkas med hjälp av ljussättning, 

grader Kelvin användas. Exempelvis kan särskilt viktiga träd 
eller grönområden belysas så att dess grönska eller grenverk 
framhävs utifrån årstidernas växlingar. Varierande färgskala 
på belysningen skapa också intressanta effekter. Träden på 
Rävspelet eller miljöerna kring Entrétorget är exempel på 
områden som kan ljussättas på föreslaget sätt. 

Foto: Belysning av träd, exempelvis Rävspelet. Eskilstuna kommun 
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Foto: Exempel på belysning av bra kvalitet som avviker från standardutfarandet.

Foto: Belysningspollare vid offentlig plats. 



MÖBLERING AV HÅRDGJORDA YTOR OCH PARK- 

MILJÖER

Det är viktigt att möbleringen inom Fredriksskans så som 
papperskorgar, bänkar och övriga sittmöjligheter får en en-
hetlig utformning. Eftersom området har en central roll i 

är kulturhistoriskt intressant bör kvaliteten på möbleringen 
vara god och gärna ligga över standard. Designen ska stäm-
ma väl in med ny, uppförd bebyggelse och får gärna vara 
modern i sin karaktär. 

Vid behov av mindre byggnader för säsongsbundna aktivi-
-

vilket också planen medger. 

Foto: Belysning av gradänger, från Hudiksvall, taget av Nyréns ljusdesigner 

BRYGGOR

Förutom Sjötorget med tillhörande dagvattenanläggning så 
kan en brygga med liten bryggplats uppföras vid Kärringa-
låret. Där ska också sittmöjligheter kunna erbjudas. Före-
komsten av bryggor är inte avhängt badmöjligheten utan bör 
ses som ett viktigt sätt att skapa vattenkontakt och öka för-
utsättningar för god vistelse vid vattnet. Tillgänglighetsan-
passning är ett viktigt inslag, vilka ska integreras på ett tydligt 
men till platsen passande sätt. Angöring av båtar hänvisas till 
den större bryggkonstruktionen vid Sjötorget. 

Foto: Allmän träbrygga i Lillviken. Lillvikens bostadsrättsförening 
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Foto: Norr Mälarstrand, Stockholm



5. Tekniska anläggningar

-

ELNÄTSTATION OCH PUMPSTATION FÖR VATTEN 

OCH AVLOPP

bostäder inom området med elektricitet måste nuvarande 

som innefattar både nätstation och transformatorstation, 
alltså två enheter, är vid norra Fredriksskansporten och norr 
om Rävspelet, i direkt anslutning från Fredriksskansgatan. 

Vid det norra läget, vid porten, står en toalettbyggnad som 

med en transformatorstation. Porten, öppningen i muren 
möjliggör för servicefordon att komma till transformator-
stationen vid behov av underhåll och skötsel. Den andra av 
de två elenheterna, placeras norr om Rävspelet på en plan, 
körbar yta så att även servicefordon kan komma till. Vänd-
platsen för skötselfordon ska i anslutning till byggnaden ut-
formas så att andel markyta som påverkas blir så liten som 
möjlig. Den aktuella ytan vid Rävspelet delas av Kalmar vat-
tens pumpstation, där även byggrätt för vatten och avlopp 
måste anges inom planen. Pumpstationen kan eventuellt dela 
yttre hölje med transformatorstationen för el där angöring 
sker och via Fredriksskansgatan. 

För både transformator-, nät- och pumpstation ställs krav på 
gestaltning och utformning. Förutom att de båda enheterna 
ska var tekniskt säkra och funktionella så krävs en utform-
ning som stämmer väl in med omgivande miljö och karaktär. 
Det kan bland annat uppnås genom gedigna och omsorgs-
fulla fasadmaterial så som trä, puts eller aluminium/stål. Al-
ternativt kan byggnaderna kläs in med spaljéer för växter att 
klättra på, vilka smälter väl in med omgivningen. 
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Foto: Föreslagen plats för ny transformatorstation. 

Illustration: Föreslagna läge för transformatorstation (söder och norr) och 
pumpstation (söder)



AVFALL

Avfallshanteringen på Fredriksskans ska lösas genom en tek-
nik med nedgrävda kärl som lyfts upp ur marken och töms 
av kranbil. Detta system möjliggör att skapa kompletta åter-
vinningsstationer med samtliga fraktioner, det vill säga alla 
typer av hushållsavfall. Varje nybyggt kvarter bör ha ett sys-
tem med avfallshantering, där två av dessa är fastställda till 
kvarterens entrépunkter, vid norra lokalgatan samt norr om 
Rävspelet.    

En annan uttrycksmöjlighet är att i motsats till ovanstående 
förslag, utformar skalen till de båda transformatorerna som 
konstnärliga installationer. Då blir syftet istället att skapa ett 
element som avviker från omgivningen och ger en mer ef-
fektfull upplevelse. Ett sådant uttryck kan förstärkas ytterli-
gare genom olika effektbelysningar. 
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Foto: Referens utformning sopstation under mark, Portugal.



DAGVATTEN

I samband med exploateringen kommer den hårdgjorda ytan 
att öka inom planområdet och därmed också volymen dag-
vatten. Hög grundvattennivå gör att lokalt omhändertagan-

rening av dagvatten från planområdet.

Dagvattnet i området kommer att hanteras i en öppen re-
ningsanläggning till vilket vattnet leds i slutna, nedgrävda 

-
ten från allmänna gator, torg och parkmiljöer leds till det 
nedgrävda systemet där det fördröjs och renas. Längs Fre-
driksskansgatan och områdets lokalgator ställs vissa gestalt-
ningskrav på utformning, lutning och markmaterial, så att 
vattnet på bästa ätt kan ledas mot brunnar för att samlas upp. 
Vatten från kvartersmark leds till anvisade anslutningspunk-
ter, vilka sedan ansluter vattnet till daggvattendammen

Reningsanläggningen, eller dammen, kommer byggas som 
en tät skärmbassäng och placeras i Malmfjärden. Tätheten är 
viktig för att inte eventuella markföroreningar ska komma i 
kontakt med havsvattnet. Dammen avgränsas av ett system 
av vattendelare vilka överbyggs med bryggkonstruktioner 
för att förena det tekniska systemet med ett rekreativt utbud 

-
gor som även kan fungera som förankringspunkt för mindre 
båtar. Bryggkonstruktionen kommer också få en yta för re-
kreation, avkoppling och med sittmöjlighter, Sjötorget, vilket 
presenterats i tidigare kapitel.
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Foto: Damm för dagvattenhantering med brygga. Foto: Järven Ecotech

Illustration: Plats för dagvattendamm med bryggkonstruktion. Kalmar Vatten AB



Rening av vattnet samt avskiljning av näringsämnen i an-

-
getation som ger en koncentrerad våtmarkseffekt och som 
tillför en variation av parkens biologiska mångfald och upp-
levelsevärden. 
   

32GESTALTNINGSPROGRAM - FREDRIKSSKANS

Foto: Damm för dagvattenhantering med brygga. Foto: Järven Ecotech

Vegtech

Foto: Flytande öar av våtmark. Referensbild från Täby kommun. Foto: Vegtech
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PM Markföroreningar Södra Fredriksskans
Miljötekniska undersökningar
Fredriksskansområdet består av utfyllnader i Malmfjärden som gjordes huvud-
sakligen under den första delen av 1900-talet. Kalmar kommun har genomfört 
miljötekniska undersökningar i området för att utreda vilka risker som eventu-
ella markföroreningar på Fredriksskans innebär för människors hälsa och mil-
jön samt vilket behov som finns att åtgärda föroreningarna utifrån befintliga 
förhållanden.  
 
Utifrån de undersökningar som har genomförts under åren 2011-2015 har det 
konstaterats att föroreningar i mark och grundvatten har påträffats. Utfyllna-
den består av sand, grus och sten blandat med varierande typer av avfall såsom 
tegel, glas, porslin och trärester. Mäktigheten på fyllningen varierar mellan  
ca 1 – 2 m. Fyllningen ligger i vissa delar av området på 1 till 4 m mäktiga lager 
av gyttja och lera, vilket ger dålig stabilitet. Under gyttjan finns sand, lera och 
morän. 
 
Undersökningar har visat att en rad föroreningar, såsom metaller, oljor och 
långlivade organiska föroreningar (exempelvis PAH), finns i höga halter inom 
området. Föroreningarna påträffas i fyllningen och i den översta delen av det 
gyttjelager som motsvarar tidigare sjöbotten. Jord med höga halter förorening 
finns ytnära i vissa delar av området. Kvicksilver och PAH-M kan avge flyktiga 
ångor som kan tränga in i byggnader. Det förekommer höga halter av ämnen 
som kan påverka markmiljön, såsom koppar, zink och barium. De högsta hal-
terna har påträffats i den västra delen av området. 
 
Grundvattnet i området ligger ca 1 – 2 meter under markytan på en nivå som 
motsvarar den i Malmfjärden. De mätningar som gjorts av halter i grundvattnet 
och genomförda lakförsök visar att det finns risk för läckage av metaller från 
området. Bland annat kvicksilver och zink har uppmätts i höga halter i grund-
vattnet inom planområdet.  
 
Området ligger i direkt anslutning till havet och grundvatten inom området har 
inget direkt skyddsvärde som dricksvatten. Inga brunnar används heller för 
bevattning.  En minskning av mängden av föroreningar inom Fredriksskans-
området kommer också att minska läckaget av föroreningar till Malmfjärden. 
De undersökningar och den riskbedömning som genomförts visar att det finns 
ett åtgärdsbehov för Fredriksskansområdet. I riskbedömningen togs förslag till 
platsspecifika riktvärden fram för bostäder och grönområde samt för olika 
djup. Kemakta Konsult AB har tagit fram en åtgärdsutredning där flera förslag 
på åtgärdsalternativ beskrivs. Förslag på mätbara åtgärdsmål togs fram för 
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Fredriksskans. Skillnaden mellan riktvärden för de olika markanvändningarna 
och för olika djup är relativt liten, vilket innebär att de åtgärdsmål som tagits är 
föreslagna att tillämpas på samtliga djup.  
 
Inför detaljplanens granskningsskede har en projektering genomförts av plan-
området. Syftet har varit att få en tydligare bild av hur föroreningssituationen 
ser ut i plan och profil. Efter genomförd undersökning har Kalmar kommun 
kommit fram till att hela planområdet ska saneras. Dock undantas mark under 
den solida muren som ska bibehållas av kulturhistoriska skäl och därför inte 
kan saneras. 

Sanering
Markens karaktär med inblandning av avfall och dess innehåll av en rad olika 
typer av föroreningar begränsar vilka saneringsåtgärder som är möjliga att ge-
nomföra. De åtgärdsmetoder som bedöms som tillämpbara för Fredriksskans 
och har beaktats i åtgärdsutredningen är urgrävning och borttransport för om-
händertagande på extern avfallsanläggning. 
 
Den planerade byggnationen på området kommer att ske inom de mest föro-
renade delarna av Fredriksskans. I samband med byggnationen kommer 
schaktning att utföras för grundläggning och underjordiska garage. Detta berör 
den mest förorenade delen av området. En stor andel av schaktmassorna som 
uppkommer vid byggnationen kommer att vara så förorenade att de måste 
skickas för extern deponering. 
 
Under pågående sanering kommer förorenat grundvatten att uppstå. En pro-
jektering av saneringen pågår och i det arbetet ingår även att ta fram ett un-
derlag för hantering av länsvatten, bland annat reningsmetod.   
 
Innan sanering kan genomföras ska förslag på saneringsnivå och en anmälan 
om efterbehandlingsåtgärder lämnas till tillsynsmyndigheten. En anmälan ska 
bland annat innehålla en redovisning av genomförda miljöundersökningar, 
riskbedömning och åtgärdsutredning, hur massorna ska kontrolleras och hante-
ras, kontrollprogram samt beskrivning av skyddsåtgärder inför sanering. Anmä-
lan kommer troligtvis att lämnas in till tillsynsmyndigheten under hösten 2016. 
Beslut ska ha meddelats av tillsynsmyndigheten innan bygglov får ges. 
 
Kommunen kommer att genomföra en riskanalys inför kommande sanering 
för att säkerställa att åtgärden inte påverkar omgivande fastigheter. Inför plane-
rad byggnation är det byggherrens ansvar att inte påverka omgivningen så att 
skador uppstår.  
 
Kommunen ansvarar för efterbehandling av förorenad mark till den åtgärds-
nivå som kommer att gälla enligt blivande detaljplan eller motsvarande krav 
som tillsynsmyndigheten ställer vid saneringstillfället. Kalmar kommuns avsikt 
är att sanering sker utifrån framtagna åtgärdsmål i rapport Åtgärdsutredning 
och underlag för riskvärdering Södra Fredriksskansområdet (s 41, tabell 9-1, 
Kemakta Konsult AB aug 2015). Kommunen kommer inte att återfylla kvar-
tersmark efter genomförd sanering. Efter det att sanering genomförts och god-
känts av tillsynsmyndigheten utför och bekostar inte kommunen några ytterli-
gare efterbehandlingsåtgärder. 
 
Bolagen ansvarar för samtliga övriga kostnader för massor och masshantering 
utöver de åtgärder angivna i stycket ovanför. 



  3 (3) 
 
 
 
Kommunens ersättningsansvar omfattar inte kostnader hänförliga till försening 
av entreprenaden/stilleståndsersättning, utebliven vinst eller andra liknande 
indirekta kostnader eller följdkostnader. 

Metangas 
De metangasmängder som har påträffats är mycket små och produktionen av 
gas är på avtagande. De sista större massorna tillfördes området för ca 100 år 
sedan, likt rekommenderat lämpligt årsspann, varpå det undersökningsarbete 
som utförts bedöms som tillräckligt underlag för planförslaget. Planområdet 
kommer även att saneras och därmed tas en övervägande del av de utfyllda 
massorna bort.  
 
För att ändå vara förvissad om att problem med metangas inte uppstår ska 
ledningssystemen inom området undersökas mer noggrant. 
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Markreservation för Obos Sverige AB på del av 
fastigheten Krafslösa 5:1, Norra Vimpeltorpet 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av 
fastigheten Krafslösa 5:1 för Obos Sverige AB (org.nr 556723-6087). 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 15 mars 2017. 
 

Bakgrund 
Obos Sverige AB har inkommit med en ansökan om markreservation på del av 
fastigheten Krafslösa 5:1 i Norra Vimpeltorpet. 
 
Syftet med ansökan är att de vill uppföra en sammanhängande bebyggelse 
bestående av 18 st radhus (marklägenheter) med upplåtelseform bostadsrätt 
och 9 st friliggande villor i två plan och penthouse med äganderätt.  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 15 mars 2017. Området för 
markreservationen är detaljplanelagt och på cirka 10 000 kvadratmeter.   
 
 
 
 
Josefine Robertsson  
exploateringsingenjör 
 
 
 
Bilaga: 
Karta  
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Kalmar kommuns Belysningsprogram 2016 
Unika Kalmar 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar Kalmar kommuns Belysningsprogram 2016 Unika 
Kalmar. 

Bakgrund 
Under 2015 har Kalmar kommun i samarbete med Kalmar Energi AB och 
ÅF Lighting tagit fram ett belysningsprogram för kommunens offentliga 
gator och platser. Programmet skulle skapa en sammanhållen syn på hur 
Kalmar kommun ska arbeta med belysning utifrån trygghet, trafiksäkerhet, 
estetik, miljö och stadsutveckling.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände förslag till Belysningsprogram för 
Kalmar kommun på sammanträdet den 16 december 2015 och översände det 
till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Kommunstyrelsens planutskott återremitterade ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden den 26 januari 2016 med beslutet att programmet 
skulle göras om så att det omfattar hela Kalmar kommun. 
 
Med återremissen som utgångspunkt har samhällsbyggnadskontoret arbetat 
fram ett nytt förslag till belysningsprogram för Kalmar kommun. Nuvarande 
förslag omfattar hela Kalmar kommun. Belysningsprogrammet ska bidra till att 
kvalitetssäkra framtidens belysningsanläggningar och fungera som ett 
planeringsunderlag med råd och riktlinjer för belysningen i Kalmar kommun. 
Programmet ska öka medvetenheten om belysningens betydelse i den fysiska 
miljön och skapa en helhetsbild för den som planerar och utformar 
belysningsanläggningar i Kalmar kommun.  
 
Med anledning av omarbetningen skickade samhällsbyggnadsnämnden det nya 
förslaget på remiss till servicenämnden för yttrande. Emma Andersson och 
Elena Bäcklund informerade om programmet på servicenämndens 
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sammanträde den 23 november 2016. Servicenämnden har inkommit med ett 
remissvar och samhällsbyggnadskontoret har bemött synpunkterna skriftligt. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände det nya förslaget till Kalmar kommuns 
Belysningsprogram 2016 Unika Kalmar på sammanträdet den 14 december 
2016 och översänder det till kommunfullmäktige för antagande. 
 
 
 
 
Emma Andersson Elena Bäcklund 
landskapsarkitekt planarkitekt 
 
 
 
Bilagor 
Kalmar kommuns Belysningsprogram 2016 Unika Kalmar, del 1 
Kalmar kommuns Belysningsprogram 2016 Unika Kalmar, del 2 Fördjupning 
för Kalmar innerstad 
Bemötande av inkomna synpunkter från servicenämnden avseende förslag till 
Belysningsprogram för Kalmar kommun 
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1 . 1  B A K G R U N D

År 2013 fick Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar 
kommun uppdraget att tillsammans med Kalmar 
Energi AB och Servicenämnden ta fram en plan för 
hur kommunen ska arbeta med offentlig belysning. 
Uppdraget är att ta fram en tydlig plan för hur be-
lysningen ska tas om hand utifrån aspekter som 
trygghet, trafiksäkerhet, estetik, miljö och stadsut-
veckling. Under 2015 fördjupade Kalmar kommun 
arbetet och tillsammans med ÅF Lighting påbör-
jades belysningsprogrammet för Kalmar kommuns 
gator och offentliga platser. Arbetet inleddes med 
en workshop där kommunala politiker och tjän-
stemän, Kalmar Energi, Polisen, Länsmuseet samt 
NTF deltog för att diskutera belysningsfrågor sett 
ur respektive verksamhets perspektiv. Belysning-
sprogrammet utgår från ”Översiktsplan för Kalmar 
kommun” 2013 samt ”Fördjupad översiktsplan för 
Kvarnholmen med omgivande vattenrum” 2011, 
”Fördjupad översiktsplan för Norrliden strand” 2012 
och ”Fördjupad översiktsplan för Södra staden med 
omgivande kulturlandskap” 2015.

1 . 2  S Y F T E

Syftet med belysningsprogrammet är att skapa 
en sammanhållen syn på hur Kalmar kommun ska 
arbeta med belysning. Arbetet med belysning 
ska utgå från människans behov och eftersträva 
balans mellan funktionella, estetiska, miljömässi-
ga och ekonomiska aspekter. Belysningsprogram-
met ska bidra till att kvalitetssäkra framtidens 
belysningsanläggningar och fungera som ett 
planeringsunderlag med råd och riktlinjer för be-
lysningen i Kalmar kommun.

Programmet ska öka medvetenheten om be-
lysningens betydelse i kommunen och skapa en 
helhetsbild för den som planerar och utformar 
belysningsanläggningar i Kalmar kommun. Be-
lysningsprogrammet syftar till att åstadkomma en 
tryggare, säkrare och vackrare stad.

1 . 3  A V G R Ä N S N I N G

Belysningsprogrammet omfattar hela Kalmar kom-
mun där del 1 innehåller avsnitt om belysnings-
historia, övergripande strategi och grundprinciper 
för belysning, råd och riktlinjer för belysning samt 
ett Kalmarspecifikt koncept. Del 2 är en fördjup-
ning med råd och riktlinjer för belysning i Kalmar 
innerstad. I innerstaden är arbetet med belysnings-
planering mer komplext eftersom det finns många 
intressen som behöver vägas samman. 
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1 . 4  I N T R O D U K T I O N 

Ljus är en förutsättning för att vi visuellt ska kunna 
orientera oss i vår omgivning eftersom det hjälper 
oss att avläsa rum, form, beräkna avstånd och ur-
skilja hinder i vår väg. Ljuset ger oss också informa-
tion kring olika föremål och detaljer som till exem-
pel att kunna avläsa människors ansikten. 

Kalmar kommun har uttryckt ett mål att bli landets 
tryggaste residenskommun vilket ställer krav på 
kommunens belysningsplanering. Trygghetsup-
plevelsen och tillgängligheten ska vara god för 
människor som använder kommunens offentliga 
rum efter mörkrets inbrott. 

Jan Gehl menar att då man vill utforma ”levande, 
trygga, hållbara och hälsosamma städer så är goda 
promenadmöjligheter en förutsättning för stadens 
liv” (Gehl 2009 s. 19). I Norden är det mörkt en stor del 
av året och framförallt under den tiden som de flesta 
människor har möjlighet att vistas utomhus på väg 
till arbete, skola och för att utöva fritidsaktiviteter. 

När vi planerar våra städer hamnar ofta ljusets up-
plevelsevärden i skymundan och vi förlitar oss istäl-
let på fysiska mätetal. Många av dagens ljusmiljöer 
är ofta dåligt anpassade för människans behov 
eftersom en funktionell trafikbelysning länge har 
varit dominerande i de offentliga miljöerna. Det 
pågår en förändring kring detta synsätt då detalj- 
och effektbelysning blir allt vanligare när det gäller 
belysningsplanering. Denna utveckling ställer nya 
kvalitetskrav på belysningen som är viktig för att 
förbättra livskvalitet, ge ökad trygghet och bidra till 
en positiv stadsutveckling.

Idag pågår ett paradigmskifte inom belysningstek-
nologin. Införandet av LED som ljuskälla betyder inte 
bara ett byte av teknologi utan också en helt ny drift- 
och underhållsstruktur. När nya teknologier och styr-
system införs är det viktigt att inte glömma visuell 
komfort, kvalitet och optimering av ljusfördelning. 

I Kalmar kommun ska belysningen planeras utifrån 
ett gemensamt synsätt med fokus på hållbarhet, 
funktion och estetik där människan är i centrum. 
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2 . 1  K A L M A R S 
B E L Y S N I N G S H I S T O R I A

Kalmar är en av Sveriges äldsta städer. Staden var 
tidigt en rik och betydelsefull handelsplats och på 
medeltiden Sydsveriges metropol. Här bodde då 
som mest cirka 3000 personer. Kalmar hade från 
första början också ett strategiskt läge som grän-
sutpost i sydost mot Danmark, bara drygt femtio 
km norr om den riksgräns som gällde fram till 
1658.  Omkring år 1300 fick Kalmar en stadsmur, 
något som bara fyra städer i det gamla svenska 
riket har haft. Stadsmuren i Kalmar revs vid mitten 
av 1600-talet samtidigt som stadsbebyggelsen av 
militära skäl flyttades till Kvarnholmen och fick ett 
helt nytt läge.  Den nya staden fick regelbunden 
rutnätsplan med Storgatan som symmetriaxel. 

Trots förödande stadsbränder åren 1647, 1679, 
1765 och 1800, har Kalmar än idag kvar stora delar 
av sitt kulturhistoriska arv och staden är ett av de 
främsta exemplen på 1600-talets byggnadskonst 
i Sverige. Kalmars unika karaktär är en del av sta-
dens identitet som är viktig att bevara. Kalmar 

slott har sitt medeltida arv och är ett av de bäst 
bevarade renässansslotten i Sverige. Kvarnhol-
mens stadsbild karaktäriseras av fasader i puts 
och sten, men även av en småskalig trähusbebyg-
gelse. Domkyrkan är ett vackert landmärke som 
tillsammans med vattentornet kan ses från flera 
väderstreck. Området runt Stortorget och sydös-
tra delen av Kvarnholmen utgör den bäst beva-
rande 1600-talsarkitekturen tillsammans med de 
kvarstående delarna av befästningsmuren runt 
Kvarnholmen. Kalmar slott, som är en av Kalmars 
äldsta byggnader, ligger intill Gamla stan, som 
brann ned i slutet av 1600-talet. Den bebyggelse 
som återupprättades här under 1700-talet finns 
kvar än idag. På Malmen finns byggnader som 
Tullslättens skola, fängelse och stadsbibliotek som 
återspeglar 1800- och 1900-talet. På den norra 
delen av Kvarnholmen revs stora delar av befäst-
ningsmuren mot Malmen i slutet av 1800-talet. 
Idag består den delen av blandad bebyggelse 
med inslag från 1900-2000-talet. 2
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Suecia Antiqua  
et Hodierna Calmarna
Rättigheter från  
Kalmar läns museum
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Kalmar slott, Fotograf Rolf Lind, Kalmar läns museum – A24698
Kalmar Slott, en av de äldsta byggnaderna i Kalmar. Reser sig ståtligt i bakgrunden i många vyer i Kalmar. 

Berghs trähus, foto: Kalmar länsmuseum – 333Faa
Berghs trähus i slutet av 1600 talet. Än idag står det gamla trähuset vid Lilla Torget i Kvarnholmen

Domkyrkan, foto: Kalmar läns museum – A21591 
Domkyrkan påbörjades 1660 och fullbordades 1703. Klassisk barockstil och kyrkan är idag en av de få oför-
ändrade byggnaderna från vår stormaktstid.

Rådhuset, foto: Kalmar länsmuseum – 6-26
Rådhuset uppfördes mellan 1684 och 1690. Huset är byggt i en holländsk stil som utmärker 
många av stadens borgarhus.

K A L M A R S  B E L Y S N I N G S H I S T O R I A
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Brandstationen, foto: Kalmar länsmuseum – B099a 
Brandstationen i Kalmar, uppfördes 1904. Tidstypisk arkitektur för samtida byggnader i Kalmar. 

Badhuset, foto: Kalmar länsmuseum – A25903
Badhuset 1907. En byggnad i klassisk jugendstil. 

Stagneliusskolan, foto: Kalmar länsmuseum – Forellen 29
Stagneliusskolan 1933.  

Fotograf Bengt Oberger 2009. 
Kalmar konstmuseum uppfördes 1942 och fick en ny tillbyggnad 2008. Den nya byggnaden tilldelades Kasper 
Salin-priset som bevis på hög arkitektonisk klass.

 K A L M A R S  B E L Y S N I N G S H I S T O R I A
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2 . 2  K A L M A R S  B E L Y S N I N G

Före 1800-talet fanns ingen gatubelysning i Kalmar. 
Den som var tvungen att bege sig utomhus när 
det var mörkt behövde bära med sig en egen lyk-
ta, försedd med ett talgljus eller en liten oljelampa. 
Det bästa ljuset i nattstaden var ändå månskenet. 
Alltid och överallt i människans historia har månens 
regelbundna närvaro på natthimlen utnyttjats som 
en pålitlig och kraftfull ljuskälla.

1828 sattes den första av staden bekostade olje-
lyktan upp i Västerport. En och annan privat lykta 
lär också ha suttit upphängd utanför några ensta-
ka fastigheter. 1832 sattes ytterligare en lykta upp 
på Stortorget och 1845 utökades antalet oljelyktor 
på Kvarnholmen med 28 stycken. 

Kalmars tidigaste gatubelysning tändes vid un-
gefär samma tid som andra städer i Sverige fick 
gatubelysning. I alla städer gällde regeln att ga-
tubelysningen skulle vara tänd så snart skymning-
smörkret lagt sig över staden, men sällan efter mid-
natt.  Undantag från den regeln gjordes om det enligt 
almanackan var månsken. Då var gatubelysningen 
släckt. Från maj månad till slutet av augusti användes 
i städerna ingen gatubelysning alls.

Gatubelysningen tändes och släcktes av lykttändare. 
Deras arbete reglerades på olika sätt i olika städer. 
I Kalmar kunde de lyktor som satts upp 1845 inte 
börja användas förrän 1852 eftersom staden innan 
dess inte lyckades organisera lykttändningen.

Alexander Lauréus – Oljemålning senast 1809. Privat ägo. 
En man ute sent på kvällen sin dräng med lykta i månskenet. 

K A L M A R S  B E L Y S N I N G S H I S T O R I A
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Ljuskällan i gatlyktorna var oftast tranolja eller ro-
volja. Ljuset lyste knappast upp men erbjöd ändå 
ljuspunkter att orientera sig efter i mörkret. Den 
svaga belysningen innebar också att varken sta-
dens byggnader, eller de personer man mötte gick 
att uppfatta särskilt väl på kvällen. Allt som måste 
utföras i gott ljus fick vänta till nästa dag.

I oktober 1862 tändes på Kvarnholmen de första 
gaslyktorna i Kalmar. Gasen producerades i det av 
staden nybyggda gasverket på nuvarande Jord-
broplan. Så långt som gasledningsnätet byggdes 
ut nådde också det klara, milda gasljuset. I slutet 
av 1800-talet sträckte sig gasledningssystemet 
från Kvarnholmen till Malmen. 

1860-talet var gasverkens storhetstid, då de fles-
ta togs i drift. Gasen användes fram till slutet av 
1800-talet enbart till belysning, i Kalmar inled-
ningsvis dessutom bara som gatubelysning. Efter 
1860-talet tappade gastekniken sakta men säkert 
mark, i samma takt som användningen av foto-
genlampor och elektrisk belysning ökade under 
slutet av 1800-talet.

Elias Martin, Kungsholmens landfäste i Stockholm. 
Akvarellerad konturestning. 1790-talet. Foto Kungliga Biblioteket.
Runt om i Sveriges städer fick lykttändare förbereda och tända upp en 
lyktorna i staden. Lyktorna fick fyllas på och tändas manuellt. 

Skiss John Sjöstrand 1800-talet, 
Foto Kalmar länsmuseum – 2865733, Hörnet på Fiskare gatan och Västra 
Sjögatan. En gatlykta med ett runt lykthus .

 K A L M A R S  B E L Y S N I N G S H I S T O R I A
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I Kalmar och andra städer med gasverk fanns gas-
ljus som gatubelysning ofta kvar till åtminstone 
början av 1920-talet. Parallellt användes från och 
med 1910-talet också elektrisk gatubelysning 
med glödlampor. Det elektriska ljuset var i förhål-
lande till all annan belysning något nytt: ljus utan 
eld. Brandfaran i städerna minskade, ljusstyrkan 
kunde enkelt regleras, lamporna placeras friare 
och lyktor och stolpar formges mer funktionellt 
med belysning som inte var brinnande eld.

Kalmars första elektricitetsverk uppfördes 1908 
vid Trädgårdsgatan–S:ta Gertruds gata. Vid den 
här tiden bestod det mesta av den elektriska be-
lysningen av glödlampor och till en början fanns 
gatubelysningen endast i Gamla stan. Under 
första världskriget blev Kalmars brist på vattenk-
raft akut kännbar i samma takt som importen av 
kol och mineraloljor försvårades. Elförsörjningen 
blev bättre när Finsjöbolaget 1918 började lever-

Gatlykta på Storgatan 1908, Foto Kalmar länsmuseum – A21273

Under början på 1900talet fanns till viss del gaslyktor kvar i staden men 
byttes ut till elektrisk belysning.

Elektrisk gatlykta Kv. Blockmakaren 1 1930-talet
Foto Kalmar länsmuseum – A15665
I Kalmar stad användes den så kallade Kungslyktan med sin cylindriska form. 
Den spred sitt ljus effektivt och lyktan blev representerad i hela landet. 

K A L M A R S  B E L Y S N I N G S H I S T O R I A

era elektricitet från vattenkraft i Emån. Med bät-
tre tillgång till elektricitet kunde belysningsnätet 
i Kalmar och dess omnejd utvecklas. Under andra 
världskriget avvecklades gasbelysningen i Kalmar 
helt, precis som i många andra städer. 

På 1950-talet var fortfarande större delen av Kalmars 
gatubelysning glödlampor men både kvicksilver- 
och natriumljus blev allt vanligare i staden. Från 
1960-talet fram till idag har belysningen till stor del 
bestått av högtrycksnatrium- eller kvicksilverlampor. 
Sedan 1990-talet har högtrycksnatrium och metall-
halogen utvecklats och blivit effektivare i takt med 
att ny teknik tillkommit. LED-belysning, som var en 
nyhet i slutet av 1990-talet, är idag en av de mest 
använda ljuskällorna i belysningsarmaturer i mod-
erna anläggningar. Kalmars belysning präglas idag 
till viss del av en föråldrad belysningsanläggning 
med ”koffertarmaturer” med högtrycksnatrium och 
till viss del även gamla ”byhattar” med kvicksilverl-
juskällor. En av de modernare anläggningarna i Kal-
mar som har en utmärkande karaktär som anpas-
sats till platsen är Varvsholmen. Där är armaturerna 
lackerade i en unik färg för att skapa en identitet till 
platsen. Möjligheterna är idag många att anpassa 
belysningen till olika typer av miljöer. Det ger Kal-
mar en stor fördel inför utmaningen att hitta vägar 
att anpassa belysningen till den kulturhistoriska 
arkitekturen och gestalta Kalmars kulturarvsvärden 
samtidigt som staden upplevs som kvällstrygg och 
behaglig att vistas i.
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Gatubelysning på Larmgatan 1940   
Foto Kalmar länsmuseum – O16046K  
Gatubelysning började bli mer vanligt i Kalmar och en vanlig stolptyp 
var en böjd arm till en hänglykta

 K A L M A R S  B E L Y S N I N G S H I S T O R I A

Kvarnholmen 1990, Foto Kalmar länsmuseum – A24012
En typisk vägbelysning som användes i Kalmar och Sverige under många 
är den så kallade ”byhatten”.  Armaturen användes redan på 70-talet men 
har producerats och präglar idag till viss del gatorna på Kvarnholmen. 

Gatubelysning i Kalmar omkring 1980,  
Foto Kalmar länsmuseum – E74198 
En vanlig armaturtyp på många av Kalmars gator.

Varvsholmen 2015, Fotograf ÅF Lighting
Den så kallade Stockolmslyktan från Ateljé Lyktan lackerade i en unik 
färgsättning för Varvsholmen. 
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3 . 1  V I S I O N 

”Belysningen ska stärka varumärket Unika Kalmar 
och skapa hållbara förbindelser för människor.”

Visionen omfattar hela kommunen och tar utgångs-
punkt i Kalmar kommuns översiktsplan och dess 
fördjupningar. Med hjälp av belysning kan varu-
märket Unika Kalmar och kommunens förbindelser 
stärkas. ”Hållbara förbindelser” innebär säkra och 
trygga transportstråk för fotgängare, cyklister och 
bilar men också attraktiva platser som ger möjlig-
het till aktivitet och vistelse. Visionen har dessutom 
en djupare innerbörd som att skapa förutsättning-
ar för möten mellan människor som i sin tur bidrar 
till ökad samhörighet. Väl planerade belysningsan-
läggningar ska bidra till att synliggöra Unika Kalmar 
och ge Kalmar stad och dess byar visuell identitet. 
Med utgångspunkt i den nordiska ljustraditionen 
och framtaget belysningsprogram är det möjligt 
att skapa en estetisk tilltalande ljusmiljö med god 
visuell komfort. Väl planerad belysning ökar trafik-
säkerheten och framkomligheten samt medverkar 
till ökad trygghet och positivt visuella upplevelser. 

Vision 
Fotograf: Martin Nordmark
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3 . 2  M Å L

3.2.1 MÅLSÄTTNINGAR FÖR  
FRAMTIDENS BELYSNING I KALMAR 

Belysningsprogrammet har fem målsättningar för 
Kalmar kommuns belysningsanläggningar som 
ska bidra till att uppfylla visionen. 

1. Bidra till att skapa en attraktiv  
och levande kommun

Kommunens belysningsanläggningar ska bidra till 
att skapa attraktiva och levande utemiljöer. Belys-
ningen ska vara inbjudande i såväl stadsrum som ut-
med gatunätet. Gatubelysningen ska ha ett estetiskt 
tilltalande formspråk, hög visuell komfort och god 
färgåtergivning. Visuella upplevelser kan skapas ge-
nom mer karaktärsskapande belysning. Belysnings-
anläggningarna kan därmed öka livskvaliteten för 
kommuninvånarna och bjuda in människor till att 
använda staden efter mörkrets inbrott.

2. Skapa belysning för människor

Det är människan som står i centrum för belys-
ningsarbetet i Kalmar. Belysningen ska främja akti-

vitet, hälsa, rekreation och vistelse. Belysning som 
framhäver vackra vyer skapar inbjudande utemil-
jöer kvällstid och förlänger utomhusvistelsen. Väl 
planerad och spännande belysning av lekplatser 
och aktivitetsområden möjliggör aktivitet, rörelse, 
lek och sport även under kvällstid. Bra belysning 
av gång- och cykelvägsnätet kan motivera använ-
dandet av cykeln framför bilen. Stadsplanering ur 
ett jämställdhetsperspektiv handlar bland annat 
om att den offentliga miljön måste göras tillgäng-
lig för både kvinnor och män. Att beakta trygg-
hetsaspekten vid belysning är ett sätt att arbeta 
med jämställdhet. Kalmar ska ligga i nationell 
framkant inom jämställdhetsområdet.

3. Öka trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet 

Kalmar kommun har som mål att vara landets tryg-
gaste residenskommun. Med hjälp av god och väl 
avvägd belysningsplanering kan trafiksäkerheten, 
trygghetsupplevelsen och tillgängligheten för-
bättras för människor som använder kommunens 
offentliga rum efter mörkrets inbrott. 

4. Stärka den visuella identiteten 

Belysningen ska medverka till att stärka varumär-
ket ”Unika Kalmar” och tydliggöra Kalmars identitet 
med sitt kulturhistoriska arv, dess grönområden 
samt det kustnära läget. 

5. Öka energi- och driftseffektiviteten 

Kalmar arbetar med flera mål för att bli en hållbar 
kommun. Ett av dessa mål är att Kalmar ska vara 
en fossilbränslefri kommun 2030. Kommunens 
belysningsanläggningar utgör idag en stor del 
av den totala energiförbrukningen. Genom god 
belysningsplanering och investering i nya ener-
gieffektiva belysningsanläggningar som är opti-
merade avseende drift och underhåll kan energi-
förbrukningen minskas. Produkter och material 
med hög kvalitet ger en lång livslängd. I Kalmar 
kommun ska belysningen planeras utifrån en hel-
hetssyn där den mest lämpade teknologin för den 
specifika uppgiften ska användas. Energieffekti-
vitet ska vägas högt men inte på bekostad av de 
estetiska och funktionella aspekterna.

Ö V E R G R I P A N D E  S T R A T E G I  &  G R U N D P R I N C I P E R  F Ö R  B E L Y S N I N G
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Kommande arbete med belysning

Sedan 2015 äger Kalmar kommun samtliga 12 000 
belysningspunkter. Kalmar Energi har tidigare an-
svarat för belysningen i staden vilket innebär att 
belysningsanläggningarnas dokumentation inte 
finns samlad på ett ställe. Det finns ett behov av 
att skapa en aktuell databas för all park- och gatu-
belysning i kommunen. 

Många av kommunens belysningsanläggningar är 
byggda under 1960- och 1970-talet och har passerat 
sin tekniska livslängd. 

Bra belysningsplanering är värdefullt och belys-
ningsprogrammet föreslår följande delar för kom-
munens fortsatta arbete:

• Handlingsplan för renovering av gatubelysning 

Det finns ett behov av att fortsätta arbetet med 
kartläggning av våra belysningsanläggningar och 
prioritera framtida renovering och nyanläggning. 
Kommunen behöver utreda hur arbetet med be-
lysning inom kommunen kan effektiviseras. Belys-
ningsplanering förutsätter samarbete mellan olika 
förvaltningar. Det fortsatta arbetet ska resultera i 
en handlingsplan

3.2.2 MÅLSÄTTNINGAR MED  
BELYSNINGSPROGRAMMET

Belysningsprogrammets övergripande målsättning 
är att förmedla vikten av en välplanerad belysnings-
anläggning. Programmet syftar till att skapa förstå-
else för att arbete med belysning är komplext vil-
ket bland annat är viktigt för att skapa ekonomiska 
förutsättningar i kommunens budgetarbete. 

I detta kapitel definieras målsättningarna med be-
lysningsprogrammet och vad det strukturellt och 
planeringsmässigt ska leda till i kommunens fram-
tida arbete med belysning. 

En målsättning med programmet är att öka kun-
skapen och skapa samsyn för de personer som 
kommer att arbeta med belysning i olika former. 
Kommunen ska i sitt arbete med planering av be-
lysning utgå ifrån att människan står i centrum. Un-
der avsnitten Människan i centrum och Metod för 
planering av belysning fördjupas detta.  

Ö V E R G R I P A N D E  S T R A T E G I  &  G R U N D P R I N C I P E R  F Ö R  B E L Y S N I N G

• Belysningsdatabas 

En samlad digital dokumentation med informa-
tion om kommunens belysningsanläggningar. Da-
tabasen ska säkra en bra överblick av belysnings-
anläggningarna och hjälpa kommunen att förutse 
kommande utgifter kopplade till renovering, upp-
datering eller underhåll av belysningen. Ett viktigt 
verktyg då LED-teknologin ger nya utmaningar 
som exempelvis ändrade driftsrutiner för belys-
ningen i kommunen.

• Belysningsplan 

En mer detaljerad plan eller strategi över ett av-
gränsat område som ger ett konkret underlag för 
den fortsatta planeringen av belysningen.

• Belysningsförslag 

Ett detaljerat underlag för ett avgränsat område, 
en plats, ett objekt eller ett stråk, som beskriver 
belysningens intentioner och val av material som 
typ av armatur, stolpe, montageprincip mm. Belys-
ningsförslaget ligger till grund för projekteringen.
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Ljusråd och kommunens  
belysningskompetens 

Kalmar kommun har behov av ökad kunskap om 
belysning och belysningsplanering. Med professi-
onell belysningsplanering får man inte bara ljus av 
god kvalitet utan också en belysningsanläggning 
som håller i många år. Enligt det synsätt som pre-
senteras i programmet bör man i belysningspla-
neringen alltid se till helheten och hitta rätt balans 
mellan funktion, estetik, miljö och ekonomi.

Belysningen i Kalmar kan förbättras genom att man 
satsar på ökad kunskap om belysning, dess möj-
ligheter, komplexitet och den tvärvetenskapliga 
kompetenssammansättning som krävs för ett lyck-
at resultat. När kommunen beställer ett belysnings-
projekt från en extern konsult är det viktigt att de 
kan ställa de rätta frågorna, tolka eventuella förslag 
och kvalitetssäkra så att projekteringen blir utförd 
på ett korrekt sätt. Därför bör en eller flera personer 
inom kommunen öka sin kompetens genom ut-

bildningar, kurser och seminarier. Genom att bilda 
ett ljusråd kan kvalitet och kontinuitet erhållas. Ett 
sådant råd består av kommunala tjänstemän med 
olika kompetenser som ansvarar för att initiera, dri-
va, samordna och planera belysningsprojekt i sta-
den. De tar också ställning till bygglovsansökningar 
för belysning inom kommunen. 

Olika typer av projekt kräver olika kompetenssam-
mansättning och ljusrådet bedömer om extern 
kompetens behöver inhämtas. Ljusrådet bör be-
stå av personer med olika kompetensområden. 
Ett alternativ till ljusrådet är att inrätta en särskild 
tjänst som fylls av en eller flera belysningskunniga. 
Ett ytterligare alternativ är att anlita en extern be-
lysningskonsult som beställarstöd i stadens belys-
ningsarbete, under tiden som en intern kompetens 
byggs upp.

Ö V E R G R I P A N D E  S T R A T E G I  &  G R U N D P R I N C I P E R  F Ö R  B E L Y S N I N G

Trygghet, säkerhet och tillgänglighet. 
Fotografi: Zakkaliciousness
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3 . 3  G R U N D P R I N C I P E R  
F Ö R  B E L Y S N I N G

Kalmars belysningsprogram utgår från en helhets-
syn med fokus på hållbarhet, funktion och estetik 
där människan är i centrum. 

Denna helhetssyn ska säkra att alla de komplexa 
parametrar som kännetecknar en attraktiv och 
hållbar visuell miljö är inarbetade i varje belys-
ningsprojekt, i en noggrann balans mellan ljusets 
funktion, estetik, miljö och ekonomi. I begreppet 
hållbarhet inkluderas sociala, ekonomiska och 
miljömässiga aspekter som alla är viktiga för att få 
en attraktiv och hållbar kommun.

Ö V E R G R I P A N D E  S T R A T E G I  &  G R U N D P R I N C I P E R  F Ö R  B E L Y S N I N G
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3.3.1 HÅLLBARHET

Socialt hållbart ljus

Bra belysningsplanering bidrar till social hållbar-
het genom att förbättra tillgängligheten till vikti-
ga målpunkter, förstärka den upplevda trygghe-
ten och öka livskvaliteten för de som använder det 
offentliga rummet under dygnets mörka timmar. 

Ekologisk hållbarhet

Den miljömässiga aspekten omfattar belysnings-
anläggningens driftsprofil och livscykelkostnader. 
Genom regelbundet underhåll och byte av föråld-
rad utrustning kommer framtidens belysning i Kal-
mar i större grad än idag vara optimerad vad gäller 
energiförbrukning, drift, underhåll och hållbarhet. 
Att sätta rätt armatur på rätt plats och att optime-
ra belysningen genom smart styrning, är exempel 
på konkreta åtgärder för att minska miljöbelast-
ningen. Genom att vara tydlig i sin kravställning 
på armaturer och material kan man hålla nere 
användningen av såväl energi som naturens re-
surser. Belysning vid busshållplatser samt viktiga 
gång- och cykelstråk bör prioriteras för att minska 
bilanvändandet. Behovet av mörker under natten 
för att respektera den biologiska mångfalden och 
att minimera ljusföroreningar mot himlen ska be-
aktas i belysningsplaneringen.

Ekonomiskt hållbart ljus

Belysningsanläggningens ekonomi utgörs av 
kostnader för planering, etablering samt fortsatt 
drift och underhåll. Genom att lägga mer tid i 
planeringsfasen, där samtliga komplexa aspekter 
beaktas och vägs mot varandra, kan anläggningen 
bli mer ekonomiskt hållbar. En dyrare lösning i in-
vesteringsskedet kan på sikt bli en billigare genom 
enklare drift och underhåll, smart styrning, dim-
ring nattetid, eller armaturer och ljuskällor med 
längre livslängd. 

Bra belysningsplanering bidrar till att skapa attrak-
tiva miljöer vilket attraherar människor och gör att 
de trivs och känner stolthet för sin stad. Belysning 
som främjar aktivitet och rekreation kan även ver-
ka positivt på människors välbefinnande vilket har 
en ekonomisk aspekt i ett större perspektiv. Ge-
nom samverkan med fastighetsägare och handel-
sidkare kan belysningen i stadskärnan samordnas 
och ge positiv inverkan på den upplevda miljön 
som till exempel attraktiva målpunkter och offent-
liga platser med höga vistelsevärden. 

Detta innebär att rätt planerad belysning kan ska-
pa stora mervärden som ofta kan vara svårt att sät-
ta en exakt prislapp på.

Ö V E R G R I P A N D E  S T R A T E G I  &  G R U N D P R I N C I P E R  F Ö R  B E L Y S N I N G

Människan i fokus. Ny belysning ska utgå från nyckelbegrepp som inti-
mitet, human skala och social interaktion, vilket ska bidra till att Kalmar 
innerstad ska bli en bättre plats för människor. Fotografi: Lars Bahl
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3.3.2 FUNKTION

Den funktionella aspekten omfattar tekniska och 
kvantitativa faktorer. Här inkluderas exempelvis ljus-
tekniska krav som belysnings- och luminansklasser 
och mer fysiska förutsättningar med antal och typ 
av fundament, stolpar och ljuskällor. Dessa faktorer 
ger direkta konsekvenser för planering, etablering 
och fortsatt drift och underhåll. Idag påverkar ock-
så styrning hur vi utformar våra belysningsanlägg-
ningar. Den planerade belysningen har också andra 
syften, exempelvis att underlätta orientering, skapa 
rumslighet eller öka trafiksäkerheten, och detta ska 
alltid tänkas in och vägas mot andra aspekter. De 
olika kraven varierar mycket beroende på vilken typ 
av miljö som planeras.

3.3.3 ESTETIK

Den estetiska aspekten omfattar de kvalitativa 
värdena av belysningens uttryck, exempelvis fär-
gåtergivning, färgtemperatur, ljusets riktning med 
skuggbildningar och kontraster, som alla påverkar 
upplevelsen. Utöver detta omfattas också belys-
ningsanläggningens visuella uttryck i dagsljus 
där exempelvis lackerade stolpar eller ett vackert 
beslag till en strålkastare kan göra stor skillnad 
för uttrycket. Dessa aspekter är viktiga då de kan 
göra att anläggningen harmonierar med sina om-
givningar och tillför något positivt till stadsmiljön 
även i dagsljus. Den estetiska aspekten är viktig för 
att skapa sammanhang och identitet.

Nordisk kontext, 
Fotograf: Ulf Celander
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eller ett vaxljus, i dag via ett utpräglat användande 
av varma ljustoner. Detta skapar tillsammans fun-
damentet för vår nordiska uppfattning av ljus.

Dramatiska kontraster mellan starkt ljus och skug-
ga kan ge större mening i sydligare länder, men 
brukar här i Norden ofta uppfattas som teatraliska 
och forcerade, om de inte skapas med stor med-
vetenhet. I Norden stämmer ett mjukare ljus med 
mindre kontraster generellt in mer naturligt i om-
givningarna. 

I Kalmar med sitt läge vid vattnet, där soluppgång-
en har stor betydelse för stadens ljus och med 
sina arkitektoniskt värdefulla miljöer med Kalmar 
Slott, Gamla Stan och miljöerna på Kvarnholmen, 
är ett ljus som tar avstamp i den nordiska förståel-
sen passande och det kommunen önskar ha som 
utgångspunkt vid planering av sina belysnings-
anläggningar. Starka kontraster mellan ljus och 
skugga bör endast användas där det har ett speci-
ellt syfte och bidrar till att framhäva Unika Kalmar. 
I dessa fall ska planeringen genomföras med en 
stor noggrannhet och medvetenhet. 

Kalmar i sin nordiska kontext

Himmelsljuset i de nordiska länderna har en speci-
ell karaktär som har format det sätt vi uppfattar och 
läser vår omvärld på. Ljuset har därigenom haft in-
flytande på den generella estetiska förståelsen och 
den nordiska arkitekturen och designtraditionen.

Det nordiska himmelsljuset har en mjuk och varm 
karaktär, kännetecknad av många nyanser, diffusa 
skuggor och stora årstidsvariationer. Dagarna på 
vintern är korta medan de på sommaren är långa 
med ljus långt in på kvällen. Jämförelsevis är ljuset 
i Sydeuropa starkt med skarpa skuggor och snab-
ba övergångar mellan dag och natt. 

Där den sydeuropeiska belysningen ofta är dra-
matisk med hårda kontraster är den nordiska en-
kel, utan bländning och med respekt för platsens 
eller elementets egna uttryck. Det nordiska ljuset 
karaktäriseras av en större variation under dygnet, 
bland annat genom långa soluppgångar och sol-
nedgångar med starka färger, skiftande himmels-
ljus och långa skuggor från en lågt stående sol. 
Vårt relativt kalla klimat har därutöver medverkat 
till att vi, i våra nordiska omgivningar, har sökt vär-
me och intimitet – en gång i form av en eldstad 
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Nordisk designtradition

Nordisk designtradition har många aspekter som är 
relevanta för framtidens belysningsanläggningar i 
Kalmar. Utgångspunkten är den särskilda känslighet 
och estetik som kännetecknar nordisk designförstå-
else, där stringens, äkthet och naturlig enkelhet är 
avgörande egenskaper. Kalmars läge vid vattnet, 
unika kulturhistoriska och arkitektoniskt känsliga 
miljöer ska behandlas med respekt och med denna 
designtradition som utgångspunkt. 

Nordisk designtradition kan sammanfattas i följan-
de punkter:

• Hantverksmässig

• Äkta

• Enkel

• Stringent

• Funktionell

• Naturlig

• Innovativ
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Metod för planering av belysning

I belysningssammanhang har man traditionellt 
använt begreppen funktions- och effektbelysning 
för att beskriva belysningens syfte. När vi planerar 
för belysning är det lätt att ljusets upplevelsevär-
de prioriteras lägre och vi utgår istället från fysiska 
mätetal. Många av våra ljusmiljöer är inte anpassa-
de för människans behov då ett mer funktionellt 
synsätt på trafikbelysning har varit dominerande i 
våra offentliga miljöer. Istället bör man utgå från en 
metod med följande begrepp som utgångspunkt: 
socialt, rumsskapande och identitetsskapande ljus, 
där människan står i centrum. Begreppen samver-
kar för att åstadkomma ett ljus som är anpassat till 
platsen, rummet och människorna i det. 

Socialt ljus

• Att se och känna igen människors ansikten

• Att uppleva en mänsklig och levande miljö

• Att kunna mötas och delta aktivt i stadslivet

Rumsskapande ljus

• Att uppfatta rummet och känna igen sig

• Att kunna avläsa strukturer, riktning  
och orientera sig

• Att uppfatta skala och hierarki

Identitetsskapande ljus

• Att känna en tillhörighetskänsla med sin stad

• Att uppleva stadens olika karaktärer och särdrag

• Att känna nyfikenhet på historien och samtiden
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3.3.4 MÄNNISKAN I CENTRUM

Belysningen i Kalmar ska sätta människors liv och 
behov i centrum. Utomhusbelysningen påverkar vår 
sinnesstämning, känsla av trygghet och upplevelsen 
av olika miljöer. I Sverige är utomhusbelysningen vik-
tig för vår livskvalitet och är avgörande för hur vi kan 
ta del av stadsmiljön. Upplevelsen av staden i mörker 
påverkas av utomhusbelysningen kvalitet, riktning, 
mängd av ljus men också av dess färg.  

Stadens målpunkter, stråk och platser är viktiga att 
belysa och göra inbjudande och trygga. Olika mål-
grupper har olika önskemål som ska tillgodoses. 
Att ta hjälp av användarna av området eller plat-
sen kan ge värdefull information inför planering-
en och utformningen av belysningen. Det brukar 
dessutom leda till att den nya belysningen upp-
skattas mer och värnas om. Det skapar stolthet 
bland invånarna. 

Tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och säker-
het är intimt förbundna och viktiga att alltid ha i 
fokus när ny belysning ska planeras i Kalmar.

Rumskapande ljus

Tradionell metod

Metod med
människan i centrum

I D E N T I T E T S S K A PA N D E  L J U S

E F F E K T B E LY S N I N G

I D E N T I T E T S S K A PA N D E  L J U S

Socialt ljus
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Trygghet

Med trygghet menas känslan av att känna sig säker. 
En plats kan upplevas tryggare om det finns belys-
ning men det är ingen garanti för att man ska känna 
sig trygg. Trygghetskänslan baseras på flera olika 
saker, exempelvis om platsen är omhändertagen, 
om vi har överblick och om vi känner oss sedda. 

Platsers sammanhang och utformning påverkar 
hur vi mår och hur trygga vi känner oss. De fles-
ta av oss kan ge exempel på platser och situatio-
ner som får oss att trivas och känna oss delaktiga 
men också på otrygga platser utan kontroll och 
sammanhang.  Det är inte bara individen som har 
nytta av att vara trygg och må bra. Hela samhället 
påverkas. Trygga och välmående människor bidrar 
till positiva möten och ett gott samhällsklimat.

Ljussättning i den offentliga miljön skapar trygg-
het och attraktivitet när den tillgodoser männ-
iskans behov. Därför måste ljusplanering utgå 
från det planerade eller faktiska behovet som de 
kvinnor och män har som befinner sig på en plats. 
Möjligheten till överblick och att enkelt kunna 
orientera sig är grundläggande för upplevelsen av 
trygghet för både kvinnor och män och påverkar 
också den faktiska säkerheten.

En plats som upplevs som otrygg att vistas på 
kan med en förändrad ljussättning upplevas som 

betydligt tryggare, vilket i sin tur kan leda till att 
fler människor använder platsen efter mörkrets 
inbrott. Förbättrad utomhusbelysning signalerar 
även att platsen är omhändertagen vilket bidrar 
till att stärka bostadsområdets identitet. Samman-
hållningen och den informella kontrollen över 
området kan därmed öka.   

Ur belysningsperspektiv gäller det inte bara att 
ljussätta en plats så att den får mer ljus, utan att 
säkerställa att ljussättningen bidrar till överblick-
barhet, att ljuskällornas styrka anpassas efter situ-
ationen och att bländande ljus undviks.  

Läsbarheten ökar om belysningsnivåerna är ba-
lanserade samt att vertikala och horisontella ytor 
är belysta. En kombination av direkt ljus från arma-
turer och reflekterat ljus från belysta objekt är bra 
för överblickbarheten. Det har också betydelse för 
möjligheten att kunna avläsa ett ansikte på några 
meters håll vilket är viktigt för känslan av trygghet. 
Bländning minskar trygghetskänslan. När man 
blir bländad förstörs mörkerseendet och miljön 
upplevs mörkare ”än den egentligen är”. Vid dessa 
tillfällen förvärras situationen om belysningsnivå-
erna ökas eftersom kontrasterna blir ännu större. 
Det ger ofta ett bättre resultat att ljussätta delar 
av omgivningen så som buskar och träd, runt ett 
gångstråk eller en gångtunnel, än att bara höja 
ljusnivån generellt.  

Tryggheten sägs också öka om ljuset återger 
omgivningens färger på ett naturligt sätt, där ett 
RA värde så nära 100 som möjligt är bäst.

Trygghetsskapande ljussättning:

• Finns på rätt plats, är välvårdad och signalerar 
platsens karaktär och funktion

• Gestaltar omgivningen i flera dimensioner,  
med skuggor och kontraster

• Bländar inte och ger inte för skarpa kontraster

• Skapar goda synförhållanden och bidrar till att 
det är behagligt att vistas på platsen

• Ökar möjligheten att se nödvändiga detaljer 
och andra människors ansikten

• Skapar orienteringsmöjligheter och överblick-
barhet

• Tillåter mörker i delar av omgivningen. 

Brottsförebyggande- och trygghetsskapande 
utomhusbelysning bör prioriteras:

• På platser där människor vistas kvälls- och natte-
tid, exempelvis i parker och på promenadvägar

• På platser som upplevs som otrygga 

• På platser där det finns en hög koncentrerad 
nivå av brottsproblem

• För att förebygga brott som är planerade som 
till exempel skadegörelse och stölder

En trygghetsvandring kan underlätta för plane-
ring av belysning och säkra att rätt åtgärder vidtas.
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Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män 
ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldig-
heter i samhället. Ett jämställdhetsperspektiv på 
stadsplanering, stadsmiljöer och tätorter innebär 
att kvinnors och mäns olika erfarenheter av var-
dagslivet och utnyttjandet av stadsmiljöer och 
den offentliga miljön tas till vara, analyseras och 
tillåts påverka planeringen. Att anlägga ett jäm-
ställdhetsperspektiv innebär att skapa miljöer 
som upplevs trygga och attraktiva för kvinnor och 
män – flickor och pojkar.

En trygg miljö för alla 

Stadsplanering ur ett jämställdhetsperspektiv 
handlar bland annat om att den offentliga miljön 
måste göras tillgänglig för både kvinnor och män. 
Forskning visar att kvinnor upplever otrygghet på 
offentliga platser i högre grad än män. Både kvin-
nor och män upplever oro att utsättas för rån och 
misshandel men kvinnor förhåller sig framför allt 
för risken att utsättas för sexualiserat våld. En kon-
sekvens av detta är att kvinnor i högre utsträck-

Att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv 

Att beakta trygghetsaspekterna vid belysning i sta-
dens offentliga rum är ett sätt att arbeta med jäm-
ställdhet, eftersom det finns en generell skillnad på 
hur kvinnor och män, flickor och pojkar förhåller sig 
till risker i den offentliga miljön. Då prioriteringar 
görs mellan platser för satsningar på belysning, bör 
stråk prioriteras framför enskilda platser och land-
märken. Det är utmed stråken vi rör oss och brister 
längs dem försvårar och hindrar tillgängligheten 
för människor. Kvinnor rapporterar otrygghet i den 
offentliga miljön i högre utsträckning än män.  I 
Kalmar kommuns trygghetsmätningar framgår det 
att kvinnor upplever otrygghet utomhus kvällstid i 
högre utsträckning än män och att unga människor 
i högre utsträckning än äldre upplever otrygghet i 
sitt närområde sen kväll.

Hur trygg man känner sig grundar sig delvis även 
på brottsstatistik för ett område. Kvinnor begrän-
sar sina liv i större grad än män och avstår ibland 
från aktiviteter på grund av att de känner sig 
otrygga. En väl planerad och utförd belysningsan-
läggning kan således öka jämställdheten. 
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ning än män begränsar sina liv. Platser som upp-
levs som otrygga på grund av att de exempelvis 
är dåligt upplysta eller obefolkade undviks. Då så-
dana platser ofta finns längs viktiga stråk i staden 
kan det skapa stora begränsningar framför allt när 
det är mörkt. Att undvika otrygga platser innebär 
ofta omvägar och blir därför mer tidskrävande.

En annan faktor som får betydelse för belysning i 
ett jämställdhetsperspektiv är den könsuppdelade 
arbetsmarknaden. Kvinnor och män arbetar ofta 
på olika platser då många branscher och yrkeskå-
rer är kvinno- eller mansdominerade. Kvinnor ar-
betar i högre utsträckning deltid och exempelvis 
inom vård- och omsorgsyrken med schemalagd 
verksamhet dygnet runt. Detta innebär arbetsre-
sor, som i mindre utsträckning än mäns arbetsre-
sor sker med bil, vid tider som inte betraktas som 
rusningstider. En viktig planeringsfråga för att öka 
jämställdheten är hur vi belyser arbetsstråken, och 
vilket transportslag som får prioritet.
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Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om vår förmåga att orien-
tera oss och hur lätt det är att röra sig i Kalmar. 
Jan Gehl menar att då man vill utforma ”levan-
de, trygga, hållbara och hälsosamma städer så är 
goda promenadmöjligheter en förutsättning för 
stadens liv”. (Jan Gehl, 2009, sid 19). 

När vi rör oss utomhus under dagen avläser vi om-
givningarna och orienterar oss efter objekt vi kän-
ner igen och efter sammanhang i uterummen. Sol-
ljuset belyser omgivningen på ett sätt vi är vana 
att kunna tolka vare sig det är en molnig dag eller 
en dag med klarblå himmel. Det artificiella ljuset 
ger oss helt andra förutsättningar. Därför behöver 
vi med belysningen visa sammanhanget, skapa va-
riationer i kontrast och ge form för ordning. Place-
ringen av belysningen är viktigt för att vägleda och 
vi behöver synliggöra karaktärsskapande struktu-
rer, byggnader och objekt. God orienterbarhet bi-
drar till en ökad känsla av trygghet och säkerhet.

Människor med synnedsättning på grund av sjuk-
dom, skada eller att de blir äldre är extra känsliga 

för bländning. Redan vid 40 års ålder börjar vi alla 
få problem med den optiska bländningen som or-
sakas av ljusspridning i ögats lins. Detta begränsar 
individens förmåga att urskilja detaljer och objekt. 
(Murray 2007).

Det är många saker som påverkar tillgänglighe-
ten för synsvaga i samhället, bland annat struktur 
i ytskikt och kontrastfärger. Belysningen påver-
kar också i allra högsta grad tillgängligheten för 
synsvaga och det är viktigt att belysningen plane-
ras på ett sådant sätt att den underlättar och inte 
påverkar framkomligheten negativt. 

Säkerhet 

Belysningen i Kalmar ska ha ett tydligt fokus på sä-
kerhet. I utomhusmiljöer handlar det i första hand 
om trafikbelysning på gator och vägar, såväl för fot-
gängare och cyklister som för bilister och yrkestra-
fik. I Kalmar ska trafikbelysningen som utgångs-
punkt genomföras enligt riktlinjerna i den aktuella 
versionen av VGU, Vägar och gators utformning. 

Vid projektering av en belysningsanläggning är 
det viktigt att ta hänsyn till stolpplacering för att 
undvika kollison samt hur armaturen är riktad för 
att minska bländning. 

Hur ljuset reflekteras på olika material och ytor 
påverkar vår förmåga att urskilja detaljer och kon-
traster och underlättar för trafikanter att lättare 
upptäcka faror eller hinder. 

Genom att skapa tydlighet kan man minska olycks-
risken på de platser där fotgängare, cyklister och 
bilister samsas. Genom att välja ljuskällor med god 
färgåtergivning och armaturer med optik som mini-
merar bländning kan även cyklister och bilisters re-
aktionsförmåga förbättras vilket i sin tur kan minska 
olycksrisken. En balanserad belysning med bländfri 
miljö och ett ljus som skapar kontraster kan förbätt-
ra upplevelsen av omgivande miljö för fotgängare 
och cyklister som färdas med lägre hastighet. 

Stora delar av Kalmar stad omges av vatten. Längs 
med dessa miljöer är det mycket viktigt att belys-
ningen är utförd så att fallolyckor minimeras. 

Ö V E R G R I P A N D E  S T R A T E G I  &  G R U N D P R I N C I P E R  F Ö R  B E L Y S N I N G
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S A M M A N F A T T N I N G  K A P I T E L  4 
R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R 
K A L M A R  K O M M U N

K A P  4  –  R Å D  O C H  R I K T L I N J E R 
F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
Råd och riktlinjer för utformning av belysningsanläggningar 
baseras på följande kategorisering som bygger på kommu-
nens visionsdokument och en workshop som genomfördes i 
maj 2015:

• Kalmar Kuststad

• Förbindelser 

• Entréer

• Landmärken, byggnader och konstverk

• Torg, platser och målpunkter

• Parker och grönområden

• Lekplatser och aktivitetsområden

Inom varje kategori ges generella råd och riktlinjer för 
belysning som ska ge stöd i kommunikationen med be-
lysningskonsulter och ge vägledning vid planering av 

framtida belysningsanläggningar.

För att beskriva ljusets uppgift används de tre begrep-
pen socialt, rumsskapande och identitetsskapande ljus. 

4 . 1  F Ö R B I N D E L S E R
Belysningsprogrammet ska bidra till att skapa lättillgängliga 
och attraktiva förbindelser i Kalmar. Med förbindelser avses 
gatunäten.

Belysningen på gatorna är i de flesta fall planerad utifrån ett 
bilperspektiv utan hänsyn till mänsklig skala eller estetik.

Råd och riktlinjer - förbindelser
En röd tråd för belysningen skapar tydliga förbindelser samt un-
derlättar orientering och bidrar till att förstärka Kalmars identitet.

Belysning för bilvägar samt gång- och cykelbanor ska ha plant 
glas med horisontell ljusöppning, utom i de fall den utgörs av 
lyktor. Avbländande armaturer ska användas och opaliserande 
armaturhus ska undvikas. En armatur med svagt lysande ar-
maturhus kan användas för att skapa en viss karaktär eller ge 
visuell ledning. 

De gällande ljustekniska minimikrav som är beskrivna i Vägbe-
lysningshandboken (Trafikverket 2014) samt Vägar och Gators 
Utformning, 2015 (VGU), bör uppfyllas. 

I detta kapitel ges rekommendationer för olika typer av förbin-
delser: Infartsleder och stora stadsgator, bygator i Kalmar byar, 
stadsgator, bostadsgator, villagator och andra mindre gator, 
gc-vägar, industrigator och kulturhistoriskt viktiga gator.   

4 . 3  K A L M A R  K U S T S T A D
Belysning är ett bra verktyg för att tydliggöra Kalmars unika 
identitet med dess kustnära läge och uppbyggnad på flera sam-
mankopplade öar. Belysning vid vatten kräver särskild omsorg 
och kan få negativa effekter såsom bländning och förstörda vyer. 

Idag är många vattenrum otydligt definierade under de mörka 
timmarna och på flera ställen tas dålig hänsyn till de utmaning-
ar som finns vid belysning i vattennära läge. 

Råd och riktlinjer – Kalmar kuststad
Belysning vid vatten ska framhäva miljöer utan att ljuskällan är 
synlig. Armaturer ska riktas medvetet och förses med till exem-
pel bländskydd. Belysning av vertikala ytor kan bidra till förstärkt 
rumsbildning. 

I detta kapitel ges rekommendationer för hur belysning vid 
vatten eller öppet landskap i Kalmar kommun ska utförmas för 
att undvika negativa effekter som till exempel bländning, ljus-
barriärer, fjärrverkan och oönskade ljusspeglingar. 
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4 . 4  L A N D M Ä R K E N ,  
B Y G G N A D E R  O C H  K O N S T V E R K
Belysning av landmärken, byggnader och konstverk har betydel-
se för hur det offentliga rummet avgränsas och upplevs. Kalmars 
byggnader och landmärken utgör viktiga element i stadsbilden 
och för stadens identitet. Ljussättningen ska balanseras utifrån 
omgivningen för att få en god helhet. 

Kalmar har både bra och mindre bra exempel på belysta objekt 
och hur de samspelar med stadsbilden. 

Råd och riktlinjer – landmärken,  
byggnader och konstverk
Det är svårt att skapa generella riktlinjer då varje objekt är unikt 
och måste ses i sitt sammanhang. Utgångspunkten för all ljus-
sättning bör utgå från stämningen i Kalmars historiska miljöer 
samt den nordiska kontext som beskrivs i kapitel 3.

Kapitlet beskriver ljussättning av: Landmärken och hur de 
upplevs på nära håll och ses på avstånd, byggnader om hur 
dess identitet och arkitektoniska drag kan förstärkas, entréer 
till byggnader som kan stärka upplevelsen av gatumiljön och 
konstverk som tillför stämning till stadsmiljön.

Belysningsanläggningar omfattas idag av plan- och byggla-
gen. Kommunen bör alltid begära in en bygglovsansökning då 
medborgare eller privata aktörer vill belysa byggnader, konst-
verk och skyltar. Samarbete mellan kommun och fastighetsä-
gare underlättar kvalitetssäkring av belysningen. 

4 . 5  T O R G ,  P L A T S E R  
O C H  M Å L P U N K T E R
Torg och platser är viktiga för människors orientering och sta-
dens struktur. De torg, platser och sociala målpunkter som är 
viktiga för att man ska kunna orientera sig i staden dagtid bör 
även vara ljussatta kvällstid.

Många av Kalmars torg och platser saknar en genomtänkt be-
lysning med hänsyn till dess funktion och upplevelse. 

Råd och riktlinjer  
– torg, platser och målpunkter
En god belysning utgår från platsens funktion, karaktär och 
skala, dess omgivningar samt dess förbindelser. I Kalmar inner-
stad ska belysningen generellt utföras med varmvita ljuskällor 
med god färgåtergivning, 2700-3000 K, Ra ≥ 85. 

Kapitlet ger exempel på hur kommunen bör arbeta med belys-
ningslager med varierad ljusfördelning, analys och planering, 
workshop för att få kunskap om allmänhetens behov, vanda-
lism och skadegörelse hur det kan undvikas samt säsongsbe-
lysning och tillfällig belysning.

4 . 6  E N T R É E R  T I L L  
O C H  I N O M  I N N E R S T A D E N
Entréerna är stadens och byarnas vägvisare som berättar om 
historien och dess identitet. De kan också fungera som mark-
nadsföring. 

Kalmars entréer har olika karaktär och betydelse men är alla 
viktiga och behöver förtydligas för att vara inbjudande.

Råd och riktlinjer – torg, platser och mål-
punkter
I detta kapitel ges exempel på olika typer av entréer och hur 
dessa kan framhävas med hjälp av belysning.

4 . 7  PA R K E R  O C H  G R Ö N O M R Å D E N
Kalmars parker och grönområden är viktiga för att skapa en le-
vande och attraktiv stad. Belysning i parker och grönområden 
möjliggör utomhusvistelse under de mörka timmarna, under-
lättar orientering, skapar trygghet samt förstärker stämningen 
och stadens identitet. Belysning av stadens parker och träd är 
värdefullt för att skapa vyer samt att åstadkomma inbjudande 
och trygga miljöer. 

Kalmars parker belyses med stolparmaturer som ofta är dåligt 
avbländade och blir till lysande objekt. Stadens träd används 
inte som den tillgång de är. 

Råd och riktlinjer – parker och grönområden
Parker och grönområden utgör ett sammanhängande rekre-
ationsstråk som bör vara tillgängliga även under de mörka 
timmarna. Alla platser måste inte vara belysta. Belysning som 
framhäver grönskan vid sidan om gång- och cykelbanan bi-
drar till en tryggare miljö. För utformning av belysning i parker 
längs vatten bör särskild hänsyn tas.  

Kapitlet ger rekommendationer för belysning i parker hur 
parker kan användas, gång- och cykelbanor, hur man skapar 
platser och hur träd och grönska belyses under de mörka tim-
marna, träd i staden, årstidsvariationer hur det kan förstärkas 
och styrning som ger möjlighet att reglera ljuset. 

4 . 8  L E K P L A T S E R  
O C H  A K T I V I T E T S O M R Å D E N
Belysning kan bidra till att lekplatser och aktivitetsområden 
blir mer lättillgängliga även under de mörka timmarna. En god 
belysning kan förstärka en lekplats och ge upphov till upptäck-
arglädje.  

Kalmar saknar en strategi för belysning av lekplatser och aktivi-
tetsområde. Enbart den nyanlagda lekplatsen i vattentornspar-
ken är särskilt belyst. 

Råd och riktlinjer  
– lekplatser och aktivitetsområden
Belysning av Kalmars lekplatser kan bidra till att möjliggöra 
utomhusvistelse på kvällen. Belysningen ska planeras utifrån 
aktiviteterna på platsen och kunna stå emot till exempel bollar.  

I kapitlet behandlas belysning av lekplatser i Kalmar och hur 
strålkastare bör placeras samt hur belysning kan integreras i 
lekutrustning och lekplatsens omgivning, aktivitetsområden 
som exempelvis idrottsplatser samt styrning som ger möjlig-
het att reglera ljuset. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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4 . 1  I N L E D N I N G

I maj 2015 genomfördes en workshop med repre-
sentanter från kommunen, Kalmar länsmuseum 
och Kalmar Energi. Syftet med workshopen var att 
identifiera olika typer av miljöer och belysningens 
betydelse för det offentliga rummet. Resultatet av 
workshopen tillsammans med den kommunövergri-
pande översiktsplanen för Unika Kalmar, fördjupad 
översiktsplan för Kvarnholmen, fördjupad översikts-
plan för Norrliden strand och fördjupad översikts-
plan för Södra staden har använts som underlag för 
att ta fram följande kategorier i detta arbete:

• Förbindelser 

• Kalmar Kuststad

• Landmärken, byggnader och konstverk

• Platser, torg och målpunkter

• Entréer

• Parker och grönområden

• Lekplatser och aktivitetsområden

Inom varje avsnitt ges generella råd och riktlinjer 
för belysning. Kapitlet ska ge en vägledning för 
planering av framtid belysningsanläggningar. Till-
sammans med inledande kapitel 3 ”Övergripande 
strategi och grundprinciper för belysning” kan 
dessa råd och riktlinjer förmedla vad Kalmar kom-
muns viljeinriktning när ny belysning planeras.

I ett tidigt skede av planeringsprocessen bör ljusets 
syfte och funktion definieras. Detta för att man ska 
kunna utvärdera befintliga ljusmiljöer och ta fram 
belysningsförslag. I kapitel 3 beskrivs tre grundläg-
gande begrepp som utgångspunkt vid planering 
av ny belysning: socialt, rumsskapande och iden-
titetsskapande ljus. Begreppen samverkar för att 
åstadkomma ett ljus som är anpassat till platsen, 
rummet och människorna i det. I belysningsplane-
ringen bör man sträva efter att uppfylla råden och 
riktlinjerna i belysningsprogrammet.

Astrup Fearnley museum Olso, fotograf Tomasz Majewski 
belysning av landmärken

Stora Torget Visby, fotograf Åke Eson lindman
mjukt ljus som skapar attraktiv mötesplats

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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Frederiksberg Nya Platser, Foto-
graf Ulf Celander
vertikal belysning och effekter för 
identitet och för att tydliggöra 
torgets gränser

Helsingborgs  
Strandpromenad 
Ulf Celander

Staty Hilleröd i Danmark, foto ÅF Lighting

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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4 . 2  F Ö R B I N D E L S E R

Belysningsprogrammet ska medverka till att skapa 
lättillgängliga och attraktiva förbindelser i Kalmar 
kommun. Det kan röra sig om stråk med gång- och 
cykelbanor, trafiknät för bilar eller kollektivtrafik. 

De flesta förbindelserna är beroende av gatube-
lysning för att fungera när det är mörkt. Gatube-
lysningen bör alltid planeras så att ljuset ger bäs-
ta möjliga förutsättningar att se den omgivande 
staden utan bländning och störande ljuspunkter. 
I mörker ska stadens och byarnas vyer, byggnader 
och landskapliga strukturer kunna avläsas på bästa 
sätt eftersom de utgör en viktig del av identiteten. 
I dagsljus bör belysningsanläggningen, i form av 
stolpar och armaturer, också användas aktivt för att 
bidra till identitet, utgöra ett positivt inslag i stads-
bilden och samtidigt tydliggöra olika förbindelser.

En av- och 
påstigningszon markerad på ett 

poetiskt sätt. 
Fotografi: Lars Bahl

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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Landskapet och vägens bredd och utformning sig-
nalerar vilken typ av karaktär gatan eller vägen har. 
Den beskriver för oss vilken miljö vi befinner oss i, 
det vill säga om vi är inne i stadskärnan, i ett ytte-
rområde eller kommer från det öppna landskapet 
och åker in i en by. Utformningen förmedlar också 
vilken hastighet gatan har. Med belysning kan vi 
påverka intrycket av vår omgivande miljö. Olika 
stolphöjder på infartsleder och stadsgator eller på 
bygatorna och angränsande villagator, kan hjälpa 
oss att instinktivt förstå vår omgivning. Upplevel-
sen av de offentliga rummen påverkas av bland 
annat stolphöjder där lägre belysningsstolpar 
kan få oss att sakta ned, medan högre stolpar 
får oss att associera till större vägar och där-
med köra fortare. 

När ny belysning ska planeras är det ofta bra att 
titta på om det även ska vidtas åtgärder i omgiv-
ningen för att förbindelsen ska få den karaktär 
man önskar. Eventuellt behöver gatusektionen 
ändras för att ge mer plats till gående cyklister el-
ler kunna ändra placeringen av stolpar.

Ibland kan en väl avbländad belysning som endast belyser körbanan behöva kompletteras med belysning som framhäver delar av omgivningen, 
för att bidra till trygghet. 
Fotografi: ÅF Lighting

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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4.2.1 EXEMPEL FRÅN OLIKA  
DELAR AV KOMMUNEN

Idag bidrar belysningsanläggningarna generellt 
inte till sammanhang och identitet. Belysningen 
på bilvägarna är i de flesta fall planerad utifrån 
ekonomi samt funktion ur ett bilperspektiv, utan 
hänsyn till mänsklig skala eller estetik. 

Belysningsanläggningarna består idag till stor 
del av högtrycksnatriumljus. Detta brandgula ljus 
ger ett platt uttryck som inte lyfter fram stadens 
vackra variationer. I en mindre del av anläggning-
en förekommer kvicksilverljuskällor, som genom 
ekodesigndirektivet förbjöds i april 2015, och för 
övrigt inte heller ger en god färgåtergivning. 

Då man använt armaturer med kupat glas ger 
många av gatubelysingsanläggningarna idag 
oönskade ljuseffekter, som stör utsikterna över det 
omgivande vattnet och staden eller de mörkare 
omgivningarna mot öppet land i byarna.

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N

Infartsled stor stadsgata – Järnvägsgatan

Erik Dahlbergs väg innanför ringleden 

Bygata Harbyvägen Ljungbyholm
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Stadsgata Södra Långgatan

Gång- och cykelvägstunnel under Ängöleden

Stadsgata Storgatan

Gång- och cykelväg Sverigeleden

Bostadsgata Ljusstaden Norra kalmar

Industrigata Gamla industriområdet

Bygata Gamla Smedbyvägen

Villagata Bergavik Norrliden

Kulturhistorisk viktig gata Västra Vallgatan
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Armaturer och ljuskällor

Belysning för bilvägar samt gång- och cykelbanor 
ska ha plant glas med horisontell ljusöppning, 
utom i de fall den utgörs av lyktor. 

Starkt lysande armaturer med opaliserade ar-
maturhus ska inte förekomma. Istället ska man 
använda avbländade armaturer, för att inte störa 
de viktiga utsikterna i Kalmar. Undantagsvis kan 
en armatur med ett svagt lysande armaturhus 
placeras där man vill skapa en viss karaktär, eller 
där det är av stor betydelse att ge visuell ledning. 
Detta skulle kunna vara aktuellt i begränsade mil-
jöer som inte ligger i direkt anknytning till vatten 
eller mörka öppna landskap, exempelvis i Gam-
la Stan, de väldefinierade gaturummen inne på 
Kvarnholmen eller på en genomfartsgata i en by. 
Även på huvudcykelvägarna skulle svagt lysande 
armaturhus kunna ge visuell ledning och göra att 
människor lättare hittar dessa förbindelser.

Ljuskällorna bör vara LED, 2700-3000 K. Ljusfärg ≥ 
3000 K harmonierar som utgångspunkt inte med 
karaktären i Kalmar kommun. På enskilda sträckor, 
som inte hänger ihop med bebyggelse och på sär-
skilt trafikintensiva sträckor kan dock undantagsvis 
ljusfärg 4000 K användas. Ra bör vara 80. I undan-
tagsfall kan dock Ra 70 accepteras på dessa sträckor.

4.2.2 RÅD OCH RIKTLINJER- FÖRBINDELSER

UNIKT KONCEPT FÖR TYDLIGA FÖRBINDELSER

Om man vill tydliggöra nätverket av förbindel-
ser i Kalmar kommun är det viktigaste rådet att 
ta fram ett unikt koncept. En röd tråd ska gå ge-
nom belysningen av vägar och cykelbanor, så att 
anläggningen såväl i dagsljus som i mörker un-
derlättar orientering och bidrar till att skapa en 
identitet för Kalmar. När man tillämpar konceptet 
kan man använda standardmaterial, men genom 
att konsekvent använda exempelvis en särskild 
färg på materialet kan det bli en del av stadens, 
stadsdelens eller byns identitet. I kap. 6 redovisas 
olika möjligheter för ett Koncept för Kalmars ga-
tubelysing.

Varvsholmen, med sin tidstypiska bebyggelse, 
har en egen belysning med röda stolpar som ger 
området identitet. Rekommendationen är att den 
inte förs vidare till övriga innerstaden, utan även i 
framtiden associeras med Varvsholmen.

Färgen på belysningsmaterial längs förbindelser-
na i Kalmar kommun bör som utgångspunkt hålla 
sig till toner av grå eller svart.

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N

Exempel på belysning med plant glas och horisontell ljusöppning. 
Fotografi: ÅF Lighting
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Belysningsanläggningens uttryck

Uttrycket på stolpar och armaturer bör relatera till 
Kalmars identitet. Exempelvis rekommenderar vi 
inte armaturer med futuristisk design, utan klassiska, 
rena former harmonierar bättre med omgivningen 
och stärker Kalmars identitet. Vid nybyggnation får 
en bedömning göras huruvida det finns anledning 
till att ge området en egen identitet som relaterar till 
områdets uttryck, eller om området ska inrätta sig 
under Kalmars identitet. 

Där mjuka trafikanter färdas bör rundkoniska stol-
par användas eller den stolpe ett framtida koncept 
för gatubelysingen ger anvisning om. Avtrapp-
ningsstolpar är inte att rekommendera ur estetisk 
synpunkt men kan ibland av ekonomiska skäl vara 
tvungna att etableras. Dock bör det alltid göras en 
helhetsbedömning som inte bara ser på investe-
ringsskedet utan också inkluderar de långsiktiga 
estetiska konsekvenserna. 

Stolphöjden bör alltid vara så låg som omgivning-
ens skala och ljustekniska krav tillåter. 

Rekommendationen är att stolpar och armaturer 
i innerstaden infärgas i en mörk nyans. Det skapar 
större harmoni med de äldre miljöerna, jämfört med 
exempelvis galvaniserade stolpar, och bidrar samti-
digt till en tydligare identitet. Generellt gäller att 
lackerat belysningsmaterial används där miljöerna 
vill ges en speciellt omhändertagen och fin karaktär.

Placeringen av belysningsstolpar påverkar vägens 
uttryck. En dubbelsidig placering eller mittplace-
ring ger ofta ett mer möblerat intryck än en en-
sidig. En sådan placering kan användas för att ge 
gatan en mer stadsmässig karaktär, när inte om-
givningen i övrigt signalerar detta. Det ger också 
möjlighet att använda lägre stolphöjder, vilket 
passar miljöerna i Kalmar.

Ljustekniska krav

När helt ny belysning projekteras bör gatubely-
singen i Kalmar kommun minst uppfylla gällande 
minimikrav, som är beskrivna i Gatubelysnings-
handboken (Trafikverket 2014) samt Vägar och 
Gators Utformning, 2015 (VGU). Här specificeras 
exempelvis krav som rör belysningsstyrkor, bländ-
ning och regelmässighet.

Vid en 1-1 utskiftning ska belysningen projekteras 
utifrån ett helhetsperspektiv där funktion, estetik, 
miljö och ekonomi vägs mot varandra. Vid en 1-1 
utskiftning kan inte alltid relevanta belysnings-
krav uppfyllas. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N

Välavbländade armaturer gör att miljön kommer i fokus istället för 
belysningspunkterna. Ögat kan här lättare slappna av och läsa av 
omgivningen än om armaturen hade haft ett kupat glas eller lysande 
armaturdelar.  Fotografi: Halvor Gudim

Exempel på hur låg stolphöjd och armaturens uttryck kan bidra positivt 
till miljön. Fotografi: ÅF Lighting
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Bygator i Kalmars byar

Rekommenderad stolphöjd: 5-7 m

Med bygator menas den viktigaste gatan som går 
igenom Kalmars byar. Det kan ibland röra sig om 
flera. Dessa gator är ofta byarnas hjärta längs vilka 
de viktigaste funktionerna i byarna ligger och där 
vi kan skapa attraktiva platser med belysning. 

Önskvärt är den centrala bygatan i byarna har 
lackerade stolpar och armaturer för att ge ett om-
bonat intryck och signalera att man kör in i en mil-
jö där det vistas människor. Eftersom dessa vägar 
till stora delar ägs av Trafikverket behöver kommu-
nen agera aktivt för att påverka och eventuellt del-
vis finansiera ny belysning på dessa sträckor. 

Stadsgator

Rekommenderad stolphöjd: 5-6 m

Exempel på stadsgator är Trädgårdsgatan och 
Tullslätten . Intrycket av gatorna påverkas stort 
av belysningen både på kvällen och i dagsljus. På 
båda dessa kan man genom att arbeta medvetet 
med belysningsanläggningens uttryck skapa en 
mer attraktiv miljö för cyklister och gående. 

Kommentarer till varje  
gatutyp i Kalmar kommun

Infartsleder, stora stadsgator

Rekommenderad stolphöjd: 7-8 (9) m

Belysningen bör ha ett uttryck som signalerar att 
man är i Kalmar kommun och skapa en naturlig 
förbindelse in till Kalmar stadskärna eller till vikti-
ga målpunkter i andra stadsdelar. 

Längs infartslederna och de större stadsgatorna är 
det viktigt att inte använda för höga stolpar, utan väl-
ja en höjd som passar Kalmars identitet och kan följa 
gatuträckan in mot stadskärnan. Endast i undantags-
fall ska 9 m stolpar användas. Stolphöjden kan i vissa 
fall bli lägre längs sträckan när man närmar sig cen-
trum, men som regel bör man välja en så låg stolpe 
som omgivning och ljustekniska krav tillåter.

Ju närmare stadskärnan man kommer, desto vikti-
gare blir det att göra förbindelserna attraktiva för 
cyklister och gående. Genom att belysa träd och 
urbana element längs vägarna kan man ge gatu-
miljöerna en särskild karaktär som uppfattas av 
bilister, cyklister och fotgängare. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N

Kungsgatan, Stockholm. En unik armatur tillsammans med en upplät-
tande belysning av fasaderna ger detta gaturum sin egen identitet.  
Fotografi: ÅF Lighting

Som regel bör en så låg stolpe som möjligt användas. Den låga stolpen 
bidrar till en mer intim gatumiljö än om stolpen hade varit högre. 
Fotografi: ÅF Lighting
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Bostadsgator, villagator  
och andra mindre gator

Rekommenderad stolphöjd: 5 m

På villagator och andra mindre gator bör man ta 
hänsyn till den mänskliga skalan när man planerar 
belysningen. Det innebär bland annat lägre stol-
par. Störande ljus in i bostäder ska undvikas eller 
begränsas genom rätt val av armatur, avbländning 
samt genom noggrann placering av belysnings-
stolpar/fasadmonterad belysning.

GC-vägar

Rekommenderad stolphöjd: 4-5 m

Nätet av gång- och cykelbanor består av gång-
banor, huvudcykelbanor och lokala cykelbanor. 
Belysningen ska, i linje med satsningarna i pro-
jekt ”Kalmar cykelstad” förbättra cyklisternas och 
fotgängarnas villkor. De hållbara färdsätten ska 
därför prioriteras i belysningsplaneringen. För att 
göra det attraktivt att färdas med cykel eller till fots 
bör man fokusera på säkerhet, framkomlighet och 
trygghet, samtidigt som man skapar stämningar 
och upplevelser. 

Programmet lägger vikt vid att sätta människans 
behov i centrum. Det kan därför, vara bra att bely-
sa utvalda delar av omgivningen, exempelvis träd, 
för att GC-vägen ska upplevas som tryggare och 

säkrare att färdas på. Detsamma gäller generellt 
på sträckor där mjuka trafikanter färdas vare sig 
det är i innerstaden, i ytterområden eller i byarna. 

Vissa cykelbanor är idag belysta med spilljus från 
intilliggande gatubelysing. Byts gatubelysingen 
ut till LED, som ger mindre spilljus kan det vara 
nödvändigt att belysa relevant cykelbana separat.

Industrigator

Rekommenderad stolphöjd: 6-9 m

I industriområden där inte mjuka trafikanter fär-
das eller som inte hänger ihop med en sträcka 
som fortsätter ner till centrala delar av Kalmar, ges 
utrymmet att ha ett större fokus på ekonomi. Det 
betyder att högre galvaniserade avtrappningssto-
par stolpar kan vara aktuellt att arbeta med och 
även en ljusfärg på 4000 K. Kravet om plant glas 
och horisontell ljusöppning på armaturer gäller 
dock även på dessa gator. 

Kulturhistoriskt viktiga gator

Särskilt kulturhistoriskt viktiga gator som i Gamla 
Stan och på Kvarnholmen ska behandlas separat. 
Dessa nämns mer ingående i en fördjupad bilaga 
för innerstaden och inkluderas i kapitlet som pre-
senterar ett unikt koncept för gatubelysningen i 
Kalmar kommun.

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N

Grorudparken, Oslo. Låga stolpar skapar en intim känsla längs denna 
gångväg. Fotografi: Tomasz Majewski

En modern armatur med svagt lysande armaturhus kan passa bra in i 
äldre miljöer. Fotografi: ÅF Lighting
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4 . 3  R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  
–  K A L M A R  K U S T S T A D

Kalmars läge vid vattnet är en stor del av stadens 
identitet. 

Det är en kvalitet som ska värnas om och arbetas 
medvetet med när belysning planeras. Belysning-
en ska tydliggöra Kalmars vattennära läge och visa 
att Kalmar består av flera sammankopplade öar. 

I byarna handlar det om läget i landskapet där fram-
för allt vissa gator ligger vid ett öppet landskap.

Belysningen i Kalmar kommun ska planeras med 
utgångspunkt i de utmaningar som finns vid be-
lysning vid vatten. Samma utmaning finns där 
bebyggelse eller gator möter öppet land. Dessa 
utmaningar handlar framförallt om att motverka 
bländning och bevara utsikter och ostörda vyer 
från land såväl som vatten. Andra negativa effekter 
av belysning kan uppstå på dagen då belysnings-
material riskerar att förstöra de naturliga kvaliteter 
som finns. En ostörd utsikt över ett mörkt vatten 
eller ett öppet landskap är viktiga att ta hänsyn till 
vid planering av belysningen i Kalmar kommun. 

Frederiksbergs Slott, Danmark. 
Fotografi: Martin Nordmark

En väl utförd fasadbelysning som 
ger en vacker spegling i vattnet 

utan störande ljuskällor. 

Akerselva, Norge. 
Fotografi: Tomas Majewski

En nedåtriktad och avskärmad 
belysning skapar ett fint stråk 

längs vattnet med de bästa 
förutsättningar för att uppleva 

vattnet och omgivande miljöer. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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4.3.1 EXEMPEL FRÅN OLIKA  
DELAR AV KOMMUNEN

Kalmars belysning är idag planerad med liten el-
ler ingen hänsyn till de särskilda utmaningar som 
finns vid planering av belysning vid vattennära 
läge. Vattenrummen är otydligt definierade och 
det förekommer många störande ljuspunkter som 
begränsar utsikten eller förvränger vyer. Systraströmmen mot Västerport. 

Fotografi: ÅF Lighting och Jan 
Magnusson
Ett mycket vackert stråk längs 
Systraströmmen med Vatten-
tornet och Västerport i vyn. På 
natten är platsen smakfullt belyst 
där ljuset framhäver bron och 
entrén till Kvarnholmen. Dock 
har fängelset en kraftig belysning 
som till viss del motverkar vyerna 
med bländande ljuskällor. 

Fredriksskansbron  
och Stagneliusskolan. 
Fotografi: ÅF Lighting  
och Jan Magnusson
En bro i Kalmar med en 
belysningslösning som inte 
harmoniserar med miljön. Det 
omgivande grönrummet försvin-
ner i mörkret vilket är ett vackert 
inslag i dagsljus. Belysning på 
bron skapar för stora kontraster 
och vatten rummet blir inte 
tydligt definierat.

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N

Norrlidsbadet

Kalmarsundsbryggan
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4.3.2 RÅD OCH RIKTLINJER

Belysning vid vatten eller öppet landskap i Kalmar 
kommun ska utformas så att följande negativa ef-
fekter undviks: 

• Bländning – Begränsar mörkerseendet och gör 
att omgivningen upplevs som mörkare.

• Ljusbarriärer – Skapar visuella hinder som be-
gränsar utsikten över det mörka vattnet eller 
miljöer längre bort. Uppstår ofta av för starkt 
lysande ytor eller s.k. rundstrålande opala arma-
turer, exempelvis globarmaturer. 

• Fjärrverkan–Störande ljuspunkter som syns 
på avstånd, exempelvis längs en kust på andra 
sidan vattnet, och som tar uppmärksamhet och 
fokus från utsikten.

• Oönskade speglingar – Speglingar i vattnet från 
ljuspunkter eller andra lysande ytor, vilket hin-
drar en korrekt spegling av miljön. Fjärrverkan

Bländning

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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Integrerad belysning i ett räcke ger en fin markering av en gångväg längs vattnet. Det är viktigt att här tänka 
på att inte skapa oönskade speglingar i vattnet och om möjligt använda sig av en asymmetrisk ljusfördelning. 
Fotografi: Tomasz Malewski

Helsingborgs strandpromenad. 
Avskärmad belysning säkrar fri utsikt 

över vattnet. Bilden visar ett projicerat 
ljusmönster som refererar till element 

som finns i omgivningen.
 Fotografi: Ulf Celander

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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Undvika negativa ljuseffekter

De speciella utmaningar som belysning vid vatten 
ger ställer höga krav på utformningen av belys-
ningen. Ett generellt grepp som önskas i Kalmar är 
att framhäva miljön utan att ljuspunkten blir syn-
lig. Med det menas att i så stor utsträckning som 
möjligt undvika att man ser var ljuset kommer 
ifrån. Att få rätt armatur på rätt plats, riktad med-
vetet och försett med bländskydd eller liknande 
tillbehör, är en grundförutsättning. Vi föreställer 
oss att vi ska måla en tavla av det Unika Kalmar när 
det är mörkt, en sammanhängande bild utan för 
stora kontraster. Det blir extra viktigt att undvika 
negativa ljuseffekter kring de rum som ligger vid 
vattnet i innerstaden. För övriga stadsdelar och 
byarna kan det handla om en GC-väg i anslutning 
till öppet landskap.

• Minimera synliga ljuskällor, även som reflektion 
i vattnet 

• Som utgångspunkt inga lysande armaturdelar 
så som opala ytor

• Undvika för stora kontraster mellan ljus och 
mörker

• Använda vertikala ytor för att bygga upp rum 
och lättlästa miljöer

Helsingborgs strandpromenad Integrerad, avskärmad och nedåtriktad belysning i pergola bidrar till ett stämningsfullt ljus och skapar attraktiva 
mötesplatser samtidigt som att den ostörda utsikten över vattnet bevaras. 
Fotografi: Martin Nordmark

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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Armaturer vid stråk längs  
vatten eller öppet land 

Generellt ska belysningen vara nedåtriktad och 
väl avskärmad, ha en horisontell ljusöppning och 
ett plant glas. Undantaget en horisontell ljusöpp-
ning är exempelvis när delar av ett stråk belyses av 
riktbara strålkastare. I dessa fall är det extra viktigt 
att studera varifrån belysningen syns och upplevs 
samt hur strålkastarna riktas och avskärmas för att 
minimera negativa ljuseffekter.

Belysningen av stråk kan utföras med armaturer 
på stolpar, lägre pollare eller belysning integrerad 
i exempelvis räcken eller murar. 

Helsingborg Strandpromenad. Belysning av en strandpromenad med gångareal och bilväg. All belysning är avskärmad och nedåtriktad för att de boen-
de och de som färdas längs promenaden på kvällen ska kunna njuta av utsikten. I dagsljus harmonierar belysningsutrustningens uttryck fint med miljön. 
Fotografi: Kathrine Brand

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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4 . 4  L A N D M Ä R K E N ,  

B Y G G N A D E R  O C H  K O N S T V E R K

Genom att belysa vertikala objekt kan rumslighe-
ten bli tydligare och omgivningen bli lättare att 
läsa. Det kan också medföra att stadsrummen och 
omgivningen får en positiv atmosfär vilket i sin tur 
kan bidra till att skapa tryggare miljöer. 

I Kalmars innerstad används belysning av landmär-
ken, byggnader och konstverk för att gestalta hela 
stadsrum. Objekten kan ofta upplevas från långa 
avstånd och genom att belysa dem förstärks siktlin-
jer och förståelsen för stadens geografi på kvällen 
och natten. Att framhäva objekt är också till att visa 
upp staden, Unika Kalmar, att stärka Kalmars iden-
titet. Utanför innerstaden, i Kalmars övriga stadsde-
lar och i byarna, handlar belysning av landmärken, 
byggnader och konstverk mer om att skapa eller 
markera en plats och bidra till en gemytlig atmosfär. 
Att belysa objekt i byarna har en annan genomslag-
skraft än i centrala Kalmar eftersom omgivningarna 
är mörkare och små insatser blir tydliga. Känslan av 
anknytning till sin by eller sitt område kan också 
öka genom denna typ av belysning vilket kan ha 
många positiva effekter som exempelvis lusten att 
vistas i sitt närområde när det är mörkt. Exempel 
från olika delar av kommunen

Toldbod Plads, Aalborg Fotografi: 
Martin Nordmark

Att belysa vertikala element 
bidrar till att definiera en plats. 

Silkeborg Rådhus, Danmark
Fotografi: ÅF Lighting

 Konstverk. Att använda ett riktat 
ljus skapar kontraster som kan f 

örstärka konstverkets form. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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Hossmo kyrka

Vattentornet på Kvarnholmen Kalmar slott Ek vid kyrka i Halltorp

Brandstation i Halltorp Vattentornet i Berga

4.4.1 EXEMPEL FRÅN OLIKA  
DELAR AV KOMMUNEN
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Råd och riktlinjer

Hur belysningen av landmärken, byggnader och 
konstverk ska utformas beror på objektet och 
hur det faller in i en ljusmässig helhet. I Kalmars 
centrala delar konkurrerar objektet ofta med mer 
belysning än det gör i byarna och omgivningen är 
mer komplex. Oavsett var objektet ligger ska be-
lysningen planeras noggrant med förstudier och 
analyser så att den blir ett positivt inslag. Över-
belysta fasader och objekt ska undvikas eftersom 
det kan göra att både omgivning och eventuellt 
intilliggande fasader känns mörka. Det är viktigt 
att balansera ljussättningen utifrån omgivningen 
så att helheten fungerar, oavsett om det handlar 
om landmärken, byggnader eller konstverk.

Avsnittet om Kalmar i sin nordiska kontext i kapi-
tel 3 bör vara utgångspunkt för alla ljussättningar. 
Varmvita färgtemperaturer, mjuka skuggor och ett 
naturligt uttryck är att föredra framför starka färger 
och teatraliska effekter. Färgat ljus ska användas 
med stor konstnärlighet, känslighet och precision. 
Slutresultatet kan då bli bra men i Kalmar kom-
mun bör permanenta installationer karakteriseras 
av ett naturligt uttryck, måttfullhet och balans.  

S:t Katarina ruin, Visby 
Fotografi: Fotograf Åke E:son Lindman
Stolpar och armaturer målad i mörkgrått harmonierar ofta fint med 
omgivningen, vilket kan göra att man accepterar stolpar med strålkas-
tare även i mer historiska miljöer. 

Stora Torget, Visby
Fotografi: Åke E:son Lindman
En belyst fasad kan göra att en plats upplevs ljusare och mer inbju-
dande. Här är fasaden framhävd på ett finstämt sätt som passar både 
torgets och fasadens karaktär.

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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Landmärken, byggnader och konstverk betraktas 
från olika platser på varierande avstånd. Detta be-
tyder att det är viktigt att ta hänsyn till hur objek-
tet upplevs från olika håll.  För alla ljussättningar 
gäller att synliga ljuskällor ska undvikas så långt 
som möjligt och nödvändiga avbländningstillbe-
hör bör användas så att belysningen inte skapar 
oönskade ljuseffekter. Medvetet utvalda, place-
rade och riktade armaturer hjälper till att skapa 
bländfri belysning av de byggnader som belyses 
i kommunen. Vid planeringen av belysning av en 
byggnad bör man även utreda vilka förutsättning-
ar som gäller för installationen av belysningen 
samt utvärdera vilka skador och ingrepp en instal-
lation skulle kunna medföra. 

Hur mycket ljus, vilken ljusnivå som är lämplig, be-
ror på följande faktorer:

• Hur stort ett objekt är

• Hur mörkt eller ljust materialet är 

• Hur mörk eller ljus omgivningen är

• Varifrån objektet kan ses 

• Vilket syftet är med att belysa objektet  

• Vilken hierarkisk position objektet har i Kalmar 
och i sin omgivning

House of Sweden, Washington DC, USA Fotografi: Patrik Helin
Belysningen av ett landmärke ska fungera både när den betraktas på håll och när man vistas nära. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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Ljussättning av landmärken

När man kan se flera landmärken samtidigt ska 
det vara tydligt vilken hierarki som råder mellan 
dem. Det är också viktigt att ljussättningen av ett 
landmärke är balanserad så att inte omgivningen 
upplevs som mörk. Det gäller både när landmär-
ket ses på nära håll och när det ses på avstånd. 
Landmärken som mest upplevs på avstånd kan ha 
en enklare och jämnare belysning eftersom detal-
jer inte uppfattas på samma sätt som på ett objekt 
man passerar förbi.  

Landmärkenas färg, material, läge och storlek ger 
grundförutsättningarna för lämplig belysnings-
styrka. Ett ljust material, som en vit putsfasad, 
behöver inte belysas med lika starkt ljus som en 
mörk yta av röd tegelsten, för att framhävas på ett 
tillfredsställande sätt. På en stor byggnad behöver 
inte fasaderna vara lika ljusa som på en liten.  

Vattenbron i Eskilstuna Fotografi: Sten Jansin
 En vackert ljussatt bro med integrerad belysning skapar både ett landmärke, ett vackert inslag i stadsrummet och ökar tryggheten under de mörka 
timmarna. En belyst bro skapar en tydlig förbindelse i nattstaden. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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Ljussättning av byggnader

Det är inte önskvärt att sätta upp principer för 
hur en viss typ av byggnad ska ljussättas. En 
byggnad definieras av sina väggar, tak, form och 
proportioner men även av material, struktur och 
färg. Det är ljusdesignerns frihet att tolka bygg-
naden och framhäva det som är intressant och 
skapande inom ramen för Kalmars identitet. Det 
är dock viktigt att inte detaljerna tar över helhet-
en och att man inte skapar ljussättning med för 
stora kontraster, så att byggnadens arkitektur blir 
förvrängd. Ljussättningar av byggnader i Kalmar 
kommun bör respektera byggnadens identitet 
och framhäva dess arkitektoniska drag så att dess 
karakteristiska helhet förstärks på ett bra sätt. 

Ljussättningen av byggnader i innerstaden är som 
utgångspunkt mer bearbetad än ljussättningen 
av byggnader i övriga stadsdelar och i byarna. 
Det beror på att det finns fler historiska byggna-
der med arkitektoniska detaljer i Kalmar innerstad 
men också att de har mer belysning att konkurrera 
med och omgivningen ofta är mer komplex.

Det är långt ifrån alla byggnader som belyses se-
parat. Som ett alternativ till att belysa en hel bygg-
nad kan byggnadens entré belysas. Detta gäller 
alla byggnader. Förutom att underlätta orienterin-
gen kan belysta entréer ge en rytm längs en gata 
eller runt ett torg. Alla offentliga byggnader, inklu-
sive skolor bör ha väl belysta entréer.  

Silkeborg Rådhus, Danmark, Fotografi: ÅF Lighting
En enkel fasadbelysning som synliggör byggnaden. Här är inte hela 
taket belyst utan bara tornet. Att belysa tornet gör mycket för intrycket 
av byggnaden. 

Lillestrøm, Norge Fotografi: Ole Gunnar Vinger 
Vid nybyggnation kan belysningen bli en naturlig del av hur byggna-
den framträder i mörker. 

Att svagt belysa taket på byggnader kan betyda mycket för uppfatt-
ningen av hela byggnaden. Många av Kalmars fasader på Kvarnholmen 
är i varma toner som bör framhävas av ljus. 
Fotografi: ÅF Lighting

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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Exempel på hur entréer till byggnader kan belysas:

• Dekorativa armaturer placeras på fasaden, i mån 
av utrymme. Det kan ge ett svagt ljus upp på 
fasaden som medverkar till att delar av byggna-
den blir synlig.

• Vackra dörrar kan framhävas för att bidra till 
helhetsupplevelsen av en byggnad.

• Det viktigt att marken framför entrédörren ock-
så blir belyst för att jämna ut kontrasten mot 
byggnaden.

• Utskjutande tak eller ett valv framför dörren kan 
accentueras, exempelvis med hjälp av en down-
light, antingen infälld eller utanpåliggande.

• En dekorativ armatur med rundstrålande ljusför-
delning i taket kan passa för att belysa en dörr i 
ett valv. Ljuskällans effekt behöver inte vara hög 
för att entrézonen ska markeras. Fasadmateri-
alet och omgivningen påverkar den upplevda 
ljusnivån.

• Utrymmen bakom dörrar med glaspartier eller 
galler kan också belysas och komma stadsrum-
met tillgodo.

En välbelyst entré kan underlätta för människor att orientera 
sig och tillföra gaturummet något positivt. 
Fotografi: ÅF Lighting

Silkeborg Rådhus, Danmark
En accentuerad staty kan bli ett vackert smycke på kvällen. 
Fotografi: ÅF Lighting 

Ljussättning av konst

Hur konstverken ska belysas beror på dess färg, 
form, material och placering, men i samtliga fall 
gäller att ljuset ska ta fram dess karaktär och ut-
tryck. Metod, ljusriktningar och ljusfärger varierar 
beroende på konstverket och på möjligheterna 
att installera belysningen i omgivningen. Finns 
det möjlighet för ett samarbete eller kontakt med 
konstnären bör detta alltid göras. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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Kvalitetssäkring och bygglov

Det är viktigt att enskilda objekt inte betonas 
allt för mycket på bekostnad av helheten. För att 
undvika förfulande belysningsinstallationer och 
ljussättningar, bör kommunen alltid begära in 
en bygglovsansökan då medborgare eller priva-
ta aktörer vill belysa byggnader, landmärken och 
konstverk samt skyltar. Bygglovsansökan ska inne-
hålla nödvändiga beräkningar, information om 
belysningen och tankarna bakom för att kunna 
bedöma konsekvenser och resultat. Att kunna jus-
tera ljusnivån efter att installationen är utförd kan 
vara ett krav kommunen ställer för att enklare kun-
na säkra ett bra resultat. Är objektet befintligt kan 
en provbelysning vara ett bra led i att få bygglov. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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Belysning kan ge en plats en egen mörkeriden-
titet som kan vara avgörande för om platsen blir 
attraktiv kvällstid. Ett stadsrum används inte per 
automatik mer för att det är belyst, men belysning 
är definitivt ett viktigt verktyg. Belysning ska an-
vändas för att tillgodose människors behov när de 
rör sig och vistas i staden och byarna, för att främja 
sociala aktiviteter när det är mörkt, för att förstärka 
platsers identitet och för att tydliggöra rummen 
och förbättra orienteringen. 

4 . 5  P L A T S E R ,  T O R G  
O C H  M Å L P U N K T E R

Platser spelar liksom torgen en viktig roll i struk-
turen i staden och kommunens byar. Torg, platser 
och sociala målpunkter kräver extra omsorg i belys-
ningsfrågor eftersom många människor vistas där.

En plats kan vara något som uppstår framför en 
byggnad, vid en bänk eller en avgränsad yta i en park.

Torgen var de första större offentliga platserna 
som anlades i staden. De kan idag ses som stadens 
vardagsrum där man samlas för att delta i evene-
mang, uppträdanden, högtidligheter, marknader, 
demonstrationer eller andra typer av möten. 

Sociala målpunkter är platser i staden dit många 
människor kommer och där många samlas. Till-
gängligheten till målpunkterna är viktig och ska 
anpassas till alla grupper i samhället. Dessa platser 
ska vara väl upplysta, liksom förbindelserna till och 
från dem, exempelvis närliggande busshållplatser 
och gång- och cykelbanor.

En plats, torg eller målpunkt som i dagsljus är oan-
senlig kan på kvällen bli karaktärsfull och intres-
sant med hjälp av belysning. På en större yta kan 
belysning bidra till att skapa intima platser och 
punkter, där människor naturligt kan stanna till el-
ler slå sig ner. Man kan också välja att inte belysa 
delar som är mindre smickrande, och istället fram-
häva mer attraktiva detaljer.

Astrup Fearnley-museet, Norge, Fotograf Tomas Majewski
Att belysa exempelvis träd i omgivningen kan göra att mörkret bryts 
och hela miljöer skapas på kvällen. 

Aalborg Hamnpromenad, Danmark, Fotograf: Martin Nordmark 
En pergola med avbländad och nedåtriktad belysning utan synliga 
ljuskällor. Ibland vill människor inte slå sig ner i det direkta ljuset utan 
där det är lite mörkare. 

Stora Torget, Visby, Fotograf Åke E:son Lindman
En behaglig plats har skapats genom att framhäva den vackra fasaden, be-
lysa träd och ge beläggningen ett skirt ljusmönster. Ett mönster som detta 
är ofta behagligt att vistas i, till skillnad från ljuset från en strålkastare.

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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4.5.1 EXEMPEL FRÅN OLIKA  
DELAR AV KOMMUNEN

Att torg och platser har olika karaktär och funktion 
är en kvalitet för Kalmar. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N

Järnvägstationen i Trekanten Järnvägsstationen på Kvarnholmen

Bycentrum i Påryd

Lindsdals centrum

Allaktivitetshus i Rockneby

LarmtorgetNorrliden centrum
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4.5.2 RÅD OCH RIKTLINJER

I första hand bör belysningen tillfredsställa de ofta 
mångfacetterade behov som finns på respektive 
plats. Det är alltid viktigt att utgå från platsens funk-
tion, karaktär och skala, omgivningen, samt rele-
vanta förbindelser. För att Kalmar ska kunna bli en 
attraktiv och upplevelserik stad är det också viktigt 
att belysningen i stadsrummen bidrar till kulturell 
identitet och skapar stimulans för våra sinnen.

I Kalmar kommun ska belysningen generellt 

utföras med varmvita ljuskällor och med god 

färgåtergivning 2700-3000K, Ra ≥ 80.

Arbeta med belysningslager

För att skapa ett attraktivt torg eller plats behövs 
ofta flera lager av ljus. Platsen bör ha en varierad 
men balanserad ljusfördelning, ljus som kommer 
från olika höjder, i olika riktningar och som fram-
häver helheten såväl som utvalda detaljer.

Vilka belysningslager som är relevanta beror på 
platsen, aktuella behov och ambitionsnivå.

Exempel på belysningslager:

• Belysning av stråk eller stora ytor med markbe-
läggning. Denna typ av belysning utförs ofta av 
väl avskärmade armaturer och/eller lyktor. 

• Markering av eventuella entréer till platser eller 
byggnader kan underlätta för människor att 
orientera sig. 

Frederiksberg, Danmark. Fotografi: Lars Bahl
Belysning kan även göra en öppen torgyta intressant och inbjudande 
på kvällen. Här ses en fin träd, vackra ljuseffekter, och synliga byggna-
der som ger rumslighet. 

Solbjerg Plads, Frederiksberg, Danmark. Fotografi: Lars Bahl
Ljusmönster och färgat ljus kan skapa poetiska ljuseffekter om det görs 
på rätt sätt. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N

• Belysning av träd eller grönska bidrar till rumskäns-
lan och är ett bra sätt att tillföra en fin stämning. 

• Belysning integrerad och dold i urbana element 
som bänkar och räcken kan inbjuda till social 
interaktion och samtidigt medverka till att synlig-
göra viktiga delar av platsen.

• Belysning av fasader eller andra vertikala ele-
ment kan göra att platsen upplevs som ljusare. 
Det bidrar också till att stärka platsens identitet. 

• Accentuering av viktiga och intressanta detaljer, 
som en staty eller ett ornament på en fasad, till-
för karaktär och positiva kontraster som ofta gör 
en omgivning mer intressant.

• Visuella ljuseffekter där ljuset är bärande – ex-
empelvis ett projicerat mönster eller infällda 
ljuspunkter - tillför något som inte finns i miljön i 
dagsljus. Belysningskonceptet för dessa effekter 
bör alltid utgå ifrån platsen. 

• Privat belysning eller belysning som tillhör 
näringsidkare, till exempel lysande skyltar och 
belysning för uteserveringar, är ett annat lager vi 
ofta ska ta hänsyn till och som påverkar helheten. 
Genom samarbetsprojekt med både näringsid-
kare och privatpersoner kan man ta fram enkla 
riktlinjer för hur deras belysning bör utformas 
och tillsammans skapa positiva utvecklingsmöj-
ligheter. Detta kan göra stor skillnad för upplevel-
sen av atmosfären på en plats. 

• Mörkret ska inte glömmas bort utan är viktigt 
att bevara i vissa delar för att kunna framhäva 
andra delar. 



55

Metro, Frederiksberg, Danmark, Fotografi: Lars Bahl
Belysta träd är ofta uppskattat i urbana miljöer och bidrar till både 
stämning och rumslighet. 

Stora Torget, Visby. Fotograf: Åke E:son Lindman
Modern belysningsutrustning kan smälta in på ett bra sätt i historiska 
miljöer. Här markerar lyktan entrén till torget på ett enkelt sätt. 

Att belysa en fasad eller en hög mur skapar en tydlig rumslighet och 
här framhävs statyn i siluett. Fotografi: Halvor Gudim

Lysande punkter hjälper till att synliggöra planket och ger en fin effekt. 
Fotografi: Karl Karlsen

Stora Torget, Visby. Belysning på uteserveringar påverkar sin omgivning. 
Här upplevs både restaurangerna och platsen inbjudande. 
Fotografi: Åke E:son Lindman

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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Analys och planering

Analysarbetet är en viktig del i processen när man 
ska ta fram ett belysningsförslag för kommunens 
torg, platser och målpunkter.

Följande frågor kan vara bra att besvara:

• Vad är det för typ av plats? Vad används den till, 
och hur vill vi att den ska användas?

• Vilka behov ska belysningen tillfredsställa? För 
vem?

• Vad behöver belysas för att människor ska känna 
sig trygga och kunna orientera sig i omgivningen?

• Vilka karaktäristiska drag och element är värda att 
framhäva? 

• Vilken identitet och karaktär vill vi ge platsen på 
kvällen?

• Vilken känsla vill vi skapa? 
• Hur rör sig människor på platsen och hur skulle vi 

vilja att de rörde sig?
• Var kan vi skapa mötesplatser och ställen att slå 

sig ner?
• Finns det viktiga målpunkter på platsen, exempel-

vis entréer?
• Varifrån kan belysningen betraktas när den är 

tänd? 
• Hur ser förbindelserna ut?
• Finns det något vi inte vill framhäva?
• Vilka andra intressenter, som näringsidkare eller 

privatpersoner, har belysning som påverkar 
omgivningen? 

Workshop

Det är alltid bra att involvera de människor som an-
vänder platsen och fråga vad de upplever och vad 
de har för behov och önskemål. Deras kunskap och 
åsikter är viktiga. Att anordna en workshop där be-
rörda intressenter blir inbjudna och där frågeställ-

Fristadstorget, Eskilstuna, Fotografi: ÅF Lighting 
Ett torg där man både framhäver helheten och skapar små platser och upplevelser. Sittplatser ljussätts och fontänen framhävs med en solitärbygg-
nad som fond. Ett ljusmönster som skapar upplevelser som inte finns på dagen ger torget en unik mörker-identitet. 

ningar om belysningen diskuteras, kan därför vara 
en bra investering. Involvering i planeringsskedet 
kan ha positiva effekter på känslan av delaktighet 
hos användarna när belysningen står klar. I vissa 
projekt kan detta påverka graden av vandalism.

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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Vandalism och skador

Vandalism är viktigt att beakta eftersom en belys-
ningsanläggning ska fungera och hålla i många år. 
Utvalda belysningslager på ett torg eller en plats 
kan dämpas eller släckas under vissa timmar på 
natten, för att inte dra uppmärksamhet till sig. 

Belysningsmaterialet bör ha relevant IK-klass (en 
klassificering för hur vandalsäker en armatur är). 

Risken för påkörningsolyckor kan minimeras ge-
nom genomtänkt placering. I vissa fall kan det hjäl-
pa att man skyddar en stolpe med en pollare. 

Armaturer på stolpar bör inte monteras på lägre 
höjd än 4 m. Vissa mindre lyktor kan monteras på 
en 3,5 m-stolpe. 

Säsongsbelysning och tillfällig belysning

Den mörkaste perioden är den när buskar och träd 
inte har några blad, när marken ofta är våt och ing-
en snö lyser upp i mörkret.

En festlig och stämningsfull belysning i form av ljus-
slingor, glittrande objekt och linspänd belysning 
kan förhöja atmosfären vid olika högtider och eve-
nemang. Investeringar i denna typ av belysning kan 
göras gradvis. En ny belysningsdetalj kan tillkomma 
varje år, vilket i sig kan bli ett publikdragande eve-
nemang. Sådan belysning bör vara energieffektiv 
och hållbar. Risken för bländning och störande ljus 
in i bostäder ska alltid minimeras.

Fristadstorget, Eskilstuna, Fotografi: ÅF Lighting 
Belysning som framhäver murar skapar rumsliga avgränsningar som underlättar orienteringen. 

För att minska vandalism bör integrerad belysning 
byggas så att den är mindre åtkomlig, men ändå 
tillräckligt åtkomlig för drift och underhåll. Alter-
nativt ska den tåla att bli ”utforskad” av exempelvis 
nyfikna ungdomar. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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4 . 6  E N T R É E R  T I L L  O C H  
I N O M  K A L M A R  K O M M U N

I Kalmar finns olika typer av entréer, med olika 
karaktär och betydelse Själva kommungränsen 
är en slags entré. Andra exempel på entréer kan 
vara gatorna som leder vidare till innerstaden eller 
när man närmar sig en mindre by från ett öppet 
landskap. I Kalmar finns mer eller mindre tydliga 
entréer mellan olika områden men vyer utgör 
också entréer. Eftersom Kalmar ligger vid vattnet 
är hamnarna viktiga entrépunkter liksom hela sta-
dens möte med vattnet när människor ankommer 
från sjösidan. 

Entréer kan guida och leda människor men kan 
också förmedla något om stadens historia och 
identitet.

En entré kan tydliggöras med hjälp av belysning 
och belysning kan också skapa en entré när det 
är mörkt, som i dagtid inte är tydlig. Belysning är 
dock bara ett av flera verktyg. Ibland krävs föränd-
ringar av omgivningen för att tydliggöra en entré.

Nyborgbroarna, Fyn, Danmark, Fotografi: Lars Bahl
Belysningen av denna bro har blivit ett landmärke och en signatur längs en motorväg på Fyn i Danmark. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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4.6.1 EXEMPEL FRÅN  
OLIKA DELAR AV KOMMUNEN 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N

Entré till Ljungbyholm

Entré till Ljusstaden Entré till kvarnholmen Fredriksskansbron Entré till Påryd

Entré till Kvarnholmen Sveaplan Entré till Tvärskog
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4.6.2 RÅD OCH RIKTLINJER

Kommunen bör få en bild av vilka entréer som 
finns och göra en prioritering om vilka entréer 
som är relevanta att fokusera på, samt vilka åtgär-
der som kan vidtas för att tydliggöra dessa entréer. 

• En vy som utgör en entré till Kalmar stad eller 
en av dess byar, kan tydliggöras genom att bely-
sa utvalda objekt i vyn. 

• En vägportal eller bro kan framhävas för att 
markera en entré längs vägen in mot Kalmar 
eller delar av innerstaden och Kvarnholmen.

• En förändring i belysningsmaterialet eller pla-
ceringen av den kan göra att en entré eller an-
komsten till något blir tydlig. Exempel kan vara 
att byta från galvaniserade stolpar till lackerade 
stolpar eller en enkelsidig till en dubbelsidig 
placering. Att gå ner i höjd på stolpen eller byta 
till en armatur med ett mer designat uttryck kan 
också ha en positiv effekt på upplevelsen av att 
människan är mer närvarande och en målpunkt 
närmar sig.

• Belyst vegetation eller ett objekt längs en lands-
väg, kan skapa uppmärksamhet omkring en by, 
även om landsvägen inte går igenom byn. 

• En belyst kyrka eller annan viktig byggnad kan 
ha stor betydelse för förståelsen för att man 
ankommit till en by och bidra till att skapa ett 
välkomnande intryck och en identitet för byn

• Vid markering av entrén från sjösidan ska ut-
gångspunkterna vara riktlinjerna i avsnitten 
Kalmar kuststad och Byggnader, landmärken 
och konstverk. Dessa behandlar en avbländad 
belysning och belysning av objekt som är rele-
vant för att framhäva ankomsten till Kalmar från 
vattnet. Resenärer som anländer med båt ska 
uppleva Kalmar som vacker och angenäm.

Eskilstuna, Fotografi: Sten Jansin
Två broar, två funktioner, två uttryck, två 
entréer och förbindelser i Eskilstuna. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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Vy mot Västerport och Vattentornet, Fotografi: ÅF Lighting och Jan Magnusson
Västerport, en av Kvarnholmens entréer. Den framhävs på kvällen med en ljussättning som betonar porten och omgivningen,  
vilket skapar en vacker helhet. Det är en tydlig entré till Kvarnholmen. 

Att belysa landmärken så att 
ljuset ser ut att vara månljus  
kan ge en fin effekt. 
Fotografi: ÅF Lighting

Botanisk trädgård, Oslo, Fotografi: Tomasz Majewski 
Belysning som framhäver trädets blad- och grenverk kan skapa mer 
eller mindre dramatiska scener som bidrar till stämning. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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4 . 7  P A R K E R  
O C H  G R Ö N O M R Å D E N

Kalmar kommuns parker och grönområden är 
viktiga för att skapa en levande och attraktiv kom-
mun. Tillsammans utgör de ett sammanhängande 
rörelsestråk för rekreation. Belysning i parker och 
grönområden bidrar till att skapa stämning, vack-
ra miljöer och möjliggör för invånarna att vistas 
mer tid utomhus i det fria. De bidrar även till att 
det blir lättare att orientera sig och känna igen sig 
i kommunen. Utvalda parker och delar av kommu-
nens grönstruktur bör belysas för att bidra till att 
stärka och tydliggöra Kalmars mörkeridentitet och 
skapa en trygg och attraktiv kommun. 

Belysning kan skapa tydliga och 
inbjudande rum både i stor och 

liten skala. 
Fotografi: Janet Lennox Moyer

Staty, Fotografi: Lars Bahl
Belysningen av en staty ger 
platsen en identitet och bidrar 
till att skapa dramatik. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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4.7.1 EXEMPEL FRÅN OLIKA  
DELAR AV KOMMUNEN

Idag belyses de flesta av Kalmars parker på ett 
traditionellt sätt med en mer eller mindre dåligt 
avbländad armatur på stolpe, eller med en lykta, 
som ofta bländar och blir till lysande objekt istället 
för att lysa upp sin omgivning. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N

Teatervallen Stadsparken

Skälby Slottsallén
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4.7.2 RÅD OCH RIKTLINJER

Kalmars parker och grönområden används på oli-
ka sätt beroende på typ av park och läge. Det är 
inte alla parker och grönområden som ska belysas, 
ibland är mörkret viktigare. Utmaningarna med 
belysning vid vatten och öppet landskap ska alltid 
beaktas. Komplexiteten av belysning ska anpassas 
till typ och läge.

Belysning i parker handlar inte bara om att bely-
sa viktiga gång- och cykelbanor. I parkmiljöer är 
det även viktigt att framhäva grönska vid sidan av 
gång- och cykelbanan för att skapa en trygg miljö. 
För att underlätta orientering och förhöja värdet i 
parken kan vertikala ytor, statyer eller andra unika 
element/strukturer framhävas. På så sätt kan ock-
så små mötesplatser skapas i mörkret. 

Belysningen ska framhäva funktionen

I en park som planeras för att bjuda in besökare till 
att vistas och mötas i ska belysningen planeras, så 
att intima sociala platser skapas och framhävs i par-
ken och längs med viktiga stråk.  Vackra tablåer bör 
framhävas. I en park som på kvällen främst används 
för att röra sig igenom är det viktigast att åstadkom-
ma en känsla av trygghet. I områden där mörkret 
har störst värde och ska prioriteras måste eventuell 
belysning planeras och anpassas efter detta.

En mjuk och subtil ljussättning av grönska kan synliggöra viktiga struk-
turer och samtidigt göra omgivningen vackrare. 
Fotografi: Janet Lennox Moyer

Mariatorget, Stockholm. Unika parklyktor framtagna för platsen. Arma-
turerna ger ett mjukt ljus som ger en behaglig upplevelse av platsen. 
Fotografi: Mikael Silkeberg

Styrning

Med dagens möjligheter till styrning kan belys-
ningen anpassas till olika behov beroende på tid 
på dygnet och året. Förutom att tända och släcka 
en belysningsanläggning går det även i många 
fall att ljusreglera den. Vid planering av belysning 
för en park/grönområden bör styrningsfrågan ses 
över från fall till fall. Belysningen av en staty behö-
ver inte vara tänd hela natten. Däremot kan belys-
ning av grönska vara viktig för känslan av trygghet 
och ska därför kanske vara tänd tillsammans med 
en eventuell belysning av gång- och cykelbanan. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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Årstidsvariationer

Belysning av grönska gör att vi kan uppleva års-
tidsvariationer och på ett naturligt och enkelt sätt 
skapa ett uttryck som förändras under året. Detta 
kan ytterligare förstärkas med belysning som kan 
skifta ljusfärg och färgtemperatur för att ha möjlig-
het att vid utvalda tillfällen skapa mer iscensättan-
de upplevelser. 

Ett varierande ljus som sätter fokus på vissa träd 
och växter under utvalda veckor kan skapa upp-
märksamhet och därmed förstärka attraktionen 
under denna tidsperiod. Ett utvalt solitärträd i 
Stadsparken eller en grupp med växtlighet vid Syst-
raströmmen, kan bli till återkommande attraktioner 
för både besökare och invånare att njuta av.

Ishøj, Danmark. Med färgsättning kan man förändra upplevelsen av träd. 
Fotografi: Martin Nordmark 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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Gång- och cykelstråk som leder genom parkerna i 
Kalmar är ofta sammankopplade i ett större vägnät. 
Belysningen bör därför behandlas enhetligt där det 
är möjligt för att få en sammanhållen belysningsan-
läggning, se Kap 4 Förbindelser och avsnitt Gång- 
och cykelbanor. Förslagsvis kan samma armatur och 
stolpe användas på gång- och cykelstråk i Skälby 
och Lindöpromenaden för att binda ihop stråken 
och områdena.

I utvalda delar av innerstadens parker kan en deko-
rativ lykta använda istället för en avbländad armatur. 
Idag finns flera bra lyktor som ger ett riktat ljus ner 
på marken men samtidigt har ett vackert lysande ar-
maturhus, som bidrar till att lysa upp omgivningen. 
Vid val av lykta i innerstaden finns starka estetiska 
argument för att välja en typ med kulturhistoriskt in-
slag t.ex. i Vänortsparken och Stadsparken. Alla lyk-
tor i innerstaden bör monteras på lackerade stolpar 
där lyktan infärgas i samma kulör.

När man planerar belysning med lyktor bör man 
ta hänsyn till att helst placera dem i miljöer där det 
finns mycket grönska eller andra vertikala element. 
I mer öppna grönområden och vid områden nära 
vattnet finns det risk för att lyktorna bländar, efter-
som kontrasten mot omgivningen kan bli för stor. 
Lyktor bör inte placeras där det finns risk att de blir 
till lysande objekt för att undvika ljusbarriärer och 
negativ påverkan på mörkerseendet. 

Belysning av gång- och cykelbanor genom 
parker och grönområden

En gång- och cykelbana kan med fördel belysas med 
en väl avbländad armatur som ger ett nedåtriktat 
ljus på beläggningen. Armaturen ska ha plant glas 
med en horisontell ljusöppning som utgångspunkt. 
Fördelen är att den visuella komforten blir hög och 
att på avstånd försvinner armaturerna nästan ur 
synbilden. Vissa armaturmodeller kan ha ett svagt 
lysande armaturhus som kan ge en visuell ledning, 
utan att ge något större omgivningsljus eller skapa 
ljusbarriärer. 

Med en väl avbländad armatur behålls mörkerse-
endet intakt. Detta är behagligt och ökar förutsätt-
ningarna för att uppfatta en lite mörkare omgiv-
ning. Beroende på plats och förutsättningar bör 
belysningen planeras, så att den även ger ett om-
givningsljus som bidrar till rumslighet.

Parker, gång- och cykelbanor som innehåller flera 
olika typer av belysningslösningar skapar tillsam-
mans vackra rum och sociala trygga knutpunkter i 
staden. Förslagsvis kan en väl avbländad armatur 
användas för gång och cykelbanan kombinerat med 
t.ex. integrerad belysning i bänkar och räcken samt 
belysning utvalda vertikala element. Med rätt mate-
rialval och färgsättning bidrar belysningsarmaturer 
och stolpar till helhetsupplevelsen även i dagsljus. 

Botanisk trädgård, Köpenhamn. Väl avskärmad armatur för ett cykel-
stråk igenom en park bidrar till fria siktlinjer i parkrummet. 
Fotografi: Tomasz Majewski

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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Allé i Frederiksberg, Danmark. 
Armatur med lysande armatur-
hus ger visuell ledning. 
Fotografi: ÅF Lighting

Belysta träd i gatumiljö bidrar 
till stämning och underlättar 
orienteringen. 
Fotografi: Lars Bahl

FAKTABOX:

Armatur:  Lykta eller avbländad armatur

Stolphöjd: 3,5-5 m 

Ljuskälla: LED

Färgtemperatur: 2700 – 3000 K 

CRI: ≥ 85

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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Belysning av träd och grönska i parker

Belysta träd och synlig grönska gör att miljön känns 
mer levande och får en tydligare rumslighet. Grön-
ska och träd kan belysas med markstrålkastare al-
ternativt med strålkastare monterade på stolpar. 
Ljus som kommer uppifrån och silar ner genom 
blad- och grenverk kan ge ett vackert ljus- och 
skuggspel ner på marken, samtidigt som en träd-
krona blir synlig på håll. Till belysning av träd passar 
ofta markstrålkastare bra. Ljuset som kommer un-
derifrån skapar en fin rumslighet för dem som pas-
serar och på avstånd framträder trädets krona poe-
tiskt upplyst. Här är det en fördel om trädens blad 
inte är för tjocka utan släpper igenom en del av lju-
set. Beroende på art, storlek och omgivning måste 
en bedömning göras av vilket av alternativen som 
ska användas för att belysa träden eller grönskan. 

Grorudparken, Norge
Fotografi: Tomasz Majewski

Integrerad belysning i broräcke 
lyser effektivt upp en bro i parken. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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4 . 8  L E K P L A T S E R  O C H  
A K T I V I T E T S O M R Å D E N

Möjlighet för lek och fysisk aktivitet är en viktig 
del i arbetet med att skapa en attraktiv kommun. 
Därför bör lekplatser och aktivitetsområden få god 
belysning.

Belysningen på en lekplats kan också medverka 
till ökad orientering för dem som färdas förbi den, 
och göra ett område mer attraktivt, även för dem 
som inte utnyttjar lekplatsen. Idag har Kalmar 
kommun ingen strategi för belysning av lekplatser 
och aktivitetsområden. Få lekplatser har separat 
belysning som framhäver dem. I framtiden bör 
lekplatser och aktivitetsområden tas med när man 
planerar belysning. 

Om en lekplats ligger vid vattnet eller intill öppet 
landskap bör man följa rekommendationerna i av-
snittet om Kalmar kuststad.

Helsingborgs strandpromenad, Fotografi: Ulf Celander
Det är helheten i en miljö som avgör om den är attraktiv att uppehålla sig på när solen gått ner. Belysningen av lekplatser och aktivitetsområden ska för-
hålla sig till Kalmars läge vid vattnet och ska aldrig skapa oönskade effekter utan värna om den ostörda utsikten över vattnet eller mörkare omgivningar. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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4.8.1 EXEMPEL FRÅN  
OLIKA DELAR AV KOMMUNEN

Idag är de flesta lekplatser i kommunen belysta av 
spilljus från intilliggande belysning för gångbanor, 
eller inte alls. Sådan belysning är inte inbjudande, 
och ofta heller inte tillräcklig för att lekplatsen ska 
kunna användas fullt ut av barn och barnfamiljer. 
När lekplatser är mörka och skumma finns risk för 
at de blir ”tillhåll” och föremål för vandalism, klot-
ter och nedskräpning. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N

Lekplats Halltorp

Sittbänk på lekplats
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4.8.2 RÅD OCH RIKTLINJER

Lekplatser och aktivitetsområden kräver belys-
ningsmaterial som kan motstå de påfrestningar 
som den kan utsättas för. Exempelvis bollar som 
träffar den, eller barn som undersöker den. 

Lekplatser i Kalmar kommun

En lekplats kan ha en mer eller mindre avancerad 
belysning. I många fall består belysningen endast 
av en extra belysningsstolpe som placerats intill en 
närliggande gång- och cykelväg eller i närhet av en 
bänk eller en gunga. Belysningen bör istället tänkas 
in som en del av leken och som ett lekfullt element. 

Verdensparken, Norge, Fotografi: Tomas Majewski
Belysning som skapar fina och lekfulla ljuseffekter när människor vistas i ljuset. 

Ett ljusmönster kan både ge allmänbelysning och öka leklusten.
Fotografi: ÅF Lighting

Verdensparken, Norge,
Fotografi: Tomas Majewski

Ljusmönstret skapar en lekmiljö 
som inte finns på dagen. 

På lekplatser ska barnen se att leka, men också synas 
på håll. Detta innebär inte att en lekplats behöver 
vara helt jämnt upplyst men genom att arbeta med 
exempelvis riktningar, ytor och utvalda element kan 
man skapa en rumslighet och en väl belyst plats. 
Mörkare partier och skuggspel kan även skapa en 
positiv spänning i leken som inte finns på dagen. 

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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Strålkastare på stolpe eller mast

En stolpe eller högre mast med strålkastare som 
lyser upp eller projicerar ett ljusmönster på be-
läggningen kan skapa stämningsfulla upplevelser 
såväl som att ge lekplatsen en identitet.

Strålkastarna ska aldrig riktas så att de bländar 
eller stör omgivningen. Detta kan man undvika 
exempelvis genom att säkerställa lämplig sprid-
ningsvinkel på ljuset för den specifika uppgiften, 
och genom att använda bländskydd som skärmar 
av oönskat ljus. 

Integrerad belysning

Där det är möjligt kan ljuset integreras i lekutrust-
ningen eller konstruktioner omkring lekplatsen, 
exempelvis räcken, murar eller bänkar. Det ger en 
avskärmad belysning från dolda ljuskällor, på ver-
tikala eller horisontella ytor och beläggning. Mil-
jön och rummet blir lättare att avläsa, vilket kan 
bidra till att öka känslan av trygghet och säkerhet.

Belysning av omgivningen

För skapa en attraktiv lekplats är det viktigt att ska-
pa ett rumsligt sammanhang och väva in omgiv-
ningen i gestaltningen av platsen. Lekplatsen bör 
aldrig ligga som en egen satellit i ett annars mörkt 
område, då detta kan framkalla en utsatt känsla. 
Genom att gestalta omgivningar kring lekplatsen, 
exempelvis belysning av träd, väderskydd, möbler 
och dylikt, blir platsen överskådlig.

Verdensparken, Norge, Fotografi: ÅF Lighting 
Stolpar i speciella färger och former som tänks in i ett övergripande 
koncept kan ge en lekplats en identitet. 

Grorudparken, Norge, Fotografi: Tomas Majewski
Låg belysning av en gångbro skapar en ljus entré till lekplatsen där 
ljusmönstret tar vid. 

Att belysa element i omgivningen bidrar till trygghet och gör det ofta 
trevligare för ledsagare att vistas på lekplatsen. 
Fotografi: Tomas Majewski

FAK TABOX:

Metod: Strålkastare på stolpe

Stolphöjd: 5-9 m  

Ljuskälla: LED

Färgtemperatur: 3000 K, färgat ljus 

CRI: ≥ 80 vid 3000 K

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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Aktivitetsområden

Ett aktivitetsområde eller en idrottsplats innehåll-
er ofta viktiga sociala samlingspunkter och mål-
punkter i staden, exempelvis byggnader för 
fritidsaktiviteter. Genom att med belysning fram-
häva vertikala ytor och skapa en välkomnande en-
trébelysning tydliggörs dessa platser. 

Mindre bollplaner och liknande öppna ytor räk-
nas också som aktivitetsområden. Sådana platser 
behöver jämn belysning över hela planen, vilket 
man lämpligtvis ordnar med hjälp av strålkastare 
placerade på stolpar i utkanten av banan. 

Vid sådana här ytor är det viktigt att se till att belys-
ningen inte ger störande ljus i omgivningen, och 
inte belyser oönskade ytor utanför själva banan. 
Därför bör man välja en armatur med asymme-
trisk ljusfördelning och horisontell ljusöppning, 
som alltså riktar ljuset ned på banan. Stolphöjden 
anpassas efter banans storlek, men bör generellt 
hållas så låg som möjligt. 

Styrning

Styrning av belysning är viktig på lekplatser och 
aktivitetsområden, både för att minimera energi-
användningen och för att anpassa belysningen 
efter behovet av ljus. 

Generellt bör en lekplats eller aktivitetsområde 
inte vara belyst om platsen inte används. Under 
vissa timmar kan det dock vara så att belysningen 
bör vara tänd, för att inbjuda till användande eller 
göra det lättare att orientera sig i omgivningen. 

Eftersom aktiviteter varierar under året och dygnet 
bör belysningen för enskilda aktivitetsplatser kun-
na styras individuellt. Det blir då möjligt att släcka 
belysningen på natten, eller under årstider då aktivi-
teten inte pågår. Man kan även använda en automa-
tisk tidsstyrning, som programmeras att variera över 
året. Ett annat alternativ, som är lämpligt exempelvis 
för aktivitetsbanor, är användarstyrd belysning med 
möjlighet att själv tända belysningen eller kontroll-
era olika förprogrammerade scener.

Aalborg Hamnfront, Danmark, Fotografi: Martin Nordmark
En aktivitetsbana kan ha en scenografisk belysning med inslag av 
färgat ljus när ingen använder platsen. När så önskas kan man sedan 
med en knapptrapptryckning få en mer neutral belysning.

Aalborg Hamnfront, Danmark. Fotografi: Ole Mikael Sørensen
Stängslet till bollbanan är här belyst på ett scenografiskt sätt som lock-
ar unga att vistas på platsen samtidigt som platsen tydligt markeras. 

FAK TABOX:

Metod: Strålkastare, ev.  
med asymmetrisk ljusfördelning  
monterad på stolpe

Stolphöjd: ≥ 6 m  

Ljuskälla: LED

Färgtemperatur: 3000 k - 4000 K

CRI: ≥ 80 vid 3000 K

R Å D  O C H  R I K T L I N J E R  F Ö R  K A L M A R  K O M M U N
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5 . 1  I N L E D N I N G

Ett koncept för belysningsanläggningens uttryck 
har syftet att ge kommunens stadsrum en identitet, 
både i dagsljus och i mörker. Konceptet ska också 
förmedla något om miljön och göra det lättare för 
människor att känna igen sig och hitta i staden. 
Belysningsanläggningen bör ha en form och ett ut-
tryck som signalerar att den är vald utifrån estetiska 
värden som är kopplade till omgivningen.

Det finns exempel på kommuner som använder sig 
av ett uttryck för hela belysningsanläggningen och 
endast varierar höjden på stolpe, beroende på mil-
jöns skala och vägtyp. Det är ett enkelt och sofisti-
kerat sätt att tydliggöra identiteten för kommunen, 
binda samman stadsdelarna och förstärka förbin-
delserna. Eftersom miljöerna i Kalmar innerstad är 
historiska och känsliga bör belysningens uttryck 
här ha flera variationsmöjligheter. Därför bör man 
ta fram ett koncept där belysningslösningarna kan 
variera, men där det ändå finns en tydlig ”röd tråd” 
och sammanhang. Uttrycket bör harmoniera med 
omgivningen för att stärka Kalmars identitet.

5 . 2  K O N C E P T E T S  R Ö D A  T R Å D

Den röda tråden i konceptet skapas genom en va-
riation eller enhetlighet av följande delar:

• Armatur

• Stolpe

• Eventuell stolparm

• Ytbehandling

• Eventuell detalj

Att använda olika färgtemperaturer för att skapa 
variation i ett koncept för innerstaden rekommen-
deras inte. Differentieringen är inte tydlig nog och 
till miljöerna i innerstaden passar ljuskällor med 
varmvita ljusfärger, 2700-3000K, bäst.

Här ses en tydlig röd tråd i stolpar, armaturer och färg på vägbelysning, belysning vid övergångsstället och 
skylten med vägnamn. Det ger ett elegant och enhetligt uttryck som bidrar till identitet.
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5 . 3  K O N C E P T E T S  F U N K T I O N

Ett koncept för Kalmar innerstad ska:

• signalera vilken miljö det rör sig om

• harmoniera med omgivningen

• skapa sammanhang och identitet

Olika stolphöjder medverkar till att signalera olika 
vägtyper, vilket hjälper människor att tolka miljön. 
En infartsväg har normalt en högre stolphöjd än en 
villagata för att signalera något om förändrad has-
tighet och skala. En låg stolpe ger miljön en mer 
mänsklig skala som förmedlar att människan, snara-
re än bilen, är prioriterad. Genom att medvetet an-
vända olika stolphöjder för Kalmars gator kan man 
alltså ge de olika gatorna en hierarki som förmedlar 
något om vägtypen. Detta kan hjälpa människor att 
förstå vägnätet och hela innerstaden bättre.

Det är viktigt att belysningsanläggningarna harmo-
nierar med de vackra miljöerna i Kalmar innerstad. 
Att använda målade stolpar och armaturer i en mörk 
nyans är ett enkelt och effektivt sätt att uppnå detta. 
Harmoniering sker även genom ett väl valt form-
språk. Belysningen ska kännas som en naturlig del 
av stadsmiljön både i dagsljus och i mörker.

Sammanhang och identitet skapas när den röda 
tråden är tydlig, exempelvis genom en konsekvent 
färgsättning, och/eller endast några få olika arma-
tur- och stolpkombinationer. Det ska givetvis också 
finnas plats för unika anpassningar längs utvalda 

sträckor och i specifika stadsdelar. Därigenom kan 
man skapa identitet för området ifråga.

En armatur med ett mer gammaldags uttryck skulle 
kunna placeras på utvalda platser och miljöer, ex-
empelvis i Gamla Stan och på delar av Kvarnholmen, 
vilket både skulle harmoniera fint med miljöerna 
och bidra till identiteten i områdena. En unik detalj 
som är återkommande på kommunens belysnings-
stolpar är också ett sätt att skapa både samman-
hang och identitet.

Exempel på där en differentiering mellan villagata och huvudgata 
görs genom olika stolphöjder. Den mörkgrå färgen gör att belysnings-
materialet harmonierar fint med omgivningen samtidigt som det 
skapas en samlad identitet.

K O N C E P T  F Ö R  G A T U B E L Y S N I N G E N  I  K A L M A R
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5 . 4  T R E  P R I N C I P E R

Här presenteras tre olika principer man kan utgå 
ifrån när ett koncept för vägbelysningsanlägg- 
ningarna ska tas fram.

5.4. 1. GRUNDKONCEPT  
MED STANDARDUTRUSTNING

Enligt denna princip används enbart standardpro-
dukter. Med standardprodukter menas armaturer, 
stolpar och armar i standardutförande. Det unika 
konceptet byggs upp genom att ge stolpar och ar-
maturer en enhetlig färg - i vissa fall en som är unik 
för staden – och samtidigt använda några få kom-
binationer av armatur och stolpe. Sammanhanget 
tydliggörs, i presenterat exempel, framförallt ge-
nom färgen och genom armaturens form.

• Armatur med ogenomsläpplig skärm, alterna-
tivt med svagt lysande armaturhus

•  Rund konisk stolpe i olika höjder, anpassad till 
miljöns skala

• Kort böjd eller rund arm

• Ytbehandling med färg eller, i undantagsfall, 
galvaniserad stolpe med färgat armaturhus

K O N C E P T  F Ö R  G A T U B E L Y S N I N G E N  I  K A L M A R

Galvaniserad stolpe

Målad armatur

Svagt lysande
armaturhus

Målad stolpe

Arm till speciella miljöer
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Infartsleder, stadsgator och villagator:

I regel används en målad stolpe och armatur på 
dessa förbindelser. Höjden på stolparna skiljer sig 
åt. En stolpe av max 8 meters höjd används på in-
fartsleder; på stadsgator gäller max 6 meter, och 
på villagator max 5 meter. En galvaniserad stolpe 
kan i undantagsfall användas längs infartsleder 
fram till innerstadsgränsen.

Den röda tråden skapas genom armaturform och enhetlig färg, exempelvis mörkgrå.
Differentiering skapas genom olika stolphöjder och typ av arm och i få undtantagsfall genom att galvaniserad stolpe används.

Cykelvägar:

Huvudcykelvägarna skulle kunna markeras speci-
ellt genom ett svagt lysande armaturhus. På samt-
liga cykelvägar används samma koniska stolpe 
som till villagator i 4-5 m höjd, beroende på om-
givningen. I undantagsfall skulle en galvaniserad 
stolpe med armaturhus i konceptets färg kunna 
användas på mindre viktiga cykelvägar.

Kvarnholmen och Gamla Stan:

I dessa miljöer bör en annan arm på stolparna an-
vändas än längs övriga förbindelser. Detta för att 
belysningsanlägg- ningen ska kunna särskiljas 
från andra områden, och för att den ska harmo-
niera bättre med de unika miljöerna. Man skulle 
också kunna ha en fasadmonterad armatur i sam-
ma serie, framförallt på Kvarnholmen. Ett lysande 
armaturhus skulle också kunna passa fint här.

Utvalda platser:

På utvalda platser och längs vissa förbindelser kan 
en lykta användas. Den skulle kunna målas i den 
färg som valts för grundkonceptet (mörkgrå). Det 
skulle dock också kunna ha en annan färg, exem-
pelvis svart, även om det skulle innebära att den 
”röda tråden” i konceptet bryts. Det skulle kunna 
fungera eftersom konceptet för övriga förbindel-
ser är så enkelt och starkt.

K O N C E P T  F Ö R  G A T U B E L Y S N I N G E N  I  K A L M A R
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5.4.2. KONCEPT MED UNIKA DETALJER

Om man följer denna princip utgår man från grund-
konceptet med standardprodukter, men lägger till 
en unik detalj, exempelvis på stolparna eller armar-
na. På så sätt skapar man ett unikt uttryck som bi-
drar till identitet.

Detaljen som tas fram kan monteras på all belys-
ningsutrustning i staden eller endast i utvalda om-
råden. Detaljen behöver kunna monteras på stan-
dardutrustning och produceras i en speciell färg.

En detalj på stolparna kan göra att intrycket 
blir mer exklusivt och bidrar till identiteten.

En detalj monterad på stolparmarna som gör 
att de blir unika, är också en möjlighet som 
skapar identitet.

K O N C E P T  F Ö R  G A T U B E L Y S N I N G E N  I  K A L M A R

5.4.3. KONCEPT MED UNIKA  
ARMATURER ELLER STOLPAR

Den tredje principen utgår från princip 1 och 2 vad 
gäller den ”röda tråden” i färgsättningar och enhet-
lighet. Utöver detta väljer man att utveckla en eller 
flera unika armaturer eller stolpar. Dessa kan använ-
das genomgående i hela kommunen eller endast i 
innerstaden. En unik armatur eller stolpe kan också 
sättas upp i ett specifikt område, exempelvis Kvarn-
holmen och Gamla Stan. De unika armaturerna kan 
bestyckas med LED-moduler som redan finns på 
marknaden. En variant är också att utgå från en be-
fintlig armaturform, och anpassa den för att få fram 
ett unikt uttryck, beroende på vilka möjligheter ar-
maturproducenterna ger. Det är också möjligt att 
rita en ny armatur inspirerad av den gamla ”byhat-
ten” eller Kalmarmiljöer.

En gammal bevaringsvärdig lykta som nyproducerats bestyckad med 
LED. Gl. Færgestræde i Helsingör, Danmark.

En armatur utvecklad till Kungsgatan i Stockholm. Ger hela gatumiljön 
en speciell belysning med sitt egna uttryck.

En ny Kalmar-armatur
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5.4.4 AVSLUTANDE KOMMENTARER

De tre principerna ska illustrera en palett av möj-
ligheter som man kan utgå ifrån när ett koncept 
ska tas fram. Ingen princip är nödvändigtvis bättre 
än den andra. Man kan skapa en tydlig identitet 
genom att bara använda standardutrustning. Det 
viktigaste är att konceptet används konsekvent, 
att den ”röda tråden” är stark och att belysnings-
anläggningen estetiskt till sin omgivning.

De tre principerna har olika kostnadsbild. Det är 
givetvis billigare att installera en vägbelysning 
baserad på standardprodukter än att rita en unik 
Kalmararmatur.

Ett koncept för innerstaden bör med mindre jus-
teringar även kunna föras vidare till övriga delar 
i kommunen, som landsbyar, stadsdelar eller ny-
byggda områden i Kalmar kommun.

Enligt det synsätt som presenteras i programmet 
bör man se till helheten och hitta rätt balans mellan 
funktion, estetik, miljö och pris i varje specifikt fall. 
Det kostar mer att satsa på unika detaljer och ännu 
mer att rita unika armaturer. Samtidigt kan det uni-
ka ge staden ett värde som påverkar helhetsbilden 
av Kalmar. Det kan vara en känsla som människor 
får av staden, eller en identitet som förmedlas ex-
empelvis då foton på staden sprids i medier. Skillna-
den ligger ofta i detaljerna och det är svårt att sätta 
en prislapp på värdet av en sådan upplevelse.

För att skapa en fin helhet i stadsmiljön kan man 
använda samma kulör på alla urbana element, 
exempelvis stolpar, armaturer, bänkar, pappers-
korgar och cykelställ. Kalmar bör använda belys-
ningen som ett aktivt redskap för att tydliggöra 
förbindelserna, stärka stadens identitet och göra 
innerstaden vackrare.

Den gamla ”Byhatten” finns på många platser i Kalmar. Den innehåller 
inte en modern optik eller teknologi och är inte ljuseffektiv. Den är 
dessutom alltför bländande i vissa miljöer. Vid vattnet skapar den 
ljusbarriärer och hindrar den fria utsikten över mörkt vatten. Dock är 
formen passande för Kalmar och kan eventuellt vara en utgångspunkt 
om en ny unik Kalmararmatur ska utvecklas. 
Fotografi: ÅF Lighting

K O N C E P T  F Ö R  G A T U B E L Y S N I N G E N  I  K A L M A R
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En gammal armatur på Norrmalmstorg som har renoverats. Dess vackra form och material framhävs av 
många små LED-ljuskällor i armaturen. Resultatet har blivit en lysande skulptur som ger platsen god belys-
ning och en helt unik identitet. 
Fotografi: ÅF Lighting

Exempel på en målad stolpe och armatur som passar omgivningen både i uttryck och skala. 
Fotografi: ÅF Lighting

K O N C E P T  F Ö R  G A T U B E L Y S N I N G E N  I  K A L M A R
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6 .  L J U S T E K N I S K A  B E G R E P P

6 . 1  O M  L J U S

För att få en djupare förståelse för ljus och kunna 
analysera ljus i rum talar man ofta om de sju grund-
begreppen. Begreppen hjälper oss att förstå vad 
som är relevant att titta på när man skall planera 
belysning. Ljuset har en inverkan på vår upplevelse 
av färg och rum och genom att ha insikt om de sju 
grundbegreppen kan man lättare förstå hur man 
med ljus radikalt kan förändra ett rum. 

De sju grundbegreppen:

• Ljusfördelning

• Ljusnivå

• Skuggor

• Reflexer

• Bländning

• Ljusfärg

• Ytfärg

1. Ljusfördelning

Ljusfördelning handlar om var det är mörkare res-
pektive ljusare i rummet. Ljuset kan vara jämnt 
fördelat med mjuka gradienter mellan ljus och 
mörker. Detta kan upplevas behagligt men ock-
så tråkigt beroende på omgivningen. Ljuset kan 
även vara ”hårt” fördelat med skarpa gradienter 
mellan ljus och mörker. Rummet eller platsen kan 
då istället upplevas hård och svår att tolka om 

rummets former och gränser blir svåra att tolka till 
följd av detta. Men ett skarpare ljus kan även ska-
pa en spännande miljö med intressanta skuggor. 
Med variation i ljusfördelningen kan man under-
lätta människans omgivningsseende och skapa 
intressanta och behagliga miljöer. Det är viktigt 
att ta hänsyn till olika behov i samhället då olika 
grupper har olika krav på belysning. Exempelvis 
har synskadade ett större behov av bländfria mil-
jöer och tydligare kontraster i sin omgivning än 
vad andra grupper i samhället har. 

Ojämn ljusfördelning. En ojämn ljusfördelning skapar variation i miljön och 
bidrar till en mer intressant upplevelse av stadsrummet. 
Fotografi: Åke E:son Lindman

L J U S T E K N I S K A  B E G R E P P
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2. Ljusnivå

Den upplevda ljusnivån kan vara hög eller låg 
. Ljusnivån är ett förhållande mellan ljust och 
mörkt. Ett rum med mörk färgsättning kan fortfa-
rande upplevas som mörkt trots en hög installerad 
effekt. Ett rum med ljus färgsättning med samma 
effekt upplevs däremot betydligt ljusare. Den upp-
levda ljusnivån påverkas även till stor del av ögats 
förmåga att anpassa sig till olika ljusmiljöer. När du 
rör dig från ett ljust rum till ett mörkt kan du upp-
leva att det senare är väldigt mörkt. På samma sätt 
upplever du ofta omgivningen som väldigt mörk 
om du befinner dig vid en lägereld i skogen. Men 
om du går längre ifrån lägerelden kan du lättare 
uppfatta din omgivning då ögonen anpassat sig .  

3. Skuggor

Skuggorna i ett rum påverkas av hur ljuset för-
delas och hur starkt det är. Var faller de och vil-
ken karaktär har de? När man planerar ljus är det 
viktigt att ta hänsyn till rummets skuggor då det 
är en viktig komponent i att förändra och forma 
det upplevda rummet. Skuggorna kan framhäva 
eller förvanska den uppleva formen av ett föremål 
eller rum. Upplevelsen av skuggan är beroende på 
ljuskällans placering i rummet. En lågt placerad 
strålkastare kan kasta långa hårda skuggor medan 
en matt ensam ljuskälla kan sudda ut skuggorna 
och ge ett mer diffust intryck. 

Hårda skuggor. En riktad ljuskälla 
skapar hårda skuggor som fram-
häver stenarnas form och textur. 
Fotografi: ÅF Lighting

Hög ljusnivå. Platsens ljusnivå 
påverkas av omgivningen. Om 
det finns flera vertikala objekt 
som reflekterar ljus så ökar 
rumsupplevelsen och platsen 
upplevs ljusare jämfört med 
större öppna ytor. 
Fotografi: Martin Kristiansen

L J U S T E K N I S K A  B E G R E P P
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4. Reflexer

Reflexer av ljus kan vara någonting vackert samti-
digt som det kan vara orsak till störande bländning. 
Reflexen av ljuset är en spegling på föremålets yta. 
Ytans karaktär, storlek och textur är avgörande för 
hur reflexen av ljuset kommer att upplevas. När man 
planerar belysning är det viktigt att ta hänsyn till 
reflektioners uppkomst. Exempelvis kan en dator-
skärm som får reflektioner från belysning i taket el-
ler från solljus vara synnedsättande och i längden ge 
problem. En av de viktigare aspekterna att ta hänsyn 
till är ytans reflektion, hur blank ytan är. En positiv 
effekt av reflexer är exempelvis vatten som glittrar 
i solskenet eller en fasad där man har arbetat med 
former som reflekterar ljuset på ett vackert sätt . 

5. Bländning

Bländning uppstår när kontrasten mellan ljus och 
mörker blir för stor vilket medför att ögat inte kan 
anpassa sig  till ljusmiljön. Det vi kan uppfatta är 
var bländningen finns och hur märkbar den är. Det 
finns två olika typer av bländning:  obehagsbländ-
ning och synnedsättande bländning. Obehags-
bländning uppstår när ljus från en armatur träffar 
ögat i vårt perifera seende. Detta fenomen upplevs 
exempelvis på en gång- och cykelväg där armatu-
rer kan vara dåligt avskärmade vilket drar ned vår 
förmåga att anpassa ögonen  till omgivningen. Syn-
nedsättande bländning uppstår när vi direkt blir 
bländade i vårt synfält t ex av missriktade armatu-
rer, vilket direkt försämrar vår syn, eller av strålkas-
tarna på en bil i mörkret. Det kan ta  20-30 minuter 
innan man får tillbaka sitt mörkerseende igen. 

Jämn reflektion i vatten. Vatten 
kan skapa jämna spegellika 
reflektioner som förstärker 

upplevelsen av bron. 
Fotografi: ÅF Lighting

Bländning. Missriktade strålkas-
tare orsakar bländning som kan 
förstöra vyerna i sin omgivning. 

Fotografi: ÅF Lighting

L J U S T E K N I S K A  B E G R E P P
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6. Ljusfärg, färgtemperatur

Upplevelsen av en ljusfärg i ett rum avgörs av 
ljuskällans färg eller färgtemperatur i kombination 
med rummets ytfärger. Rummets förutsättningar 
kan avgöra vilken ljusfärg man upplever. Men man 
kan antingen motverka eller förstärka färgtonerna 
i rummet. Exempelvis förstärker man varma färger 
med lägre färgtemperaturer mellan 2000-3000K, 
medan man kan förstärka kalla färger med färg-
temperaturer mellan 5000-10000K. 

Dagsljuset varierar under dygnet och med 
årstiderna. Dagsljuset variation är betydligt större 
än den som de artificiella ljuskällorna kan uppnå. 
Men idag finns många valmöjligheter och teknis-
ka förutsättningar för att använda sig av olika ljus-
färger när man arbetar med belysning. 

7. Ytfärger, färgåtergivning

Allt i vår omgivning har en ytfärg och upplevelsen 
av den påverkas i stor grad av ljuskällans ljusfärg, 
men även av vilken förmåga den har att återge 
färger. Olika typer av ljuskällor har olika spektral-
fördelning, vilket kan göra att färger antingen ser 
naturliga eller förvanskade ut. Upplevelsen påver-
kas inte endast av spektralfördelning och ljuskäl-
lans färgtemperatur utan även av ljusets riktning. 
Ytorna på olika föremål och objekt i vår omgivning 
har olika karaktär, vilket gör att de reflekterar ljus 
på olika sätt. Det är mycket viktigt att ta hänsyn till 
egenskaperna hos olika ljuskällor och kombinera 
dessa på rätt sätt med omgivningen. 

Dagsljus. Dagsljus vid en 
solnedgång. Dagsljuset har en 
större omfång i färgtemperatu-
rer än vad som är möjligt med 
artificiellt ljus. 
Fotografi: ÅF Lighting

L J U S T E K N I S K A  B E G R E P P
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6 . 2  O M  T E K N I K

Här förklaras de viktigaste och vanligaste begrep-
pen och storheterna som används när man pratar 
om belysning. Att ha koll på dessa kan exempelvis 
underlätta kommunikation med en leverantör eller 
förståelsen av armaturers ljustekniska dokument. 

Ljus och seende 

Synligt ljus består av elektromagnetisk strålning 
mellan de spektrala våglängderna 380 och 780 
nanometer (nm). Våra ögon omvandlar strålning-
en, som reflekteras på föremål, till signaler som vår 
hjärna tolkar som ljus. Ljusets spektrala våglängd 
sträcker sig längre än det vi människor kan se. Upp 
till 380 nm finns gammastrålning, röntgenstrål-
ning och ultraviolett. Över 780 nm finns infrarött 
ljus, mikrovågor och radiovågor. 

Ögat är uppbyggt bland annat av stavar och tap-
par, som är ljuskänsliga receptorer. Vid dagsljus-
seende (fotopiskt seende) är tapparna är aktiva. 
Ögat uppfattar då som mest ljus vid våglängden 
555 nm, vilket är en gulgrön färg. Vid mörkerse-
ende (skotopiskt seende) är stavarna aktiva. Då 
uppfattar ögat mest ljus vid 507nm, vilket är en 
blågrön färg. Vid skymningsseende (mesopiskt se-
ende) är både stavarna och tapparna aktiva, och 
då är synen känsligast mellan 507 och 555nm. 
Studier visar att ljuskällor med ett vitare ljus, ex-
empelvis metallhalogen eller LED, vid skymning 

och mörker kan ge bättre effekt visuellt och högre 
ljusutbyte än en ljuskälla med ett monokromatiskt 
ljus, exempelvis högtrycknatrium.  Ögat har även 
en tredje receptor som reagerar på ljus och denna 
påverkar vår biologiska klocka och dygnsrytm. 

Ljuskälla 

Ljuskällan som vardagligt kallas lampa är den ly-
sande kropp som omges av en armatur. Ljuskällor 
finns av många olika  former och typer och har 
olika fattningar. Idag är högtrycksnatrium och me-
tallhalogen vanliga ljuskällor i befintliga exteriöra 
anläggningar.  LED har dock slagit sig in på mark-
naden och är den vanligaste ljuskällan i nya an-
läggningar. LED-ljuskällor har många fördelar i och 
med att de har låg energiförbrukning och är lätta 
att styra, för att nämna några exempel. Men det är 
viktigt att beakta att armaturer med LED-ljuskäl-
lor alltid bör betraktas i den tänkta miljön. Detta 
gäller självklart alla olika ljuskällor för att se att 
färgtemperaturer och ljusstyrka harmonierar med 
omgivningen. LED-ljuskällors kvalitet kan dock 
variera mycket och det är viktigt att studera speci-
ficerade produktblad. Även om specifikationerna 
kan vara lika på pappret är det inte en garanti för 
att de kommer att upplevas på samma sätt. Alla 
ljuskällor har olika egenskaper och ska väljas med 
noggrannhet och omsorg vid projektering av an-
läggningar för att uppnå önskade mål. 

Armaturen 

Armaturen kallas också ofta för lampan. Armatu-
ren är den konstruktion som omger ljuskällan och 
består av olika typer av material. Armaturhuset 
består ofta av metaller, som aluminium och stål, 
men även olika typer av plast och glas. Den grund-
läggande konstruktionen består av armaturhuset, 
sockel till ljuskällan, drivdon till ljuskällan (LED, 
metallhalogen, högtrycksnatrium, lysrör), optik 
och reflektor för att sprida ljuset från ljuskällan 
samt olika typer av bländskyddsmaterial. 

Det finns många olika  armaturtyper: lyktor, pollare, 
markstrålkastare, armaturer för vägar mm. Arma-
turtyperna har olika användningsområden och ska 
väljas med omsorg så att de används i rätt miljö. 

L J U S T E K N I S K A  B E G R E P P
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Det ljustekniska förhållandet. 
Ljusflöde, ljusutbyte  
och armaturverkningsgrad 

Ljusflödet  mäts i lumen (lm). Det anger den to-
tala mängden ljus som flödar i alla riktningar från 
en ljuskälla. Detta är alltså måttet för den totala 
mängden synbart ljus som anges. En ljuskällas ef-
fektivitet betecknas lumen per watt (lm/W). Det 
kallas för ljusutbyte, ljuskällans ljusverkningsgrad. 
Det är viktigt att vara uppmärksam när man jäm-
för armaturers egenskaper och redovisade ljusut-
byte. Armaturens uppbyggnad ökar förlusten av 
ljusflöde vilket påverkar värdet för ljusutbytet. De 
komponenter i armaturen som påverkar det totala 
ljusflödet är armaturens reflektor, drivdon, diffuse-
ringsmaterial för att dämpa ljus mm. Detta är en-
dast ett begrepp för att jämföra effektiviteten hos 
armaturer och det säger ingenting om ljuskällans 
färgåtergivning, färgtemperatur, färgstabilitet osv. 

Ljusstyrka

Ljusstyrka I mäts i candela (cd). Det anger styrkan 
på ljusstrålningen i en riktning från ljuskällan. Det-
ta anger man eftersom ljuskällan i en armatur ger 
olika mycket ljus från armaturen i olika riktningar. 
Ljusstyrkan anges i ett polärdiagram som kallas 
för ljusfördelningskurva. I detta diagram kan man 
avläsa hur mycket ljus och i vilka riktningar arma-
turen ”kastar” ut sitt ljus. Trots detta diagram är det 
alltid viktigt att utvärdera armaturen visuellt efter-
som man inte kan förlita sig på hur man kommer 
uppleva en armatur endast baserat på kvantitativa 
värden. 

Belysningsstyrka

Belysningsstyrkan E anges i lux (lx). Belysnings-
styrka anger vilket ljusflöde (lm) som faller på en 
yta. Förhållandet lux är lumen per m2 (lm/m2). Be-
lysningsstyrkan 1lx uppstår när 1 lumen fördelas 
jämnt över en yta som är 1m2. Det är viktigt att ta 
hänsyn till rummets förutsättningar och inte lita 
fullt ut på att uppmätta lux-värden är tillräckliga 
i alla rum eller för den delen att man behöver så 
mycket ljus som anges i standarder och rekom-
mendationer. Eftersom belysningsstyrka endast 
anger det infallande ljus på en yta är det ytan som 
avgör hur mycket av ljuset vi upplever. 

Luminans

Luminans L mäts i candela (cd) per m2 (cd/m2). Det 
anger den upplevda ljusheten hos en yta vilket 
kan vara ett golv eller intensiteten på en ljuskällas 
yta. Luminansen anger ljusheten på allt vi ser och 
när man arbetar med belysning bör man eftersträ-
va en balans mellan ljus och skuggor. I en exteriör 
anläggning när man ska sätta upp reklamskyltar 
så finns det rekommendationer för vilket lumi-
nansvärde skylten bör ha. För höga värden bety-
der att skylten bli för ljus och då kan bli bländande. 

L J U S T E K N I S K A  B E G R E P P
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Färgåtergivning 

En ljuskällas färgåtergivningsförmåga anges i Ra 
(rendering average) eller CRI (colour rendering in-
dex). Normalt sett jämförs alla ljuskällor mot en 
referensljuskälla och åtta färgprover (R8). Värdet 
mäts på en skala mellan 0-100 där  högsta värdet 
återger färger optimalt. Man bör också ta hänsyn till 
den angivna färgtemperaturen för att göra korrekta 
jämförelser, eftersom  en ljuskälla med 4000K ra80 
inte upplevs på samma sätt som en ljuskälla med 
3000K ra80. Idag är armaturer med LED-ljuskällor 
väldigt vanliga och trots att olika LED-tillverkare 
kan specificera samma värden så kan upplevelsen 
skilja sig markant. Detta beror på olika typer av mät-
tekniker. Idag finns utökade varianter på tester mot 
färgprover där man har utökat färgproverna till R15. 
Detta ger en mer korrekt och exakt bedömning av 
ljuskällans färgåtergivningsförmåga. 

Färgtemperatur 

Färgtemperatur mäts i Kelvin (K) och anger hur 
kallt eller varmt vi uppfattar vitt ljus. Olika ljuskäl-
lor har olika egenskaper. Solljus, glödlampor och 
halogenlampor räknas som temperaturstrålare 
vilket betyder att ljuskällan alstrar ljus genom en 
värmekälla. Där har exempelvis en glödlampa 
normalt 2700K. När det gäller ljuskällor som inte 
alstrar ljus genom upphettning, exempelvis me-
tallhalogen och LED, säger man att de har en kor-
relerad färgtemperatur. Det betyder att man har 
beräknat vilket kelvinvärde ljuskällan har. Lägre 
färgtemperaturer motsvarar ett varmare ljus och 
högre färgtemperaturer motsvarar ett kallare ljus. 

Normalt talar man om en ljuskällas ljusfärg som 
varmvit, vit och kallvit. Detta är en subjektiv upp-
levelse av ljuset och kan upplevas olika. 

Varmvit   <3300K

Vit  3300-5300K

Kallvit >5300K

Färgåtergivning, högtrycknatrium. Högtrycknatrium har en låg fär-
gåtergivning och ger ett monokromatiskt ljus vilket ger ett platt intryck 
då färgerna smälter ihop och det är svårt att urskilja detaljer. 
Fotografi: ÅF Lighting 

Färgåtergivning, metallhalogen. Metallhalogen har generellt en hög fär-
gåtergivning vilket framhäver detaljer och kontraster i gatumiljön. Detta 
är att föredra ur en säkerhetsaspekt vid planering av vägbelysning. 
Fotografi: ÅF Lighting

Olika färgtemperaturer. Olika färgtemperaturer kan drastiskt förändra upplevelsen av en färg på ett objekt. Fotografi: ÅF Lighting

L J U S T E K N I S K A  B E G R E P P
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Belysning
• Fraenkel, C. Ladwig, D. 2013. Rumsskapande, socialt och 

identitetsskapande ljus: Ett holistiskt angreppssätt för ljus-
design i stadsmiljö. Ljuskultur, 2, 34-38,40-41.

• Trygghetsvandring: tankar på vägen. 1. uppl. (2010). Gö-
teborg: Tryggare och mänskligare Göteborg. (referens om 
upplevd trygghet) 

• Westholm, H. Eliasson, T. 2005. Nattens ljus: belysningsstra-
tegier i tätort - från vision till verklighet. Stockholm: Sveriges 
kommuner och landsting.

• Förbättrad utomhusbelysning och brottsprevention, Rapport 
2007:28, Brå Brottsförebyggande rådet 

• SRF – synskadades riksförbund, Policy om fysisk miljö, www.
srf.nu/fragor-vi-driver/fysisk-miljo

• Vidga vyerna - planeringsmetoder för trygghet och jämställd-
het. 2010. Boverket.  
URL: http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/
dokument/2010/vidga-vyerna.pdf

Belysningsteknik
• Annell - Våra vanligaste ljuskällor 2014

• Starby, Lars (2003). En bok om belysning: underlag för plane-
ring av belysningsanläggningar. [Ny, omarb. utg.] Stockholm: 
Ljuskultur. (Tekniska referenser) 

Belysningshistoria

Jan Garnert. 1993. Anden i lampan. Etnologiska perspektiv 

på ljus och mörker. Kalmar stads elverk 50 år, 1908-1958

Stadsplanering, upplevelsen av staden

• Cullen, G. (1961). The Concise Townscape. London: Archi-
tectural Press (rörelse i staden, upplevelsen av stadsrum-
met) 

• Lynch, Kevin (1960). The image of the city. Cambridge, Mass.: 
M.I.T. Press (referens om landmärken mm) 

• Johansson, Sara (2013). Rytmen bor i mina steg [Elektronisk 
resurs]: En rytmanalytisk studie om kropp, stad och kunskap.  
Diss. Uppsala: Uppsala universitet. 
Tillgänglig på Internet: 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-204630

Länkar

Fysisk aktivitet lekplatser

http://news.sciencemag.org/biology/2013/10/how-exerci-

se-beefs-brain

http://well.blogs.nytimes.com/2011/11/30/how-exercise-be-

nefits-the-brain/?_r=1

http://mentalhealthdaily.com/2015/03/30/8-ways-to-increase-

bdnf-levels-brain-derived-neurotrophic-factor/

Kommunala dokument
• Översiktsplan för Kalmar kommun 2013

• Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen  
med omgivande vattenrum 2011

• Grönstrukturen i Kalmar  
– Planeringsunderlag för Kalmar stad utifrån  
ett socialt och biologiskt perspektiv 2010

• Fördjupad översiktsplan för Norrliden strand 2012

• Fördjupad översiktsplan för Södra staden,  
med omgivande kulturlandskap 2015

http://news.sciencemag.org/biology/2013/10/how-exercise-beefs-brain
http://news.sciencemag.org/biology/2013/10/how-exercise-beefs-brain
http://well.blogs.nytimes.com/2011/11/30/how-exercise-benefits-the-brain/?_r=1
http://well.blogs.nytimes.com/2011/11/30/how-exercise-benefits-the-brain/?_r=1
http://mentalhealthdaily.com/2015/03/30/8-ways-to-increase-bdnf-levels-brain-derived-neurotrophic-factor/
http://mentalhealthdaily.com/2015/03/30/8-ways-to-increase-bdnf-levels-brain-derived-neurotrophic-factor/
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8 . 1  I N V E N T E R I N G  I N F Ö R  
F O R T S A T T  A R B E T E

För Kalmars innerstad finns en fördjupning, del 2, av 
belysningsprogrammet som ska vara vägledande 
för hur innerstaden ska belysas. För övriga stadsde-
lar och Kalmars byar har ett arbete påbörjats i form 
av en översiktlig analys över kommunens belys-
ningsanläggningar. Denna del är ett första steg till 
fortsatt arbete med kommunens belysningsarbete.

En slutsats av inventeringen är att kommunens 
belysningsanläggningar generellt inte bidrar till 
sammanhang och identitet. Belysningen på gator-
na är främst planerad utifrån ett bilperspektiv utan 
hänsyn till mänsklig skala eller estetik. Belysnings-
anläggningarna består till stor del av högtrycks-
natriumljus som ger ett platt uttryck och inte lyfter 
fram omgivningen. De flesta armaturer har idag 
dessutom ett kupat glas som ger många av gatu-
belysningsanläggningarna oönskade ljuseffekter 
och som stör utsikterna över omgivningarna.

I följande kapitel redovisas en nulägesbild och 
en övergripande analys gjord utifrån kategorier-
na som används i kapitel 4 Råd och riktlinjer för 
Kalmar kommun. Dessa är följande: Förbindelser; 
Kalmar kuststad; Landmärken, byggnader och 
konstverk; Platser, torg och målpunkter; Entréer; 
Parker och grönområden samt Lekplatser och 
aktivitetsområden. Syftet med analysen är visa 
var man kan förstärka belysningen för att öka 
områdets identitet och tydliggöra förbindelser. 
Utanför Kalmar stad är Trafikverket huvudman för 
en del av belysningsanläggningarna. Vilka dessa 
gator är framgår av nulägeskartorna. 

Analysen har gjorts översiktligt med stöd av Över-
siktsplanen för Kalmar. Resultatet av analysen ger 
förslag på var man med hjälp av belysning kan för-
stärka olika förbindelser, platser, karaktärer och öka 
trygghetskänslan mellan viktiga målpunkter.

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A
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8 . 2  L I N D S D A L

Nulägeskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A
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Analyskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A

1. Lindsdals centrum

2. Aktivitetsparken

3. Gym

4. Fjölebro idrottsplats

5. Garvaregården

1

2

3

4

5
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8 . 3  N O R R A  S T A D E N

Nulägeskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A
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Analyskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A

1. Norrlidens centrum

2. Berga centrum

3. Hansa City

4. Idrottsplats/fotboll 
Bergaviks idrottsplats

5. Tyska vägen handelsområde

6. Norrlidsbastun badplats  
och motionsspår

7. Badplats

8. ???

9. Guldfågeln arena

10.  Berga Vattentorn

11.  Kyrka Heliga Birgitta

12.  Svensknabben

1

23

3

4
4

5

6

7

9

10

11

12
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8 . 4  V Ä S T R A  S T A D E N

Nulägeskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A
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Analyskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A

1. Smedby tågstation

2. Smedby centrum

3. Kalmar flygplats

4. RIdskola

5. Kalmartravet

6. Hembygsgård

7. Bibliotek

8. Kyrka

1

2

3

4

5

6

7

8
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8 . 5  S Ö D R A  S T A D E N

Nulägeskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A
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Analyskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A

1. Rinkabyholmsskolan

2. Södra stadens nya skola

3. Rinkabyholms centrum

4. Elljusspår

5. Kunskapens Ek

1

2

3

4

5
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8 . 6  R O C K N E B Y

Nulägeskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A
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Analyskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A

1. Idrottsplats,  
återvinningsstation

2. Återvinningsstation,  
livsmedelsbutik

3. Idrottsplats

4. Ryssby kyrka

5. Allaktivitetshus

6. Pendlarparkering

7. Busshållsplats

1

2

3

4

5

6

7
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8 . 7  L Ä C K E B Y

Nulägeskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A
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Analyskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A

1. Åby Kyrka

2. Livsmedelsbutik

3. Bygdegården och  
fotbollsplan

4. Åbyvallen idrottsplats

5. Återvinningsstation

1

2

3

4

5
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8 . 8  T R E K A N T E N

Nulägeskarta 

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A
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Analyskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A

1. Tågstation

2. Gym och Restaurang

3. Kyrka

4. Återvinningsstation,  
livsmedelsbutik

5. Idrottsplats

1

2

3

4

5
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8 . 9  L J U N G B Y H O L M

Nulägeskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A
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Analyskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A

1. Ljungbyholms centrum,  
livsmedelsbutik

2. Vårdcentral

3. Sporthall gym,fotboll

4. Konstgräsplan

5. Idrottsplats/motionsspår

6. Ljungby kyrka

7. Hembygsgård,  
sädesmagasinet

1
2

3

4

5

6 7
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8 . 1 0  T V Ä R S K O G

Nulägeskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A
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Analyskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A

1. Bygdegård

2. Busshållsplats  
och återvinningsstation

3. Idrottsplats

1

2

3
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8 . 1 1  P Å R Y D

Nulägeskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A



109

Analyskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A

1. Idrottsplats

2. Mack

3. Folkets park - dansbana

4. Karlslunda kyrka

5. Återvinningsstation

6. Centrum, livsmedelsaffär,  
café, bibliotek

7. Ossians damm

8. Friluftsbad

1

2 3

4

5

6

7
8
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8 . 1 2  V A S S M O L Ö S A

Nulägeskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A
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Analyskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A

1. Idrottsplats

2. Livsmedelsbutik

3. Hagby kyrka

1

2

3
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8 . 1 3  H A G B Y  K O L B O D A

Nulägeskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A
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Analyskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A
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8 . 1 4  H A L L T O R P

Nulägeskarta 

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A
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Analyskarta

Ö V E R S I K T L I G  A N A L Y S  F Ö R  K A L M A R  O C H  B Y A R N A

1. Idrottsplats

2. Livsmedelsbutik,  
återvinningsstation

3. Gamla brandstationen

4. Halltorps kyrka

1

2

3

4
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1.1 Bakgrund
År 2013 fick Samhällsbyggnadsnämn-
den i Kalmar kommun uppdraget att 
tillsammans med Kalmar Energi AB 
och Servicenämnden ta fram en plan 
för hur kommunen ska arbeta med of-
fentlig belysning. Uppdraget är att fram 
en tydlig plan för hur belysningen ska 
tas om hand utifrån aspekter som trygg-
het, trafiksäkerhet, estetik, miljö och 
stadsutveckling. Under 2015 påbörjades 
arbetet med ett belysningsprogram för 
Kalmar kommuns gator och offentliga 
platser. Belysningsprogrammet utgörs 
av två delar där ”del 1” är ett övergri-
pande program som lägger grunden 
för hur kommunen ska arbeta med 
belysningsplanering. Parallellt med detta 
arbete har denna fördjupning, ”del 2” 
för Kalmar innerstad tagits fram. 

1.2 Syfte
Syftet med belysningsprogrammet är 
att skapa en sammanhållen syn på hur 
Kalmar kommun ska arbeta med belys-
ning. Arbetet med belysning ska utgå 
från människans behov och eftersträva 
balans mellan funktionella, estetiska, 
miljömässiga och ekonomiska aspekter. 
Programmet ska öka medvetenheten 
om belysningens betydelse i kommunen 
och skapa en helhetsbild för den som 
planerar och utformar belysningsan-
läggningar i Kalmar. Belysningspro-
grammet syftar till att åstadkomma en 
tryggare, säkrare och vackrare stad.

Fördjupningen ska fungera som ett pla-
neringsunderlag med råd och riktlinjer 
för belysningen i Kalmar innerstad.

1.3 Avgränsning
Fördjupningen är vägledande för in-
nerstadens belysning. Innerstadens 
geografiska avgränsning följer Kalmar 
kommuns översiktsplan enligt indel-
ningen av stadens fem delar. I belys-
ningsprogrammet för Kalmar kommun 
2016, ”del 1” beskrivs övergripande 
strategi och grundprinciper för belys-
ning, koncept för gatubelysningen i 
Kalmar samt ljustekniska begrepp vilket 
ger en helhetsbild för hur man ska pla-
nera belysning.

1.4 Introduktion 
Ljus är en förutsättning för att vi visu-
ellt ska kunna orientera oss i vår omgiv-
ning eftersom det hjälper oss att avläsa 
rum, form, beräkna avstånd och urskilja 
hinder i vår väg. Ljuset ger oss också 
information kring olika föremål och de-
taljer som till exempel att kunna avläsa 
människors ansikten. 

Kalmar kommun har uttryckt ett mål 
att bli landets tryggaste residenskom-
mun vilket ställer krav på kommunens 
belysningsplanering. Trygghetsupp-
levelsen och tillgängligheten ska vara 
god för människor som använder kom-
munens offentliga rum efter mörkrets 
inbrott. 

Jan Gehl menar att då man vill ut-
forma ”levande, trygga, hållbara och 
hälsosamma städer så är goda prome-
nadmöjligheter en förutsättning för 
stadens liv” (Gehl 2009 s. 19). I Norden 
är det mörkt en stor del av året och 
framförallt under den tiden som de 
flesta människor har möjlighet att vistas 
utomhus på väg till arbete, skola och för 
att utöva fritidsaktiviteter. 

När vi planerar våra städer hamnar ofta 
ljusets upplevelsevärden i skymundan 
och vi förlitar oss istället på fysiska 
mätetal. Många av dagens ljusmiljöer är 
ofta dåligt anpassade för människans 
behov eftersom en funktionell trafik-
belysning länge har varit dominerande 
i de offentliga miljöerna. Det pågår en 
förändring kring detta synsätt då detalj- 
och effektbelysning blir allt vanligare 
när det gäller belysningsplanering. Den-
na utveckling ställer nya kvalitetskrav på 
belysningen som är viktig för att för-
bättra livskvalitet, ge ökad trygghet och 
bidra till en positiv stadsutveckling.
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Idag pågår ett paradigmskifte inom 
belysningsteknologin. Införandet av 
LED som ljuskälla betyder inte bara ett 
byte av teknologi utan också en helt ny 
drift- och underhållsstruktur. När nya 
teknologier och styrsystem införs är det 
viktigt att inte glömma visuell komfort, 
kvalitet och optimering av ljusfördel-
ning. 

I Kalmars kommun ska belysningen 
planeras utifrån ett gemensamt synsätt 
med fokus på hållbarhet, funktion och 
estetik där människan är i centrum. 

Kalmars belysningsprogram utgår från en helhetssyn med fokus på 
hållbarhet, funktion och estetik där människan är i centrum. 

Denna helhetssyn ska säkra att alla de komplexa parametrar som 
kännetecknar en attraktiv och hållbar visuell miljö är inarbetade i 
varje belysningsprojekt, i en noggrann balans mellan ljusets funktion, 
estetik, miljö och ekonomi. I begreppet hållbarhet inkluderas sociala, 
ekonomiska och miljömässiga aspekter som alla är viktiga för att få en 
attraktiv och hållbar kommun.
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2.1 Inledning
I maj 2015 genomförde ÅF Lighting en 
workshop i Kalmar tillsammans med 
representanter från kommunen, Kalmar 
länsmuseum och Kalmar Energi. Efter 
denna workshop, och med översiktsplan 
för Kalmar, fördjupad översiktsplan för 
Kvarnholmen samt belysningsprogram 
för Kalmar kommun 2016 som under-
lag, har miljöerna i Kalmar innerstad 
kategoriserats. 

De råd och riktlinjer för utformning av 
belysningsanläggningar som presenteras 
i denna fördjupning baseras på följande 
kategorisering: 
• Förbindelser 
• Kalmar Kuststad
• Landmärken, byggnader och konstverk
• Torg, platser och målpunkter
• Entréer
• Parker och grönområden
• Lekplatser och aktivitetsområden
 
Inom varje kategori ges generella råd 
och riktlinjer för belysning. Det är tänkt 
som ett stöd i kommunikationen med 
belysningskonsulter och ger vägledning 
då man planerar framtida belysningsan-
läggningar i Kalmar innerstad. 

I ett tidigt skede av planeringsproces-
sen bör ljusets syfte och funktion de-
finieras. Detta för att man ska kunna 
utvärdera befintliga ljusmiljöer och ta 

fram förslag på förbättringar, alternativt 
helt nya belysningslösningar. I belys-
ningsprogrammet ”del 1” beskrivs hur 
begreppen, socialt, rumsskapande och 
identitetsskapande ljus kan användas 
för att beskriva ljusets uppgift. De tre 
begreppen är tätt sammankopplade och 
kan inte helt särskiljas, men de har olika 
stort värde beroende på platsen och typ 
av belysningsanläggning. I belysnings-
planeringen bör man sträva efter att 
uppfylla råden och riktlinjerna i belys-
ningsprogrammet.

2.1.1 Socialt ljus
Socialt ljus används för att: 
• Ta fram detaljer och vertikala ele-

ment som träd, samt lyfta fram den 
mänskliga skalan

• Skapa attraktiva stråk och mötesplat-
ser med mjukt ljus där människor 
vistas.

 
Ljuset ska vara varmt och behagligt att 
vistas i. Detta ljus förhöjer det sociala 
värdet på torg, platser och målpunkter, 
det lockar dit människor och hjälper 
dem att avläsa varandras ansiktsuttryck 
i en attraktiv miljö. För gående och 
cyklister spelar det sociala ljuset också 
stor roll längs innerstadens förbindelser. 
Här är det viktigt att ta fram detaljer i 
stadsrummen och framhäva vertikala 
element, exempelvis träd, för att skapa 
så kallade platsbildningar.

2.1.2 Rumsskapande ljus
Rumsskapande ljus används för att: 
• Skapa och definiera ”rum” inom 

öppna ytor som torg och parker eller 
längs ett stråk

• Gestalta en visuell hierarki i stads-
rummet

• Markera landmärken och karaktärs-
skapande objekt  

• Framhäva viktiga vyer.
 
Det rumsskapande ljuset är viktigt för 
att synliggöra staden och skapa trygga 
och vackra mötesplatser. Genom att 
framhäva viktiga byggnader, landmär-
ken och förbindelserna i staden under-
lättar man för människor att orientera 
sig. I Kalmar är det viktigt att bevara 
karaktäristiska vyer över staden för att 
man ska känna igen sig. Genom att 
belysa kulturhistoriska byggnader mer 
än exempelvis butiker kan man skapa 
en visuell hierarki i stadsrummet där de 
kulturhistoriska byggnaderna får ta mer 
plats. 
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2.1.3 Identitetsskapande ljus
Identitet för en stad kan skapas ge-
nom ljussättning som: 
• Lyfter fram innerstadens olika karak-

tärer 
• Berättar om stadens historia och 

Kalmars läge vid vattnet
• Lyfter fram statyer, arkitektoniska 

detaljer och särskilt viktiga byggna-
der

• Arbetar medvetet med unik mörker-
identitet. 

 
Det identitetsskapande ljuset ska för-
medla Kalmars kulturhistoria. I stads-
kärnan finns en kulturhistorisk identitet 
som är viktig att bevara och förstärka. 
Ljuset ska framhäva utvalda historiska 
byggnader och konstverk i staden för 
att ge platser karaktär. Kalmar ligger vid 
vattnet och är byggd på öar. Det har ett 
högt värde för livskvaliteten och upp-
levelsen av staden i dagsljus. På kväl-
len ska ljuset bevara denna upplevelse. 
Belysningsanläggningens uttryck längs 
Kalmars förbindelser kan i dagsljus för-
medla något om Kalmars identitet. 

Visby, Stora Torget. Mjukt ljus som skapar attraktiv mötesplats.  
Fotografi: Åke E:son Lindman

Hilleröd, Danmark. Staty. Fotografi: ÅF Lighting Frederiksberg, Nya Platser. Vertikal belysning och effekter för identitet och för att tydliggöra torgets gränser. 
Fotografi: Ulf Celander

Helsingborgs Strandpromenad. Fotografi: Ulf Celander Olso, Astrup Fearnley museum. 
Belysning av landmärken.  
Fotografi: Tomasz Majewski
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2.2 Förbindelser
Belysningsprogrammet ska medverka 
till att skapa lättillgängliga och attraktiva 
förbindelser i Kalmar. Förbindelserna är 
av många olika slag. Det kan röra sig om 
stråk med gång- och cykelbanor, trafik-
nät för bilar eller kollektivtrafik.  
Programmet behandlar även några 
”specifika förbindelser”. 

Många av förbindelserna är beroende 
av gatubelysning för att fungera när det 
är mörkt. Gatubelysningen bör alltid 
planeras så att ljuset ger bästa möjliga 
förutsättningar att se den omgivande 
staden utan bländning och störande 
ljuspunkter. I mörker ska stadens vyer, 
byggnader och landskapliga strukturer 
kunna avläsas på bästa sätt eftersom de 
utgör själva identiteten. I dagsljus bör 
dock belysningsanläggningen, i form av 
stolpar och armaturer, användas aktivt 
för att bidra till stadens identitet, utgöra 
ett positivt inslag i stadsbilden och sam-
tidigt tydliggöra olika förbindelser.

Landskapet och gatans bredd och ut-
formning signalerar vilken typ av ka-
raktär gatan har. Den beskriver för oss 
vilken miljö vi befinner oss i, dvs. om vi 
är inne i en stadskärna eller i ett ytter-
område. Utformningen förmedlar också 
om det är en hög- eller en låghastig-
hetsgata. Med belysning kan vi påverka 
intrycket av miljön. Olika stolphöjder 
mellan huvudgator och lokalgator kan 

hjälpa oss att instinktivt förstå vår om-
givning. Lägre belysningsstolpar kan få 
oss att sakta ned, medan högre stolpar 
får oss att associera till större vägar och 
därmed köra fortare. När en ny belys-
ning ska planeras är det ofta bra att titta 
på om det även ska vidtas åtgärder i 
omgivningen för att förbindelsen ska få 
den karaktär man önskar.  

De stora infartsvägarna, större stadsga-
tor och ringleden bildar tillsammans ett 
viktigt nät av förbindelser i Kalmar in-
nerstad, framförallt för bilarna. Kalmars 
stora infartsleder har olika karaktär och 
leder människor vidare in till innersta-
den på olika sätt. Längs Södra vägen 
är det inte förrän gatan ändrar utform-
ning vid korsningen med Stensövägen 
som man kan ana att man närmar sig 
centrum. Erik Dahlbergs väg genomgår 
i skrivande stund en omvandling där ga-
tan smalnas av, förses med längsgående 
parkeringsplatser och får bredare gång- 
och cykelbanor. Denna typ av åtgärder 
har stor betydelse för gatans uttryck. 
Belysning kan förstärka innerstadska-
raktären ytterligare. 

Esplanaden, som är en av de stora 
stadsgatorna, signalerar redan idag att 
man befinner sig i centrala Kalmar. Det 
är ett vackert men outnyttjat gatustråk, 
vars trädallé bör framhävas med hjälp 
av belysning. Vackra träd finns även i 
grönområdena omkring Norra vägen. En av- och påstigningszon markerad på ett poetiskt sätt. Fotografi: Lars Bahl
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Efter korsningen Galgatan/Gröndals-
vägen läggs pelarformiga stadsträd till 
gatubilden, vilket medverkar till att 
förmedla ett intryck av stadskärna, men 
innan dess finns inget i omgivningen 
som avslöjar att förbindelsen leder in till 
Kalmar innerstad. Här kan belysnings-
anläggningens uttryck i dagsljus därför 
spela en stor roll. 

Gatorna på Kvarnholmen, i Gamla stan 
och villagatorna, utgör förbindelser 
som har en annan funktion för rörel-
serna i staden än de stora infartslederna 
har. Dessa förbindelser spelar en stor 
roll för människor som rör sig i staden. 
Det samma gäller för stadens gång- och 
cykelbanor. Kalmar har korta avstånd 
mellan stadsdelarna och små topogra-
fiska variationer. Det finns alltså goda 
förutsättningar att skapa en attraktiv 
cykel- och promenadstad. 

Programmet lägger vikt vid att sätta 
människans behov i centrum och därför 
presenteras förslag på hur förbättringar 
kan genomföras längs till exempel gång- 
och cykelbanor för att de ska upplevas 
som tryggare och säkrare att färdas på. 

De ”specifika förbindelserna” är cen-
trala för trivseln i staden som exempel-
vis, det ”grönblå” stråket längs vattnet. 
Denna förbindelse är mer komplex och 
återkommer även i avsnitt 2.3 Kalmar 
kuststad och 2.7 Parker och grönområ-

den, som tillsammans ger en bild av hur 
detta stråk ska behandlas belysnings-
mässigt. Andra liknande stråk vid vatt-
net är det omkring Malmfjärden och det 
som omfamnar Kvarnholmen. Genom 
den nya planerade bron till Laboratorie-
holmen skapas även en koppling mellan 
Kvarnholmen och Laboratorieholmen 
med ett stråk vidare till Varvsgatan och 
tillbaka till Kvarnholmen via Ängöbron. 

Ibland kan en väl avbländad belysning som endast belyser körbanan behöva kompletteras med belysning som 
framhäver delar av omgivningen, för att bidra till trygghet. Fotografi: ÅF Lighting
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2.2.1 Befintlig situation
Idag bidrar belysningsanläggningarna 
generellt inte till sammanhang och iden-
titet. Belysningen på bilvägarna är i de 
flesta fall planerad utifrån funktion ur ett 
bilperspektiv, utan hänsyn till mänsklig 
skala eller estetik. 

Belysningsanläggningarna består idag 
till stor del av högtrycksnatriumljus. 
Detta brandgula ljus ger ett platt uttryck 
som inte lyfter fram stadens vackra vari-
ationer. I en mindre del av anläggningen 
förekommer kvicksilverljuskällor, som 
genom ekodesigndirektivet förbjöds i 
april 2015, och för övrigt inte heller ger 
en god färgåtergivning. Dessa ljuskällor 
förekommer på delar av Kvarnholmen i 
gamla traditionella armaturer, så kallade 
”byhattar”.

Då man använt armaturer med kupat 
glas ger många av gatubelysningsan-
läggningarna idag oönskade ljuseffekter, 
som stör utsikterna över det omgivande 
vattnet och staden.

Vissa cykelbanor är idag belysta med 
spilljus från intilliggande vägbelysning, 
vilket kan vara ett problem om belys-
ningen byts ut till armaturer bestyckade 
med LED. 

Längs Ängöleden anar man Kalmar när 
man ser småbåtshamnen vid Ängö. I 
dagsläget signalerar gatans utformning 
och belysning inget om närheten till 
staden. 

Esplanaden. En av Kalmars infartsvägar mot stadskärnan. Belysningen är planerad endast för att 
ge ett jämnt ljus i hela rummet. Upplevelsen blir väldigt platt och intetsägande vilket inte skapar 
en tydlig riktning och definition av rummet. Fotografi: ÅF Lighting och Jan Magnusson
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Vy längs Ölandskajen. Vägbelysningen med kupat glas skapar lysande punkter och stör vyn mot 
slottet. Fotografi: ÅF Lighting och Jan Magnusson

Norra långgatan. Armaturerna längs detta stråk lyser upp fasaderna med ett jämnt ljus vilket 
ger en platt ljusbild. Belysning saknas på de rumskapande elementen, som cykelställ, bänkar 
och träd. I dagsljus ger armaturerna och stolparna ett trist och vardagligt uttryck. Fotografi: ÅF 
Lighting och Jan Magnusson
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2.2.2 Råd och riktlinjer
Unikt koncept centralt för tydliga 
förbindelser

Om man vill tydliggöra nätverket av för-
bindelser i Kalmar innerstad är det vikti-
gaste rådet att ta fram ett unikt koncept. 
En röd tråd ska gå genom belysningen 
av gator och cykelbanor, så att anlägg-
ningen såväl i dagsljus som i mörker 
underlättar orientering och bidrar till att 
förstärka Kalmars identitet. När man 
tillämpar konceptet kan man använda 
standardmaterial, men genom att kon-
sekvent använda en särskild färg på 
materialet kan det bli en del av stadens 
eller stadsdelens identitet. I Belysnings-
programmet redovisas olika möjligheter 
för ett Kalmarspecifikt koncept.

Varvsholmen, med sin tidstypiska 
bebyggelse, har en egen belysning med 
röda stolpar som ger området identitet. 
Rekommendationen är att den inte förs 
vidare till den övriga innerstaden, utan 
även i framtiden associeras med  
Varvsholmen.

Ljustekniska krav
Gatubelysningen i Kalmar innerstad 
bör minst uppfylla gällande minimikrav 
som är beskrivna i Vägbelysningshand-
boken (Trafikverket 2014) samt Vägar 
och Gators Utformning, 2015 (VGU). 
Här specificeras exempelvis krav som 
rör belysningsstyrkor, bländning och 
regelmässighet.

Armaturer och ljuskällor
Belysning för bilvägar samt gång- och 
cykelbanor ska ha plant glas med hori-
sontell ljusöppning, utom i de fall den 
utgörs av lyktor. 

Starkt lysande armaturer med opalise-
rande armaturhus ska inte förekomma. 
Istället ska man använda avbländade 
armaturer, för att inte störa de viktiga 
utsikterna i Kalmar. Undantagsvis kan 
en armatur med ett svagt lysande ar-
maturhus placeras där man vill skapa 
en viss karaktär, eller där det är av stor 
betydelse att ge visuell ledning. Detta 
skulle kunna vara aktuellt i begränsade 
miljöer som inte ligger i direkt anknyt-
ning till vatten, exempelvis i Gamla Stan 
eller de väldefinierade gaturummen inne 
på Kvarnholmen. Även på huvudcykel-
vägarna skulle svagt lysande armaturhus 
kunna ge visuell ledning och göra att 
människor lättare hittar dessa förbindel-
ser.

Ljuskällorna bör vara LED, 2700-3000 
K. Ljusfärg ≥ 3000 K harmonierar inte 
med karaktären i Kalmar innerstad eller 
med de gamla historiska miljöerna.

Belysningsanläggningens uttryck
Uttrycket på stolpar och armaturer bör 
relatera till Kalmars identitet. Exempel-
vis rekommenderar vi inte armaturer 
med futuristisk design, utan klassiska, 
rena former harmonierar bättre  

med omgivningen och stärker Kalmars 
identitet. 

Rekommendationen är att stolpar och 
armaturer som används i innerstaden 
ska vara infärgade i en mörk nyans. Det 
skapar större harmoni med de äldre 
miljöerna, jämfört med exempelvis gal-
vaniserade stolpar, och bidrar samtidigt 
till en tydligare identitet. 

Riktlinjer för respektive typ av  
förbindelse
Infartsleder och större stadsgator:
Belysningen bör ha ett uttryck som sig-
nalerar att man är i Kalmar och skapa 
en naturlig förbindelse in till Kalmar 
stadskärna. 

Längs infartslederna och de större 
stadsgatorna är det viktigt att inte an-
vända för höga stolpar, utan välja en 
höjd som passar Kalmars identitet och 
kan följa vägsträckan in mot stadskär-
nan. Stolphöjden kan i vissa fall bli 
lägre längs sträckan när man närmar sig 
centrum, men som regel bör man välja 
en så låg stolpe som omgivning och 
ljustekniska krav tillåter.

Ju närmare stadskärnan man kommer, 
desto viktigare blir det att göra för-
bindelserna attraktiva för cyklister och 
gående. Genom att belysa träd och 
urbana element längs gatorna kan man 
ge gatumiljöerna en särskild karaktär 

som uppfattas av bilister, cyklister och 
fotgängare. 

Placeringen av belysningsstolpar på-
verkar gatans uttryck. En dubbelsidig 
placering eller mittplacering ger ofta ett 
mer möblerat intryck än en ensidig. En 
sådan placering kan användas för att 
ge gatan en mer stadsmässig karaktär, 
när inte omgivningen i övrigt signale-
rar detta. Det ger också möjlighet att 
använda lägre stolphöjder, vilket passar 
miljöerna i Kalmar.



13

Genom olika stolphöjder kan man skilja olika gatutyper åt och berätta något om dem. 
Det finns också en röd tråd i stolparnas och armaturernas uttryck.  Fotografi: ÅF Lighting

Välavbländade armaturer gör att miljön kommer i fokus 
 istället för belysningspunkterna. Ögat kan här lättare 
slappna av och läsa av omgivningen än om armaturen hade 
haft ett kupat glas eller lysande armaturdelar.  
Fotografi: Halvor Gudim

Exempel på hur låg stolphöjd och armatu-
rens uttryck kan bidra positivt till miljön. 
Fotografi: ÅF Lighting

Exempel på belysning med plant glas och horisontell ljusöppning. Fotografi: ÅF Lighting
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Stadsgator
Exempel på stadsgator är Trädgårdsga-
tan och Tullslätten . Intrycket av gator-
na påverkas stort av belysningen både 
på kvällen och i dagsljus. På båda dessa 
kan man genom att arbeta medvetet 
med belysningsanläggningens uttryck 
skapa en mer attraktiv miljö för cyklis-
ter och gående. 

Villagator och andra mindre gator
På villagator och andra mindre gator 
bör man ta hänsyn till den mänskliga 
skalan när man planerar belysningen. 
Det innebär bland annat lägre stolpar. 
Störande ljus in i bostäder ska undvikas 
eller begränsas genom rätt val av arma-
tur, avbländning samt genom noggrann 
placering av belysningsstolpar/fasad-
monterad belysning.

Gång- och cykelbanor
Nätet av gång- och cykelbanor består 
av gångbanor, huvudcykelbanor och 
lokala cykelbanor. Belysningen ska, i 
linje med satsningarna i projekt ”Kal-
mar cykelstad” förbättra cyklisternas 
och fotgängarnas villkor. De hållbara 
färdsätten ska därför prioriteras i belys-
ningsplaneringen. För att göra det att-
raktivt att färdas med cykel eller till fots 
bör man fokusera på säkerhet, fram-
komlighet och trygghet, samtidigt som 
man skapar stämningar och upplevelser. 

I de fall då cykelbanor går igenom 

parker bör samma armatur användas i 
parken som längs den övriga sträckan, 
för att skapa helhet och en tydligare 
förbindelse.

För att få ett mer attraktivt stråk att 
färdas på när det är mörkt kan man ljus-
sätta valda delar av omgivningen i par-
ken, förutom själva cykelbanan. Detta 
beskrivs mer utförligt i avsnittet Parker 
och grönområden.

Då man ersätter äldre vägbelysning och 
då använder modernare teknik som 
LED, bör man lägga upp en plan för 
de cykelbanor som idag blir belysta av 
spilljus från gatubelysningen. Detta för 
att säkra att de inte läggs i mörker utan 
fortfarande kan fungera som viktiga 
förbindelser. Till exempel är rekom-
mendationen att man installerar separat 
cykelvägsbelysning längs cykelbanan 
utmed Ängöleden. 

Gator på Kvarnholmen
Kvarnholmen är kulturhistoriskt viktig 
och en av Europas bäst bevarade be-
fästningsstäder från 1600-talet, med en 
tydlig rutnätsstruktur av gator, kantade 
av många gamla och karaktäristiska 
byggnader. Gatorna skapar en unik 
och sammanhållen miljö. De tydliga 
gaturummen är både bostadsgator och 
shoppinggator. För dessa bör man ta 
fram en enhetlig belysningsprincip som 
utnyttjar de karaktäristiska kvaliteterna 

så att fasaderna blir en synlig del av 
gatumiljön, även under de mörka tim-
marna. 

Vid planering av ny belysning kan det 
vara en god idé att involvera fastighetsä-
gare, butiksägare och boende i delar av 
processen. Detta eftersom den samlade 
ljusbilden inte bara påverkas av gatu-
belysning utan även av skyltbelysning, 
ljus från skyltfönster och belysning vid 
entréer till bostäder, butiker mm. Det 
bör tas fram enkla riktlinjer för denna 
belysning så att den bidrar till gaturum-
mens karaktär.

På vissa sträckor kan integrerad be-
lysning i olika urbana element, som 
parkbänkar och räcken, vara ett sätt att 
skapa naturliga mötesplatser och bidra 
till en intim karaktär. 

Här avses inte Stationsgatan, Skepps-
brogatan eller Södra Kanalgatan. De 
kategoriseras istället som stadsgator ef-
tersom de inte är lika tydligt avgränsade 
av fasader och dessutom ligger utanför 
befästningsmurens ursprungliga läge.

Gator i Gamla stan
Här är uttrycket i dagsljus, kvaliteten 
på ljuset och armaturens eventuella 
framträdande i mörker otroligt viktig 
för att helheten ska harmoniera. Ska 
armaturhuset vara synligt i mörker bör 
man välja en armatur med svagt lysande 

armaturhus, plant glas och horisontell 
ljusöppning. Längs vissa av gatorna 
finns idag den gamla ”byhatten” mon-
terad på en böjd arm. En ny gatubelys-
ning skulle i sin design kunna utgå ifrån 
dess form. I undantagsfall kan lyktor 
användas. Lyktorna måste vara bländ-
fria och bör endast placeras på utvalda 
platser.
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Gatans bredd, utformning och höjden på belysningsstolparna ger 
signaler om gatans hastighet och typ. Fotografi: ÅF Lighting

Som regel bör en så låg stolpe som möjligt användas. Den låga 
stolpen bidrar till en mer intim gatumiljö än om stolpen hade varit 
högre. Fotografi: ÅF Lighting

En stolpe och armatur som infärgas exempelvis i mörkgrått smälter 
bättre in i sin omgivning än en galvaniserad stolpe med exempel-
vis ljust grå eller vit armatur. Fotografi: ÅF Lighting

Grorudparken, Oslo. Låga stolpar skapar en intim känsla 
längs denna gångväg. Fotografi: Tomasz Majewski

Kungsgatan, Stockholm. En unik armatur tillsammans med en upplättande belysning av 
fasaderna ger detta gaturum sin egen identitet.  Fotografi: ÅF Lighting

En modern armatur med svagt lysande armaturhus kan 
passa bra in i äldre miljöer. Fotografi: ÅF Lighting
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Specifika förbindelser
Alla förbindelser är viktiga för flödet 
i Kalmar innerstad. De mer komplexa 
förbindelserna, som här beskrivs som 
”specifika förbindelser”, kräver särskilt 
arbete. De bör betraktas inte bara som 
stråk utan som föränderliga rum, där 
siktlinjer, vyer och viktiga element som 
byggnader och vegetation kan fram-
hävas. Vart och ett av dessa rum ska 
analyseras i sin helhet innan ny belys-
ning planeras. 

Längs de specifika förbindelserna kan 
det vara svårt, och kanske heller inte 
önskvärt, att skapa en tydlig röd tråd 
genom belysningen. Här ska man istäl-
let fokusera på att göra stråket tydligt 
och attraktivt genom olika typer av be-
lysning. Oavsett om stråket går genom 
ett varierat landskap eller inte kan man 
använda belysning för att leda männ-
iskor vidare och underlätta för dem att 
orientera sig.

”Blå och gröna stråk” omkring vattnet
De för staden viktiga stråken längs 
gränsen mellan grönskan och vattnet. 

Rekreationsstråket omkring Malmfjärden
Detta är inte bara ett viktigt vattenrum 
utan utgör också en viktig förbindelse 
för barn som ska till och från skolan  
eller idrottsaktiviteter vid Norrgård. 
Här bör trygghet och social interaktion 
få stort fokus när ny belysning planeras. 

Rekreationsstråk runt Laboratorieholmen
Belysningen av bron bör övergå i en 
belysning som utnyttjar grönskan på 
Laboratorieholmen. Att arbeta med  
belysning i anslutning till Kattrumpan 
och Klapphuset är också en del av att 
göra detta stråk attraktivt.

Cykelvägen Bergabanan
Bergabanan är en del av huvudcy-
kelstråket. Dess läge på en gammal 
järnvägsbank utan intilliggande gator 
ger unika förutsättningar att skapa ett 
attraktivt upplevelsestråk. Cykelvägen 
bör få god belysning, och utvalda delar 
av omgivningen bör accentueras för att 
underlätta för människor att orientera 
sig.

”Skolstråket” 
Detta är ett komplext stråk som 
sträcker sig från Kvarnholmen och 
Universitetet via Larmgatan och Träd-
gårdsgatan, upp till Norra Malmen med 
dess idrottsanläggningar. Det stora 
behovet av att färdas längs detta stråk, 
och problematiken med storskalig be-
byggelse utan bostäder, gör belysningen 
extra viktig. En god gatubelysning kan 
kompletteras med belysning som med-
vetet utnyttjar vertikala ytor som bygg-
nader eller de fina stadsträden omkring 
Malmbron och längs Skyttegatan. Att 
framhäva entréer till byggnader hjälper 
också till att synliggöra omgivningarna 
och bidrar till trygghet. 

Storgatan
Storgatan skär igenom Kvarnholmen 
och är en viktig förbindelse i öst-västlig 
riktning, som i framtiden kommer att 
fortsätta ut på bron över till Laborato-
rieholmen. En framtida belysning bör 
hantera områdets varierande karaktär, 
med både bostäder och shoppingstråk. 
Gatan passerar genom viktiga målpunk-
ter som Larmtorget samt Stortorget 
med Domkyrkan.

Kaggensgatan 
Shoppingstråk och Kvarnholmens vik-
tigaste länk i nord- sydlig riktning med 
köpcentret Baronen som viktig mål-
punkt i söder. 

Stråket runt Kvarnholmen
Stråket skapar ett attraktivt, varierande 
och unikt stadsrum som är karaktäris-
tiskt för Kalmar och en viktig del av 
stadens identitet. 

Stråket mellan Kvarnholmen och Slottet till 
Gamla Stan via Stadsparken
Ett stråk där vyerna är viktiga. I över-
gången mellan Järnvägsgatan och Stads-
parken bör belysningen hjälpa till att 
skapa ett inbjudande och tydligt stråk.

En gångväg belyst med välavbländade strålkastare som 
också belyser delar av omgivningen skapar en stämnings-
full förbindelse i ett grönområde. 
Fotografi: Tomasz Majewski

Att belysa vertikala objekt i anslutning till ett stråk bidrar 
till att tydliggöra rumsligheter och skapa mer inbjudande 
miljöer. Fotografi: Martin Nordmark
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2.3 Kalmar kuststad
Kalmars läge vid vattnet är en stor del 
av stadens identitet. Det är en kvalitet 
som ska värnas om och arbetas med-
vetet med när belysning planeras.  
Belysningen ska tydliggöra Kalmars 
kustnära läge och visa att Kalmar består 
av flera sammankopplade öar. 

Belysningen i Kalmar innerstad ska 
planeras med utgångspunkt i de ut-
maningar som finns med belysning 
vid vatten. Dessa utmaningar handlar 
framförallt om att motverka bländning 
och bevara utsikter och ostörda vyer 
från land såväl som vatten. Andra ne-
gativa effekter av belysning kan uppstå 
på dagen då belysningsmaterial riskerar 
att förstöra de naturliga kvaliteter som 
finns. En ostörd utsikt över ett mörkt 
vatten eller en vacker vy mot Kalmar 
Slott och andra landmärken är viktiga 
att ta utgångspunkt i vid planering av 
belysningen. Även de sammanhängande 
miljöer som omger Systraströmmen är 
viktiga att bevara.

Slottsfjärden är ett vattenrum som har 
särskild status tack vare Kalmar Slott 
och det gröna stråket med Stadspar-
ken och Sylvanderparken. Rummet blir 
i framtiden ännu viktigare i och med 
utvecklingen av universitetet och be-
lysningen omkring vattenrummet bör 
förstärka dess gränser utan att störa vyn 
mot slottet. 

Ett annat slags vattenrum som var-
samt  behöver definieras under de 
mörka timmarna är rummet omkring 
Malmfjärden. I framtiden ska detta bli 
en attraktiv vandringsled över några 
av Kalmars öar, även under de mörka 
timmarna. Här är utsikten mellan norra 
Kvarnholmen och Lindö, tillsammans 
med vyerna mellan Fredriksskans i väs-
ter och Ängö i öster, mycket viktig för 
upplevelsen av samspelet mellan stad 
och landskap. 

Områden som prioriteras är miljöerna 
omkring och vid Kvarnholmen. Här 
kan nämnas det stämningsfulla och 
vackra stråket runt Systraströmmen och 
rummet mot Fredriksskanskanalen. Här 
är avsaknaden av bostäder, och det fak-
tum att byggnaderna vänder baksidan 
till, en utmaning för områdets attraktivi-
tet på kvällen. Hela stråket längs befäst-
ningsvallen samt det gröna området vid 
Kattrumpan bör också  
planeras på ett varsamt och medvetet 
sätt gällande belysning. 

För att tydliggöra ö-landskapet bör bro-
arna tänkas in i en samlad komposition 
och framhävas med belysning. Belys-
ningen av broarna skapar en rumslighet 
i staden och blir till orienteringsmärken 
och vackra element i vyerna. Ölands-
bron har här en särskild status och var 
tidigare ett starkt landmärke även under 
de mörka timmarna. Efter den senaste 

belysningsrenoveringen har belysningen 
ersatts med ledljus i avbländande arma-
turer vilket gör att bron inte framträder 
som tidigare i mörker. En belysning 
av den nya bron mellan Kvarnholmen 
och Laboratorieholmen är essentiell. 
Dels för att skapa en attraktivitet men 
framförallt för att visuellt binda ihop de 
båda öarna och tydliggöra vattenland-
skapet. 

Laboratorieholmen är lummig men 
ligger idag helt i mörker. För att säkra 
en trygg och attraktiv förbindelse mel-
lan Kvarnholmen och Varvsholmen via 
Laboratorieholmen bör denna belysas. 

I Kalmars hamnar ska omfattningen 
av en belysning planeras och utformas 
med största respekt för vattnet och 
respektive hamns unika förutsättningar. 
Här kan nämnas Ängö fiskeläge och 
Stensö fiskehamn. Gästhamnen vid uni-
versitetet ska ses som en del av stadens 
belysning där den på sikt kan spela en 
viktig roll för en attraktiv och levande 
miljö omkring universitetet.

I Kalmarsundsparken och andra fri-
luftsområden vid vattnet ska belysning-
en begränsas till ett minimum för att 
inte hindra utsikten och för att behålla 
de naturliga vyerna. 
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2.3.1 Befintlig situation
Kalmars belysning är idag planerad med 
liten eller ingen hänsyn till de särskilda 
utmaningar som finns vid planering 
av belysning vid vattennära läge. Vat-
tenrummen är otydligt definierade och 
det förekommer många störande ljus-
punkter som begränsar utsikten eller 
förvränger vyer. 

Miljöerna runt Systraströmmen är så 
knapphändigt belysta att de kan utgöra 
en säkerhetsrisk. Området frambringar 
en generell känsla av otrygghet vilket 
göra att den vackra miljön inte inbjuder 
till att användas som den borde under 
dygnets mörka timmar. 

Vyn mot Kalmar Slott från Kvarnhol-
men behöver en upprensning då flerta-
let störande ljuspunkter begränsar den 
vackra utsikten under kvällstid. 

Den befintliga belysningen av broarna 
bör ses över för att skapa en helhetsge-
staltning av vattenrummen. De är idag 
belysta på ett sätt som inte är förenligt 
med den ram belysningsprogrammet 
sätter.

Vy mot Slottet och Baronen från befästningsmuren. Vy mot Slottet och 
Baronen berättar mycket om att det är en aktiv plats. Ett köpcentrum 
och parkeringar lockar till sig människor. Vyn mot slottet störs till viss 
del av de synliga ljuskällorna från vägbelysningen men även av alla 
skyltar vid köpcentret. Fotografi: ÅF Lighting och Jan Magnusson

Fredriksskansbron och Stagneliusskolan. En bro i Kalmar med en 
belysningslösning som inte harmoniserar med miljön. Det omgivande 
grönrummet försvinner i mörkret vilket är ett vackert inslag i dagsljus. 
Belysning på bron skapar för stora kontraster och vatten rummet blir 
inte tydligt definierat. Fotografi: ÅF Lighting och Jan Magnusson
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Elevatorkajen. En vacker plats i dagsljus med ståtliga byggnader i 
siluetten. Dock försvinner de i mörker under natten. Hela kajens stråk är 
belyst med ett monokromt ljus från stolparmaturerna.  
Fotografi: ÅF Lighting och Jan Magnusson

Systraströmmen mot Norra Kvarnholmen. Det vackra grön- och vatten-
rummet skapar en harmonisk vy men kvällstid förstörs vyn delvis av syn-
liga ljuskällor på andra sidan strömmen men även att vattenrummets 
gränser saknar belysning. Fotografi: ÅF Lighting och Jan Magnusson

Systraströmmen mot Västerport. Ett mycket vackert stråk längs Systra-
strömmen med Vattentornet och Västerport i vyn. På natten är platsen 
smakfullt belyst där ljuset framhäver bron och entrén till Kvarnholmen. 
Dock har fängelset en kraftig belysning som till viss del motverkar vyerna 
med bländande ljuskällor. Fotografi: ÅF Lighting och Jan Magnusson
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2.3.2 Råd och riktlinjer
Belysningen omkring vattnet i  
Kalmar innerstad ska utformas så 
att följande negativa effekter und-
viks:
• Bländning – Begränsar mörkerseen-

det och gör att omgivningen upplevs 
som mörkare.

• Ljusbarriärer – Skapar visuella hin-
der som begränsar utsikten över det 
mörka vattnet eller miljöer längre 
bort. Uppstår ofta av för starkt 
lysande ytor eller s.k. rundstrålande 
opala armaturer, exempelvis globar-
maturer. 

• Fjärrverkan–Störande ljuspunkter 
som syns på avstånd, exempelvis 
längs en kust på andra sidan vattnet, 
och som tar uppmärksamhet och 
fokus från utsikten.

• Oönskade speglingar – Speglingar i 
vattnet från ljuspunkter eller andra 
lysande ytor, vilket hindrar en kor-
rekt spegling av miljön. 

Undvika negativa ljuseffekter
De speciella utmaningar som belys-
ning vid vatten ger ställer höga krav 
på utformningen av belysningen. Ett 
generellt grepp som önskas i Kalmar är 
att framhäva miljön utan att ljuset självt 
blir synligt. Med det menas att i så stor 
utsträckning som möjligt undvika att 
man ser var ljuset kommer ifrån. Med 
rätt armatur på rätt plats, riktad medve-
tet och försett med bländskydd eller lik-

nande tillbehör, har vi kommit en bit på 
vägen. Vi kan tänka oss att vi ska måla 
en tavla av det Unika Kalmar under de 
mörka timmarna, en sammanhängande 
bild utan för stora kontraster. 
• Minimera synliga ljuskällor, även 

som reflektion i vattnet 
• Som utgångspunkt inga lysande 

armaturdelar så som opala ytor
• Undvika för stora kontraster mellan 

ljus och mörker
• Utnyttja vertikala ytor för att bygga 

upp rum och lättlästa miljöer
 
Innan tavlan målas och en belysning 
vid vattnet planeras kan följande 
frågor vara bra att besvara:
• Vad behövs för att motivet ska bli 

lätt att avläsa och känna igen? 
• Vilka är kvaliteterna vi vill framhäva?
• Vad kan ses på avstånd och varifrån 

kan det ses? 

Belysning av stråk längs vattnet
Det finns olika typer av stråk som löper 
längs vattnet i Kalmars innerstad.  Det 
kan vara en väg så som exempelvis 
Ängöleden eller ett kajstråk som Eleva-
torkajen. I Kalmar finns också många 
värdefulla grönstråk längs med vattnet, 
vilka syns och upplevs på avstånd från 
andra sidan vattenrummen.

Helsingborgs strandpromenad. Avskärmad belysning säkrar fri utsikt över vattnet. Bilden visar ett projicerat 
ljusmönster som refererar till element som finns i omgivningen. Fotografi: Ulf Celander
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Belysning för promenad- och 
cykelstråk

Generellt ska belysningen vara nedåt-
riktad och väl avskärmad, ha en hori-
sontell ljusöppning och ett plant glas. 
Undantaget en horisontell ljusöppning 
är exempelvis när ett stråk belyses av 
riktbara strålkastare. I dessa fall är det 
extra viktigt att studera varifrån be-
lysningen syns och upplevs samt hur 
strålkastarna riktas och avskärmas för 
att minimera negativa ljuseffekter.

Belysningen av stråk kan utföras med 
armaturer på stolpar, lägre pollare eller 
belysning integrerad i exempelvis räck-
en eller murar.   

Längs Ängöleden bör denna princip 
kompletteras med belysning av utvald 
vegetation för att skapa ett mer attrak-
tivt cykelstråk och bidra till en ökad 
trygghet. Ängöledens belysning hör 
ihop med belysningen av infartsleder 
och större stadsgator i Kalmar inner-
stad, kaptiel 2.6, Entréer.

Även längs Elevatorkajen bör det  
kompletteras med belysning av de 
vackra byggnaderna och andra viktiga 
vertikala element på platsen. Här ska 
som utgångspunkt inte lyktor användas 
för belysning då de skapar ljusbarriärer 
som förhindrar vyn över det mörka 
vattnet. 

Helsingborg Strandpromenad. Belysning av en strandpromenad med gångareal 
och bilväg. All belysning är avskärmad och nedåtriktad för att de boende och de 
som färdas längs promenaden på kvällen ska kunna njuta av utsikten. I dagsljus 
harmonierar belysningsutrustningens uttryck fint med miljön.  
Fotografi: Kathrine Brand

Helsingborgs strandpromenad Integrerad, avskärmad och nedåtriktad belysning 
i pergola bidrar till ett stämningsfullt ljus och skapar attraktiva mötesplatser 
samtidigt som att den ostörda utsikten över vattnet bevaras.  
Fotografi: Martin Nordmark

Frederiksbergs Slott, Danmark. En väl utförd fasadbelysning som ger en vacker 
spegling i vattnet utan störande ljuskällor. Fotografi: Martin Nordmark

Akerselva, Norge. En nedåtriktad och avskärmad belysning skapar ett fint stråk 
längs vattnet med de bästa förutsättningar för att uppleva vattnet och omgi-
vande miljöer. Fotografi: Tomas Majewski
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Längs de så kallade. Blå & Gröna strå-
ken definierade i Kalmar kommuns 
översiktsplan, ska gång- och cykelvä-
gar också belysas efter denna princip. 
Miljön kompletteras därefter med 
belysning av vertikala element och 
strukturer.

Belysning av vertikala element
Vertikala element som träd och grön-
ska, arkitektoniska element eller land-
skapliga strukturer skapar rumslighet 
utmed stråk och vattenrum. Genom att 
framhäva dessa med noggrant anpas-
sade ljussättningar byggs lättförståeliga, 
trygga och attraktiva miljöer upp. Be-
lysning av vertikala element ska kunna 
upplevas oförhindrat. Till exempel, om 
man ankommer med båt ska man mö-
tas av en välkomnande och inbjudande 
miljö utan störande ljuspunkter. Det-
samma gäller om miljön ses från andra 
sidan vattnet. Se även kapitel 5.7 som 
handlar om parker, grönska och träd.

Omkring Systraströmmen ska grön-
ska och andra delar av miljön belysas 
för att tydliggöra de viktigaste struk-
turerna och avgränsningarna. Här ska 
vattenrummet ses som en scen som 
ska betraktas från olika håll. Avskärm-
ning samt noga utvalda placeringar 
och riktning av armaturer är här extra 
viktigt att beakta. Ljus som placeras 
nära grönskan och framhäver gränserna 
till vattnet kan vara ett sätt att angripa 

uppgiften. Detta kompletterat med 
exempelvis ljus från avstånd kan skapa 
en komplett bild. Belysningen ska skapa 
upplevelser och utsikter som gör denna 
baksida till en attraktiv framsida på 
kvällen.

Belysningen utmed Systraströmmen 
utförs med strålkastare monterade på 
stolpar eller på andra lämpliga platser 
längs vattnet. Möjligheterna att använda 
markstrålkastare, såväl smal- som bred-
strålande, bör också studeras då det 
möjliggör en fin accentuering av miljö-
erna. 

På Laboratorieholmen bör man med-
vetet arbeta med belysning av träd och 
grönska för att definiera ön och samti-
digt skapa  inbjudande gång- och cykel-
stråk. Detta utförs med väl avskärmade 
strålkastare monterade på stolpar. La-
boratorieholmen ska bli en grön pärla 
och oas i mörkret och stå i kontrast till 
Varvsholmen moderna bostäder. 

Markeringsljus
Ett markeringsljus har funktionen att 
markera något, och flera markeringsljus 
på rad skapar en visuell linje som i om-
råden längs vattnet kan ses på avstånd. 
Normalt fungerar ett markeringsljus 
så att det genom sin lysande yta skapar 
en ljuspunkt. Eftersom belysningen i 
Kalmar som utgångpunkt inte bör ut-
föras med synliga ljuskällor eller lysande 

armaturytor, på grund av de känsliga 
miljöerna omkring vattnet, används 
andra medel för att skapa markeringar 
på håll. Exempelvis kan en pollare med 
ett avskärmat och ett nedåtriktat ljus 
nyttjas. Denna princip framhäver istället 
pollarens egen struktur och form och 
skapar en markering i sig. Beroende på 
omgivningen kan denna markering bli 
mer eller mindre synlig. Placeras pol-
laren exempelvis längs en brygga i en 
hamn för fritidsbåtar, med lite omgivan-
de ljus,, ger det mer effekt än om den 
placeras längs ett välbelyst stråk med 
mycket omgivningsljus. 

Belysning av hamnar
Med hamnar avses här hamnar för 
fritidsbåtar. Belysningen ska utformas 
enligt råd och riktlinjer under detta 
kapitel där dolda ljuskällor ska ges extra 
omsorg.

Bryggor bör belysas av låga stolpar el-
ler pollare där armaturtyp och riktning 
noggrant ska väljas för att minimera ris-
ken för störande reflektioner i vattnet. 
Eventuella båthus eller liknande bebyg-
gelse kan användas för montage av väl 
avskärmade, nedåtriktade armaturer.

För att skapa en identitet till hamnen 
kan exempelvis vackra vertikala element 
eller utvalda träd belysas. Detta skapar 
en välkomnande plats som besökaren 
kommer ihåg som särskilt inbjudande.

Belysningen av gästhamnen invid uni-
versitetet bör behandlas som en del av 
helheten i stadens belysning och ses 
som särskilt viktig för att skapa en att-
raktiv och levande innerstad. 

Belysning av broar 
Varje bro är ett viktigt strukturerande 
element i staden och har ett unikt ut-
tryck. En arkitektonisk belysning av 
broarna ska utgå från varje enskild bros 
egna förutsättningar i form av dess läge, 
former och material. 

Armaturer som placeras på broarna ska 
skärmas eller döljas så att synliga ljus-
källor undviks. Ljuset ska fördelar sig 
på ett sätt som framhäver brons form 
och material i enlighet med de nordiska 
idealen. 

Eventuellt färgat ljus ska som utgångs-
punkt endast användas vid speciella 
tillfällen, exempelvis några timmar på 
helgen eller vid speciella arrangemang 
eller högtider. 

Belysning av bilvägar eller gång- och cy-
kelvägar över en bro ska utformas med 
samma belysningsprincip som det stråk 
det tillhör. Ett undantag kan vara när 
denna belysning utgör en del av en mer 
karaktärsskapande belysning eller är en 
integrerad del i brons arkitektoniska 
uttryck på kvällen. På en smalare gång- 
och cykelbro kan belysningen med 
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fördel integreras i eventuella räcken för 
att få en låg och avskärmad belysning 
av stråket. En sådan typ av belysning 
ger samtidigt en vacker markering av 
bron på håll. Denna typ av lösning bör 
exempelvis användas på bron mellan 
Kvarnholmen och Laboratorieholmen. 
Användandet av en armatur med asym-
metrisk ljusfördelning riktar ljuset där 
det önskas och kan förhindra störande 
reflektioner i vattnet. 

Solbrygga i Hudiksvall. Ljusdesignen av bryggorna bygger på helt integrerade 
lösningar. LED-armaturer är integrerade i såväl trappstegen, under bänkarna, 
som stolpar i bänkarna och i räcken. I mörker framträder detaljer i bryggorna 
med spännande konstraster och ljus som trappar ner mot vattnet. Dagtid finns 
inga synliga armaturer som inverkar i trälandskapets utformning.  
Fotografi: Mikael Silkeberg

Vattenbron i Eskilstuna. En vackert ljussatt bro med integrerad belysning skapar 
både ett landmärke, ett vackert inslag i stadsrummet och ökar tryggheten un-
der de mörka timmarna. En belyst bro skapar en tydlig förbindelse i nattstaden. 
Fotografi: Sten Jansin

Bro i Aahus, Danmark. Belysning integrerad i räcket ger gång- och cykelbron 
ett fin allmänbelysning samtidigt som bron framhävs på ett enkelt sätt utan att 
störa en eventuell utsikt. Fotografi: ÅF Lighting

Integrerad belysning i ett räcke ger en fin markering av en gångväg längs vatt-
net. Det är viktigt att här tänka på att inte skapa oönskade speglingar i vattnet 
och om möjligt använda sig av en asymmetrisk ljusfördelning.  
Fotografi: Tomasz Malewski
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2.4 Landmärken, byggnader och 
konstverk
Belysning av landmärken, byggnader 
och konstverk handlar om att gestalta 
stadsrum. Genom att belysa vertikala 
objekt kan stadsrummen bli lättare 
att läsa och få en tydligare rumslighet. 
Detta kan medföra att stadsrummen får 
en positiv atmosfär vilket kan bidra till 
att skapa trygga miljöer. 

I Kalmar innerstad är byggnaderna en 
stor del av identiteten vilket gör det ex-
tra viktigt att framhäva lämpliga objekt 
i staden.

Till Kalmar innerstads landmärken 
kan räknas Kalmar Slott, Domkyrkan 
och det gamla vattentornet. De utgör 
viktiga element i stadsbilden. Andra 
landmärken som är mycket synliga när 
man kommer från Kalmars sjösida är 
Riskvarnen och Ångkvarnen. Mer nytill-
komna landmärken är ”läppstiftet” på 
Varvsholmen och Lantmännens silo-
byggnad.  Ett annat landmärke är Sjö-
befälstornet i Norra Malmen. Om man 
ljussatte detta skulle man synliggöra 
områdets karaktär även på kvällen. 

Till Kalmars landmärken räknas inte 
bara byggnader utan också befäst-
ningsmuren, som är en del av Kalmars 
identitet. Befästningsmuren omger 
den delvis bevarade rutnätsstaden från 
1600-talet på Kvarnholmen. Exempel 

på grönska som kan definieras som 
landmärken är träden vid Rävspelet 
med sitt vattennära läge. 

Genom att synliggöra de viktigaste 
landmärkena med belysning på kväl-
len kan man stärka Kalmars identitet. 
Med belysning på kvällen kan man ge 
perspektiv och djup åt vyerna som är 
så karaktäristiska dagtid, tack vare det 
öppna vattnet. 

På Södra Kyrkogården ligger begrav-
ningskapellet som är en vacker solitär-
byggnad i nygotisk stil. Den kan anas 
när man står på Slottsvägen. Exempel 
på andra solitärbyggnader är brandsta-
tionen och varmbadhuset på Kvarn-
holmen. Ute i vattnet vid Kattrumpan 
ligger Klapphuset, som har ett speciellt 
symboliskt värde som det enda återstå-
ende klapphuset i Skandinavien. Idag 
ligger det i mörka omgivningar. 

Vid Domkyrkan, stationsbyggnaden 
och Floras kulle finns platsbildningar 
där en belysning av byggnaderna skulle 
kunna ha stor betydelse för platserna 
under de mörka timmarna. Detta be-
handlas mer utförligt i kapitel 2.5, Torg, 
platser och målpunkter.

Tullbroskolan är en vacker men out-
nyttjad solitärbyggnad mitt i området

Tullslätten, där bland annat biblioteket 

Bildtext: Toldbod Plads, Aalborg. Att belysa vertikala element bidrar till att definiera en plats.  
Fotografi: Martin Nordmark



27

ligger. Belysning av Tullbroskolan skulle 
kunna ha stor betydelse för att öka 
aktiviteten i området. Tillsammans med 
vissa ändringar i Tullslättens utform-
ning skulle karaktären av Kalmar inner-
stad kunna bli tydligare närvarande här.  

Hela områden med byggnader som till-
sammans bildar unika miljöer finns på 
Kvarnholmen och i Gamla stan. Här är 
generellt helhetskaraktären viktigare än 
enskilda byggnader.

Konstverk och arkitektoniska detaljer 
kan belysas för att tillföra stadsmiljö-
erna stämning, och addera något till 
stadens kulturliv och skönhet. Dagtid 
kan en skulptur ibland försvinna i sin 
omgivning och vara ganska förbisedd. 
På kvällen när man ljussätter den fram-
träder den i stadsbilden på ett helt annat 
sätt. 

Exempel på konstverk i Kalmar inner-
stad som bör belysas är statyn Sjöjung-
frun vid Lilla torget, klotet vid Baronen 
eller statyerna omkring Olof  Palmes 
gata. De senare kan fylla en viktig funk-
tion i ett arbete med att skapa en vacker 
och inbjudande miljö längs gatan där 
bland annat många studenter färdas på 
cykel. Arkitektoniska detaljer på bygg-
nader kan vara värda att belysa, liksom 
delar av befästningsmuren.

Hur belysningen av landmärken, bygg-

nader och konstverk ska utformas 
beror på objektet och hur det faller in 
i en ljusmässig helhet. Om belysningen 
inte planeras noggrant med förstudier 
och analyser av objekten kan elljuset 
bli ett negativt inslag för stadsmiljön. 
En överbelyst fasad kan göra att både 
omgivning och intilliggande fasader 
känns mörka. Det är viktigt att balan-
sera ljussättningen utifrån omgivningen 
så att helheten fungerar, oavsett om det 
handlar om landmärken, byggnader el-
ler konstverk.

Frederiksberg, Danmark. Revymuseet. Solitär-
byggnader kan få lov att framträda lite extra. 
Fotografi: Lars Bahl

Silkeborg Rådhus, Danmark. En accentuerad staty kan bli ett vackert smycke på kvällen.  
Fotografi: ÅF Lighting 

Silkeborg Rådhus, Danmark. Konstverk. Att använda ett riktat ljus skapar kontraster som kan f 
örstärka konstverkets form. Fotografi: ÅF Lighting
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1 Kalmar Slott

2 Domkyrkan

3 Gamla Vattentornet

4 Riskvarnen

5 Ångkvarnen och Kalmar Länsmuseum

6 Läppstiftet

7 Lantmännens silobyggnad

8 Sjöbefälstornet på norra Malmen

9 Befästningsmuren

10 Träden vid Rävspelet

11 Begravningskapellet vid Södra  
kyrkogården

12 Brandstationen

13 Varmbadhuset

14 Klapphuset

15 Stationsbyggnaden

16 Tullbrohuset

17 Gamla stan

18 Lilla torget

19 Klotet vid Baronen

20 Statyerna vid Olof Palmes gata

21 Stagneliusskolan
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2.4.1 Befintlig situation
I Kalmar finns både goda och min-
dre goda exempel på hur belysningen 
samspelar med stadsbilden. Stagnelius-
skolan har en fasadbelysning som fram-
häver valven i fasaden på ett relativt 
dramatiskt sätt. Fasaden är ljus vilket 
gör att belysningen upplevs stark men 
helheten träder fram på ett bra sätt. 
På andra sidan Systraströmmen ligger 
Brandstationen, vars fasadbelysning 
förvanskar byggnadens form. Andra 
exempel på belysning som förvanskar 
fasad och byggnad är belysningen på 
Domkyrkan. Där skapar ljussättningen 
hårda skuggor vilket inte framhäver for-
men eller helheten utan ger detaljerna 
ett hårt uttryck. 

Vid Elevatorkajen och Kalmar läns-
museum finns en stor reklamskylt med 
LED-ljus som lyser alltför starkt. Den 
påverkar sin omgivning negativt efter-
som kontrasterna blir för stora. Här bör 
ljusnivån sänkas så att skylten smälter 
in bättre och inte tar över intrycket av 
platsen.  

Kalmar slott upplevs som en svag och 
vacker siluett med ett mjukt ljus i fjärr-
ran. Ljusnivån känns passande. En 
kompletterande belysning som framhä-
ver taken på slottets torn skulle förstär-
ka denna ståtliga byggnad. Att ljussätta 
delar av omgivningen kunde också vara 
fint för att förankra byggnaden i staden. 

Ljussättningen är mjuk och poetisk 
och går i linje med den identitet som 
Kalmar har och som stadens övriga 
ljussättningar bör sträva efter. På en 
byggnad av denna dignitet kunde även 
utvalda detaljer framhävas för att ge 
bilden av slottet lite gnista på kvällen.

Stagneliusskolan. Belysningen framhäver byggna-
dens valv på ett dramatiskt sätt.  
Fotografi: ÅF Lighting och Jan Magnusson

Brandstationen är en vacker byggnad med ett grönt koppartak och fina detaljer i fasaden. Belysningen för-
vanskar byggnadens helhet. Fotografi: ÅF Lighting och Jan Magnusson

Kalmar länsmuseum. Byggnaden är en del av Kalmars siluett från sjösidan med sin tidiga 1900-talsarkitektur. 
Byggnaden har ingen fasadbelysning, men en stor LED-skylt i närheten kastar sitt ljus på en del av fasaden, 
vilket stör och skapar stora kontraster. Fotografi: ÅF Lighting och Jan Magnusson

Kalmar slott med sin mjuka belysning på kvällen som lyfter fram byggnadens volym och storlek. Omgiv-
ningarna, utvalda detaljer och tornen kan med fördel belysas eftersom slottet är det viktigaste landmärket i 
Kalmar. Fotografi: ÅF Lighting och Jan Magnusson

Kalmars domkyrka. I ljusplaneringen har man inte 
tagit ett helhetsgrepp om Domkyrkan. Ljussätt-
ningen är idag splittrad och en del av byggnaden är 
belyst på ett dramatiskt sätt. Belysningen tillför inte 
torget något positivt, och man har inte utnyttjat den 
potential som finns i att belysa en sådan stor volym. 
Kyrkan bör få en fin grundbelysning samt accentljus 
på relevanta detaljer, så att kompositionen får liv 
och bildar en helhet.  
Fotografi: ÅF Lighting och Jan Magnusson
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2.4.2 Råd och riktlinjer
Samtliga landmärken, byggnader och 
konstverk är unika, med specifika för-
utsättningar, där varje objekt måste ses i 
sitt sammanhang. Därför är det svårt att 
skapa generella riktlinjer.  

Den stämning som finns i många av 
Kalmars historiska miljöer bör tillsam-
mans med avsnittet Människan i fokus 
och Belysningsprogram för Kalmar kommun 
2016 4 vara utgångspunkt för alla ljus-
sättningar. Varmvita färgtemperaturer, 
mjuka skuggor och ett naturligt uttryck 
är att föredra framför starka färger och 
teatraliska effekter. Färgat ljus ska an-
vändas med stor konstnärlighet, käns-
lighet och precision. Slutresultatet kan 
då bli bra men i Kalmar innerstad bör 
permanenta installationer karaktäriseras 
av ett naturligt uttryck, måttfullhet och 
balans.  

En ljussättning av exempelvis Lantmän-
nens silobyggnad skulle kunna få ett 
svagt ljus, med ett subtilt mönster  
associerat till ljusreflektioner i vatten. 
Byggnaden skulle därmed kunna träda 
fram och bli en del av vyn över Kalmar 
på natten och samtidigt stärka den 
samlade identiteten och stämningen i 
staden. Vid speciella evenemang eller 
tillfällen kan mer spektakulära insatser 
liva upp och ge silobyggnaden eller 
andra byggnader en mer framträdande 
och iscensättande karaktär.  

Landmärken, byggnader och konstverk 
betraktas från olika platser på varierande 
avstånd. Detta betyder att det är viktigt 
att ta hänsyn till hur objektet upplevs 
från olika håll.  För alla ljussättningar 
gäller att synliga ljuskällor ska undvikas 
så långt som möjligt och nödvändiga 
avbländningstillbehör bör användas så 
att belysningen inte skapar oönskade 
ljuseffekter. Medvetet utvalda, place-
rade och riktade armaturer hjälper till 
att skapa bländfri belysning av Kalmars 
innerstads byggnader. Vid planeringen 
av belysning av en byggnad bör man 
även utreda vilka förutsättningar som 
gäller för installationen av belysningen 
samt utvärdera vilka skador och ingrepp 
en installation skulle kunna medföra. I 
Kalmar innerstad bör synliga armaturer 
och stolpar lackeras så att de harmonie-
rar med omgivningen. Belysningen bör 
alltid kunna styras. Det är viktigt för 
att man ska kunna göra justeringar och 
hitta rätt ljusnivåer när installationen 
är klar. Med styrning kan belysningen 
dessutom släckas en viss tid på dygnet. 

Följande faktorer påverkar vilken 
ljusnivå som är lämplig:
• Hur stort ett objekt är
• Hur mörkt eller ljust materialet är 
• Hur mörk eller ljus omgivningen är
• Varifrån objektet kan ses 
• I vilket syfte man belyser objektet  
• Vilken hierarkisk position objektet 

har i Kalmar

Ljussättning av landmärken
När man under den mörka tiden på 
dygnet ser flera landmärken samtidigt 
ska det vara tydligt vilken hierarki som 
råder mellan dem. Det är också vik-
tigt att ljussättningen av ett landmärke 
är balanserad så att inte omgivningen 
upplevs som mörk. Det gäller både när 
landmärket ses på nära håll och när det 
ses på avstånd. 

Landmärkenas färg, material, läge och 
storlek ger grundförutsättningarna för 
lämplig belysningsstyrka. Ett ljust ma-
terial, som en vit putsfasad, behöver 
inte belysas med lika starkt ljus som en 
mörk yta av röd tegelsten, för att fram-
hävas på ett tillfredsställande sätt. På 
en stor byggnad behöver inte fasaderna 
vara lika ljusa som på en liten.  

När man betraktar objektet på avstånd 
är det volymen och den övergripande 
formen som är viktig att få fram, till ex-
empel formen på Kalmar slott.  För de 
byggnader i vars nära omgivning många 
människor vistas, exempelvis Domkyr-
kan på Stortorget, kan det också vara 
relevant att lyfta fram detaljer som kan 
uppfattas på nära håll. 

Att kunna urskilja strukturen på en yta 
hjälper oss att bedöma avstånd. Det är 
en av orsakerna till att det är viktigt 
att inte överbelysa så att alla skuggor 
elimineras. 

Ljussättning av byggnader
Under de mörka timmarna framhävs 
byggnader exempelvis i ljuset från rik-
tade strålkastare, en dekorativ armatur 
på fasaden eller en mer rundstrålande 
stolparmatur i anknytning till byggna-
den. Även ljusreklam och belysning av 
skyltar påverkar byggnadernas uttryck 
nattetid. 

Det är inte önskvärt att sätta upp prin-
ciper för hur en viss typ av byggnad ska 
ljussättas. En byggnad definieras av sina 
väggar, tak, sin form och proportioner 
men även av material, struktur och färg. 
Det är ljusdesignerns frihet att tolka 
byggnaden och framhäva det som är in-
tressant och skapande inom ramen för 
Kalmars identitet. Det är dock viktigt 
att detaljer inte tar över helheten och 
att man inte skapar ljussättning med 
för stora kontraster, så att byggnadens 
arkitektur blir förvrängd. Ljussättning 
av byggnader i Kalmar innerstad bör 
respektera byggnadens identitet och 
framhäva dess arkitektoniska drag så 
att dess karaktäristiska helhet förstärks 
på ett bra sätt. Belysningen av en so-
litärbyggnad blir ofta bäst genom en 
kombination av armaturer. En bra kom-
bination kan man få exempelvis genom 
att framhäva detaljer och strukturer 
med hjälp av armaturer som monterats 
på eller integrerats i byggnaden, och 
samtidigt skapa ett upplättande ljus med 
hjälp av armaturer placerade i omgiv-
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S:t Katarina ruin, Visby. Stolpar och armaturer målad i mörk-
grått harmonierar ofta fint med omgivningen, vilket kan göra 
att man accepterar stolpar med strålkastare även i mer histo-
riska miljöer. Fotografi: Fotograf Åke E:son Lindman

Stora Torget, Visby. En belyst fasad kan göra att en plats 
upplevs ljusare och mer inbjudande. Här är fasaden framhävd 
på ett finstämt sätt som passar både torgets och fasadens 
karaktär. Fotografi: Åke E:son Lindman

Att belysa landmärken så att ljuset ser ut att vara månljus kan 
ge en fin effekt. Fotografi: ÅF Lighting

House of Sweden, Washington DC, USA. Belysningen av ett 
landmärke ska fungera både när den betraktas på håll och när 
man vistas nära. Fotografi: Patrik Helin

Att belysa broar kan synliggöra stadens uppbyggnad och indirekt framhäva 
vattnet. Fotografi: Shutterstock
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ningen runt byggnaden. Det senare kan 
handla om markstrålkastare, strålkastare 
på stolpe eller lykta som bidrar till att 
hela byggnadens volym framhävs. 

Byggnadernas tak glöms ibland bort. 
Då ser man inte hela byggnaden när det 
är mörkt, och gränsen mellan tak och 
himmel suddas ut. Därför är det viktigt 
att ta med även detta i analysen och 
tolkningen av en byggnad. 

Ett fint sätt att framhäva exteriören av 
en byggnad kan vara genom interiör-
belysning. Det kan ge byggnaden ett 
invändigt liv, genom ljuset som  
kommer ut genom fönstren. Detta kan 
vara lämpligt exempelvis i offentliga 
byggnader som i regel inte används på 
kvällen.

Längs Kvarnholmens gaturum bör man 
arbeta med byggnaderna som helhet. 
Här bör man överväga att ta fram ett 
koncept som utnyttjar fasaderna och får 
dem att framträda på ett naturligt sätt. 
En sådan belysning får inte rikta in ljus 
mot eventuella bostäder och givetvis 
inte heller skapa bländning. Belysningen 
ska harmoniera med och komplettera 
gaturummets övriga belysning.  

Belysning av entréer till byggnader
I Kalmar innerstad finns många vackra 
portaler, speciellt på Kvarnholmen. 
Att belysa entréer till byggnader är ett 

enkelt sätt att framhäva dem och skapar 
en rytm när man går gatan fram. Det 
kan vara en dekorativ armatur vid en 
entré eller en avbländad armatur som 
belyser dörren och beläggningen fram-
för. 

Att arbeta medvetet och konsekvent 
med byggnadernas entréer i de väldef-
inierade gaturummen på Kvarnholmen 
skulle ha en stor effekt för upplevelsen 
av gatumiljön och bidra positivt till 
känslan av trygghet.

Exempel på hur entréer till  
byggnader kan belysas:
• Dekorativa armaturer placeras på 

fasaden, i mån av utrymme.
• Vackra dörrar kan framhävas för att 

bidra till helhetsupplevelsen av en 
byggnad.

• Det är viktigt att marken framför 
entrédörren också blir belyst för att 
jämna ut kontrasten med byggnaden.

• Utskjutande tak eller ett valv framför 
dörren kan accentueras, exempelvis 
med hjälp av en downlight, antingen 
infälld eller utanpåliggande.

• En dekorativ armatur med rundstrå-
lande ljusfördelning i taket kan passa 
för att belysa en dörr i ett valv. Ljus-
källans effekt behöver inte vara hög 
för att entrézonen ska markeras. Det 
är fasadmaterialet och omgivningen 
som avgör den upplevda ljusnivån.

• Utrymmen bakom dörrar med glas-

Att svagt belysa taket på byggnader kan betyda mycket för uppfattningen av hela byggnaden. 
Många av Kalmars fasader på Kvarnholmen är i varma toner som bör framhävas av ljus.  
Fotografi: ÅF Lighting

Lillestrøm, Norge. Vid nybyggnation kan belysningen bli en naturlig del av hur byggnaden fram-
träder i mörker. Fotografi: Ole Gunnar Vinger 
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partier eller galler kan också belysas 
och komma stadsrummet tillgodo.

Ljussättning av konst
Utvald konst och arkitektoniska detaljer 
i Kalmar innerstad ska belysas för att 
bland annat tillföra stämning och sätta 
fokus på den offentliga konsten.

Hur konstverken ska belysas beror på 
dess färg, form, material och placering, 
men i samtliga fall gäller att ljuset ska 
ta fram dess karaktär och uttryck. Ljus-
riktningar och ljusfärger varierar alltså 
beroende på själva konstverket och på 
möjligheterna att installera belysningen 
i det omgivande stadsrummet. 

Strålkastare kan monteras på stolpar eller 
intilliggande byggnader och markstrål-
kastare installeras i markbeläggningen. 
En lösning med dold och integrerad 
belysning kan i vissa fall ge fina effekter 
men belysningsinstallationen får aldrig 
orsaka skador som inte går att reparera.

Då nya konstverk planeras för stads-
miljön är det viktigt att i ett tidigt skede 
arbeta med flera kompetenser. Man bör 
utreda vilken typ av ljussättning konst-
verket ska ha under kvällstid. Därför är 
det viktigt att konstnären får möjlighet 
att samarbeta med ljusdesigners och 
elektriker på ett tidigt stadium.

Kvalitetssäkring och bygglov
Kvalitetssäkring av belysningen av land-
märken, byggnader och konstverk sker 
genom samarbete och dialog med bland 
annat fastighetsägare och kommun. Be-
lysningsanläggningar som bland annat 
består av strålkastare omfattas idag av 
plan- och bygglagen och omnämns där 
som ”ljusanordningar”. För att undvika 
förfulande belysningsinstallationer och 
ljussättningar, bör kommunen alltid 
begära in en bygglovsansökan då med-
borgare eller privata aktörer vill belysa 
byggnader, konstverk och skyltar. Detta 
för att undvika att privata intressen 
påverkar stadsrummet negativt, som när 
en fasad betonas alltför mycket. Man 
bör kräva att relevanta beräkningar och 
teknisk information redovisas i bygglo-
vet, liksom hur belysningen rent visuellt 
ska förhålla sig till omgivningen. 

Dagens LED-teknologi ger stora möj-
ligheter att anpassa ljusnivån för ett 
objekt. Det bör därför finnas möjlighet 
att justera ljusstyrkan på plats, när ett 
konstverk eller byggnad ska belysas. För 
känsliga miljöer ska ljusreglering alltid 
användas. Vid dessa platsjusteringar bör 
bygglovshandläggare samt en represen-
tant från ett eventuellt ljusråd medverka 
för att godkänna ljusnivåerna. En lysan-
de skylt bör lysa mindre mitt på natten 
än när solen precis har gått ner och det 
finns mer himmelsljus.

Som en del i bygglovsansökan bör 
installation av belysning för befintliga 
byggnader eller konstverk föregås av 
provbelysning för visuell utvärdering. 
För nybyggnation ska bygglovet inne-
hålla illustrationer som visar belysning-
ens inverkan på stadsbilden under de 
mörka timmarna. Kommunen, exem-
pelvis genom ett eventuellt ljusråd, bör 
följa upp att det färdiga resultatet stäm-
mer överens med den ursprungliga tan-
ken med ljussättningen. Man bör också 
begära att relevanta ljustest utförs under 
byggprocessen samt att det finns möj-
lighet att justera ljusnivåerna på plats 
vid den slutliga inställningen. 

Silkeborg Rådhus, Danmark. En enkel fasadbelysning som 
synliggör byggnaden. Här är inte hela taket belyst utan 
bara tornet. Att belysa tornet gör mycket för intrycket av 
byggnaden. Fotografi: ÅF Lighting 

En välbelyst entré kan underlätta för 
människor att orientera sig och tillföra 
gaturummet något positivt.  
Fotografi: ÅF Lighting

Helsingör Stationsplats. Belysta statyer kan även ge om-
givningen ett fint ljus. Tillsammans med ljuset bakom 
entrédörrarnas glas ger det här ett välkomnande intryck. 
Fotografi: Martin Nordmark
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2.5 Torg, platser och 
målpunkter
Torgen var de första större offentliga 
platserna som anlades i staden. De kan 
idag ses som stadens vardagsrum där 
man samlas för att delta i evenemang, 
uppträdanden, högtidligheter, mark-
nader, demonstrationer osv. En plats 
kan vara något som uppstår framför en 
byggnad, vid en bänk eller en avgränsad 
yta i en park. De spelar liksom torgen 
en viktig roll i stadsstrukturen.

Det är ofta torgen och platserna som 
människor orienterar sig efter i sin var-
dag. Det är här man slår sig ner, stannar 
upp, bestämmer möte och uppehåller 
sig. Därför kräver platser och torg extra 
omsorg i belysningsfrågor.

Det är en kvalitet för Kalmar att in-
nerstadens torg och platser har olika 
karaktär och funktion. Larmtorget 
respektive Stortorget på Kvarnholmen 
är bra exempel på detta. Larmtorget är 
mer intimt och fullt av liv och rörelse 
på kvällen, medan Stortorget ligger mer 
öde men är lämpligt för evenemang. På 
Varvsholmen kommer ett nytt entrétorg 
att tillskapas. Entréytan framför slottet 
är viktigt i egenskap av samlingsplats 
men också som en ändpunkt för stråket 
som går från Kvarnholmen. 

Sociala målpunkter är platser i staden 
dit många människor kommer och där 
många samlas. Tillgängligheten till mål-
punkterna är viktig och ska anpassas till 
alla grupper i samhället. Dessa platser 
ska vara väl upplysta, liksom förbin-
delserna till och från dem, exempelvis 
närliggande busshållplatser och gång- 
och cykelbanor. Exempel på sociala 
målpunkter är Södercentrum, Giraffens 
köpcentrum, Tullslätten, entréplatsen 
till sportcentret på Norrgård och platser 
vid större träningsanläggningar. Kom-
munens fritidsgårdar är också viktiga 
målpunkter där belysningen kan spela 
stor roll för ungdomarnas trivsel. 

Kalmar tågstation är en viktig mål-
punkt när man anländer till staden. För 
besökare från sjösidan är gästhamnen 
central. Här råder stor aktivitet, framför 
allt på sommarhalvåret. Intill gästham-
nen kommer ett nytt universitet att bli 
en målpunkt med liv och rörelse under 
stora delar av dygnet och året. 

En plats, torg eller målpunkt som i 
dagsljus är oansenlig kan på kvällen bli 
karaktärsfull och intressant med hjälp 
av belysning. På en större yta kan belys-
ning bidra till att skapa intima platser 
och punkter, där människor naturligt 
kan stanna till eller slå sig ner. Man kan 
också välja att inte belysa delar som är 
mindre smickrande, och istället fram-
häva mer attraktiva detaljer.

Stora Torget, Visby. En behaglig plats har skapats genom att framhäva den vackra fasaden, belysa träd 
och ge beläggningen ett skirt ljusmönster. Ett mönster som detta är ofta behagligt att vistas i, till skill-
nad från ljuset från en strålkastare. Fotograf Åke E:son Lindman
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Belysning kan ge en plats en egen mör-
keridentitet som kan vara avgörande för 
om platsen blir attraktiv kvällstid. Ett 
stadsrum används inte per automatik 
mer för att det är belyst, men belysning 
är definitivt ett viktigt verktyg. 

Belysning ska användas för att tillgo-
dose människors behov när de rör sig 
och vistas i staden, för att främja sociala 
aktiviteter under mörka timmar, för att 
förstärka platsers identitet och för att 
tydliggöra rummen. De torg, platser 
och sociala målpunkter som är viktiga 
för att man ska kunna orientera sig i 
staden dagtid bör även vara ljussatta 
kvällstid.

Astrup Fearnley-museet, Norge. Att belysa exempelvis träd i omgivningen kan göra att 
mörkret bryts och hela miljöer skapas på kvällen. Fotograf Tomas Majewski

Aalborg Hamnpromenad, Danmark. En pergola med avbländad och nedåtriktad belys-
ning utan synliga ljuskällor. Ibland vill människor inte slå sig ner i det direkta ljuset 
utan där det är lite mörkare. Fotograf: Martin Nordmark

Stora Torget, Visby. Subtila ljuseffekter med ljuspunkter omkring en vat-
tenanläggning. På dagen kan man inte se punkterna som är integrerade i 
gatstenen. Fotograf Åke E:son Lindman
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2.5.1 Befintlig situation
Larmtorget med sina uteserveringar har 
en ”spretig” belysning och är ett exem-
pel på hur negativa effekter kan uppstå 
när privata belysningslösningar inte 
samspelar med kommunens belysnings-
anläggning. 

Stortorget fungerar inte ljusmässigt. 
Gatlyktorna ger endast ett svagt ljus 
runt varje lykta, och den stora torgytan 
ligger i ett icke önskvärt mörker. Dom-
kyrkans fasadbelysning bidrar varken till 
fin atmosfär eller till att ge ljus på den 
öppna ytan. Även om torgets utform-
ning inte inbjuder till vistelse bör en 
belysning kunna ge en upplevelse som 
är värdig Kalmar, Domkyrkan och Stor-
torget, som central kulturhistorisk knut-
punkt på Kvarnholmen. Med en annan 
belysningslösning skulle man kunna få 
fram en intimitet som inte finns där på 
dagen och därigenom göra torget till en 
plats man gärna går och slår sig ner på. 
En sådan ljussättning skulle inte hin-
dra människor från att uppfatta torgets 
storslagna karaktär. 

Igenom Sveaplan och platsen vid det 
gamla polishuset går det välutnyttjade 
”Skolstråket”. Dessa platser har idag en 
belysningsutformning som signalerar att 
biltrafiken går före människan. På Svea-
plan finns idag endast trafikbelysning. 

På Elevatorkajen finns en salig bland-
ning av armaturer. På en fasad är en 
bländande LED-skylt monterad, vilket 
även nämnts i kapitlet Landmärken, 
byggnader och konstverk. Helheten 
känns splittrad både gestaltningsmässigt 
och belysningsmässigt och fasaderna 
bör utnyttjas när man planerar ny belys-
ning. 

Polistorget korsas av en gång- och 
cykelbana som är en del av huvudcykel-
nätet. Torget är befolkat på kvällen men 
lyktorna ger inte den öppna platsen 
tillräcklig belysning. Kompletterande 
belysning i anknytning till byggnader 
tillsammans med att integrera belysning 
i utvalda element vore bra. 

Vid Baronen känns belysningen kom-
plex med många ljusskyltar och belys-
ningsstolpar på den stora parkeringen, 
vilket bidrar till att den på kvällen upp-
levs som en oattraktiv plats.  

Giraffens köpcentrum är belyst uti-
från transport med bil. En genomtänkt 
strategi för belysning av bland annat 
huvudcykelstråket skulle påverka posi-
tivt och göra att det kändes mer attrak-
tivt att färdas hit till fots eller med cykel 
eftersom att det ligger så centralt.

Stortorget. Kalmars största torg. Den stora öppna ytan omges av byggnadsminnen från 1600-ta-
let och i dagsljus kan man känna den arkitektoniska kulturhistorien. På kvällen faller fasaderna 
och större delar av torget i mörker, och det gula ljuset från lyktorna ger ett jämnt, dämpat och 
platt intryck. Fotografi: Jan Magnusson
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Kalmar länsmuseum vid Elevatorkajen. Fasadbelysningen på länsmuseet upplevs mycket blän-
dande när man är nära byggnaden. På avstånd upplever man att fasaden inte framhävs tillräck-
ligt för att utgöra ett vackert inslag i miljön. Ljussättningen ger den detaljrika fasaden ett mycket 
platt intryck. Fotografi: Jan Magnusson

Parkeringen vid Baronen. Ljusmiljön på torgen framför Baronen och de omgivande parkeringsy-
torna känns brokig. De rumsskapande träden och befästningsmuren ligger i mörker om kvällen. 
Fotografi: Jan Magnusson 

Elevatorkajen. Belysningen längs Elevatorkajen består mestadels av högtrycksnatrium. Om 
natten stör armaturerna med lysande armaturhus till viss del vyerna mot de vackra fasaderna. 
Fotografi: Jan Magnusson
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Lilla torget. Belysningen vid Lilla torget känns passade för gångstråken längs fasaderna. Dock 
framhävs inte den vackra staty, den stensättning och de stora träd som omger torget.  
Fotografi: Jan Magnusson

Vy mot Lilla torget. Hela sammansättningen för belysningen bör ses över. Belysningen kvällstid 
visar ingenting av det kulturhistoriska arv som Lilla torget omges av. Gatlyktorna är det enda som 
återkopplar till det historiska medan platsen i övrigt blir mörk. Fotografi: Jan Magnusson
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2.5.2 Råd och riktlinjer
I första hand bör belysningen tillfreds-
ställa de ofta mångfacetterade behov 
som finns på respektive plats. Det är 
alltid viktigt att utgå från platsens funk-
tion, karaktär och skala, dess omgivning 
samt dess förbindelser. För att Kalmar 
ska kunna bli en attraktiv och upple-
velserik stad är det också viktigt att 
belysningen i stadsrummen bidrar till 
kulturell identitet och skapar stimulans 
för våra sinnen.

I Kalmar innerstad ska belysningen 
generellt utföras med varmvita ljuskäl-
lor med god färgåtergivning, 2700-3000 
K, Ra ≥ 85. 

Arbeta med belysningslager
För att skapa ett attraktivt torg eller 
plats behövs flera lager av ljus. Plat-
sen bör ha en varierad men balanserad 
ljusfördelning, ljus som kommer från 
olika höjder, i olika riktningar och som 
framhäver helheten såväl som utvalda 
detaljer.

Vilka belysningslager som är relevanta 
beror på platsen, aktuella behov och 
ambitionsnivå.

Exempel på belysningslager:
• Belysning av stråk eller stora 

ytor med markbeläggning. Ur 
säkerhetsaspekt kan det vara bra att 
belysa marken, framförallt om den 

är ojämn eller har nivåskillnader. En 
plats kan också ha en vacker belägg-
ning som är värd att framhäva. 
Denna typ av belysning utförs ofta 
av väl avskärmade armaturer och/
eller lyktor. 

• Markering av eventuella entréer 
till platser eller byggnader kan 
underlätta för människor att orien-
tera sig. 

• Belysning av träd eller grönska 
bidrar till rumskänslan och är ett bra 
sätt att tillföra en fin stämning. 

• Belysning integrerad och dold 
i urbana element som bänkar och 
räcken kan inbjuda till social interak-
tion och samtidigt medverka till att 
synliggöra viktiga delar av platsen.

• Belysning av fasader eller andra 
vertikala element kan göra att plat-
sen upplevs som ljusare. Det bidrar 
också till att stärka platsens identitet. 

• Accentuering av viktiga och 
intressanta detaljer, som en staty 
eller ett ornament på en fasad, tillför 
karaktär och positiva kontraster som 
ofta gör en omgivning mer intres-
sant. 

• Visuella ljuseffekter där ljuset är 
bärande – exempelvis ett projicerat 
mönster eller infällda ljuspunkter - 
tillför något som inte finns i miljön 
i dagsljus. Belysningskonceptet för 
dessa effekter bör alltid utgå ifrån 
platsen. 

• Privat belysning eller belysning 

som tillhör näringsidkare, till 
exempel lysande skyltar och belys-
ning för uteserveringar, är ett annat 
lager vi ofta ska ta hänsyn till och 
som påverkar helheten. Genom 
samarbetsprojekt med både närings-
idkare och privatpersoner kan man 
ta fram enkla riktlinjer för hur deras 
belysning bör utformas och tillsam-
mans skapa positiva utvecklingsmöj-
ligheter. Detta kan göra stor skillnad 
för upplevelsen av atmosfären på en 
plats. 

• Mörkret ska inte glömmas bort utan 
är viktigt att bevara i vissa delar. Det 
är nödvändigt för att kunna skapa 
intressanta kontraster, framhäva det 
vi önskar i stadens miljöer på kvällen 
och se natthimlen.

Solbjerg Plads, Frederiksberg, Danmark. Ljusmönster och 
färgat ljus kan skapa poetiska ljuseffekter om det görs på 
rätt sätt. Fotografi: Lars Bahl

Stora Torget, Visby. Modern belysningsutrust-
ning kan smälta in på ett bra sätt i historiska 
miljöer. Här markerar lyktan entrén till torget på 
ett enkelt sätt. Fotograf: Åke E:son Lindman
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Metro, Frederiksberg, Danmark. Belysta träd är ofta uppskattat i urbana 
miljöer och bidrar till både stämning och rumslighet. Fotografi: Lars Bahl 

Lysande punkter hjälper till att synliggöra planket och ger en fin 
effekt. Fotografi: Karl Karlsen

Frederiksberg, Danmark. Belysning kan även göra en öppen torgyta intres-
sant och inbjudande på kvällen. Här ses en fin kombination av belysta 
träd, vackra ljuseffekter, och synliga byggnader som ger rumslighet. Foto-
grafi: Lars Bahl

Stora Torget, Visby. Belysning på uteserveringar påverkar sin omgivning. 
Här upplevs både restaurangerna och platsen inbjudande.  
Fotografi: Åke E:son Lindman

Att belysa en fasad eller en hög mur skapar en tydlig rumslighet och här 
framhävs statyn i siluett. Fotografi: Halvor Gudim
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Analys och planering
Analysarbetet är en viktig del i proces-
sen när man ska ta fram ett belysnings-
förslag för innerstadens torg, platser 
och målpunkter. 

Följande frågor kan vara bra att  
besvara:
• Vad är det för typ av plats? Vad 

används den till, och hur vill vi att 
den ska användas?

• Vilka behov ska belysningen till-
fredsställa? För vem?

• Vad behöver belysas för att männ-
iskor ska känna sig trygga och kunna 
orientera sig i staden?

• Vilka karaktäristiska drag och ele-
ment är värda att framhäva? 

• Vilken identitet och karaktär vill vi 
ge platsen på kvällen?

• Vilken känsla vill vi skapa? 
• Hur rör sig människor på platsen 

och hur skulle vi vilja att de rörde 
sig?

• Var kan vi skapa mötesplatser och 
ställen att slå sig ner?

• Finns det viktiga målpunkter på plat-
sen, exempelvis entréer?

• Varifrån kan belysningen betraktas 
när den är tänd? 

• Hur ser förbindelserna ut?
• Finns det något vi inte vill framhäva?
• Vilka andra intressenter, som 

näringsidkare eller privatpersoner, 
har belysning som påverkar omgiv-
ningen? 

Workshop
Det är alltid bra att involvera de männ-
iskor som använder platsen och fråga 
dem vad de upplever, vad de har för 
behov och önskemål. Användarna har 
värdefull kännedom om platsen. Denna 
information är ofta svår att fånga för en 
extern konsult som inte bor i området, 
även om man genomför analyser och 
platsbesök. Att anordna en workshop 
där berörda intressenter blir inbjudna 
och där frågeställningar om belysningen 
diskuteras, kan därför vara en bra inves-
tering. De berörda upplever dessutom 
att någon lyssnar och intresserar sig för 
deras perspektiv, vilket kan ha positiva 
effekter på känslan av delaktighet hos 
användarna när belysningen står klar. I 
vissa projekt kan detta påverka graden 
av vandalism.

Vandalism och skadegörelse
Vandalism är viktigt att beakta eftersom 
en belysningsanläggning ska fungera 
och vara hållbar i många år. Utvalda 
belysningslager på ett torg eller en plats 
kan dämpas eller släckas under vissa 
timmar på natten, för att inte dra upp-
märksamhet till sig. 

För att minska vandalism bör integrerad 
belysning byggas så att den är mindre 
åtkomlig, men ändå tillräckligt åtkomlig 
för drift och underhåll. Alternativt ska 
den tåla att bli ”utforskad” av exempel-
vis nyfikna ungdomar. 

Belysningsmaterialet bör ha relevant 
IK-klass (en klassificering för hur van-
dalsäker en armatur är). 

Risken för påkörningsolyckor kan mini-
meras genom genomtänkt placering. I 
vissa fall kan det hjälpa att man skyddar 
en stolpe med en pollare. 

Armaturer på stolpar bör inte monteras 
på lägre höjd än 4 m. Vissa mindre lyk-
tor kan monteras på en 3,5 m-stolpe. 

Säsongsbelysning och tillfällig 
belysning

Den mörkaste perioden är den när bus-
kar och träd inte har några blad, marken 
ofta är våt och ingen snö lyser upp i 
mörkret.

En festlig och stämningsfull belysning 
i form av ljusslingor, glittrande objekt 
och linspänd belysning mellan husen 
på Kvarnholmen kan förhöja atmosfä-
ren vid olika högtider och evenemang. 
Investeringar i denna typ av belysning 
kan göras gradvis. En ny belysningsde-
talj kan tillkomma varje år, vilket i sig 
kan bli ett publikdragande evenemang. 
Sådan belysning bör vara energieffektiv 
och hållbar. Risken för bländning och 
störande ljus in i bostäder ska alltid 
minimeras.
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Fristadstorget, Eskilstuna. Ett torg där man både framhäver helheten och skapar små platser 
och upplevelser. Sittplatser ljussätts och fontänen framhävs med en solitärbyggnad som fond. 
Ett ljusmönster som skapar upplevelser som inte finns på dagen ger torget en unik mörker-
identitet. Fotografi: ÅF Lighting 

Fristadstorget, Eskilstuna. Belysning som framhäver murar skapar rumsliga avgränsningar som 
underlättar orienteringen. Fotografi: ÅF Lighting 

Helsingborgs Strandpromenad. Att anpassa synligt belysningsmaterial till platsen är viktigt. Här 
har en trästolpe använts vid en hamnpromenad vilket känns passande. Strålkastarna är lackera-
de i en nyans som andra urbana element har i området. Fotografi: Kathrine Brandt
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2.6 Entréer till och inom 
innerstaden
En entré till en stad kan vara en infart 
som leder vidare in i staden. Även inom 
en stad finns entréer dvs. naturliga 
ingångar från ett område till ett annat. 
Entréerna guidar och leder besökarna 
samt berättar om stadens historia och 
identitet. De kan också marknadsföra 
staden.

Entréerna in till Kalmar innerstad bör 
förtydligas så att de bjuder in besökarna 
till staden. Det gäller även viktiga en-
tréer i innerstaden, t.ex. den till Kvarn-
holmen och längs med Ringleden, som 
markerar gränsen för stadskärnan. De 
har olika karaktärer och betydelser, men 
alla är viktiga, om än i olika stor ut-
sträckning. 

Resenärer som åker på väg E22 får sitt 
första möte med Kalmar när de närmar 
sig trafikplatserna och vägportarna som 
leder in till innerstaden och centrum. 
Resenärerna ska tydligt förstå att de 
har anlänt eller passerat Kalmar. Dessa 
entréer är viktiga och kan med hjälp av 
ljus lyftas fram under de mörka timmar-
na och på så sätt ge Kalmar en tydligare 
identitet.

Resenärer från Öland passerar entrén 
vid Ölandsleden. I dag är denna entré 
otydlig och många passerar utan att 

lägga märke till den. Ängöleden är en 
viktig förbindelse mellan Ölandsbron 
och centrala Kalmar. Här utgör vyerna 
entrén till Kalmar. De är viktiga att 
värna om och förstärka under de mörka 
timmarna. I arbetet med belysnings-
planering och hur man ska förtydliga 
vyerna i Kalmar måste hänsyn tas till 
principerna för avbländad belysning, 
som behandlas i avsnittet om Kalmar 
Kuststad samt avsnittet om landmär-
ken, som behandlas i kapitel 5.4, Land-
märken, byggnader och konstverk.

Staden har även en entré från sjösidan 
som invånare och besökare upplever 
när de anländer med båt. Här har be-
lysningen en avgörande roll, eftersom 
det omgivande vattnet är helt mörkt 
och vyn mot den belysta miljön utgör 
entrén.

Nyborgbroarna, Fyn, Danmark. Belysningen av denna bro har blivit ett landmärke och en signatur längs en 
motorväg på Fyn i Danmark. Fotografi: Lars Bahl
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2.6.1 Befintlig situation
Idag har man inte arbetat medvetet med 
att markera entréerna till och inom  
innerstaden. 

2.6.2 Råd och riktlinjer

Entréerna till stadskärnan 
Entréerna kan förtydligas genom att 
arbeta med gatubelysningens uttryck, 
trädbelysning eller genom belysning på 
andra vertikala objekt i omgivningen. 
Andra faktorer som påverkar hur tyd-
liga entréerna upplevs är utformningen 
av gator och landskap omkring  
entréerna. 

Kommunen bör göra en prioritering av 
vilka entréer som är relevanta att foku-
sera på, och vilka åtgärder som behöver 
vidtas. 

I dagsläget kan man färdas långt in i 
Kalmar utan att förstå att man är på 
väg mot stadskärnan. Det är önskvärt 
att tidigt fånga upp och guida besökare 
framåt, och här kan belysning bidra 
men gatornas utformning spelar också 
en stor roll. Infartsleder som bör ses 
över är t.ex. Södra Vägen och Ängö-
leden. 

Vy mot Västerport och Vattentornet. Västerport, en av Kvarnholmens entréer. Den framhävs på kvällen med en ljussättning som  
betonar porten och omgivningen, vilket skapar en vacker helhet. Det är en tydlig entré till Kvarnholmen. Fotografi: ÅF Lighting 
och Jan Magnusson 

Entréer till Kvarnholmen. Befästningsvallens portaler är vackra element i staden som bör framhävas med ljus. Idag är många 
av Kvarnholmens portaler inte belysta, eller utnyttjas inte som de borde: för att definiera befästningsstaden och skapa välkom-
nande entréer. Fotografi: ÅF Lighting och Jan Magnusson
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Entréerna till Kvarnholmen
De gamla portarna som leder in till 
Kvarnholmen bör förtydligas på ett 
passande och stämningsfullt sätt. Por-
tarnas vackra form och material ska 
framträda i mörkret. Delar av omgiv-
ningen och fästningsvallen bör också 
belysas för att skapa välkomnande och 
tydliga entréer och för att de tillsam-
mans med själva portarna är karaktärs-
skapande och viktiga för att definiera 
befästningsstaden som helhet. 

Broarna är viktiga objekt i staden och 
bidrar i många fall till att skapa en 
attraktiv miljö, t.ex. broarna vid Systra-
strömmen. Ljussättningen av broarna 
ska planeras så att den samspelar med 
belysningen i omgivningen. Belysning-
en av broarna och dess omgivning ska 
bidra till att leda besökare och invånare 
till och från Kvarnholmen.

Entrén från sjösidan
Riktlinjerna för Kalmar kuststad be-
handlar problematiken med belysning 
vid vatten. Dessa riktlinjer, tillsammans 
med riktlinjerna för Byggnader, land-
märken och konstverk, ska verka för att 
entréerna vid vattnet blir välkomnande 
och förstärker Kalmars identitet. En 
avbländad belysning ska säkerställa en 
ostörd utsikt över det mörka vattnet 
och minska risken för att negativa ljus-
effekter uppstår. Resenärer som anlän-
der med båt ska uppleva belysningen 
som vacker och angenäm.

För att ytterligare förtydliga entréerna 
till Kalmars innerstad sett från sjösidan, 
bör viktiga byggnader och landmärken 
ljussättas och framhävas i mörkret.

Eskilstuna. Två broar, två funktioner, två uttryck, två entréer och förbindelser i Eskilstuna.  
Fotografi: Sten Jansin
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2.7 Parker och 
grönområden
Kalmars parker och grönområden är 
viktiga för att skapa en levande och 
attraktiv innerstad. Välplanerade  
parker och grönområden med god 
belysning är som gröna juveler i staden, 
som besökare kan besöka såväl dagtid 
som kvällstid. Parker och grönområ-
den som inte har välplanerad och god 
belysning uppfattas ofta istället som 
mycket otrygga och oattraktiva platser, 
där besökarna inte gärna vistas efter 
solnedgången. Belysning i parker och 
grönområden bidrar till att skapa stäm-
ning, vackra miljöer och möjliggör för 
invånarna att vistas mer tid utomhus i 
det fria. De bidrar även till att det blir 
lättare att orientera sig och känna i gen 
sig i staden, vilket också poängteras i 
Kalmars Grönstrukturplan. 

Kalmars parker och grönområden 
används på olika sätt beroende på typ 
av park och läge. De gröna områdena 
på och omkring Kvarnholmen är vär-
defulla, eftersom de är en viktig del av 
Kalmars identitet. Det finns ett antal 
stadsbyggnadsprojekt som är under ut-
veckling. Detta medför ett större tryck 
på parker och grönområden. Parkerna 
får en högre status då de hamnar mer 
centralt i staden. Några exempel på 
detta är byggnationen av Fredrikskans 
där Rävspelet och Kärringalåret hamnar 

i en annan kontext. Några andra är Vat-
tentornsparken vid Systraströmmen där 
en ny lekplats har anlagts samt Labo-
ratorieholmen, som kommer att bli en 
länk mellan Kvarnholmen och Varvs-
holmen. I samband med utvecklingen 
av det nya universitetet blir det viktigt 
att medvetet arbeta med belysningen 
i Sylvanderparken och Stadsparken. 
Stråket mellan parkerna utgör en möjlig 
plats för rekreation och vila. Vid plane-
ring av parker belägna vid vatten krävs 
stort fokus på utmaningarna med belys-
ning nära vatten som behandlas i kapitel 
2.3, Kalmar kuststad.

Träd i stadsmiljö är av stort värde för 
atmosfär, trivsel och välbefinnande. 
I innerstaden utgör träden ett viktigt 
vertikalt element med grönska som står 
i kontrast till byggnader och hårdgjorda 
ytor. Under de mörka timmarna är 
stadsträden ovärderliga objekt i arbetet 
med att skapa inbjudande och trygga 
miljöer.  

I Kalmar kan belysning av träd, grön-
områden och parker medverka till att 
skapa vyer i mörkret. Den belysta grön-
skan kan ses på avstånd och på så sätt 
underlätta orientering samt synliggöra 
att staden består av öar. Hur parken 
eller grönområdena upplevs på nära 
respektive långt håll är viktigt att tänka 
på då man planerar belysningen. En 
samlad konklusion är att man bör  

synliggöra grönstrukturen under de 
mörka timmarna, för att bidra till att 
skapa en trygg och attraktiv innerstad 
som medverkar till att stärka och tydlig-
göra Kalmars mörkeridentitet.

Stadsparken i Kalmar. Fotografi: Jan Magnusson
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2.7.1 Befintlig situation 
Generellt belyses Kalmars parker på ett 
traditionellt sätt med en mer eller min-
dre dåligt avbländad armatur på stolpe 
eller med en lykta, som ofta bländar 
och blir till lysande objekt. Flera parker 
är även helt mörka nattetid, exempelvis 
Ståthållarparken som innehåller flera 
karaktärsskapande exotiska träd och 
Lorensbergsparken, som har ett högt 
kulturhistoriskt värde. Kalmar har även 
lummiga stråk och grönområden på be-
fästningsmuren vilka ger ett fint inslag i 
stadsbilden. Dock ligger de i totalmör-
ker under de mörka timmarna vilket 
medför att man inte kan utnyttja platsen 
på kvällen. 

Stadens träd utnyttjas inte heller som 
den tillgång de är. De stora träden längs 
Esplanaden är inte belysta, och den 
mäktiga trädallén längs Slottsvägen för-
svinner i nattens mörker. 

Teaterplats på Kvarnholmen. På dagen omges man av stora träd och en häck som sträcker sig runt platsen. På kvällen är 
platsen obelyst och utesluter platsen för vistelse. Fotografi: ÅF Lighting och Jan Magnusson

Norra långgatan, Kvarnholmen. Ett shoppingstråk på Kvarnholmen där träden skapar blickpunkter/orienteringspunkter 
i rummet längs stråket. På kvällen lyser allmänbelysningen med sitt gula sken och ger rummet ett platt intryck. Träden 
försvinner lätt i det jämna ljuset. En belysning med en annan färgtemperatur på träden kan man förhöja rumsligheten och 
skapa tydliga blickpunkter/orienteringspunkter. Fotografi: ÅF Lighting och Jan Magnusson

Fredriksskansbron. Träden på Fredriksskansbron är ett vackert element som bidrar till helheten, dock i mörker försvinner 
känslan av bron med träden som ansluter till brofästena. Globarmaturerna skapar en barriär.  
Fotografi: ÅF Lighting och Jan Magnusson
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Stadsparken. En vacker park i staden med engelsk karaktär. 
Parkrummet omges av stora träd och dammar. Belysnings-
stolparna är ett vackert inslag i naturen under dagsljusets 
timmar. På kvällen kan armaturerna upplevas skarpa till den 
mörka omgivningen som försämrar mörkerseendet. Foto-
grafi: ÅF Lighting och Jan Magnusson 

Södra kyrkogården med kapellet i bakgrunden. Gamla staden har en av Kalmars äldsta grönområden med bland annat en 
mäktig trädallé som fortsätter in på kyrkogården. Kapellet framträder som en blickpunkt i rummet. Belysningen framhäver 
till viss del trädens kronor och volym, men rummet upplevs mindre då belysningen inte räcker till. Kapellet som blickpunkt 
försvinner i mörkret då det saknar belysning. Fotografi: ÅF Lighting och Jan Magnusson

Slottsvägen i Gamla stan. En av Kalmars mäktigaste trädalléer. Träden omger gatan och rummet med sitt gren- och blad-
verk. På kvällen och natten skapas en tunnel av ljus från lyktorna som med sitt kvicksilversken inte sträcker sig tillräckligt 
högt upp. Fotografi: ÅF Lighting och Jan Magnusson

Stråk på befästningsmuren. Ett grönt lummigt stråk på befästningsmuren. Med belysning är det möjligt att framhäva mu-
rens plats i rummet samt att göra platsen till ett rum för vistelse. Fotografi: ÅF Lighting och Jan Magnusson 
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2.7.2 Råd och riktlinjer
Parker och grönområden utgör tillsam-
mans ett sammanhängande rörelsestråk 
för rekreation i Kalmar. Det är därför 
av stort värde att delar av dessa stråk 
är tillgängliga under de mörka tim-
marna. Alla platser måste dock inte 
vara belysta och de delar som skall vara 
belysta skall planeras, så att man också 
respekterar värdet av mörker. Det finns 
ett stort värde i att kunna se stjärnorna 
på himlen även i stadsmiljö. Platser 
som förslagsvis inte bör vara belysta är 
natursköna Kalmarsundsparken med 
sina hagmarker, slånbuskage och upp-
skattade promenadstråk. Parken har ett 
stort värde på grund av vyerna mot ha-
vet och den fria sikten mot himlen som 
annars lätt kan försvinna på överbelysta 
platser. 

Ett undantag kan vara stråket som leder 
ner till volleybollbanorna där en väl 
avbländad belysning, som är tänd under 
relevant tidsperiod, kan öka använd-
ningen av klubbhuset och aktivitetsba-
norna.

Belysning i parker handlar inte bara om 
att belysa viktiga gång- och cykelbanor. 
I parkmiljöer är det även viktigt att 
framhäva grönska vid sidan av gång- 
och cykelbanan för att skapa en trygg 
miljö. Genom att integrera belysning i 
räcken och andra element skapar vi fina 
effekter och kan även ge en fullvärdig 

funktionsbelysning av ett kortare stråk. 
För att underlätta orientering och för-
höja värdet i parken kan platsbildningar, 
vertikala ytor, statyer eller andra unika 
element/strukturer framhävas. I Stads-
parken som är Kalmars gröna finrum 
bör utvalda statyer belysas, tillsam-
mans med solitärträd och annan vacker 
grönska. Det skulle tydliggöra parkens 
engelsk-romantiska karaktär i mörkret. 
Dammarna i Stadsparken behålls mörka 
för att kunna spegla eventuellt belysta 
intilliggande element.

I Kalmar är det viktigt att bevara vy-
erna och utsikten, vilket behandlas mer 
ingående i kapitel 2.3, Kalmar kuststad. 
Utformningen av belysningen i flera av 
parkerna längs vattnet påverkas särskilt 
av detta. Principerna för belysning utgår 
generellt från att undvika bländning och 
inte skapa ljusbarriärer. Vid planering 
för ny belysning i Sylvanderparken ska 
den i enlighet med detta vara avblän-
dad. Extra fokus läggs på att bevara den 
viktiga utsikten mot Stadsparken och 
slottet.

Belysning i parker
Hur ska parken kunna användas 
under de mörka timmarna?
I en park som planeras för att bjuda 
in besökare till att vistas och mötas i 
ska belysningen planeras, så att intima 
sociala platser skapas och framhävs i 
parken och längs med stråken. Vackra 

tablåer framhävs att njuta av. I en park 
som på kvällen primärt används till att 
transportera sig igenom är det trygg-
heten omkring detta stråk som är det 
viktigaste. I områden där mörkret har 
störst värde och ska prioriteras måste 
eventuell belysning planeras och styras 
efter detta.

Styrning
Med dagens möjligheter till styrning kan 
belysningen anpassas till olika behov 
beroende på tid på dygnet och året. 
Förutom att tända och släcka en belys-
ningsanläggning går det även i många 
fall att ljusreglera den. Vid planering av 
belysning för en park/grönområden 
bör styrningsfrågan ses över från fall 
till fall. Belysningen av en staty behö-
ver inte vara tänd hela natten. Däremot 
kan belysning av grönska vara viktig för 
känslan av trygghet och bör vara tänd 
tillsammans med en eventuell belysning 
av gång- och cykelbanan. Att inte se 
omgivningen, stråket eller sin målpunkt 
framför sig kan upplevas som obehag-
ligt vilket gör att man undviker platsen.

En mjuk och subtil ljussättning av grönska kan synlig-
göra viktiga strukturer och samtidigt göra omgivningen 
vackrare. Fotografi: Janet Lennox Moyer

Belysning kan skapa tydliga och inbjudande rum både i 
stor och liten skala. Fotografi: Janet Lennox Moyer
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Årstidsvariationer
Belysning av grönska gör att vi kan 
uppleva årstidsvariationer och på ett 
naturligt och enkelt sätt skapa ett ut-
tryck som förändras under året. Detta 
kan ytterligare förstärkas med belysning 
som kan skifta ljusfärg och färgtempe-
ratur för att ha möjlighet att vid utvalda 
tillfällen skapa mer iscensättande upp-
levelser. Kalla färgtemperaturer kan 
förstärka intrycket under vintern och 
varma under hösten och sommaren. 
Vilka färgtemperaturer som är lämpli-
gast att använda beror i stor utsträck-
ning på vegetationens kulörer. 

Ett varierande ljus som sätter fokus 
på vissa träd och växter under utvalda 
veckor kan skapa uppmärksamhet och 
därmed förstärka attraktionen under 
denna tidsperiod. En utvald solitär i 
Stadsparken eller en grupp med växt-
lighet vid Systraströmmen, som kan 
beskådas på avstånd från Kvarnholmen, 
kan bli till återkommande attraktioner 
för både besökare och invånare att 
njuta av.

Beslysning av gång- och cykelbanor
Hur belyser vi gång- och cykelbanor 
i våra parker och grönområden?
• Armatur med plant glas
• Lyktor
 
En gång- och cykelbana kan med fördel 
belysas med en väl avbländad armatur 

som ger ett nedåtriktat ljus på belägg-
ningen. Armaturen ska ha plant glas 
med en horisontell ljusöppning som ut-
gångspunkt. Fördelen är att den visuella 
komforten blir hög och att på avstånd 
försvinner armaturerna nästan ur syn-
bilden. Vissa armaturmodeller kan ha 
ett svagt lysande armaturhus som kan 
ge en visuell ledning, utan att ge något 
större omgivningsljus eller skapa ljus-
barriärer. 

Med en väl avbländad armatur behålls 
mörkerseendet intakt. Detta är behag-
ligt och ökar förutsättningarna för att 
uppfatta en lite mörkare omgivning. 
Beroende på plats och förutsättningar 
bör belysningen planeras, så att den 
även ger ett omgivningsljus som bidrar 
till rumsligheten.

Parker, gång- och cykelbanor som inne-
håller flera olika typer av belysningslös-
ningar skapar tillsammans vackra rum 
och sociala trygga knutpunkter i staden. 
Förslagsvis kan en väl avbländad arma-
tur användas för gång och cykelbanan 
kombinerat med t.ex. integrerad belys-
ning i bänkar och räcken samt utvalda 
vertikala element. Med rätt materialval 
och färgsättning bidrar belysningsarma-
turer och stolpar till helhetsupplevelsen 
även i dagsljus. 

Botanisk trädgård, Oslo. Belysning som framhäver 
trädets blad- och grenverk kan skapa mer eller min-
dre dramatiska scener som bidrar till stämning.  
Fotografi: Tomasz Majewski

Trädbelysning. Belysta träd i gatumiljö bidrar till 
stämning och underlättar orienteringen. Med en 
spännande och dynamisk färgsättning kan man 
skapa händelser i rummet som varierar under 
året. Fotografi: Halvor Gudim 

Ishøj, Danmark. Med färgsättning kan man förändra upplevelsen av träd. Fotografi: Martin Nordmark 
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Gång- och cykelstråk som leder genom 
parkerna i Kalmar är ofta sammankopp-
lade i ett större vägnät. Belysningen bör 
därför behandlas enhetligt där det är 
möjligt för att få en sammanhållen belys-
ningslösning, se avsnittet om gång- och 
cykelbanor i kapitel 2.2, Förbindelser. 
Förslagsvis kan samma armatur/stolpe 
användas på gång- och cykelstråk i 
Skälby och Lindöpromenaden för att 
binda ihop stråk och områden.

I utvalda delar av innerstadens parker 
kan en dekorativ lykta användas istället 
för en avbländad armatur. Idag finns 
flera bra lyktor som ger ett relativt riktat 
ljus ner på marken men samtidigt har 
ett vackert lysande armaturhus, som 
bidrar till att lysa upp omgivningen. Vid 
val av lykta i innerstaden finns starka 
estetiska argument för att välja en typ 
med kulturhistoriskt inslag t.ex. i  
Vänortsparken och Stadsparken. Alla 
lyktor i innerstaden bör monteras på 
lackerade stolpar där lyktan infärgas i 
samma kulör.

När man planerar belysning med lyktor 
bör man ta hänsyn till att helst placera 
dem i miljöer där det finns mycket 
grönska eller andra vertikala element. I 
mer öppna grönområden och vid om-
råden nära vattnet finns det risk för att 
lyktorna bländar, eftersom kontrasten 
mot omgivningen kan bli för stor. Lyk-
torna bör inte placeras där de riskerar 

att endast bli till lysande objekt.  
Ljusbarriärer kan då skapas och mörker-
seendet förstöras. 

Utformning av platser
Hur skapas en plats under de mörka 
timmarna?
Den arkitektoniska utformning som är 
karaktäristisk för en plats under dagen, 
kan man genom belysning förstärka 
även under de mörka timmarna. Al-
ternativt kan en plats omvandlas från 
dagtid till kvällstid så den upplevs som 
helt annorlunda.. Under planeringen 
måste ett beslut fattas av vad som ska 
framhävas, vilken känsla och upplevelse 
av platsen som ska förmedlas. Platsbild-
ningar, nattens pärlor, är viktiga att inte 
glömma bort när man planerar belys-
ningen i Kalmars parker.

Genom ljus kan intima sociala plat-
ser i parken skapas. Lugna och trygga 
platser definieras i mörkret och skapar 
samtidigt vackra vyer i stadsbilden. 
Förslagsvis kan låg avbländad belysning 
användas vid bänkar, alternativt integre-
ras i bänkar eller i andra arkitektoniska 
element. Träd och grönska som står i 
anslutning till bänkarna ljussätts för att 
som helhet skapa en intim social plats. 
För att framhäva platsidentitet kan 
en staty framhävas med ljus från t.ex. 
strålkastare monterad på stolpe. Utvalda 
element som står nära statyn ljussätts.

Botanisk trädgård, Köpenhamn. Väl avskärmad armatur 
för ett cykelstråk igenom en park bidrar till fria siktlinjer 
i parkrummet. Fotografi: Tomasz Majewski

Allé i Frederiksberg, Danmark. Armatur med lysande armaturhus ger  
visuell ledning. Fotografi: ÅF Lighting
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Beslysning av träd i parker 
Hur belyser vi träd och grönska i 
parker?
Belysta träd och synlig grönska gör att 
miljön känns mer levande och får en 
tydligare rumslighet. Parkens grönska 
kan belysas med markstrålkastare alter-
nativt med strålkastare monterade på 
stolpar.

Träd kan belysas ovanifrån med strål-
kastare monterade på högre stolpar. 
Ljuset som kommer uppifrån och silar 
ner genom blad- och grenverk ger 
ett vackert ljus- och skuggspel ner på 
marken, samtidigt som trädets krona 
blir synligt på håll. Ett alternativt sätt 
att belysa träd är med markstrålkastare. 
Ljuset som kommer underifrån skapar 
en fin rumslighet för dem som passerar 
och på avstånd framträder trädets krona 
poetiskt upplyst. Här är det en fördel 
om trädens blad inte är för tjocka utan 
släpper igenom en del av ljuset. Små 
träd kan bli helt upplysta med två till tre 
markstrålkastare, större träd behöver 
ofta fler än tre stycken armaturer. Be-
roende på storlek och form på träden 
måste en bedömning göras av vilket av 
alternativen som ska användas för att 
belysa träden. Genom att belysa ett träd 
med olika färgtemperaturer på ljuset, 
t.ex. en kallvit och en varmvit, kan man 
framhäva trädets detaljrikedom och 
djup än vid användning av enbart en 
färgtemperatur.

Mariatorget, Stockholm. Unika parklyktor framtagna för platsen. Armaturerna 
ger ett mjukt ljus som ger en behaglig upplevelse av platsen.  
Fotografi: Mikael Silkeberg

Staty. Belysningen av en staty ger platsen en identitet och bidrar till att skapa 
dramatik. Fotografi: Lars Bahl

Verdensparken, Oslo. Belysningsstolpar med tydlig färgsättning ger karaktär till 
platsen. Fotografi: ÅF Lighting

Grorudparken, Norge. Integrerad belysning i broräcke lyser effektivt upp en bro i 
parken. Fotografi: Tomasz Majewski
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Beslysning av träd i staden
Hur belyser vi träd i staden?
1. Strålkastare eller armaturer monte-

rade på stolpe
2. Markstrålkastare
 
Träd i gatumiljö kan belysas från ar-
maturer med ljussläpp uppåt i träd-
kronorna. Det kräver dock en mycket 
noggrann placering av belysningsstol-
parna, som dessutom blir väldigt synliga 
i gatubilden. Strålkastare monterade på 
befintliga belysningsstolpar är också 
ett alternativ. I andra fall kan stolpar 
med strålkastare placeras strategiskt för 
att komma åt att belysa trädens kro-
nor. En smalstrålande strålkastare kan 
med fördel riktas ner mot trädets rot, 
för att förankra trädet i sin omgivning. 
Träd i gatumiljö kan också belysas med 
markstrålkastare som är helt eller halvt 
infällda i beläggningen eller i trädgaller. 
Vilken metod som ska användas för att 
belysa träden i gatumiljö måste avvägas 
i fall till fall. 

Frederiksberg, Danmark. Att belysa trädrader längs en gata 
medverkar inte bara till rumslighet utan ger hela gaturummet 
en fin identitet. Fotografi: Lars Bahl

Belysta träd i gatumiljö bidrar till stämning och underlättar orienteringen.  
Fotografi: Lars Bahl

Ljus i Alingsås. Belysta träd längs vattnet gör vattnet mer närvarande genom de mjuka 
speglingar som uppstår. Fotografi: Patrik Helin
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2.8 Lekplatser och 
aktivitetsområden
Möjlighet för lek och fysisk aktivitet är 
en viktig del i arbetet med att skapa en 
attraktiv innerstad. Att fysisk aktivitet 
kan ha positiva effekter på välbefinnan-
det är väl känt men fysisk lek och akti-
vitet, kan även ha positiv inverkan på 
förmågan att lära sig nya saker. 

Lek och fysisk såväl som social aktivitet 
bör ses som en naturlig del av stadspla-
neringen, där exempelvis en skulptur 
eller ett sittelement kan inbjuda till lek, 
eller där en speciell belysning kan sti-
mulera upptäckarglädje. 

Trygga och attraktiva stadsmiljöer kan 
bli mer barnvänliga eftersom dessa 
miljöer också ofta rymmer värden som 
tilltalar barn. Ett aktivt arbete med belys-
ning skapar även förutsättningar för att 
lekplatser och aktivitetsområden blir mer 
lättillgängliga och får längre öppettider.

Belysningen på en lekplats kan med-
verka till ökad orientering för dem som 
färdas och göra ett område mer attrak-
tivt, även om de inte utnyttjar lekplat-
sen. Lekplatsen i Vattentornsparken är 
belyst och bör bli en helhet med miljö-
erna längs Systraströmmen.

Det finns olika lekplatser och aktivitets-
områden i Kalmar och flera av dem 
ligger belägna nära vattnet. Fredriks-
skans IP är viktig för idrottsutövandet 
på kommunens skolor men värda att 
nämna är även volleybollbanorna och 
omkringliggande område i Kalmar-
sundsparken, Södra Utmarkens idrotts-
plats samt lekplatsen vid Kattrumpan 
på Kvarnholmen. I linje med rekom-
mendationerna i kapitel 2.3, Kalmar 
Kuststad, är det på alla dessa platser 
viktigt att respektera utsikten över ett 
mörkt vatten eller mörka omgivningar 
när man planerar belysningen. På lek-
platsen vid Kattrumpan bör belysning-
en dessutom ses som en del av helheten 
med belysningen i de gröna områdena 
omkring Kvarnholmen och Klapphuset.

I Skälby, nordväst om innerstaden, 
ligger en 4H-gård som har stort värde 
för kommunen. Här finns kommunens 
största lekplats. Gården med dess att-
raktiva omgivningar är även populär vid 
olika evenemang, exempelvis valborgs- 
och midsommarfirande. Här bör en 
samlad strategi tas fram för hur belys-
ningen kan bidra till en positiv utveck-
ling och ökat användande av området.

Helsingborgs strandpromenad. Det är helheten i en miljö som avgör om den är attraktiv att uppehålla sig på 
när solen gått ner. Belysningen av lekplatser och aktivitetsområden ska förhålla sig till Kalmars läge vid vattnet 
och ska aldrig skapa oönskade effekter utan värna om den ostörda utsikten över vattnet eller mörkare omgiv-
ningar. Fotografi: Ulf Celander
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Lekplatser och 
aktivitetsområden
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2.8.1 Befintlig situation
Idag har kommunen ingen strategi vad 
gäller belysning av lekplatser eller akti-
vitetsområden. Få lekplatser i Kalmar 
har separat belysning som framhäver 
dem. Belysningsprogrammet fyller en 
viktig funktion för barn och vuxna i 
Kalmar.  

Lekplatsen i Vattentornsparken har en 
belysningslösning som är framtagen 
för att framhäva lekplatsen. Andra lek-
platser runt om i Kalmar innerstad blir 
idag endast belysta av spillljus av  
intilliggande belysning för gångbanor 
eller inte alls. Belysningen är inte till-
räcklig för att kunna användas av barn 
och barnfamiljer. När lekplatser är 
mörka och skumma finns risk för at de 
blir tillhåll och objekt för vandalism, 
klotter och nedskräpning. Belysningen 
av Fredriksskans IP har en belysnings-
lösning som är anpassad för TV-sänd-
ningar, detta ger mycket ljus i höga 
vinklar. Detta kan orsaka bländning och 
störande ljus i omgivningen. 

Lekplatsen vid Vattentornet har ett fint läge vid Systraströmmen och Kvarnholmen. På kvällen är lekplatsen 
belyst på ett medvetet sätt. Fotografi: Jan Magnusson

Lekplatsen vid 4H-gården i Skälby är inte i belyst i nuläget, och det är inte heller gångvägarna runt om 
platsen. Den enda belysning som finns är vid parkeringen. Detta begränsar användandet av området på 
kvällen. Fotografi: Jan Magnusson

Vy mot Fredriksskans IP. Belysningen av Fredriksskans IP upplevs som bländande och reflekteras starkt i 
vattnet. Fotografi: Jan Magnusson

Volleybollområdet, Kalmarsundsparken. Belysning-
en vid volleybollområdet är koncentrerat till platsen. 
Ljusnivån är hög i förhållande till den mörka  
Stadsparken. Fotografi: Jan Magnusson

Lekplatsen vid Kattrumpan och badstranden är 
en fin plats på dagen men på kvällen saknas be-
lysning, vilket begränsar tillgängligheten.  
Fotografi: Jan Magnusson
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2.8.2 Råd och riktlinjer
Då många av Kalmars invånare bor 
utanför stadskärnan så bör flera av sta-
dens centrala lekplatser belysas för att 
främja ett aktivt liv och locka in barn-
familjerna till staden. På detta sätt kan 
belysningen bidra till att göra Kalmar 
innerstad till en levande plats. Belys-
ningsplaneringen ska utgå från aktivi-
teterna på platsen, göra utemiljöerna 
inbjudande även på kvällen och skapa 
en hög tillgänglighet för sin målgrupp.  

Belysningen som installeras på lekplat-
ser och aktivitetsområden ska klara 
relevanta förhållanden med hänsyn till 
exempelvis bollar som kan träffa utrust-
ning eller nyfikna barn som klättrar och 
undersöker sin omgivning.

Lekplatser i Kalmar innerstad
En lekplats kan ha en mer eller min-
dre avancerad belysning. I många fall 
består belysningen endast av en extra 
belysningsstolpe som placerats intill en 
närliggande gång- och cykelväg eller i 
närhet av en bänk eller en gunga.  
Belysningen bör istället tänkas in som 
en del av leken och som ett lekfullt 
element. Belysningen kan göra att lek-
platsen blir lekfullt gestaltad vilket in-
spirerar och utvecklar leken. Ljuset kan 
även ses som ett pedagogiskt redskap 
i leken där barnen själva kan vara med 
och påverka och förändra belysningen. 
En manuell styrning av belysningen kan 

därför med fördel integreras i instal-
lationen. Belysningen ska vidare vara 
inbjudande för den som ledsagar barnet, 
och skapa ett socialt sammanhang med 
möjlighet att träffa andra personer som 
vistas där. 

På lekplatser ska barnen se att leka, men 
också synas på håll. Detta innebär inte 
att en lekplats behöver vara helt jämnt 
upplyst men genom att arbeta med 
exempelvis riktningar, ytor och utvalda 
element skapas en rumslighet och en väl 
belyst plats. Mörkare partier och skugg-
spel kan även skapa en positiv spänning 
i leken som inte finns på dagen. 

Strålkastare på stolpe/mast
En stolpe eller högre mast med strål-
kastare som projicerar ett ljusmönster 
på beläggningen kan skapa både stäm-
ningsfulla upplevelser och spännande 
inslag på platsen. Ljusmönstret kan bli 
en del av leken och tillföra nya förut-
sättningar för aktivitet som inte finns på 
platsen under dagen. Att belysa utvalda 
element eller objekt med färgat ljus kan 
skapa spännande skuggor att leka i eller 
med. Ett ljusmönster eller ett färgat ljus 
kan även bidra till att skapa en identitet 
åt lekplatsen vilket även kan fungera 
som ett pedagogiskt hjälpmedel, ”Låt 
oss gå till den gröna lekplatsen idag”.

Strålkastarna ska aldrig riktas så att de 
bländar eller stör omgivningen. Detta 

Verdensparken, Norge. Belysning som skapar fina och lekfulla ljuseffekter när 
människor vistas i ljuset. Fotografi: Tomas Majewski 

Verdensparken, Norge. Ljusmönstret skapar en lekmiljö 
som inte finns på dagen. Fotografi: Tomas Majewski
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undviks exempelvis genom att säker-
ställa lämplig spridningsvinkel på ljuset 
för den specifika uppgiften och använda 
bländskydd som skärmar av oönskat 
ljus. En tumregel är att aldrig rikta strål-
kastarna mer än 35 grader ut från stol-
pen men med armaturer med LED bör 
alltid ett ljustest utföras eftersom dessa 
armaturer kan vara mer bländande än 
armaturer med konventionella ljuskäl-
lor. 

Integrerad belysning
Där det är möjligt kan ljuset integreras 
i lekutrustningen eller konstruktioner 
omkring lekplatsen, exempelvis räcken, 
murar eller bänkar. Principen ger en 
avskärmad belysning på vertikala eller 
horisontella ytor och beläggning från 
dolda ljuskällor. Miljön och rummet blir 
lättare att avläsa vilket kan bidra till att 
öka känslan av trygghet och säkerhet.

Belysning av lekplatsens omgivning
För skapa en attraktiv lekplats är det 
viktigt att skapa ett rumsligt samman-
hang och väva in omgivningen som en 
del av gestaltningen av platsen. Lekplat-
sen bör aldrig ligga som en egen satellit 
i ett annars mörkt område då detta kan 
framkalla en utsatt känsla. Genom att ge-
stalta vyerna runt om lekplatsen, exem-
pelvis genom att belysa träd, väderskydd, 
möbler och dylikt, skapas en rumslighet 
och platsen blir överskådlig.

Verdensparken, Norge. Stolpar i speciella färger och former som tänks in i ett 
övergripande koncept kan ge en lekplats en identitet. Fotografi: ÅF Lighting

Grorudparken, Norge. Låg belysning av en gångbro skapar en ljus entré till lek-
platsen där ljusmönstret tar vid. Fotografi: Tomas Majewski

Ett ljusmönster kan både ge allmänbelysning och öka leklusten.  
Fotografi: ÅF Lighting

Att belysa element i omgivningen bidrar till trygghet och gör det ofta trevligare 
för ledsagare att vistas på lekplatsen. Fotografi: Tomas Majewski
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Aktivitetsområden
Ett aktivitetsområde eller en idrottsplats 
innehåller ofta viktiga sociala samlings-
punkter och målpunkter i staden, exem-
pelvis byggnader för fritidsaktiviteter. 
För att tydliggöra dessa platser och 
skapa en god orienterbarhet i och till 
området är belysningen ett bra verktyg. 
Genom att med belysning framhäva 
vertikala ytor och skapa välkomnande 
entrébelysning tydliggörs dessa platser.  
Till volleybollplanerna i Långviken är 
det viktigt att det även finns belysning 
som tydliggör vägen dit. Stråket från 
gatan till volleybollplanerna bör också 
belysas för att man lättare ska kunna 
orientera sig.

Med aktivitetsområde avses även min-
dre bollplaner eller liknande öppna ytor. 
Dessa platser har behov av en jämn be-
lysning över hela planen där strålkastare 
placerade på stolpar i utkanten av banan 
tillgodoser detta behov på ett lämpligt 
sätt. Aktivitetsområden kan även göras 
till spännande platser beroende på dess 
funktion och målgrupp. Belysning med 
olika färger och ljussättningar kan skapa 
intressanta rum som kvällstid motiverar 
användningen av tex en bollplan eller 
en parkouryta. 

Viktigt att tänka på för dessa ytor är att 
belysningen inte ska ge störande ljus till 
omgivningen och inte belysa oönskade 
ytor utanför själva banan. Av denna 

anledning bör en armatur med asymme-
trisk ljusfördelning väljas vilken monte-
ras med en horisontell ljusöppning och 
således riktar ljuset ned på banan. Stolp-
höjden anpassas beroende på banans 
storlek men bör generellt hållas så låg 
som möjligt. 

Styrning
Styrning av belysning är viktig på lek-
platser och aktivitetsområden, både för 
att minimera energianvändningen och 
för att kunna anpassa den efter behovet 
av ljus. 

Generellt bör en lekplats eller aktivitets-
område inte vara belyst om platsen inte 
används. Under vissa timmar kan det 
dock vara så att belysningen bör vara 
tänd för att inbjuda till användande. 
Ibland kan belysningen bidra till orien-
terbarheten och tryggheten längs ett 
stråk och därför kan man motivera att 
den ska vara tänd, eller delvis tänd, även 
när den inte används. En avvägning bör 
göras i varje enskilt fall och stor hän-
syn måste då tas till hur man önskar att 
platsen ska användas och samspela med 
sin omgivning. Man kan också uppleva 
att en lekplats som lämnas i mörker 
invid en gångväg utgör ett hot för den 
som passerar. 

Eftersom aktiviteterna varierar under 
året och dygnet bör belysningen styras 
med en egen tändning som möjliggör 
att den kan släckas på natten eller un-
der årstider då aktiviteten inte pågår. 
En automatisk tidsstyrning under året 
kan installeras men en användarstyrd 
belysning med möjlighet att själv tända 
belysningen är också en bra lösning. 
Detta kan vara aktuellt på exempelvis 
aktivitetsbanor. En svag grundbelysning 
kan finnas som standard för att visa 
på platsens lokalisering eller närvaro 
men med en enkel knapptryckning kan 
användaren tända olika typer av aktivi-
tetsbelysning. Här finns möjlighet att 
skapa olika scenarier beroende på vilken 
aktivitet eller stämning som önskas och 
efter en förinställd tid släcks belysning-
en igen och återaktivering är möjlig. 
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Aalborg Hamnfront, Danmark. En aktivitetsbana kan ha en scenografisk belysning med inslag av färgat 
ljus när ingen använder platsen. När så önskas kan man sedan med en knapptrapptryckning få en mer 
neutral belysning. Fotografi: Martin Nordmark 

Aalborg Hamnfront, Danmark. Stängslet till bollbanan är här belyst på ett scenografiskt sätt som lockar unga att 
vistas på platsen samtidigt som platsen tydligt markeras. Fotografi: Ole Mikael Sørensen





 

 
 

 

  
Planenheten │    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A 
Tel 0480-45 00 00  │ Fax 0480-45 04 29 

E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se 
 

Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Elena Bäcklund Upprättad 2016-12-08 2013-4269 1(2) 
Emma Andersson  
 

 
 
 
 
Bemötande av inkomna synpunkter från servicenämnden 
avseende förslag till Belysningsprogram för Kalmar kommun 
 
Belysningsprogrammet har varit på remissyttrande till servicenämnden under tiden 
2016-11-18 – 2016-12-02. Samhällsbyggnadskontoret informerade om programmet på 
servicenämndens sammanträde den 23 november 2016 där det beslutades att 
ordförande Ingemar Einarsson delegeras rätten att besvara remissen från 
samhällsbyggnadsnämnden om Kalmar kommuns belysningsprogram. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände förslag till belysningsprogram den 16 dec 2015 
och översände det till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens 
planutskott återremitterade ärendet till samhällsbyggnadsnämnden den 26 jan 2016 
med beslutet att programmet skulle göras om så att det omfattar hela Kalmar 
kommun. Med återremissen som utgångspunkt har samhällsbyggnadskontoret arbetat 
fram ett nytt förslag till belysningsprogram. Samhällsbyggnadsnämnden skickade med 
anledning av omarbetningen belysningsprogrammet på remiss till servicenämnden för 
yttrande som endast skulle gälla de nya delarna i programmet.  
 
Nedan följer en sammanfattning av arbetsprocessen för framtagandet av 
belysningsprogrammet, inkomna synpunkter från servicenämnden samt bemötande av 
synpunkterna från samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Uppdraget 
2013 fick Samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att i samarbete med servicenämnden 
och Kalmar Energi AB ta fram ett belysingsprogram för Kalmar inklusive tätorterna 
utifrån aspekterna trygghet, trafiksäkerhet, energiförbrukning, stadsutveckling och 
gestaltning.  
 
Bakgrund 
Idag jobbar många olika förvaltningar med belysningsfrågor. Belysningsfrågan finns 
med i alla skeden från planering till projektering och utförande. Då det saknas en 
samsyn och rutiner kring hur belysningsfrågorna ska hanteras finns ett behov av ett 
belysningsprogram. Under 2015 tog Kalmar kommun över ansvaret för hela stadens 
belysningsanläggning från Kalmar Energi. Under de kommande åren finns ett stort 
renoveringsbehov med bland annat byte av kvicksilverarmaturer.  
 
Syftet med belysningsprogrammet är att skapa en helhetsbild och samsyn kring -hur 
staden ska belysas utifrån aspekterna trygghet, trafiksäkerhet, energiförbrukning, drift 
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och underhåll, stadsutveckling och gestaltning. Belysningsprogrammet ska fungera 
som ett planeringsunderlag och omfatta hela kommunen. 
 
Organisation och bemanning  
Arbetet har bedrivits under en omorganisation av samhällsbyggnadskontoret och 
därför har nya tjänster, enheter och grupper tillkommit.  
 
Styrgrupp - planberedningen 2014-2015 
  - chefer på SBK och SF 2016 
 
Referensgrupp  -     Kalmar Energi 

- Kultur- och fritisdförvaltningen 
- Barn- och ungdomsförvaltningen 
- Trygghetsråd 
- Tillgänglighetsråd 
- KLK, Miljöstrateg, Jämställdhetsstrateg och 

Landsbygdsutvecklare 
- Stadsarkitekt 
- Representant från Bygglov 
- Representant inom energi och hållbarhet från Miljöenheten 
- Representant från Planenheten 
- Representant från PI 
- Länsmuseum 
- Polisen 
 

Projektgrupp -  Emma Andersson, landskapsarkitekt, 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Park- och infrastrukturenheten 
- Elena Bäcklund, planeringsarkitekt, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten 
- Josefin Bergquist, trafikplanerare, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Park- och infrastrukturenheten 
- Carl-Fredrik Nelson, enhetschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Park- och infrastrukturenheten 
- Magnus Gustafsson, entreprenadingenjör, Serviceförvaltningen, 

Produktionsenheten 
- Tomas Lexinger, produktionschef, Serviceförvaltningen, 

Produktionsenheten 
- Jonas Wågenberg, elingenjör, Kalmar Energi     

 
Arbetsprocessen 
2014 

• Uppstart av projektet, formering av organisationen 
2015 

• Inledande arbete, inläsning och inventering samt information i 
Samhällsbyggnadsnämnden  och Servicenämnden. 

• I mars beslutades att arbetet behövde vara färdigt under 
sommaren 2015. 

• Konsult handlades upp i juni. 
• På grund av kort tidplan avgränsades arbetet att gälla endast 

innerstaden vilket beslutades av PIB. 
• Eftersom arbetet skulle förankras brett flyttades slutdatum fram. 

Arbetet inleddes i juni med en halv dags workshop med 
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referensgruppen som blev utgångspunkt för det fortsatta arbetet 
med belysingsprogrammet.  

• Under sommar och höst parallellt med att belysningsprogrammet 
togs fram hölls fem möten med projektgruppen.  

• I början av november skickades ett utkast av 
belysningsprogrammet till projektgruppen samt styrgruppen med 
efterföljande möte för att samla in slutgiltiga synpunkter inför 
antagande.  

• 1 december 2015 hölls en presentation av belysningsprogrammet 
i PIB. 

• Programmet skickades till samhällsbyggnadsnämnden den 16 
december 2015 för antagande. Tanken var att presentera 
belysningsprogrammet för referensgruppen i januari 2016.  

 
2016 

• Den 26 januari 2016 skickades programmet till planutskottet för 
antagande. Programmet återremmiterades till 
samhällsbyggnadsnämnden för komplettering då det inte 
omfattade hela kommunen. 

• Mars 2016 uppstart med konsult 
• Vår/sommar inventering och analys av byar och stadsdelar 
• April. Avstämning med chefer och förslag till fortsatt arbete tas 

fram. Programmet ska bara omstruktureras och kompletteras 
med kartor som redovisar en analys av övriga stadsdelar och byar. 
Sakinnehåll och mål bibehålls enligt tidigare program. Möte med 
landsbygdsutvecklare.  

• Juni. Information i tillgänglighetsrådet. 
• Början av september. Möte med projektgrupp och styrgrupp där 

följande beslutas: 
ÅF Lighting reviderar programmet. Vi behåller stommen med: 
kap 1 – Inledning 
kap 2 – Belysningshistoria 
kap 3 och 4 slås ihop – Belysingsstrategi/Grundprinciper för belysning 
kap 5 – Råd och riktlinjer för Kalmar 
kap 6 – Kalmarspecifikt koncept 
kap 7 – Ljustekniska begrepp. 
Gamla kap 5 – Råd och riktlinjer för Kalmar innerstad läggs som en bilaga.  
Nya kapitel 5 har samma struktur som tidigare men det skrivs mer generellt under varje avsnitt och 
ges exempel från hela kommunen, både med foto och text. 
Till programmet läggs kartbilagor på byarna och de olika stadsdelarna. Dessa visar 
belysningspunkter, förbindelser, entréer, målpunkter – kopplat till programmet. 
 

• Belysingsprogrammet är färdigt i början av november och skickas 
till serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret.  

• Efter önskemål från SFN skickas programmet på remiss för 
yttrande. 

• Information i SFN och SBN 23 nov. 
• 5 dec inkommer yttrande till SBN.  
• 14 dec belysningsprogrammet tas i SBN för antagande. 
• 20 dec belysningsprogrammet tas i PU för antagande. 
• 10 jan 2017 belysningsprogrammet tas i KS för antagande. 



Samhällsbyggnadskontoret   4(9) 

 Datum Ärendebeteckning 
 2016-12-14 2013-4269 
 
 

 
 

• 13 jan 2017 belysningsprogrammet tas i KF för antagande. 
• 28 feb 2017 presentation för referensgrupp och berörda 

tjänstemän.  
 

Inkomna synpunkter 
Servicenämnden 
Serviceförvaltningen ser mycket positivt på samhällsbyggnadsnämndens förslag på 
Belysningsprogram 2016 Unika Kalmar och inser att mycket arbete har lagts ner på 
vilken viktig roll belysningen har för ett samhälle ur många aspekter. I förvaltningens 
granskning kan vi inte enkelt särskilja vad som är de nya delarna utan väljer att ge ett 
svar på hela programmet. 
 
Förvaltningen ser att hela Kalmar kommun nu är beaktat i det nya programmet och 
inriktningen i programmet kommer innebära ett stort lyft för kommande 
belysningsarbeten. Inom sakområdet gestaltning har serviceförvaltningen inget att 
erinra men gör ett antal konstateranden i ekonomiska termer som behöver tydliggöras 
och vara beaktat både avseende investering och drift inför ett beslut om programmet. 
Detta även med hänvisning till programmet del 1 §3.2.2 Målsättning med programmet 
i texten ”…..belysning är komplex vilket bland annat är viktigt för att skapa 
ekonomiska förutsättningar i kommunens budgetarbete”. 
 
Under 2015 godkändes förslaget till belysningsprogram av samhällsbyggnadsnämnden. 
I januari 2016 återremitterades programmet till samhällsbyggnadsnämnden för att 
omfatta hela Kalmar kommun.  
 
Kommentar: Ingen av servicenämndens synpunkter berör det som har tillförts 
programmet under 2016.  
 
Programmet som helhet bestående av vision och mål, övergripande strategi och grundprinciper, råd och 
riktlinjer, koncept för gatubelysningen i Kalmar och ljustekniska begrepp samt fördjupning för 
Kalmar innerstad har omarbetats för att vara kommuntäckande men är detsamma i sitt sakinnehåll 
som i det program som återremitterades i början av 2016. Programmet har tagits fram tillsammans 
med serviceförvaltningen och Kalmar Energi.  
 

1. Programmet eftersträvar generellt lägre stolphöjder än tidigare. Att gå t.ex. 
från 8 meter stolpe till 6 meter innebär i princip 30 procent fler 
belysningspunkter. Detta ger i grova drag motsvarande ökade kostnader för 
nybyggnation, reinvestering och drift. 
 
Kommentar: Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag har varit att ta fram 
förslag på hur kommunen ska belysas utifrån olika aspekter såsom 
trygghet, trafiksäkerhet, energiförbrukning, stadsutveckling och 
stadens gestaltning.  
 
Ur stadsutvecklingssynpunkt tar belysningsprogrammet utgångspunkt i Kalmar kommuns 
översiktsplan ”Unika Kalmar” från 2013, Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med 
omnejd liksom andraav kommunfullmäktige antagna planer. 
 
Kalmars belysningsprogram utgår från en helhetssyn med fokus på hållbarhet, funktion och 
estetik där människan är i centrum.  
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Att välja belysning är alltid en balansgång mellan de krav och funktioner som ska 
uppfyllas: trafiksäkerhet, trygghet, god visuell komfort, energi och miljöhänsyn, samt 
kostnader och estetik. 

 
Den planerade belysningen har flera olika syften, exempelvis att underlätta orientering, 
skapa rumslighet eller öka trafiksäkerheten, och detta ska alltid tänkas in och vägas mot 
andra aspekter. De olika kraven varierar mycket beroende på vilken typ av miljö som 
planeras. 
 
Beträffande gatubelysningen i Kalmar ger belysningsprogrammet en vägledning om hur 
belysningen ska medverka till att skapa lättillgängliga och attraktiva förbindelser i 
kommunen.  

 
Olika stolphöjder på infartsleder och stadsgator eller på bygatorna och 
angränsande villagator, kan hjälpa oss att instinktivt förstå vår 
omgivning . Upplevelsen av de offentliga rummen påverkas av hur de utformas, bland 
annat stolphöjder där lägre belysningsstolpar kan få oss att sakta ned, medan högre stolpar 
får oss att associera till större vägar och därmed köra fortare. 
 
Belysningsprogrammet föreslår en stolphöjd på 5-7 meter för bygatorna i Kalmars byar. 
(Med bygator avses den viktigaste gatan genom byn). Dessa gator är ofta byarnas hjärta 
längs vilka de viktigaste funktionerna ligger och där vi kan skapa attraktiva platser med 
belysning.  

 
För Kalmars stadsgator rekommenderas en stolphöjd på 5-6 meter. Belysningen påverkar 
gatornas intryck på kvällen och i dagsljus. På båda dessa kan man genom att arbeta 
medvetet med belysningsanläggningens uttryck skapa en mer attraktiv miljö för cyklister och 
gående. 

 
För bostadsgator, villagator och andra mindre gator rekommenderas en stolphöjd på 5 
meter. På de mindre gatorna bör man ta hänsyn till den mänskliga skalan när belysning 
planeras. 

 
I många områden, särskilt bostadsområden är det inte möjligt att maximera stolpavståndet 
eftersom det är så mycket att ta hänsyn till vad gäller infarter, vardagsrumsfönster och 
annat så i vissa fall kan det vara bättre att projektera med en lägre stolpe. En lägre stolpe 
kostar dessutom mindre än en högre och man kan dämpa belysningen eftersom det inte 
behövs en lika kraftfull armatur eftersom den sitter närmare vägen. 
 
I programmet ges rekommendationer för belysningsanläggningens 
utformning som ska harmoniera med utvecklingen av staden.   

 
2. Programmet eftersträvar rundkoniska stolpar och lackerade stolpar. En galvad 

av dagens standard 6 meter kostar cirka 1 400 kr/st. Lackerad kostar cirka 3 
000 kr/st med andra ord dubbla kostnaden. Lackerade stolpar är mer känsliga 
för skador och har inte samma livslängd som galvade. Bättre kvalitet på 
färgade stolpar finns och kostar cirka 1 000 kr mer per styck. Ytterst i valen 
kring kvalitet är koniska stolpar pulverlackade i specialinfärgning och glans. 
Dessa kan kosta uppåt 20 000 kr/st. Lackerade stolpar kräver en mer kostsam 
lager- och transporthantering. 

 
Kommentar: Belysningsprogrammet säger inte att lackerade och 
rundkoniska stolpar ska väljas som standard. I stadskärnan bör 
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estetiken viktas högre än i ytterområden och i industriområden. 
Önskvärt är att den centrala bygatan i byarna har lackerade stolpar och 
armaturer för att ge ett ombonat intryck och signalera att man kör in i 
en miljö där det vistas människor. 
  
 
Vilken typ av stolpe som ska väljas är en avvägning och en prioritering som ska utföras i 
varje enskilt fall. I stadskärnan rekommenderas rundkoniska och lackerade stolpar 
eftersom en gatubelysning med ett estetiskt tilltalande uttryck i dagsljus kan göra något 
extra för stadsbilden och identiteten. Detta anses viktigt ur ett helhetsperspektiv. 
 
Kostnaderna för lackerade stolpar är dyrare  men bör ses i relation till den totala kostnaden 
för att etablera en ny anläggning och det mervärde det ger.  
 
Enligt Moramast, som är en av Sveriges främsta tillverkare, är livslängden på lackerade 
stolpar längre eftersom man lägger på ett extra lager och att de är varmgalvaniserade under 
färgen.  
Infärgning av en stolpe kan utföras på olika sätt men det har inte belysningsprogrammet 
tagit ställning till. 
 
(20000 kr per stolpe låter orimligt dyrt! Exempel från 2015 är 
Järnvägsgatans nya belysningsanläggning där en rundkonisk 8 meters 
lackerad aluminiumstolpe prissattes till 6440 kr). 

 
3. Programmet eftersträvar belysningsarmaturer som stärker Kalmars identitet. 

En av idag standard gatuarmatur LED kostar ca 3 500 kr/st. Andra val kan 
ligga på cirka 8 000 kr/st och uppåt. Vi ser också att ljusutbytet är sämre 
vilket innebär att högre effekter eller fler belysningspunkter behövs. Innebär 
cirka 50-100 procent högre elkostnad. 
 
Kommentar: Vi ställer oss frågande till påståendet att ” ljusutbytet är 
sämre vilket innebär att högra effekter och fler belysningspunkter 
behövs. 
 
Om det är merkostnaden för en avbländad armatur som avses bör man beakta att 
bländning påverkar människor negativt. Människor med synnedsättning på grund av 
sjukdom, skada eller åldre är extra känsliga för bländning. Redan vid 40 års ålder börjar 
vi alla få problem med den optiska bländningen som orsakas av ljusspridning i ögats lins. 
Detta begränsar individens förmåga att urskilja detaljer och objekt. Bländning minskar 
trygghetskänslan och påverkar trafiksäkerheten negativt. Dessutom påverkas stadsbilden.  

 
Priset för en armatur bör ses i relation till helheten. I 
belysningsprogrammet finns inga rekommendationer till att använda 
armaturer som inte är effektiva. Programmet går inte heller in på eller ger förslag 
på specifika armaturer (som kostar 8000 kr eller mer) 
Belysningsprogrammet rekommenderar användning av effektiva armaturer ur energimässigt 
hänseende samt effektiva armaturer vad gäller optiken eller LED modulen vilket betyder 
att armaturens optik ska anpassas till väggeometrin för att säkra att ljuset faller på 
vägbanan och inte resulterar i onödigt spilljus och bländning. En billig och till synes effektiv 
armatur ska studeras grundligt innan den kan bedömas. Det är också viktigt att väga in 
kvalitet och livslängd. 

 
Det finns många faktorer som påverkar energ iförbrukningen: 
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• Ljusfördelningens och ljusströmmens anpassning till vägen och 
dess belysningsklass = Rätt armatur/optik till rätt väg. I detta fall har 
det betydelse om det är ett seriebyte eller en nyprojektering. Vid ett seriebyte där 
befintliga stolpar och positioner används så är det färre parametrar att titta på. Enligt 
en undersökning som har gjorts av norska trafikverket, ”den norske vejvesen”, så kan 
energiförbrukningen bli 1,7 gånger högre än vad den behöver vara om armaturen inte 
anpassas till vägen. 

 
• I en armatur med konstant ljusströmsstyrning . 

En armatur med CLO behåller samma ljusmängd under hela livslängden så att man 
inte behöver börja med att installera mer ljus för att kompensera för den nedgång i 
ljusmängden som sker över tid. Utan CLO betyder en ökning av energiförbrukningen 
med faktor 1,1. 

 
• Hur LEDerna drivs i armaturen påverkar energiförbrukningen. 

Drivs de med 700mA istället för 350 mA så ger det en högre energiförbrukning. Med 
700 mA så drivs LEDerna dessutom hårdare vilket påverkar livslängden och i 
slutänden de totala kostnaderna. Många billigare armaturer drivs med 700 mA. 

 
• Färgtemperaturen påverkar energiförbrukningen med en faktor 1,1 för 

3000K/830 jämfört med 4000K/740. Denna faktor bedöms bli mindre och mindre 
viktig med den utveckling som finns idag. 

 
• Vilken LED-generation som armaturen har påverkar också 

energiförbrukningen. Används en gammal LED-generation kan den ökade 
energiförbrukningen få en faktor 1,2. Detta betyder i vissa fall att när leverantörer vill 
sälja många armaturer på en gång så tömmer de sina lager som innehåller armaturer 
med gamla LED-generationer vilket då ger mindre effektiva LED:er och en högre 
energiförbrukning. Ibland ”vet inte” leverantörerna om detta eller upplyser inte om det 
utan säljer armaturerna som den version som är den senaste. Detta talar emot att 
köpa stora partier med armaturer som sedan inte ska användas på en gång. 
 
Det är viktigt att ställa frågan om hur mycket det kostar att belysa 1 km väg med en 
viss armatur och hur lång livslängd och garanti som finns på armaturen? 
Programmet föreskriver inte armaturer som inte kan klassas högt 
ur detta hänseende. 
 

4. Programmet hänvisar under ljustekniska krav till Gatubelysningshandboken 
(Trafikverket 2014) samt Vägar och Gators Utformning 2015 VGU. 
Programmet anger att nybyggnation minst ska uppfylla dessa minimikrav. 
Denna text bör ändras till att vara ”utgångspunkt” då det ger begränsningar i 
att t.ex. ha nattsänkning eller klara andra målsättningar. 
 
Kommentar: Förslag till svar: Enligt VGU är det inget hinder att använda 
sig  av nattsänkning för energibesparing. Det går bra att använda nattsänkning 
under perioder med låg trafikintensitet. I korsningar bör det dock inte användas vilket har 
en trafiksäkerhetsmässig förklaring som måste beaktas. 
 
Rekommendationen är att så långt som möjligt uppfylla kraven i VGU 
eftersom de handlar om trafiksäkerhet och ekonomi ur ett större 
samhällsekonomiskt perspektiv. Att hålla budgeten vid belysningsplanering är 
viktigt men bör inte ske på bekostnad av en ökad olycksrisk. 
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5. Programmet förespråkar markbelysningar i vissa sammanhang t.ex. parker. 
Avseende elsäkerhet så är detta något som bör undvikas i publika 
utomhusmiljöer. De är även mycket utsatta och har ofta stora brister i 
driftsäkerhet. 
 
Kommentar: Att det skulle vara farligt med markbelysning ur eltekniskt 
hänseende stämmer inte. En förutsättning är att alla installationer 
utförs enligt gällande krav och regler. Det är naturligtvis viktigt att godkända 
markstrålkastare används. Det finns många typer som är avsedda för offentliga miljöer och 
med krav att klara tryck m.m. 

 
Installationen måste självklart utföras korrekt vad gäller dränering och underhållet måste 
skötas. Dagens LED-armaturer kräver dock inte som tidigare att ljuskällan måste bytas, 
vilket tidigare kunde medföra problem eftersom man då riskerade att släppa in fukt i 
armaturen eller grus i gummipackningen vid glaset vilket ledde till att de blev otäta.  
Tyvärr kan det mesta vandaliseras i den offentliga miljön, såväl markstrålkastare som alla 
armaturer och elektriska installationer i stadsmiljön. Av den anledningen bör en 
bedömning utifrån ett helhetsperspektiv göras i varje enskilt fall.  En alternativ lösning kan 
vara att släcka utvalda markstrålkastare under vissa timmar om natten.  

 
6. I programmet finns 5 mål varav det femte är ”Öka energi- och 

drifteffektiviteten. Det målet avslutas med att ”energieffektivitet ska vägas högt men 
inte på bekostnad av de estetiska och funktionella aspekterna”. Det är förståligt att ett 
belysningsprogram lägger denna sist i rangordningen men inget mål kan 
överrida den budget man har att förhålla sig till. Denna mening bör strykas. I 
stället borde målet understrykas och ha ett större inspel i programmet då det 
både nationellt och globalt eftersträvas att halvera energiförbrukningen i 
offentliga utomhusmiljöer. 
 

Kommentar: Målet bör läsas i sin helhet.  
Mål nr 5 Öka energi- och driftseffektiviteten 
”Kommunens belysningsanläggningar utgör idag en stor del av den totala energiförbrukningen. 
Genom god belysningsplanering och investering i nya energieffektiva 
belysningsanläggningar som är optimerade avseende drift och underhåll 
kan energiförbrukningen minskas. Produkter och material med hög kvalitet ger en 
lång livslängd. I Kalmar kommun ska belysningen planeras utifrån en helhetssyn där den mest 
lämpade teknologin för den specifika uppgiften ska användas. Energieffektivitet ska vägas högt 
men inte på bekostnad av de estetiska och funktionella aspekterna.” 

 
De funktionella aspekterna som trafiksäkerhet och driftssäkerhet över tid, 
bör kommunen inte ge avkall på men de estetiska aspekterna måste ibland 
sättas åt sidan.  

 
Serviceförvaltningens driftbudget för gatubelysning är hårt ansatt och räcker inte till. 
De låga elpriserna gör att det är hanterbart i dagsläget. Att reinvestera i belysningar 
som sänker energi- och driftkostnader är en förutsättning som måste vara en del i 
programmet.  
 
Ovan kostnadsjämförelser är erfarenhetsvärden som vi känner till i dagsläget då vi 
under en tid har börjat utgå från programmets intentioner. Större inköp är positivt 
avseende inköp men står sig ändå i jämförelse i de olika valen. Fördelen av större köp 
får dock inte genomslag i den framtida driften där styckpriserna blir mycket högre och 
får längre leveranstider. 
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I denna kostnadsjämförelse konstaterar vi att de reinvesteringsmedel som är avsatta i 
serviceförvaltningens budget de kommande åren behöver förstärkas med 200-300 
procent. Detta gäller även för driften av varje belysningspunkt som tillkommer eller 
ändras. 
Serviceförvaltningen ställer sig bakom belysningsprogrammet under förutsättningen 
att det genomförs med den budget som erfordras i investeringsfasen och den 
efterkommande driften. Programmet kan inte tillföra kostnader som inte ryms i 
kommunens budget. I det framtida arbetet med framtagande av handlingsplanen är 
det viktigt att ha med de ekonomiska aspekterna. 
 
Kommentar: Belysningsprogrammet ska användas som ett planeringsunderlag 
och vara en vägledning för belysningsplanering utifrån aspekterna trygghet, 
trafiksäkerhet, energiförbrukning, stadsutveckling och stadens gestaltning.  
 
I detta arbete har det inte ingått att ta fram konkreta förslag eller att göra en 
bedömning av belysningsanläggningarnas status och behov av renovering för 
att kunna förutse framtida kostnader. 
 
Som ett nästa steg bör det skapas ett fortsatt uppdrag med att ta fram en 
”handlingsplan” för att på så sätt få en samlad uppskattning av framtida 
kostnader för reinvestering och nybyggnation av belysningsanläggningar så att 
det framtida behovet kan kostnadsuppskattas och prioriteras. 
 
Belysningen måste planeras utifrån ett helhetsperspektiv och inte enbart ur ett 
energiförbrukningsperspektiv även om det är en viktig aspekt.  
 
De ekonomiska aspekterna är viktiga men kan också beaktas ur ett större perspektiv än de 
traditionellt har gjort då stadsbild och identitet är viktiga värden som har en positiv påverkan på 
såväl invånare som besökare och i ett längre perspektiv kan ge en positiv inverkan på stadens 
ekonomi. 
 
Samhällsbyggnadskontoret anser inte att ovan inkomna synpunkter föranleder 
några ändringar av Belysningsprogram 2016 Unika Kalmar. 
 
Kalmar 2016-12-09 
 
Elena Bäcklund, planarkitekt 
Emma Andersson, landskapsarkitekt 
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Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län

Denna remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län samt 
upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:922) om 
hastighetsbegränsning på väg 573 i Kalmar län. Remissen omfattar 
konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter.

Remissvar
Eventuella synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast den 19 januari 2017. Var 
vänlig ange Trafikverkets diarienummer TRV 2016/106106.

Frågor eller eventuella synpunkter skickas till: 
trafikverket@trafikverket.se

Gunlög Magnusson
Enhet Trafikmiljö

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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Bilagor
Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter för väg 573, Kalmar län 
och Konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning

Förslag till föreskrifter

Sändlista

Kalmar kommun
Kalmar Länstrafik, KLT
Länsstyrelsen i Kalmar län
Motormännen
NTF
NTF Sydost
Nybro kommun
Polismyndigheten Region Syd
Regionförbundet i Kalmar län
Riksförbundet för enskilda vägar 
Svensk Kollektivtrafik
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Taxiförbundet
Sveriges Bussföretag
Sveriges MotorCyklister
Sveriges Åkeriföretag
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren i Kalmar



Trafikverket
  

Trafikverkets föreskrifter
om hastighetsbegränsning på väg 573 i Kalmar län;

TRVTFS :

beslutade den

Trafikverket föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket 
trafikförordningen (1998:1276).

I stället för hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § tredje stycket  trafikförordningen 
(1998:1276) ska den högsta tillåtna hastigheten på väg 573 i Kalmar län vara enligt följande.

Vägsträcka
mellan och km/tim

250 meter söder om väg 576 
Räggekulla

väg 578 Trekanten 80

______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 6 mars 2017, då Vägverkets föreskrifter (VVFS 

2009:922) om hastighetsbegränsning på väg 573 i Kalmar län ska upphöra att gälla.

På Trafikverkets vägnar

LENA ERIXON
Jörgen Nilsson
(Verksamhetsområde Planering)
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Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 
573, Kalmar län enligt förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning 

Bakgrund
Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 573 i Kalmar län och befintlig föreskrift VVFS 2009:922 
kommer då att upphävas.

Väg 573 sträcker sig från väg 31 Brånahult till väg 578 Trekanten.

Anledningen till förslaget om nya hastighetsföreskrifter är att vägen har fått en ny sträckning längst i söder, då 
Kalmar kommun byggt en ny vägsträcka vid Trekanten, som nu Trafikverket blivit väghållare för, samtidigt som 
Kalmar kommun tagit över som väghållare på den södra delen av gamla väg 573.

Trafikverkets långsiktiga ambition för anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas standard innebär:

 att ej mötesfria vägar med måttlig och betydande trafik ska ha högst 80 km/tim

 att åtgärder för höjda hastighetsgränser ske utmed det utpekade funktionellt prioriterade vägnätet

 att hastighetsförändringen inte leder till överskridande av miljökvalitetsnormen för luftkvalitet 

 att riktvärden för buller inte bör överskridas 

 att anpassningen är motiverad med hänsyn till den transportpolitiska måluppfyllelsen

Referenshastigheten på en väg eller del av väg bestäms av olika faktorer och framgår av Vägars och gators 
utformning, VGU, som används vid ny- eller ombyggnation. Undantag från VGU kan göras för befintlig väg av 
trafiksäkerhets- framkomlighets- eller miljöskäl.

Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå?
Delsträckan i förslaget har delvis fått en ny sträckning som är byggd för 80 km/tim. Den nybyggda sträckans 
längd är cirka 1 km. Trafikverket vill med regleringen uppnå att hastighetsbegränsningen ska överensstämma med 
vägens standard.

Utöver detta har även vissa redaktionella ändringar gjorts som inte påverkar föreskriften i sak.

Förslag till hastighetsbegränsningar

# Sträcka Hastighet Ny hastighet

1 250 meter söder om väg 576 Räggekulla-väg 578 Trekanten 80 80

Lokala trafikföreskrifter
Förslaget gäller endast Trafikverkets hastighetsföreskrifter. Det kan finnas lokala trafikföreskrifter om hastighet 
eller tättbebyggt område utmed vägen som påverkar hastighetsbegränsningen lokalt.
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Alternativa lösningar
Det finns inga alternativa lösningar.

Om ingen reglering av hastighetsbegränsningen görs på den nybyggda sträckan skulle bashastighet råda. De 
samhällsekonomiska vinsterna med att bygga en väg med högre säkerhetsstandard skulle gå förlorade och 
trafikanterna få en sämre tillgänglighet.

Sträckan har en säkerhetsstandard för den föreslagna hastighetsgränsen. 

Vilka som berörs av regleringen
Alla trafikanter som använder den aktuella vägen och andra som vistas i närheten berörs av regleringen.

Kostnader och andra konsekvenser
De direkta kostnadsmässiga konsekvenserna av de föreslagna föreskrifterna torde begränsas till kostnaderna för 
tillkännagivandet av föreskrifterna såsom sägs i 10 kap. 13 § trafikförordningen (1998:1276) och utmärkning av 
föreskrifterna. Föreskrifterna bedöms inte få några effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.

Ikraftträdande och informationsinsatser
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2017-03-06.

Det bedöms inte finnas behov av att ta särskild hänsyn när det gäller tidpunkten för föreskrifternas 
ikraftträdande. 

Det bedöms inte behövas några speciella informationsinsatser. 

Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS som finns i den rikstäckande databasen, RDT.

Datum:2016-12-06

………………………………………….

Gunlög Magnusson

Trafikingenjör

Bilagor

Karta 

Förslag till trafikföreskrift
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Väg 573

Karta Lantmäteriet

Väg 31

Väg 578

Väg 576 
RäggekullaVäg 573
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Nya och gamla väg 573, ändrade sträckan vid Trekanten

Ny väg 573, röd 
sträckning  (endast 
den del som går från 
söder till norr)

Gamla väg 573

Gamla väg 573

Väg 578

Väg 578

Väg 
581

Väg 573
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Aktuell sträcka

80 km/tim



 

 
 

 

 

 
 

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten    
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 

Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│Ann-Sofie.Lagercrantz@kalmar.se   
   

 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 

Ann-Sofie Lagercrantz 2016-12-12 KS 2016/1175 
50163 

 
 
Ordförandebeslut 
   
   
   

 
 
 

Kalmar kommuns jämställdhetspris 2016 

Beslut 

Kalmar kommuns jämställdhetspris 2016 tilldelas Kalmar Hockeyklubb  
(Kalmar HC). 

Bakgrund 

Kalmar kommuns jämställdhetspris skall stimulera till att utveckla metoder och 
arbetssätt som förstärker jämställdheten på olika arenor inom samhällslivet. 
Priset kan erhållas av föreningar, organisationer, företag eller enskilda vars 
insatser haft eller har specifik betydelse för jämställdhet. Priset består av 10 000 
kronor och ett diplom. 
 
Den 6 december 2016 beslutade kommunstyrelsen att delegera beslutet att utse 
pristagare 2016 till kommunstyrelsens ordförande. Beslutet har fattats i samråd 
med kommunstyrelsens presidium. 

Motivering  

För tjejer som ville spela hockey i Kalmar och dess närhet fanns det inte 
tidigare någon förening med organiserad verksamhet, därför drog Kalmar HC 
igång en träningsgrupp under 2016. I dagsläget är det ca 20 tjejer som tränar 
regelbundet och som gjort stora framsteg. 
 
I dagsläget har föreningen som mål att ha ett tjej-damlag i seriespel 2019. 
Föreningen har en tydlig ambition att öka andelen tjejer som ges möjlighet att 
träna hockey i klubben och vill kunna erbjuda tjejer från kringliggande orter 
möjlighet till organiserad hockeyträning och idrottslig utveckling. 
 
 
 
Johan Persson 
kommunstyrelsens ordförande 



 

 
 

 

 

 
 

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten     
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 

Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│     
   

 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
    2016-12-28 KS 2016/1269 
Yvonne Jenssen 

 
 
 
Regeringskansliet, Socialdeparte-
mentet 
   
   

 
 
 

Remiss, KOM Förslag om ändringar i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 
883/2004 m fl 
 
Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande på ovanstående reimss. 
 
 
 
 
 
Johan Persson 
Kommunstyrelsens ordförande 

































































Från: Anna Hallenberg
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Villekulla 7 - SBN 2016-1115 resp KS 2016/1182
Datum: den 9 december 2016 16:31:44

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Västerslät 8:14 inga
synpunkter på inkommen ansökan om nybyggnad garage/förråd/carport på fastighet Villekulla
7.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Maria Jakobsson, Exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
mailto:anna.hallenberg@kalmar.se
http://www.kalmar.se/


Från: Anna Hallenberg
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Vångerslät 7:111 - SBN 2016-5686 resp KS 2016/1206
Datum: den 9 december 2016 16:35:24

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Vångerslät 7:8 inga
synpunkter på inkommen ansökan om nybyggnad av enbostadshus på fastighet Vångerslät
7:111.

 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Maria Jakobsson, Exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
mailto:anna.hallenberg@kalmar.se
http://www.kalmar.se/


Från: Anna Hallenberg
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Gullvivan 12 - SBN 2016-5230 resp KS 2016/1207
Datum: den 9 december 2016 16:40:29

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Kalmarsundsparken 2:9
inga synpunkter på inkommen ansökan om fasadändring, tillbyggnad av flerbostadshus,
inredande av ytterligare bostäder samt rivning på fastighet Gullvivan 12.

 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Josefine Robertsson, Exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
mailto:anna.hallenberg@kalmar.se
http://www.kalmar.se/


Från: Anna Hallenberg
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Harby 4:56 - SBN 2016-5806 resp KS 2016/1216
Datum: den 16 december 2016 10:42:23

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Harby 17:38 inga
synpunkter på inkommen ansökan om tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av garage
på fastighet Harby 4:56.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Josefine Robertsson, exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Från: Maria Jakobsson
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Kopia: Eleonor Karlsson; Linda Almljung-Törngren
Ärende: Yttrande ansökan om bygglov del av Krafslösa 6:1 - SBN 2016-5866 resp. KS 2016/1217
Datum: den 16 december 2016 10:17:36

Kalmar kommun har i egenskap av markägare till Krafslösa 6:1 inga synpunkter på inkommen
ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation. Dock föreslår vi att ett tidbegränsat
lov ges eftersom platsen ingår i utredningsområdet för det pågående detaljplanarbetet för
Norrlidens centrum. Arbetsgruppen för detaljplanen önskar tillsammans med FTI hitta en
lämplig plats i centrum för en återvinningsstation.
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning.
 
Maria Jakobbson, exploateringsingenjör
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Anna Hallenberg
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Tallhagen 2:13 - SBN 2016-6123 resp KS 2016/1218
Datum: den 16 december 2016 10:46:51

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Malmen 2:1 inga
synpunkter på inkommen ansökan om nybyggnad av återvinningsstation 16727 på fastighet
Tallhagen 2:13.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Johanna Kindqvist, exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
mailto:anna.hallenberg@kalmar.se
http://www.kalmar.se/


Från: Anna Hallenberg
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Tokabo 1:18 - SBN 2016-6047 resp KS 2016/1228
Datum: den 16 december 2016 10:50:25

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastigheterna Tokabo 1:9 och
Tokabo 1:22 inga synpunkter på inkommen ansökan om nybyggnad av garage på fastighet
Tokabo 1:18.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Josefine Robertsson, exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Anna Hallenberg
Till: Mikael Jurgell
Ärende: Yttrande Ansökan om grävtillstånd - SFN 2016/0911 resp KS 2016/1156
Datum: den 30 november 2016 13:25:27

Projekt- och exploateringsenheten invänder mot inkommen ansökan från E.ON Elnät Sverige AB
om
grävtillstånd för starkströmsledning E22 vid NCCs etablering, med den sträckning som angivits i
ansökan.
Detta då vi bedömer att etableringen inkräktar för mycket på ett framtida
exploateringsområde. Om så
önskas av E.ON Elnät Sverige AB, är vi tillgängliga för vidare diskussioner i ärendet.
 
 
/Josefine Robertsson
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:mikael.jurgell@kalmar.se
mailto:anna.hallenberg@kalmar.se
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Från: Anna Hallenberg
Till: Mikael Jurgell
Ärende: Yttrande Ansökan om grävtillstånd - SFN 2016/0915 resp KS 2016/1189
Datum: den 2 december 2016 10:17:32

Kalmar kommun har inga synpunkter på inkommen ansökan från E.ON Elnät Sverige AB om
grävtillstånd för starkströmsledning Åsagatan 15 161205-170131.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning.
 
/Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Anna Hallenberg
Till: Mikael Jurgell
Ärende: Yttrande Ansökan om grävtillstånd - SFN 2016/0928 resp KS 2016/1229
Datum: den 16 december 2016 10:58:32

Kalmar kommun har inga synpunkter på inkommen ansökan från E.ON Elnät Sverige AB om
grävtillstånd för starkströmsledning Kölbygärdegatan, 170102-170331.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning.
/Josefine Robertsson, exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Anna Hallenberg
Till: Mikael Jurgell
Kopia: Maria Jakobsson; Eva-Lena Larsdotter
Ärende: Yttrande Ansökan om grävtillstånd - SFN 2016/0930 resp KS 2016/1249
Datum: den 19 december 2016 12:23:43

Avseende inkommen ansökan från Telia Sonera Skanova Access AB om grävtillstånd för
teleledning inom 3 industriområden Kalmar, 1701-1706 har Kalmar kommun inga synpunkter
gällande områdena ”Flyget” och ”Berga”. Vad gäller område ”Hagbygärde” har Kalmar kommun
inte heller några synpunkter, förutsatt att Samhällsbyggnadskontorets
planarkitekt/projektledare Eva-Lena Larsdotter godkänner placeringen. Detta då
detaljplanearbete pågår inom fastigheterna Hammaren 5 och Krattan 1.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning.
/Maria Jakobsson, exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
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Tillsyn 2016 1/4 till och med 30/4
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
2016-04-05 Migrationsboende Helgesbo Helgesbo 1:5
2016-04-05 Kaptensvillan Bed & Breakfast Björken 1
2016-04-05 Guldfågeln Arena Bilen 13
2016-04-11 McDonalds Giraffen Giraffen 27
2016-04-11 Carlsbergsvillan Nötskrikan 3
2016-04-11 Kriminalvårdsanstalten Ravelinen 1
2016-04-14 Systembolaget Kv Mästaren Mästaren 30
2016-04-20 Kalmar Golfrestaurang Golfklubban 1
2016-04-25 Daglig verksamhet Backen Plogbilen 18
2016-04-25 Daglig verksamhet Ageragruppen Kalkstenen 22
2016-04-25 Daglig verksamhet Servicegruppen Kalkstenen 22
2016-04-25 Daglig verksamhet Snäckan Linet 6
2016-04-25 Daglig verksamhet Mobilcenter Skruven 4
2016-04-25 Daglig verksamhet upplevelsegruppen Kalkstenen 22
2016-04-26 Mötesplats Lupan Alabastern 1
2016-04-26 Islamisk Kulturförening Salam i Kalmar Åldermannen 26

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2016-04-06 Lars Kaggskolan Storken 3
2016-04-06 EKO Bilen 6
2016-04-06 Stagneliusskolan Forellen 1
2016-04-07 Jenny Nyströmsskolan Storken 5
2016-04-14 KLS Tigern 7



2016-04-20 Kraftvärmeverket Moskogen Moskogen 1:1
2016-04-21 Restaurang Gröna Stugan Drottningen 1

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2016-04-04 ICA Supermarket Södercentrum Rovan 1
2016-04-07 Ängö Kvartersbryggeri Buffeln 1
2016-04-25 Swedish DLA Agro AB Yxan 1
2016-04-25 Byggmax Plåten 4



Tillsyn 2016 1/9 till och med 30/9
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

2016-09-01 Intersport Giraffen Giraffen 26
2016-09-01 F.d Sjöbefälskolan Storken 3
2016-09-05 BabyKomfort AB Skeppsbron 4
2016-09-05 Vårdboende Berga Backe Rimsmeden 7
2016-09-05 Daglig verksamhet Paka Förmannen 1
2016-09-05 Falkens Scoutgård Vargungen 1
2016-09-06 Bröderna Olssons Trä Kalmarbutiken Borret 11
2016-09-07 Gruppbostad Kölby Kölby 9:75
2016-09-07 Gruppbostad Vassmolösa Vallby 8:22, 8:8
2016-09-08 Dillbergska Bokhandel Apotekaren 2
2016-09-09 Teatervallen Teatern 3
2016-09-21 Ölvingstorps Bystuga Ölvingstorp 11:19
2016-09-21 Varvet Äldreboende Spantrutan 2
2016-09-21 IFK Bergas Klubblokal Berga 10:19
2016-09-22 Heliga korsets kyrka Norra Kyrkogården 1
2016-09-22 Nyttorps kursgård Nyttrorp 9:1
2016-09-22 Media Markt Alhagen 3
2016-09-23 Kalmar Sjömanshem Krögaren 6
2016-09-26 Förskola Stinsen Lund 2:4
2016-09-28 Enlidens Servicehus Dampehamar 1:74
2016-09-28 Eco udden (f.d Ekudden) Tallhagen 2:4
2016-09-28 Nya Frimurarehotellet Frimuraren 1
2016-09-28 Frimurarelogen Frimuraren 1
2016-09-29 HVB Torpet Kalkstenen 22
2016-09-30 Förskola Barnens gård Svärdfisken 3

samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor



2016-09-06 Bröderna Olssons Snickeri AB Lyckhult 1:73
2016-09-08 Energiverket Draken Draken 1
2016-09-14 Ö & B AB Giraffen 26
2016-09-15 Bo Alvarssons AB Lysbojen 2 , 3
2016-09-26 Flugger färg Kvarnholmen 2:9
2016-09-28 Kött & Bar Frimuraren 1
2016-09-30 Jula AB Giraffen 26
2016-09-30 Eon tankstation Elefanten 4

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2016-09-02 WRS Kalmar AB Hattmakaren 3
2016-09-07 Swedol AB Plåten 8
2016-09-20 Intersport Giraffen Giraffen 26
2016-09-21 Ica Maxi Giraffen 26
2016-09-27 Nezam Eliassi Spaden 4



Tillsyn 2016 1/10 till och med 31/10
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

2016-10-03 Vasallparken äldreboende Kämpaleken 4
2016-10-04 Mangårdsbyggnad Skälby Oxhagen 2:1
2016-10-04 Norrlidshemmet Kalkstenen
2016-10-05 Förskola Lunden Arby 6:1
2016-10-05 H & M Kvasten Åldermannen 25
2016-10-05 Ingelstorpsvägen Serviceboende Smedbacken 1
2016-10-10 Kalmar Slott Slottet 1
2016-10-10 Oxhagshemmet Bärnstenen 1
2016-10-13 Villa Lindö Makrillen 13
2016-10-13 Gruppbostad Målatorp Bykassen 7
2016-10-17 Psykiatrimottagning norr Kalkstenen 22
2016-06-14 Gruppbostad Sjötrollet Kalkstenen 23
2016-10-19 Leos Lekland Gumsen 43
2016-10-20 Jungmansgården omsorgsboende Porfyren 1
2016-10-24 Restaurang Tullhuset Tullhuset 1
2016-10-24 Smedbackens behandlingshem Dörby 1:9
2016-10-24 Måsen Öppen förskola Skeppsbron 5
2016-10-25 Förskola Ögonstenen Arkaden 6
2016-10-27 Salvestaden Svaneberg 2:9
2016-10-28 Slottsrestaurangen Slottet 1
2016-10-31 ICA Nära Trekanten Harby 17:16
2016-10-31 Axel Weudellskolan Norrgård 3

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor



2016-10-11 Cramo Generatorn 3
2016-10-13 Stena Recycling AB Kvarnholmen 2:11
2016-10-17 Joli Svets Flygvärdinnan 1
2016-10-20 Elfverson & Co Påryd 1:295
2016-10-25 Hagbloms Färghandel Elefanten 3

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2016-10-27 XXL Sport & Vildmark Bilen 12



Tillsyn 2016 1/11 till och med 30/11
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

2016-11-01 Roland Karlsson ( Ljungbyholmsbär) Ölvingstorp 31:1
2016-11-02 Trädgården omsorgsboende Rapsen 6
2016-11-03 Sjöfartsmuséet Kakelmakaren 5
2016-11-03 Sjösjukan Kopparslagaren 23-24
2016-11-03 Myrans föreningslokal Flintan 1
2016-11-07 Förskola Getingen Termiten 13, Termiten 18
2016-11-07 Dagabhuset Borret 10
2016-11-09 Ica Supermarket Lindsdal Askkakan 1
2016-11-10 Ica Stinsen Ljungby 16:92
2016-11-15 Förskola Rödingen Rödingen 1
2016-11-15 Frostknäppens samfällighetsförening Knäpparen 7
2016-11-16 Möregården Servicehus Omsorgsboende Harby 12:42
2016-11-18 Islamska kulturföreningen Salam i Kalmar Åldermannen 26
2016-11-21 Förskola Topasen Topasen 1
2016-11-22 Ica supermarket Smedby Smedby 2:238
2016-11-23 Net on Net Borret 10
2016-11-23 Bernhardineskolan/ Tullbroskolan Abborren 1
2016-11-24 Björkhaga Servicehus Omsorgsboende Karlslunda- Fagerhult 1:25
2016-11-29 Gerds Mat Antilopen 12
2016-11-30 Stensbergs Servicehus Nya Stensberg 1



Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

2016-11-02 Nynäs AB Vågbrytaren 1/ Fyrmästaren 1
2016-11-08 Kalmar Praktiska gymnasium Gumsen 36
2016-11-11 Restaurang Thai Silk Palace Kopparslagaren 24
2016-11-14 Ekonomibyggnaden Krematoriet Norra Kyrkogården 1
2016-11-15 Lilla Puben Guldsmeden 13
2016-11-16 Restaurang EAT Åldermannen 9
2016-11-16 GDL Transport AB Generatorn 1
2016-11-21 Bombastic pyroteknik AB Filen 3
2016-11-30 Ica Supermarket Södercentrum Rovan 1



Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2016-11-02 XXL Sport och Vildmark AB (Explosiv vara) Bilen 12
2016-11-02 Meca Sweden AB Spaden 4
2016-11-22 Preem AB Giraffen 26
2016-11-24 Thai Silk Palace Kopparslagaren 24
2016-11-29 Kalmar Flygklubb Törneby 8:18



Tillsyn 2016 1/12 till och med 31/12
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
2016-12-02 Källaren kronan Landshövdingen 17
2016-12-02 TK Restauranger i Kalmar AB Köpmannen 1
2016-12-02 Rosenlundska källaren Borgmästaren 4
2016-12-02 Mr & Mrs Hansson Väktaren 2
2016-12-02 Restaurang Larmgatan 10 Gästgivaren 1
2016-12-02 Restaurang Tullhuset Tullhuset 1
2016-12-02 Taco Bar Guldsmeden 5
2016-12-02 Ernesto Köpmannen 1
2016-12-02 Restaurang Pinchos Apotekaren 1
2016-12-02 Restaurang Kött & Bar Frimuraren 1
2016-12-02 Frimurarelogen Frimuraren 1
2016-12-02 Slottsrestaurangen Slottet 1
2016-12-02 Park Hermina Stadsparken 1
2016-12-02 Sandra Tigern 9
2016-12-02 Satan i gatan Väktaren 2
2016-12-02 Krögers Pub & Restaurang Blockmakaren 4
2016-12-02 O´Learys Köpmannen 1
2016-12-02 Villa Solbacken Svensknabben 2
2016-12-12 Södra Skolan Antilopen 12
2016-12-13 Biostaden Vedgårdsholmen 15
2016-12-13 Sagabiografen Framsta 7
2016-12-15 BEKA Förskola i Klamar AB Vävstolen 4
2016-12-21 Bjursnäs Bygdegård Bjursnäs 1:13
2016-12-22 Islamiska kulturföreningen Salam i Kalmar Åldermannen 26



Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2016-12-08 St1 Lindsdal Kalmarlådan 1
2016-12-08 St1 Funkabo Rimsmeden 5
2016-12-08 St1 Berga Motorn 4
2016-12-08 Ostkustens Rostskyddsmåleri Elefanten 3
2016-12-14 Klippkungen AB Giraffen 26
2016-12-22 Sportson Kalmar Kamelen 20

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

2016-12-14 Swedish DLA Agro Yxan 1
2016-12-20 AD Sverige  Bilderlar Kalmar AB Vickern 3
2016-12-22 Stekhuset i Kalmar AB Skeppsbron 1
2016-12-28 Hagbloms Färghandel Elefanten 3
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 6 december 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 22 november 2016 kl. 8:30-9:10 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 119-122 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Dzenita Abaza 
ordförande  
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§ 119 

Taxa för parkering 
Dnr KS 2016/0812 

Handlingar 
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 31 augusti 2016, § 93. 
 
Serviceförvaltningens skrivelse den 19 augusti 2016.  
 
Karta parkeringszoner. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har som avsikt att införa boendeparkering och utöka det 
avgiftsbelagda parkeringsområdet på Malmen, Ängö, Norrgård och på 
Bremerlyckan/Gamla Stan. Uppdraget har sin grund i stor parkerings-
problematik i flera av områdena. 
 
Boendeparkering föreslås införas för att underlätta för boende att stå 
uppställda längre tid. Flera av de tilltänkta områdena är funktionsblandade 
områden, där det finns både verksamheter och boende. För att boende inte ska 
behöva flytta bilen på grund av 24-timmarsregeln och betala avgift en gång 
varje dygn föreslås att så kallad boendeparkering införs.  
 
Boende, besökare och verksamheter har olika parkeringsbehov vid olika tider 
på dygnet och genom avgifter och tidsregleringar skapas omsättning. 

Överläggning 
Stefan Larsson, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet. 
 
Under överläggningen föreslår Christina Fosnes (M), med instämmande av 
Carl-Henrik Sölvinger (L), att arbetsutskottet ska tillstyrka servicenämndens 
förslag med den ändringen att de nya områdena i förslaget (Malmen, Ängö, 
Norrgård och Bremerlyckan/Gamla Stan) ska ha samma avgiftsbelagda tider 
som Kvarnholmen och Varvsholmen 9-15, (9-15).  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet först att tillstyrka 
servicenämndens förslag med undantag av Christina Fosnes ändringsförslag.  
 
Härefter frågar ordföranden om arbetsutskottet vill tillstyrka servicenämndens 
förslag eller Christina Fosnes ändringsförslag. Han finner att arbetsutskottet 
tillstyrker servicenämndens förslag.  
 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar taxa för parkering att gälla från och med 1 januari 
2017. 
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Kvarnholmen: 
Oförändrad avgift för pendlarparkering: 300 kr för 30 dygn 
Boendeparkering ändras från 100 kr för 30 dygn till 300 kr för 30 dygn 
Oförändrad avgift per timma mellan 9-15, (9-15): 10 kr eller 5 kr/timme 
beroende på zon 
 
Varvsholmen: 
Oförändrad avgift per timma: 5 kr/timme 9-15, (9-15) 
Ny avgift för pendlarparkering: 200 kr för 30 dygn 
 
Nya områden är Malmen, Ängö, Norrgård och Bremerlyckan/Gamla stan: 
Ny avgift för pendlarparkering: 200 kr för 30 dygn 
Ny avgift för boendeparkering: 200 kr för 30 dygn 
Ny avgift per timma: 5 kr/timme mellan kl 9-18, (9-18) 

Reservation 
Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Christina Fosnes (M) ändringsförslag att de nya områdena i 
förslaget (Malmen, Ängö, Norrgård och Bremerlyckan/Gamla Stan) ska ha 
samma avgiftsbelagda tider som Kvarnholmen och Varvsholmen 9-15, (9-15). 
 

§ 120 

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Uteservering 
året runt – en säsong 
Dnr KS 2016/0750 

Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 26 oktober 2016, § 178. 
 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 20 oktober 2016. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger 
berörda nämnder i uppdrag att revidera uteserveringsprogrammet på så sätt att 
säsongerna slopas och tillstånd för uteservering gäller hela året. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat att det har arbetats målmedvetet och aktivt för att skapa 
en stadskärna som lockar och intresserar besökare, turister och Kalmarbor att 
besöka och uppleva stadskärnan. Ett resultat av detta är att behovet av att 
utveckla vår stadsmiljö ökar, avseende vår publika miljö genom god gestaltning 
av gator och torg, uteserveringar, skyltar, parker m.m. Bland annat väljer 
många restauranger och caféer att satsa på uteserveringar som gör vår 
stadsmiljö levande. Olika tankar och funderingar har också förts fram för att på 
olika sätt förlänga säsongen för uteserveringar och undersöka möjligheterna för 
vinterserveringar i Kalmars stadskärna. Samhällsbyggnadsnämnden har därför 
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gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att revidera uteserveringsprogrammet 
för Kalmar kommun.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att yttrandet ska 
utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers motion om uteservering året runt.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska 
utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om uteservering året runt – 
en säsong. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Jag välkomnar att mitt förslag om att säsongerna slopas tas med i arbetet med 
att revidera uteserveringsprogrammet. Att slopa säsongerna och istället 
tydliggöra kraven på uteserveringar vid olika väderlek tror jag skulle bidra till 
att underlätta för näringsidkare och göra det möjligt att ha uteserveringar igång 
under större delen av året. En förlängd säsong skulle kunna bidra till en 
attraktivare stadskärna för invånare och besökare samt ge resturanger och 
caféer möjligheter att fortsätta utveckla den publika miljön i vår stad. 
 
Jag kommer bevaka att det reviderade uteserveringsprogram som presenteras 
våren 2017 innehåller denna ändring.” 

§ 121 

Redovisning av Kalmar kommuns integrationsarbete 
2016 

Överläggning 
Integrationsutvecklare Hashim Gashi, kommunledningskontoret, redovisar 
Kalmar kommuns integrationsarbete under 2016. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 122 

Motion från Inger Hilmansson (L): EU på hemmaplan 
Dnr KS 2016/0691 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 november 2016. 
 
Motion. 
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Bakgrund 
Inger Hilmansson (L) föreslår i en motion att: 
- Kommunens anställda uppmuntras att höja sin kompetens om EU-

relaterade uppgifter på kommunal nivå. 
- Kommunledningskontoret följer upp informationshöjande insatser till 

anställda och Kalmars invånare om EU:s påverkan på de kommunala 
besluten. 

- Kommunen tillsammans med lokala och regionala intressenter 
uppmärksammar Europadagen med en informationsinsats till kommunens 
invånare.  

 
Utgångspunkten till motionen är utredningen om delaktighet i EU – EU på 
hemmaplan (SOU 2016:10) där uppdraget varit att undersöka möjligheterna till 
insyn, delaktighet och inflytande när det gäller frågor som beslutas inom EU. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion om EU på hemmaplan. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
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Anslaget på kommunens anslagstavla den 12 december 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 29 november 2016 kl. 8:30-9:45 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 123-132 

Beslutande 
Anders Andersson (C)  ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Bertil Dahl 
ordförande  
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§ 123 

Förslag till VA-taxa för 2017 
Dnr KS 2016/1154 

Handlingar 
Skrivelse från Kalmar Vatten AB den 21 november 2016. 
 
Förslag till VA-taxa 2017. 

Bakgrund 
Den nu gällande VA-taxan antogs av kommunfullmäktige i december 2015. 
Styrelsen för Kalmar Vatten AB beslutade den 17 november 2016 att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om ny VA-taxa för 2017. 
 
Kalmar Vatten står inför stora investeringar nästa år och kommande år och det 
har tagits ett beslut om att VA-taxan ska revideras under 2017. Syftet med 
översynen är att fördela kostnaderna på de avgiftskyldiga enligt vad som är 
skäligt och rättvist enligt gällande lagstiftning. Översynen omfattar både 
anläggningsavgifter och brukningsavgifter samt revidering av VA-taxans 
konstruktion. 
 
I förslaget föreslås bland annat att anslutningsavgiften och brukningsavgiften 
höjs med 3 procent inför 2017. Kostnadsförändringar består av ökade 
kostnader för kemikalier, underhåll på bolagets utrustningar, nya stödsystem 
för verksamheten, köp av tjänster, fler antal anställda. Kapitalkostnader 
avseende avskrivningar och räntor är oförändrad.  

Överläggning 
Bengt-Åke Selldahl, Kalmar Vatten AB, går igenom förslag till VA-taxa för 
2017. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa att gälla från den 1 januari 2017. 
 

§ 124 

Kalmar kommuns ekonomirapport 2016 – efter oktober 
Dnr KS 2016/0011 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 november 2016. 

Bakgrund 
Delårsbokslutet för perioden januari – augusti redovisade en helårsprognos för 
årets resultat på 56,7 miljoner kronor, en positiv avvikelse mot budget på  
44,0 miljoner kronor. Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat var då 
49,2 miljoner kronor. 
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I denna uppföljning, efter oktober månad, har flera nämnder reviderat sin 
tidigare prognos. 
 
Kommunstyrelsen redovisar nu en prognos på 39,1 miljoner kronor (32,6 
miljoner kronor i delårsrapporten), servicenämnden redovisar 4,2 miljoner 
kronor (enligt budget), barn- och ungdomsnämnden redovisar 7,4 miljoner 
kronor (6,3 miljoner kronor) och omsorgsnämnden redovisar 3,5 miljoner 
kronor (enligt budget).  
 
Sammantaget innebär denna nya prognos, för nämndernas nettokostnader, en 
förbättring med 15,3 miljoner kronor.   
 
För internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m. beräknas en 
budgetavvikelse på -2,5 miljoner kronor, (-3,1 miljoner kronor i delårs-
bokslutet), en förbättring med 0,6 miljoner kronor. 
 

Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och 
Landsting (cirkulär 16:51) och Skatteverkets besked den 22 november 2016 
avseende slutligt taxeringsutfall för 2015 års inkomster beräknas en 
budgetavvikelse för skatter och kommunal utjämning på -2,2 miljoner kronor, 
(-13,0 miljoner kronor i delårsbokslutet), en förbättring med 10,8 miljoner 
kronor.  
 

För finansnettot beräknas en budgetavvikelse på 14,9 miljoner kronor, (13,5 
miljoner kronor i delårsbokslutet), en förbättring med 1,4 miljoner kronor. 
 
Slutligt besked har nu lämnats avseende ansökan av ”Statsbidrag för ökat 
bostadsbyggande” för 2016. Kalmar kommun erhåller 24,0 miljoner kronor.  
 

Efter oktober månad uppgår investeringarna till 314,5 miljoner kronor (246,8 
miljoner kronor i delårsbokslutet).      
 

Med hänvisning till ovanstående redovisas, efter oktober månad, en 
helårsprognos för årets resultat på 108,8 miljoner kronor, en avvikelse mot 
budget på 96,1 miljoner kronor.  
 
Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat är 101,3 miljoner kronor.  
 
Kommunen erhöll i december 2015 27,4 miljoner kronor av det tillfälliga 
stödet till kommuner och landsting för att hantera den rådande flykting-
situationen. Av dessa medel är 25,3 miljoner kronor intäktsförda 2016. I denna 
rapport görs ingen annan bedömning än att pengarna kommer att användas 
under året. 

Överläggning 
Urban Sparre, kommunledningskontoret, redogör för Kalmar kommuns 
ekonomirapport, efter oktober. 
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapport 
2016 – efter oktober månad. 
 

§ 125 

Kommunstyrelsens ekonomirapport 2016 – efter 
oktober 
Dnr KS 2016/0012 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 november 2016. 
 
Ekonomisk uppföljning per oktober 2016. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet 
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti 
görs också uppföljning av verksamhetsplanen. 
 
Förbrukningen efter oktober uppgår till 66,3 % jämfört mot riktvärdet 83,3 %. 
Något periodiserat bokslut per oktober har inte upprättats. 
 
Prognosen pekar mot ett överskott med 39,1 miljoner kronor jämfört mot 
budget. Det är exploateringsverksamhetens försäljning av Ölandshamnen till 
Linnéuniversitetet samt andra exploateringsprojekt som utgör den största delen 
av det prognostiserade överskottet, ca 30 miljoner kronor. Därtill redovisar 
verksamheten administration och stöd ett överskott på 7 miljoner kronor på 
grund av låga kostnader och vakanta tjänster. Här ingår överförmyndar-
verksamheten som i tidigare prognoser redovisat underskott men nu ser ut att 
redovisa ett överskott på ca 1 miljon kronor tack vare återsökning av arvoden 
hos Migrationsverket. Gymnasieskolan kommer också att redovisa ett 
överskott på 1,2 miljoner kronor beroende på antalet 16-19 åringar är färre än 
förväntat.  

Överläggning 
Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för kommunstyrelsens 
ekonomirapport, efter oktober.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av uppföljningen 
efter oktober. 
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§ 126 

Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och 
ekonomisk planering 2018-2019 
Dnr KS 2016/0343 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 november 2016. 
 
Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 
2018-2019. 

Bakgrund 
Den politiska majoriteten presenterar förslag till ändringar i Verksamhetsplan 
med budget för 2017 och ekonomisk planering för 2018-2019. 
 
Ändringarna syftar till att uppdatera den beslutade budgeten med de senast 
kända omvärldsfaktorerna såsom skatteunderlagets utveckling, regeringens 
höstbudgetproposition och de demografiska förändringarna. Nämnderas ramar 
kan anpassas till nya förutsättningar som kan ha uppstått efter det att budgeten 
i juni beslutades. Även ombudgetering mellan nämnder till följd av om-
organisationer eller andra verksamhetsförändringar förekommer. 

Överläggning 
Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, går igenom förslag till ändringar i 
verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige gör följande ändringar och tillägg till sitt tidigare beslut 
den 20 juni 2016 § 146 om Verksamhetsplan med budget för 2017 och 
ekonomisk planering 2018-2019: 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att justera nämndernas driftbudgetramar 

med de rampåverkande poster som redovisas under avsnittet 
”Nämndernas driftbudgetramar”.  

 
Den samlade förändringen för respektive nämnd specificeras i belopp 
under avsnittet ”Förändringar per nämnd”. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att justera de samlade budgeterade 

intäkterna från kommunalskatt, kommunal utjämning och generella 
statsbidrag, baserat på ny skatteunderlagsprognos samt nya demografiska 
förutsättningar. De ändringar som påverkar resultatet jämfört med tidigare 
beslutad budget redovisas i tabell under avsnittet ”Resultaträkning”. 
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Dessa justeringar, tillsammans med ändringar i nämndernas drift-
budgetramar enligt punkt 1 ovan, ger följande budgeterade årets resultat 
(årets resultat enligt tidigare beslut inom parentes); 2017 55,0 (101,4) 
mnkr, 2018 7,3 (55,1) mnkr, 2019 -33,4 (24,0) mnkr. Den samlade effekten 
av det justerade resultatet redovisas i avsnittet ”Resultaträkning.” 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att göra de ändringar och tillägg till 

respektive fokusområden och mål som redovisas under avsnittet 
”Ändringar och tillägg till fokusområden, mål och uppdrag i 
verksamhetsplan 2017”. 

 
4. Kommunfullmäktige beslutar att göra de tillägg till ekonomistyrnings-

principerna som redovisas under avsnittet ”Tillägg till Kalmar kommuns 
principer för ekonomistyrning”. 

 

§ 127 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med 
internbudget 2017 
Dnr KS 2016/1130 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 november 2016. 
 
Verksamhetsplan med internbudget 2017. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan med 
internbudget för 2017. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som 
tilldelats av kommunfullmäktige i juni i Verksamhetsplan med budget 2017 och 
ekonomisk planering för 2018-2019. 
 
Förslaget till verksamhetsplan innehåller en redovisning av de utmaningar och 
risker som kontoret står inför och de ekonomiska förutsättningar och 
prioriteringar som gjorts i verksamhetsplanen. Den ekonomiska ramen har 
fördelats mellan kommunledningskontorets olika verksamhetsområden. 
Fullmäktiges mål har brutits ned till nämndsmål med aktiviteter för att uppnå 
målen. 

Överläggning 
Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för kommunstyrelsens 
verksamhetsplan med internbudget 2017. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till 
verksamhetsplan med internbudget 2017. 
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§ 128 

Beslutsattestanter och firmatecknare 2017 
Dnr KS 2016/1132 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 november 2016. 
 
Beslutsattestanter 2017. 
 
Firmatecknare och rätt att underteckna handlingar 2017. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska årligen fastställa beslutsattestanter och firmatecknare för 
sina ansvarsområden. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag. 
 
Förslagen följer 2016 års beslut. Förändringar härrör från personal- eller 
organisationsförändringar. Enheterna har själva möjlighet att beslutsattestera 
upp till 1 000 000 kronor. Fakturor som överskrider denna beloppsgräns ska 
eskalera till överordnad nivå. Kommundirektören eller dess ersättare har 
möjlighet att beslutsattestera för hela kommunen oavsett belopp. 
 
Då annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de 
nuvarande beslutsattestanterna eller ersättare på samma befattning, följer 
attesträtten med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. Tillfälligt 
delegerade attesträtter vid kortare frånvaro beslutas av förvaltningschef.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till besluts-
attestanter och firmatecknare för 2017 enligt kommunledningskontorets 
förslag. 
 

§ 129 

Medborgarförslag om att snarast avveckla Salve som 
boplats för EU-medborgare 
Dnr KS 2016/0603 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 november 2016. 
 
Protokollsutdrag från servicenämnden den 28 september 2016, § 108. 
 
Serviceförvaltningens skrivelse den 17 augusti 2016. 
 
Medborgarförslag. 
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Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit om att Kalmar kommun snarast avvecklar 
bosättningen vid Salve. Servicenämnden beslutade den 28 september 2016 att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att servicenämndens yttrande ska utgöra 
svar på medborgarförslaget om att avveckla Salve som boplats för EU-
medborgare. 
 
Av yttrandet framgår att Kalmar kommun har en dialog med Stadsmissionen 
om det fortsatta samarbetet och att huvudspåret är en avveckling på sikt, 
eftersom Salve är en tillfällig lösning på ett nationellt problem. 
 
Efter servicenämndens behandling av ärendet gjordes en anmälan om risk för 
brand vid Salve. Brandkåren gjorde en tillsyn där det bekräftades att det fanns 
risk för brand m.m. Detta resulterade i ett tillsynsföreläggande riktat till 
serviceförvaltningen. Den senaste tidens utveckling av den sanitära situationen 
i området tillsammans med de brister som Brandkåren pekade på gjorde att 
serviceförvaltningen valde att informera berörda och stänga Salve den  
16 november 2016. 
 
Efter stängningen pågår nu en diskussion med förvaltningar, kyrkan och 
frivilligorganisationer för att titta på olika lösningar utifrån de nya förut-
sättningarna.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på medborgarförslaget meddela att 
bosättningen på Salve stängdes den 16 november 2016.  

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”I ett helt år har vi fått höra att beslut att anvisa Salve till fattiga EU-
medborgare har fattats av tjänstemän. Vi politiker har haft att lyssna på 
information och ställa frågor, men utan att få ta några beslut. Frågor och 
ansvar som borde ha behandlats politiskt har majoriteten (S, V, C) skjutit över 
på tjänstemän med förevändningen att det har varit en tillfällig lösning. 
Beslutet om att slutligt stänga Salve fattades på ett internt möte för majoriteten 
och har alltså inte förankrats demokratiskt på något politiskt sammanträde. 
 
Vi välkomnar därför behandlingen av detta medborgarförslag. 
 
Att anvisa en plats är inte en långsiktigt hållbar lösning. Vi stödjer en stängning 
av Salve-lägret, men stängningen kunde ha skötts mycket bättre. Man skulle ha 
haft en tydlig tidsplan och också en tydlig beredskap för vad som kan hända 
efter en stängning. Viktigast av allt är att man också skulle ha tagit ansvar för 
det politiskt under hela processen.  
 
Liberalerna har varit aktiva i frågan om fattiga EU-medborgare som uppehåller 
sig i vår kommun. Bland annat antog kommunfullmäktige vårt förslag om 
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översatta informationskort med rättigheter och skyldigheter som nu finns att 
dela ut. 
 
Frågan är mycket svår då beslutet rör individer av kött och blod, som visat 
handlingskraft i sina försök att förbättra sin livssituation och som ofta kommer 
från mycket fattiga förhållanden. Särskilt svårt blir det då deras hemländer inte 
tar ansvar för sina egna medborgare såsom de förbundit sig när de gick med i 
EU. 
 
Vi vet att en långsiktigt förbättrad situation för gruppen fattiga EU-
medborgare bara kan uppnås genom insatser i hemländerna. Ett eventuellt 
tiggeriförbud löser inte detta. Här i Kalmar har vi föreslagit ett formaliserat 
samarbete mellan Kalmar kommun och en rumänsk kommun. Tanken är att 
Kalmar skulle kunna hjälpa till med att t.ex. utveckla skola och socialtjänst på 
plats i Rumänien. Förslaget behandlas nu och vi väntar på besked från SKL 
International om hur kommunerna kan arbeta med frågan och hur ett sådant 
projekt kan finansieras med t.ex. EU-medel. 
 
Vi har ett ansvar att bistå med akut nödbistånd för alla som uppehåller sig i vår 
kommun, ansvaret är större för barn. Akut nödbistånd innefattar möjlighet till 
hemresa, mat och boende för dagen och akut sjukvård. Varken mer eller 
mindre.  
 
Det ansvaret ska vi ta. Det handlar om värdighet och medmänsklighet.” 

§ 130 

Motion från Inger Hilmansson (L): Nolltolerans mot 
våld i nära relationer 
Dnr KS 2016/0653 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 november 2016. 
 
Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer. 
 
Motion.  

Bakgrund 
Inger Hilmansson (L) föreslår i en motion uppdrag till kommunstyrelsen inom 
fyra områden: 
- Utveckla samverkan mellan samhällets aktörer för att förebygga och tidigt 

upptäcka förtryck och våld i nära relationer. 
- Kartlägga fakta för att höja kunskapsnivån och föreslå åtgärder som ger 

långsiktiga resultat. 
- Ta fram ett program för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
- Pröva en långsiktig överenskommelse med Kvinnojouren genom Idéburet 

Offentligt Partnerskap (IOP). 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande.  
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Med anledning av motionen har en översiktlig inventering genomförts om de 
insatser som sker inom området hos primärt socialförvaltningen och Alternativ 
till våld (ATV), två centrala aktörer för insatser som rör både förebyggande 
arbete, stöd och skydd till våldsutsatta och behandling och insatser riktade till 
förövare. Motionen har även beaktats utifrån den styrning för frågorna som 
finns i befintliga styrande dokument och Verksamhetsplan med Budget 2017.  
 
Det finns fortfarande stora utmaningar vad gäller kvinnors våldsutsatthet och 
att stoppa våld i nära relationer är en prioriterad fråga för Kalmar kommun. 
Tidigare har arbetet fokuserat på att i hög utsträckning hantera våldets 
konsekvenser snarare än dess orsaker, därför har kommunfullmäktige 
uppdragit till kommunstyrelsen att under 2017 revidera och uppdatera 
handlingsplanen för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer samt 
inventera och effektivisera arbetet också ur ett arbetsgivarperspektiv. Ett annat 
område som behöver utvecklas är den kommunövergripande samordningen 
och uppföljningen av kvinnofridsfrågorna, vilket är en prioriterad fråga i 
kommunens jämställdhetsarbete 2017.  
 
När det gäller samverkan mellan samhällets aktörer för att förebygga och tidigt 
upptäcka förtryck och våld i nära relationer bör detta utvecklas lokalt, precis 
som föreslås i motionen. Att forma en struktur för detta ingår i det uppdrag 
som tidigare refererats till och som ska genomföras under 2017. 
 
I socialförvaltningen finns en kvinnofridssamordnare som följer upp kvinno-
fridsfrågorna inom förvaltningens verksamheter månadsvis. En kommunöver-
gripande kartläggning kommer att genomföras under 2017.  
 
Hedersrelaterat våld och förtryck är en del av Kalmar kommuns delmål i 
aktuellt jämställdhetsprogram, mer kunskap behövs och arbetet inom 
målområdet behöver samordnas mer effektivt och ett inledande arbete med 
detta har påbörjats. 
 
Det är socialförvaltningen som ansvarar för stöd till våldsutsatta kvinnor och 
kvinnojouren tillhandahåller ett viktigt komplement till deras verksamhet.  
Samverkan mellan parterna regleras via en samverkansöverenskommelse. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion Nolltolerans mot våld i nära 
relationer. 
 
Motionen ska härmed anses vara bevarad.  

§ 131 

Kalmar kommuns destinationsutveckling 
Dnr KS 2016/1157 
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Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 november 2016. 
 
Utvecklingsplan. 
 
Avtal om tjänster mellan Kalmar kommun och Destination Kalmar AB. 
 
Utdrag ur protokoll från Kalmar Kommunbolag AB:s styrelsemöte den  
22 november 2016, § 84. 

Bakgrund 
I ”Utvecklingsplan för Kalmars destinationsarbete fram till 2025” redovisas 
den positiva utveckling som skett inom besöksnäringen i Kalmar. Här beskrivs 
också kommunens förväntningar när det gäller Kalmars destinationsarbete och 
vägen framåt.  
 
Kalmar kommun som ägare formulerar sitt uppdrag till Destination Kalmar 
AB i bolagsordning, ägardirektiv och ett avtal. Förslag till avtal baseras på den 
utvecklingsplan som tagits fram och i avtalet framgår de resurser som 
kommunen och Kalmar Kommunbolag skjuter till för att bolaget ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag. Med det nya avtalet kommer bolaget att kunna behålla 
nuvarande nivå på verksamheten genom att resurser tillförs och bolaget får 
dessutom möjlighet att, i samverkan med övriga inom besöksnäringen, verka 
för en fortsatt utveckling. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ”Utvecklingsplan för Kalmars  
destinationsarbete fram till 2025” samt ”Avtal om tjänster mellan Kalmar 
kommun och Destination Kalmar AB”.  
 
Kommunens del, 1 500 000 kronor för tillkommande kostnader i nytt avtal 
mellan Kalmar kommun och Destination Kalmar AB ska täckas i ändrings-
budget 2017. 

§ 132 

Information om förändringar på kommunlednings-
kontoret 

Överläggning 
Kommundirektör Annette Andersson informerar och redogör för de 
förändringar som under hösten genomförts på kommunledningskontoret.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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Anslaget på kommunens anslagstavla § 133 den 13 december 2016 och  
§§ 134-136 den 21 december 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 13 december 2016 kl. 8:30-9:10 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 133-136 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Christina Fosnes 
ordförande  
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§ 133 

Upphandling av transporttjänster 
Dnr KS 2016/1202 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 december 2016. 

Bakgrund 
Upphandlingen omfattar transporttjänster för att komplettera beställarens egna 
resurser av lastbilar, kranbilar, släp samt redskap till kran. I upphandlingen 
anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara kvalificerat, 
bland annat:  
 
Krav på leverantörer: 

 Ekonomisk stabilitet och finansiell styrka 
 Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet - Åberopande av annans 

kapacitet 
 Kvalitetsledningssystem 
 Miljöledningssystem 
 Arbetsmiljö 
 10 kap. 1 och 2 §§ LOU 

 
Generella krav: 

 Beställningsrutiner 
 Inställelsetid 
 Arbete på väg 
 Tillstånd och anmälningar 
 Tömning och tippavgift 

 
Från och med den 1 januari år 2020 är beställarens mål att alla samhällsbetalda 
godstransporter ska vara klimatneutrala. Som ett led i att nå beställarens mål 
kring klimatneutralitet krävs att beställarens leverantörerer av transporttjänster 
strävar mot samma gemensamma mål och har ett systematiskt arbete för en 
effektiv bränsleanvändning, använder förnybart bränsle i så hög grad som 
möjligt och efter 1 januari 2020 klimatkompenserar för eventuella resterande 
fossila växthusgasutsläpp. 
 
Utvärdering har skett av de anbud som uppfyller ställda krav och som har 
lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärdering. Beställaren kommer 
att anta anbudet med lägsta pris med hänsyn taget till nedan angivna 
utvärderingskriterium.  

Överläggning 
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag 
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att slutföra upphandlingen av transporttjänster och teckna avtal med Östschakt 
Ek. för. (org.nr 732400-3495).  
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.  
 

§ 134 

Information om Kalmarsundsregionsamarbetet 

Överläggning 
Monica Björkegren-Ohlson, kommunledningskontoret, informerar om det 
Kalmarsundsregionsamarbete som finns mellan Kalmar, Mönsterås, 
Oskarshamn, Mörbylånga och Torsås. Samarbetet innebär konkret samverkan 
som främjar attraktivitet, kompetensförsörjning och inflyttning.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 135 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter 
Dnr KS 2016/0580 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 december 2016. 
 
Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter. 
 
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 26 oktober 2016. 
 
Serviceförvaltningens skrivelse den 18 oktober 2016 inklusive kartbilagor. 

Bakgrund 
I de lokala ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun finns bestämmelser om 
hur den allmänna ordningen i kommunen ska upprätthållas. Föreskrifterna har 
sin grund i ordningslagen och reviderades senast den 20 december 2010. I de 
lokala ordningsföreskrifterna finns bestämmelser som riktar sig mot ambule-
rande försäljning (§11).  
 
Ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter har tagits fram och service-
nämnden beslutade den 25 maj 2016 att föreslå kommunfullmäktige att 
uppdatera de lokala ordningsföreskrifterna avseende § 10 Förtäring av alkohol 
och § 11 Ambulerande försäljning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
därefter den 14 juni att återremittera ärendet till servicenämnden för att bland 
annat se över områdena i förslaget samt möjligheterna till undantag när platsen 
är upplåten för annat ändamål. 
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Ett nytt förslag har härefter tagits fram och servicenämnden föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att ändra följande i de lokala ordnings-
föreskrifterna: 

- § 10 till ”Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med 
en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent får inte förtäras på 
offentlig plats enligt bifogad karta, bilaga 1, annat än i samband med 
tillåten utskänkning av sådana drycker och i samband med annan 
villkorad upplåtelse av offentlig plats.” 

- § 11 till ”För ambulerande försäljning på offentlig plats inom områdena 
markerade i bilaga 2, 3 och 4 krävs polismyndighetens tillstånd.” 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 november 2016 
som en information. En överläggning har härefter skett mellan ledamöterna i 
arbetsutskottet, vilket resulterat i ett tillägg att inom områdena Kattrumpan, 
Rävspelet, Stadsparken och Slottet får spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent inte 
förtäras om förtäringen föranleder olägenhet i fråga om ordning och nykterhet. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra § 10 i de lokala ordningsföreskrifterna 
för Kalmar kommun till följande: 
”Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt 
som överstiger 2,25 volymprocent får inte förtäras på offentlig plats enligt 
kartbilaga 1, annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker 
och i samband med annan villkorad upplåtelse av offentlig plats.  
 
Inom områdena Kattrumpan, Rävspelet, Stadsparken och Slottet (markerade 
med linjemönster i bilaga 1) får spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent inte 
förtäras om förtäringen föranleder olägenhet i fråga om ordning och 
nykterhet.” 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra första stycket i § 11 i de lokala 
ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun till följande: ”För ambulerande 
försäljning på offentlig plats inom områdena markerade i bilaga 2, 3 och 4 
krävs polismyndighetens tillstånd.”  
 

§ 136 

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap – ett 
universitet, två städer 
Dnr KS 2016/1203 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 december 2016. 
 
Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap. 
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Bakgrund 
Linnéuniversitetets utveckling är en prioriterad fråga för både Kalmar och Växjö 
för att utvecklas som universitetsstäder. Samtidigt är samverkan med 
kommunerna, och tillika värdstäderna, av stor betydelse för att nå Linné-
universitetets vision och målsättning. Studentperspektivet är en prioriterad fråga, 
då studenterna är kärnan i en universitetsstad. Studentkåren Linnéstudenterna är 
en aktiv part som för fram studentperspektivet och organiserar studenterna. 
 
Linnéuniversitetet, studentkåren Linnéstudenterna, Kalmar kommun och 
Växjö kommun har tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring. I avsikts-
förklaringen nämns fokusområden som identifierats som prioriterade under 
2017-2019: Hållbar samhälls- och infrastruktur, Forskning och kunskaps-
utveckling samt Näringsliv och arbetsliv.  

Överläggning 
Universitetsstrateg Alexandra Petrakou, kommunledningskontoret, redogör för 
avsiktsförklaringen.  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till Avsiktsförklaring för strategiskt 
partnerskap mellan Linnéuniversitetet, studentkåren Linnéstudenterna, Kalmar 
kommun och Växjö kommun.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson och kommundirektör Annette 
Andersson får i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen. 
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Anslaget på kommunens anslagstavla den 22 december 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 20 december 2016 kl. 8:30-9:25 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 137-138 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Bertil Dahl (V) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Johan Persson 
ordförande  
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§ 137 

Information efter stängningen av boplatsen på f.d. 
Salve 

Överläggning 
Kommundirektör Annette Andersson informerar om arbetet efter stängningen 
av boplatsen på f.d. Salve samt de samtal som förs med Stadsmissionen och 
socialförvaltningen. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 138 

Presentation av arbetsmarknadsprognos 2017 

Överläggning 
Carina Lindgren, arbetsförmedlingen, går igenom 2017 års arbetsmarknads-
prognos för Kalmar län.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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Anslaget på kommunens anslagstavla § 104 den 29 november 2016 och §§ 103, 
105-111 den 13 december 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 29 november 2016 kl. 10:00-11:15 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 103-111 

Beslutande 
Mattias Adolfson (S) ordförande 
Jonas Lövgren (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Anders Andersson (C) 
Bertil Dahl (V) 
 

Ersättare 
Dzenita Abaza (S) §§ 103-110 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Anders Andersson 
ordförande  
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§ 103 

Nybyggnad av brandstation, omdisponering av 
budgetmedel inom befintlig investeringsram 
Dnr KS 2013/0586 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 november 2016. 

Bakgrund 
Projektet att bygga en ny brandstation och en ny serverhall åt kommunen inleddes 
2012. Upphandlingen utsattes för ett flertal överprövningar vilket har försenat 
projektet med ca 1,5 år. Faktisk byggstart gjordes under juni 2015.  
 
Projektledningens bedömning är att den utdragna tidsfaktorn i upphandlings-
skedet är en stor orsak till fördyringarna. Bland annat har flera av de tekniska 
installationer som projekterats fram utgått, vilket medfört att flera delar har 
tvingats projekteras om vilket i sin tur lett till fler debiterade timmar för konsulter 
och projektledning. Övriga tillkommande kostnader är juristkostnader för 
hantering av överprövningar, upphandlingsskadeavgift från anbudslämnare, krav 
på bländskydd, extra kostnader för installationssamordning, tilläggsbeställningar 
från verksamhet samt undermåliga handlingar från projektörer. 
 
Med viss reservation är inflyttning beräknad till vecka 10, 2017. 

Överläggning 
Yvonne Norman, kommunledningskontoret, och Gunilla Svensson, 
serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att omdisponera investeringsmedel inom 
befintlig ram för att täcka projektet i sin helhet. 
 

§ 104 

Upphandling av ny- och ombyggnad av skollokaler på 
Halltorpsskolan, omdisponering av budgetmedel inom 
befintlig investeringsram 
Dnr KS 2016/0260 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 november 2016. 

Bakgrund 
Serviceförvaltningen har fått i uppdrag av Södermöre kommundelsförvaltning att 
ersätta befintlig hyrpaviljong med fyra klassrum och två grupprum på 
Halltorpsskolan.  
 
Nybyggnadsytan är 705 m² och ombyggnadsytan 120 m².  
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Bygglov är beviljat och byggstart beräknas ske vecka 3, 2017 med färdigställande 
beräknas till vecka 47, 2017. Upphandlingsform: Generalentreprenad. 

Överläggning 
Toni Sjöö, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag att 
slutföra upphandlingen för ny- och ombyggnad av Halltorpsskolan samt teckna 
avtal med NCC Construction Sverige AB (org.nr. 556613-4929).  
 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att omdisponera medel ur 
investeringsbudgeten för projektet.  
  
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
 

§ 105 

Ny- och ombyggnad av Hagby skola, omdisponering av 
budgetmedel inom befintlig investeringsram 
Dnr KS 2015/0596 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 november 2016. 

Bakgrund 
Serviceförvaltningen har fått i uppdrag av Södermöre kommundelsförvaltning att 
ersätta befintlig hyrpaviljong med sex klassrum och tre grupprum, bygga om för 
personaladministrativa lokaler samt bygga om befintligt kök och matsal till 
bibliotek och fritidsgård.  
 
Projektet omfattade 2012, när medel anslogs, endast ersättande av paviljong samt 
ombyggnad av administrativa lokaler. Tillkommande del är ombyggnad av 
befintligt kök och matsal till fritidsgård och bibliotek. Denna komplettering har 
gjorts då den nya förskolan har byggts med ett gemensamt kök och matsal för 
både skola och förskola. Biblioteksytan byggs till med 50 kvm. Befintlig 
ventilation inom skolan byts ut för att klara gällande krav. Nybyggnadsytan är 869 
m2 och ombyggnadsytan 887 m2. 
 
Projektet möjliggör en försäljning av det befintliga biblioteket samt en av två villor 
som skolan idag bedriver verksamhet i. 
 
Planerad byggstart är februari/mars 2017. 

Överläggning 
Toni Sjöö, serviceförvaltningen, redogör för ärendet. 
 
Under överläggningen föreslås att planutskottet beslutar att serviceförvaltningen 
ska gå vidare med upphandlingen av ny- och ombyggnation av Hagby skola med 
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planerad byggstart februari/mars 2017. Beslut om eventuell omfördelning av 
investeringsmedel fattas i samband med tilldelningsbeslut.  

Beslut 
Planutskottet beslutar att serviceförvaltningen ska gå vidare med upphandlingen 
av ny- och ombyggnation av Hagby skola med planerad byggstart februari/mars 
2017.  
 
Beslut om eventuell omfördelning av investeringsmedel fattas i samband med 
tilldelningsbeslut.  

§ 106 

Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4, söder 
Slöjdaregatan, till Kubhuset i Kalmar AB 
Dnr KS 2016/0781 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 november 2016. 
 
Karta.  

Bakgrund 
Kubhuset i Kalmar AB har sedan den 21 mars 2014 haft markreservation på del 
av fastigheten Djurängen 2:4 i östra Djurängen med avsikten att bebygga området 
med flerfamiljshus. Detaljplanearbete påbörjades samma år som 
markreservationen beslutades och detaljplanen vann laga kraft den 26 april 2016.  
 
Kubhuset i Kalmar AB avser nu förvärva del av fastigheten i syfte att bebygga den 
med 40 lägenheter i två- och trevåningshus med hyresrätt som upplåtelseform. 
Fastigheten, som är under bildande, kommer vid försäljningen att ha en areal om 
cirka 6 500 m2. Beräknad BTA-yta om ca 1 800 m2 ger en köpeskilling på 
2 593 000 kronor.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott säljer del av fastigheten Djurängen 2:4 enligt 
kommunledningskontorets förslag till Kubhuset i Kalmar AB (org.nr.  
556958-5465) för en köpeskilling om 2 593 000 kronor. 
 

§ 107 

Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4, västra 
Djurängen, till Eriksson och Ahlqvist Fastigheter AB 
Dnr KS 2013/0683 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 november 2016. 
 
Köpekontrakt med bilagor. 
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Bakgrund 
Köparen förvärvar del av fastigheten Djurängen 2:4 i syfte att bebygga den med 
fem rad-/kedjehus som ska upplåtas med äganderätt. Ett tomtpris på 600 000 
kronor per tomt ger en total köpeskilling om 3 000 000 kronor.  
 
Området som ska överlåtas är totalt ca 3500 m2 och var under planprocessen 
markanvisad till Signerade Hus AB. Signerade Hus AB hade dock inte möjlighet 
att fullfölja projektet. 
 
Exploateringen i västra Djurängen är avhängig att en bullerskärm anläggs utmed 
E22 längs detaljplanområdet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott säljer del av fastigheten Djurängen 2:4 i västra 
Djurängen enligt kommunledningskontorets förslag till Eriksson och Ahlqvist 
Fastigheter AB (org. nr. 559073-2680) för en köpeskilling om 3 000 000 kr. 
 
 

§ 108 

Tillägg till köpekontrakt för fastigheten Tallbocken 1 
Dnr KS 2014/0468 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 november 2016. 
 
Tillägg till köpekontrakt. 

Bakgrund 
Under 2015 genomförde kommunledningskontorets projekt- och exploaterings-
enhet en riktad markanvisningstävling för fastigheten Tallbocken 1. Det 
tävlingsbidrag som fick högst poäng var framtaget av företaget I Am Home 
Projektutveckling AB. Kommunstyrelsen beslutade att sälja fastigheten den  
2 februari 2016 och köpekontrakt tecknades den 14 mars 2016.  
 
Eftersom bygglovsansökan uppdateras av exploatören behöver tilläggsavtal 
tecknas för att ge möjlighet till senare tillträde till fastigheten. Den nya 
tillträdesdagen är satt till senast den 25 februari 2017, alternativ senare enligt 
överenskommelse. 

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att godkänna tillägg till köpekontrakt 
mellan Kalmar kommun och I Am Home Projektutveckling AB (org.nr.  
559030-5834) för fastigheten Tallbocken 1. 
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§ 109 

Kalmar Citys ansökan om utmärkelsen Årets stadskärna 
Dnr KS 2016/1143 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 november 2016 

Bakgrund 
Med start sommaren 2013 genomfördes ett arbete i en bred dialog med olika 
aktörer som syftade till att ringa in ett antal utvecklingsområden som ger bättre 
förutsättningar för en fortsatt levande stadskärna. Arbetet ledde fram till ett flertal 
konkreta förbättringsförslag samt en avsiktsförklaring att tillsammans verka för en 
ny gemensam organisation för Kalmar City, där parterna är handel- och 
konsumtionsföretagen i Kalmar city, fastighetsägarna i Kalmar city och Kalmar 
kommun. 
 
Avsiktsförklaringen beslutades i kommunstyrelsen den 4 mars 2014 och därefter 
arbetade parterna fram former för ett nytt samarbete, som i juni 2014 resulterade i 
ett avtal mellan Kalmar Kommun, Kalmar City handel- och serviceförening och 
Kalmar City samverkan AB. 
 
Som en del i avsiktsförklaringen formulerades målet att bli Årets stadskärna under 
nästa mandatperiod. 
 
Kalmar City Samverkan AB har sedan dess arbetat med utvecklingen av 
stadskärnan och använt innehållet i utmärkelsen Årets stadskärna som en metod 
för arbetet. Arbetet har varit inriktat på att ansöka om utmärkelsen Årets 
stadskärna år 2017. 
 
För att delta i tävlingen ska anmälan göras senast den 31 december 2016 och 
ansökan ska vara inskickad cirka en månad senare. Därefter utser juryn, som 
består av styrelsen för Svenska Stadskärnor AB, tre finalister som gör upp om 
utmärkelsen. Finalisterna får under våren besök av juryn som på plats vill få ta del 
av det arbete som utförts. Årets Stadskärna utses sedan på Svenska stadskärnors 
årskonferens i Varberg i maj 2017. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom att Kalmar City ansöker om att bli Årets 
Stadskärna år 2017. 
 

§ 110 

Planbesked för delar av fastigheterna Hossmo 5:1 och 
8:1 
Dnr KS 2016/0015 
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Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 november 2016 

Bakgrund 
En av fastighetsägarna till Hossmo 5:1 och 8:1 har i december 2015 inkommit 
med en ansökan om planbesked för att upprätta en ny detaljplan för delar av 
fastigheterna. Syftet är att uppföra nya enbostadshus i grupp på svårbrukad 
jordbruksmark och på sätt binda ihop byn. Ansökt område ligger inte inom 
detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse.  
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens planutskott den 30 augusti 2016. 
Samhällsbyggnadskontoret föreslog då att detaljplanearbete inte ska påbörjas för 
ansökt område, med hänsyn till bland annat riksintresse för kulturmiljö, 
strandskydd, markhöjder och jordbruksmark samt att de föreslagna områdena inte 
ligger inom de utpekade områdens för bostadsutveckling i den fördjupade 
översiktsplanen för Södra staden.  
 
Kommunstyrelsens planutskott beslutade att återremittera ärendet till samhälls-
byggnadskontoret för att bland annat undersöka möjligheterna att pröva bygglov 
direkt utan detaljplan. 
 
Den 26 oktober 2016 inkom ansökande fastighetsägare med en skrivelse till 
samhällsbyggnadskontoret där ansökan om planbesked dras tillbaka.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att avsluta ärendet då ansökande 
fastighetsägare meddelat att ansökan om planbesked återtas.  

 

§ 111 

Stadsarkitekten informerar 

Överläggning 
Björn Strimfors, samhällsbyggnadskontoret, informerar om Kalmar växer och 
utvecklingen av stadskärnan. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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Anslaget på kommunens anslagstavla den 28 december 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 13 december 2016 kl. 10:00-11:15 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 112-119 

Beslutande 
Mattias Adolfson (S) ordförande 
Jonas Lövgren (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Anders Andersson (C) 
Bertil Dahl (V) 
 

Ersättare 
Dzenita Abaza (S) 
Ingemar Einarsson (C) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Bertil Dahl 
ordförande  
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§ 112 

Planbesked för fastigheten Vedgårdsholmen 15, 
Baronen 
Dnr KS 2016/0437 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 december 2016. 
 
Yttrande till planbesked för Vedgårdsholmen 15. 
 
Ansökan. 

Bakgrund 
Fastighetsägaren har lämnat in en ansökan om planbesked för fastigheten 
Vedgårdsholmen 15 med syftet att utveckla Baronen med flerbostadshus i 
bostadsrättsform, ytterligare handel och hotell samt att göra sidan mot 
Ölandshamnen mer attraktiv.  
 
Enligt beslut i kommunstyrelsens planutskott den 25 oktober 2016 är 
detaljplan för fastigheten prioriterad på plats 19.  
 
Med tanke på områdets betydelse och den genomgripande stadsomvandling 
som pågår för närvarande i grannskapet, så anser samhällsbyggnadskontoret att 
projektet är av strategiskt intresse för stadens utveckling. Bostadsbyggnation i 
området skulle tillföra en ny funktion som berikar området med funktions-
blandning och mer kontinuerligt stadsliv. 

Överläggning 
Lena Nordenlöw, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.  
 
Under överläggningen föreslår Mattias Adolfson (S) att följande tillägg görs i 
yttrandet: 
”Före planstart ska överenskommelse göras om exploateringsavtal. I detta 
ingår överenskommelse om principer för finansiering av framtida broför-
bindelse med de aktörer som finns runt gästhamnen. Bron förutsätter extern 
finansiering. Bron ges möjlighet till i gällande detaljplan. En förutsättning för 
denna broförbindelse är att den inte hindrar segelbåtar och fritidsbåtar att ta sig 
längst in i gästhamnen. Detta möjliggörs genom öppningsbar bro. Samma 
tillgänglighet som idag ska säkerställas. Broförbindelsen ska också bidra till fler 
gästplatser genom samnyttjande som båtbrygga.” 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar planutskottet i enlighet med Mattias 
Adolfsons förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för 
fastigheten Vedgårdsholmen 15, Baronen. Detaljplanen beräknas antas under 
2019. 
 
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900 
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5 kp. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2. 
 
Yttrandet kompletteras med följande tillägg: 
”Före planstart ska överenskommelse göras om exploateringsavtal. I detta 
ingår överenskommelse om principer för finansiering av framtida broför-
bindelse med de aktörer som finns runt gästhamnen. Bron förutsätter extern 
finansiering. Bron ges möjlighet till i gällande detaljplan. En förutsättning för 
denna broförbindelse är att den inte hindrar segelbåtar och fritidsbåtar att ta sig 
längst in i gästhamnen. Detta möjliggörs genom öppningsbar bro. Samma 
tillgänglighet som idag ska säkerställas. Broförbindelsen ska också bidra till fler 
gästplatser genom samnyttjande som båtbrygga.” 
 
 

§ 113 

Planbesked för fastigheten Hammaren 5, Hagbygärde 
industriområde 
Dnr KS 2016/1007 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 december 2016. 
 
Yttrande till planbesked för Hammaren 5. 
 
Ansökan. 

Bakgrund 
Holmgrens bil i Småland AB inkommit med en ansökan om planändring för 
fastigheten Hammaren 5, för att kunna nyetablera och slå samman verksamhet 
i kv. Hammaren. Tillbyggnaden är avsedd för bilhandel och service, befintlig 
byggnad föreslås även byggas på med en andra våning. Även anläggningar inne 
på grannfastigheten Hammaren 1 berörs av ansökan.  
 
Enligt beslut i kommunstyrelsens planutskott den 25 oktober 2016 är 
detaljplan för fastigheten prioriterad på plats 31. 
 
Enligt samhällsbyggnadskontorets bedömning gäller det viktigaste ställnings-
tagandet i planarbetet trafikstrukturens ytbehov och hur riksintresset för 
motorvägen beaktas. Gestaltning som lyfter stadsmiljön kring trafikplatsen och 
bidrar till ett stärkt rumsligt samband över E 22 är en viktig målsättning utifrån 
stadens perspektiv i planarbetet. Möjligheterna till detta påverkas av trafik-
strukturens ytor och utformning. 

Överläggning 
Lena Nordenlöw, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för 
fastigheten Hammaren 5, Hagbygärde industriområde. Detaljplanen beräknas 
antas under 2017. 
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Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900 
5 kp. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2. 
 

§ 114 

Försäljning av fastigheten Brandvakten 7, gamla 
brandstationen 
Dnr KS 2016/0388 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 december 2016. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har ett pågående detaljplanärende för ändrad användning av 
nuvarande brandstation på fastigheten Brandvakten 7 då en ny brandstation är 
under uppförande. Något formellt samråd kring planförslaget har inte skett.  
 
För att på bästa sätt kunna tillvarata platsens unika strategiska läge och 
kulturhistoriska värden samt säkra genomförbarheten av projektet har 
kommunledningskontoret gått ut med en försäljning av Brandvakten 7 för att 
få en samarbetspartner i detaljplanprocessen samt en slutlig köpare och 
förvaltare av fastigheten. 
 
Vid anbudstidens slut den 16 september 2016 hade fyra kompletta anbud 
kommit in. De inkommande anbuden utvärderades utifrån ekonomi och 
bedömd genomförbarhet samt hur väl projektet bedöms bidra till stadsliv och 
stadsbild. Utvärderingsgruppen bestod av mäklarna Håkan Hellström och Mats 
Arnesson, stadsarkitekt Björn Strimfors och projekt- och exploateringschef Pär 
Svanfeldt. 
 
Den samlade bedömningen är att försäljning av fastigheten Brandvakten 7 bör 
ske till Glebes Fastighets AB för en köpeskilling om 48 000 000 kronor. 

Överläggning 
Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, Björn Strimfors, samhällsbyggnads-
kontoret tillsammans med Håkan Hellström, Svensk Fastighetsförmedling, 
redogör för försäljningen av Brandvakten 7. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige säljer fastigheten Brandvakten 7 på Kvarnholmen enligt 
kommunledningskontorets förslag till Glebes Fastighets AB (org. nr. 556661-
5000) för en köpeskilling om 48 000 000 kronor. 
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§ 115 

Försäljning av del av fastigheten Krafslösa 5:1 till GBJ 
Construction AB, Norra Vimpeltorpet 
Dnr KS 2016/0221 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 december 2016. 
 
Karta. 

Bakgrund 
GBJ Construction AB är ett helägt dotterbolag till GBJ Bostadsutveckling AB 
som sedan tidigare har en markreservation på del av Krafslösa 5:1 i Norra 
Vimpeltorpet. 
 
GBJ Construction AB har för avsikt att uppföra totalt 18 kedjehus, 2 parhus 
samt 8 lägenheter fördelade i fyra hus. Samtliga bostäder har upplåtelseform 
bostadsrätt. Fastighetens areal är ca 8 000 m2. Fastighetsbildning ska ske. 
 
Priset för marken är 7 500 000 kronor.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av fastigheten Krafslösa 5:1 enligt 
kommunledningskontorets förslag till GBJ Construction AB (org.nr 556938-
7318) för en köpeskilling om 7 500 000 kronor. 
 

§ 116 

Tillägg till köpekontrakt för fastigheten 
Verktygsmakaren 1, Fjölebro 
Dnr KS 2012/0630 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 december 2016. 
 
Tillägg till köpekontrakt. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2016 att sälja fastigheten Verktygs-
makaren 1 till LW Bostäder AB. Köpekontrakt tecknades den 30 augusti 2016. 
Då bygglovet för fastigheten inte har vunnit laga kraft behöver ett tilläggsavtal 
tecknas för att ge möjlighet till senare tillträde till fastigheten. Den nya 
tillträdesdagen är satt till senast den 30 april 2017, alternativt senare enligt 
överenskommelse. 
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Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att godkänna tillägg till köpekontrakt 
mellan Kalmar kommun och LW Bostäder AB (org.nr 556656-9231) för 
fastigheten Verktygsmakaren 1.  

§ 117 

Markanvisningsavtal med Bovieran AB avseende del 
av fastigheten Rinkaby 15:11, Södra staden  
Dnr KS 2016/1205 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 december 2016. 
 
Markanvisningsavtal. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om markreservation för Bovieran AB 
på mark intill väg E22 i Rinkabyholm. Syftet var att få pröva möjligheten att 
bebygga del av fastigheten Rinkaby 15:11 med en Bovieran-anläggning 
innehållande 54 lägenheter som upplåts med bostadsrätt till boende som är 
+55 år.  
 
Detaljplanen för del av Rinkaby 6:46 m.fl. Södra staden etapp 1, har varit 
utställd på granskning och ska tas upp för antagande under december/januari.  
 
Markanvisningsavtalet ersätter den tidigare markreservationen. Mark-
anvisningen ger Bovieran AB ensamrätt att under markanvisningsavtalets 
villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av markområdet för 
bebyggelse.  
 
Områdets areal är ca 7 000 m2. Den planerade byggnationen omfattar ca 7 266 
m2 BTA. Parterna avser att överlåta området till ett pris om 1 500 kronor/m2 
BTA (justeras med KPI).  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal på del av fastigheten 
Rinkaby 15:11, mellan Kalmar kommun och Bovieran AB (org.nr 556683-
9584) enligt kommunledningskontorets förslag.  
 

§ 118 

Markreservation för Obos Sverige AB på del av 
fastigheten Krafslösa 5:1, Norra Vimpeltorpet  
Dnr KS 2016/1186 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 december 2016 



 7 (7) 

Kommunstyrelsens planutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2016-12-13 

 
 
Karta. 

Bakgrund 
Obos Sverige AB har inkommit med en ansökan om markreservation på del av 
fastigheten Krafslösa 5:1 i Norra Vimpeltorpet. 
 
Syftet med ansökan är att de vill uppföra en sammanhängande bebyggelse 
bestående av 18 radhus (marklägenheter) med upplåtelseform bostadsrätt och  
9 friliggande villor i två plan och penthouse med äganderätt.  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 15 mars 2017. Området för 
markreservationen är detaljplanelagt och på cirka 10 000 kvadratmeter. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av 
fastigheten Krafslösa 5:1 för Obos Sverige AB (org.nr 556723-6087). 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 15 mars 2017. 
 

§ 119 

Stadsarkitekten informerar 

Överläggning 
Björn Strimfors, samhällsbyggnadskontoret, informerar om utställningen 
Kalmar växer samt om den statliga utredningen Vägen till självkörande fordon 
– försöksverksamhet. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 
 
 



  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2016-12-20 

Kommunstyrelsens planutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 28 december 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 20 december 2016 kl. 13:00-13:50 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 120-122 

Beslutande 
Mattias Adolfson (S) ordförande 
Ingemar Einarsson (C) § 120 
Johan Persson (S) 
Anders Andersson (C) 
Bertil Dahl (V) 
 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Johan Persson 
ordförande  
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§ 120 

Kalmar kommuns Belysningsprogram 2016 Unika 
Kalmar 
Dnr KS 2013/0482 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 december 2016. 
 
Kalmar kommuns Belysningsprogram 2016 Unika Kalmar, del 1. 
 
Kalmar kommuns Belysningsprogram 2016 Unika Kalmar, del 2 Fördjupning 
för Kalmar innerstad. 
 
Bemötande av inkomna synpunkter från servicenämnden avseende förslag till 
Belysningsprogram för Kalmar kommun. 

Bakgrund 
Under 2015 har Kalmar kommun i samarbete med Kalmar Energi AB och ÅF 
Lighting tagit fram ett belysningsprogram för kommunens offentliga gator och 
platser. Programmet skulle skapa en sammanhållen syn på hur Kalmar 
kommun ska arbeta med belysning utifrån trygghet, trafiksäkerhet, estetik, 
miljö och stadsutveckling.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände förslag till Belysningsprogram för 
Kalmar kommun den 16 december 2015 och översände det till kommun-
fullmäktige för antagande. 
 
Kommunstyrelsens planutskott återremitterade ärendet till samhällsbyggnads-
nämnden den 26 januari 2016 med beslutet att programmet skulle göras om så 
att det omfattar hela Kalmar kommun. 
 
Med återremissen som utgångspunkt har samhällsbyggnadskontoret arbetat 
fram ett nytt förslag till belysningsprogram för Kalmar kommun. Nuvarande 
förslag omfattar hela Kalmar kommun. Belysningsprogrammet ska bidra till att 
kvalitetssäkra framtidens belysningsanläggningar och fungera som ett 
planeringsunderlag med råd och riktlinjer för belysningen i Kalmar kommun. 
Programmet ska öka medvetenheten om belysningens betydelse i den fysiska 
miljön och skapa en helhetsbild för den som planerar och utformar 
belysningsanläggningar i Kalmar kommun.  
 
Med anledning av omarbetningen skickade samhällsbyggnadsnämnden det nya 
förslaget på remiss till servicenämnden för yttrande. Servicenämnden fick en 
information om programmet den 23 november 2016. Servicenämnden har 
härefter kommit in med ett remissvar och samhällsbyggnadskontoret har 
bemött synpunkterna skriftligt. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände det nya förslaget till Kalmar kommuns 
Belysningsprogram 2016 Unika Kalmar den 14 december 2016 och översänder 
det till kommunfullmäktige för antagande. 
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Överläggning 
Emma Andersson och Elena Bäcklund, samhällsbyggnadskontoret, går igenom 
förslag till belysningsprogram.  
 
Under överläggningen föreslår Bertil Dahl (V) att följande tillägg ska göras: 
”Programmet utgör en rekommendation för det fortsatta arbetet med 
belysningsfrågor. Naturligtvis måste rekommendationerna vägas mot de 
ekonomiska förutsättningarna.” 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar planutskottet i enlighet med Bertil 
Dahls förslag. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar Kalmar kommuns Belysningsprogram 2016 Unika 
Kalmar. 
 
Programmet utgör en rekommendation för det fortsatta arbetet med 
belysningsfrågor. Naturligtvis måste rekommendationerna vägas mot de 
ekonomiska förutsättningarna.  

§ 121 

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Malmen 2:3, 
Fredriksskans 
Dnr KS 2016/0707 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 december 2016. 
 
Karta. 
 
Förslag till markanvisningsavtal mellan Kalmar kommun och Riksbyggen 
ekonomisk förening, inklusive bilagor (karta, tävlingsförslag, detaljplan, 
gestaltningsprogram, PM markmiljö). 
 
Förslag till markanvisningsavtal mellan Kalmar kommun och Grenoli AB 
(bolag under namnändring), inklusive bilagor (karta, tävlingsförslag, detaljplan, 
gestaltningsprogram, PM markmiljö, ändringsanmälan bolagsverket). 
 
Förslag till markanvisningsavtal mellan Kalmar kommun och Prospecta 
Fastighetskapital AB, inklusive bilagor (karta, tävlingsförslag, detaljplan, 
gestaltningsprogram, PM markmiljö). 

Bakgrund 
En ny detaljplan för Fredriksskansområdet har tagits fram och antogs av 
kommunfullmäktige den 31 oktober 2016. Detaljplanen är överklagad. 
 
Kommunen bjöd i juni 2016 in till en markanvisningstävling för Fredriksskans.  
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För tävlingen fanns ett antal kriterier uppdelat på grundkriterier och 
utvärderingskriterier. Grundkriterierna, att fullständigt tävlingsförslag skulle 
vara inlämnat i rätt tid samt att byggherren skulle bedömas vara en fullgod 
samarbetspartner (ekonomisk stabilitet, långsiktig uthållighet, förmåga att 
fullfölja ingångna avtal och påbörjade projekt) skulle vara uppfyllda för att 
byggherrens tävlingsförslag skulle utvärderas.  
 
Totalt lämnades 17 tävlingsbidrag in varav 15 uppfyllde grundkriterierna. 
Bedömningsgruppen, som utgjordes av fem tjänstemän på kommunlednings-
kontorets projekt- och exploateringsenhet och samhällsbyggnadskontoret, gick 
igenom inlämnade tävlingsbidrag och träffade samtliga byggherrar under 
separata dialoger under oktober månad. Bedömningsgruppen har sedan gjort 
en samlad bedömning av de inlämnade tävlingsbidragen utifrån de fem 
utvärderingskriterierna.  
 
Bedömningsgruppen har sedan förhandlat fram markanvisningsavtal med de 
tre byggherrar som föreslås få markanvisning på Fredriksskans. Totalt omfattar 
markanvisningarna för dessa tre områden cirka 275 bostäder, varav hälften 
utgörs av hyresrätter.  
 
Området som markanvisas till Riksbyggen är cirka 5 000 kvadratmeter och har 
en byggrätt på cirka 10 900 kvadratmeter BTA. Området som markanvisas till 
Grenoli är cirka 4 600 kvadratmeter och har en byggrätt på cirka 9 900 
kvadratmeter BTA. Området som markanvisas till Prospecta är cirka 1 600 
kvadratmeter stort och har en byggrätt på cirka 2 650 kvadratmeter BTA.  
 
Efter beslut i kommunstyrelsen om att godkänna markanvisningsavtalen 
kommer projekt- och exploateringsenheten att påbörja en byggherredialog 
tillsammans med de utvalda byggherrarna. De frågor som ska utredas är hur 
bygget av det gemensamma garaget ska genomföras, gemensam marknads-
föring av projektet, den slutliga gestaltningen, tidplaner för genomförandet 
med sanering, utbyggnad av infrastruktur med mera. När frågorna utretts 
vidare kommer de beslutade markanvisningsavtalen att ersättas med bindande 
köpekontrakt.  
 
Den totala byggrätten som markanvisas till byggherrarna är cirka 23 500 kvm 
BTA. Priset på marken är i markanvisningsprogrammet satt till 2 500 
kronor/kvm BTA för hyresrätter och lokaler och 3 500 kronor/kvm BTA för 
bostadsrätter. Detta ger en total beräknad intäkt på cirka 72 miljoner kronor. 

Överläggning 
Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, och Björn Strimfors, samhälls-
byggnadskontoret, redogör för ärendet. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen godkänner: 
 



 5 (5) 

Kommunstyrelsens planutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2016-12-20 

 
- förslag till markanvisningsavtal för del av fastigheten Malmen 2:3,  

område A och B, mellan Kalmar kommun och Riksbyggen ekonomisk 
förening (org.nr 702001-7781) enligt kommunledningskontorets skrivelse.  
 

- förslag till markanvisningsavtal för del av fastigheten Malmen 2:3,  
område C och D, mellan Kalmar kommun och Grenoli AB (blivande, under 
namnändring, org.nr 559089-2153) enligt kommunledningskontorets 
skrivelse.  
 

- förslag till markanvisningsavtal för del av fastigheten Malmen 2:3, område 
E, mellan Kalmar kommun och Prospecta Fastighetskapital AB (org.nr 
556634-0518) enligt kommunledningskontorets skrivelse.  

 

§ 122 

Försäljning av fastigheten Rönnbäret 1, Snurrom, till 
Gyllene Parken AB 
Dnr KS 2016/0222 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 december 2016. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Gyllene Parken AB är ett helägt dotterbolag till Gyllene Hem AB som sedan 
tidigare har en markreservation på Rönnbäret 1, Snurrom.  
 
Gyllene Parken AB har för avsikt att uppföra totalt ca 87 stycken kooperativa 
hyresrätter i tre stycken flerbostadshus. Fastighetens areal är 5 189 m2. Priset 
för marken är 800 kronor/m2 BTA. Enligt inlämnat reviderat bygglov är BTA 
5 371 m2. Vid ytterligare byggnation ska tilläggsköpeskilling erläggas, upp-
räkning med KPI.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att sälja fastigheten Rönnbäret 1, 
Snurrom, enligt kommunledningskontorets förslag till Gyllene Parken AB 
(559057-9263) för en köpeskilling om 4 296 800 kronor. 
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Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text. 

 
 

Tid 
Onsdagen den 12 oktober 2016 kl. 13:00 

Plats 
KS-salen 

Omfattning 
§ 32-38 

Beslutande 
Bertil Dahl (V) 
Carl-Henrik Sölvinger (L)  
Roger Holmberg (S) 

Ersättare 
Michael Ländin (S)   §§ 34 - 38 
 

Övriga 
Anne Elgmark, personalchef 
Mats Gustafsson, personalchef 
Ylva Gorton, chef på kommunhälsan 
Alexandra Petrakou   § 32 
HR-specialister   §§ 32 - 34 

Sekreterare 
 
 
 
Mats Gustafsson 

Justeras 
 
 
 
Bertil Dahl Carl-Henrik Sölvinger 
ordförande Vice ordförande 
 
 
Justeringsdatum      Justeringsdatum 
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Ärenden för behandling 
 

§ 32 

Studentmedarbetare 
Dnr  
 
Alexandra Petrakou, universitetsstrateg informerar om hur Kalmar kommun 
arbetar med studentmedarbetare. 
 
Konceptet innebär att en student parallellt med sina studier får arbeta deltid 
med arbetsuppgifter inom sitt framtida yrkesområde. Det är en bra möjlighet 
för oss att få in ny kompetens och samtidigt behålla våra studenter i Kalmar. 
 
Några viktiga punkter i avtalet: 

 Avtalet kan tillämpas för personer som studerar vid universitet, 
högskola och eftergymnasial utbildning. Utgångspunkten är att 
personen är heltidsstuderande och arbetet ska vara kopplat till 
studierna. 

 Avtalet medger en arbetstid motsvarande högst 15 timmar i genomsnitt 
per vecka under en termin. 

 Anställningen som studentmedarbetare är tidsbegränsad. Den 
tidsbegränsade anställningen som studentmedarbetare avser en 
termin i taget. Avtalet gäller inte under sommartid. 

 Studentmedarbetaren ersätts med timlön för sitt uppdrag. 
 Studentmedarbetaren tilldelas en mentor. 
 När studentmedarbetarens anställning avslutas utfärdas ett 

tjänstgöringsintyg som förutom  
 
Rutin för hur en arbetsplats gör om de är intresserade av att anställa en 
studentmedarbetare finns på kommunens internsida (piren). 
 
Personalutskottet tackar för informationen. 
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Kommunstyrelsens personalutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2016-10-12 

 

 

§ 33 

Personalutskott nytt reglemente 
Dnr  
 
Bertil Dahl informerar om att Personaldelegationen har bytt namn till 
Personalutskottet och att utskottet har fått ett nytt reglemente. 
 
Personalpolitik  
§ 7 Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att  
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 
som gäller förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare,  
2. förhandla och teckna avtal på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning 
om förhandlingsrätt utom vad gäller §§ 11-14 och § 38 lagen om 
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,  
3. besluta om stridsåtgärd,  
4. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser som gäller förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare,  
5. lämna uppdrag som avses i lag om vissa kommunala befogenheter (delegera 
uppdrag som gäller anställningsvillkor till kommunal arbetsgivarorganisation).  
 
 

Personalutskottet  
• leder och samordnar kommunens personalpolitik,  
• ansvarar för löne- och avtalsfrågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare,  
• är kommunstyrelsens beredande organ för frågor om jämställdhet och 
personalutveckling,  
• utgör pensionsmyndighet, samt  
• utgör arvodeskommitté som bereder förslag till kommunfullmäktige om 
arvodesbestämmelser för förtroendevalda.   
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Kommunstyrelsens personalutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2016-10-12 

 

 

§ 34 

HR-specialister 
Dnr  
 
Kalmar kommun har genomfört en omorganisation där HR-specialister 
numera är anställda på kommunledningskontoret och arbetar med en särskild 
förvaltning. 
 
Carina Petersson och Ann Gustafsson arbetar med Barn- och 
ungdomsförvaltningen. 
 
Eva Andersson, Ida Johansson och Peter Carlsson arbetar med 
Omsorgsförvaltningen. 
 
Marie Johansson, Therese Gullander och Martin Holmdahl arbetar med 
Socialförvaltningen. 
 
Jenny Dauneús arbetar med Serviceförvaltningen. 
 
Kerstin Parker arbetar med Samhällsbyggnadskontoret. 
 
Sara Lindqvist arbetar med Kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Barbro Schött arbetar med Kommunledningskontoret. 
 
Personalenheten håller på att rekrytera yterliggare en HR-specialist som ska 
arbeta med Södermöre kommundelsförvaltning. 
 
HR-specialisterna kommer att kallas till personalutskottets möte någon gång 
per år. 
 
 
 
 
Personalutskottet lägger informationen till handlingarna.  
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Kommunstyrelsens personalutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2016-10-12 

 

 

§ 35 

Analys av sjukfrånvaro 
Dnr KS 2016/0868 
 

Bakgrund 
Förvaltningarna fick i juni som uppdrag att göra en sammanställning av 
långtidssjukfrånvaro. Syftet är att säkerställa att Kalmar kommun som 
arbetsgivare följer rehabiliteringsprocessen samt att få ett underlag till 
åtgärdsplan för att öka hälsan samt få medarbetare tillbaka i arbete 
 
Anne Elgmark och Ylva Gorton redovisar sammanställningen över 
förvaltningarnas sjukfrånvaro. 
 
Förvaltningarnas siffror är hämtade under juni till augusti 2016. 
 
Under perioden fanns det 286 långtidssjukskrivna. 54 %  av dessa var psykiska 
sjukdomar och 26 % var skelett och muskelsjukdomar. 
 
88 % av de långtidssjukskrivna var kvinnor. 
53 % var sjukskrivna på 100 %. 
80 % av de långtidssjukskrivna bedöms kunna återgå till ordinarie arbete men 
15 % vilket är 42 individer bedöms inte kunna återgå i arbete över huvud taget. 
65 personer är under 39 år av de långtidssjukskrivna. 
 
Ett hälsofrämjande arbete har startats upp i syfte att minska inflödet av nya 
sjukskrivningar. 
 
 
Personalutskottet kommer kontinuerligt att följa arbetet med att minska 
sjukfrånvaron i Kalmar kommun. 
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Kommunstyrelsens personalutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2016-10-12 

 

 

§ 36 

Löneöversyn på Kommunals avtalsområde 
Dnr  
 
Löneöversyn på Kommunals avtalsområde är inte klart än, personalenheten 
återkommer med information vid nästa möte i november. 
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Kommunstyrelsens personalutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2016-10-12 

 

 

§ 37 

Kompetensförsörjning 
Dnr  
Anne Elgmark redovisar att med anledning av att revisionen följer upp en 
granskningsrapport om kompetensförsörjning från 2014 kommer här en kort 
sammanfattning av vad som görs i kommunen/regionen just nu. Svaret till 
revisorerna kommer till KS i november. 
 

 Regionförbundet, Landstinget och Linnéuniversitetet kommer att 
inleda ett gemensamt arbete under hösten 2016. Syftet är att attrahera 
kompetens till länet och organisationerna. Kommunerna är inbjudna 
och Kalmar kommun kommer att delta i arbetet.  Även ett antal av 
länets större företag kommer tillfrågas om de är intresserade av att 
delta.   

 
 Linnéuniversitetet och Arbetsförmedlingen kommer att om medel för 

att starta ett valideringsprojekt med mål att snabba vägen in i svensk 
arbetsmarknad. Om projektmedel beviljas kommer Kalmar kommun 
att medverka i ett senare skede då man kan komma att behöva hjälp 
med praktik och verifiering av yrkeskunskaper.  

 
 Regionförbundet har ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta med 

regional kompetensförsörjning inom det så kallade 
Kompetensplattformsuppdraget. 

Regionförbundet har under maj – juni haft dialog med alla kommuner i länet 
och samtalat om deras arbete kring kompetensförsörjning samt deras 
förutsättningar och behov utifrån ett kommunalt perspektiv. Kalmar kommun 
deltar den 17 oktober i uppföljningsdialogen. 
 

 Kalmar kommun har övergripande haft ett arbete inom ”Attraktiv 
arbetsgivare” där vi inom kort fastställer en ”marknadsföringsplan för 
kompetensförsörjning”: har en kommunikationsplan för arbetet. Det är 
ett tydligt samverkansområde för personal- och 
kommunikationsenheterna. Kommunikationsplanen för ”attraktiv 
arbetsgivare” ska ses som ett levande dokument som hela tiden 
utvecklas, omprövas och förändras. 

 
 I länets personalchefsgrupp påbörjas utvecklings- och samarbete kring 

frågan att hitta kompetens till länet. Det bör kopplas ihop med 
nätverket Kalmarsundsregionen,  (Kalmar, Mörbylånga, Mönsterås, 
Oskarshamn och Torsås). Att ha medarbetare med rätt kompetens blir 
allt viktigare för företags och organisationers konkurrenskraft. 
Kalmarsundsregionen karriär & rekrytering är nätverksgruppen för dig 
som söker jobb i vår region. Gruppen är också för arbetsgivare i 
Kalmarsundsregionen som vill hitta och locka till sig kompetenta och 
engagerade medarbetare. 
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Kommunstyrelsens personalutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2016-10-12 

 

 

 Sedan 2015 finns ett eget avsnitt i personalbokslutet 
(Personalöversikten) som handlar om kompetensförsörjning. 

 
 
 
 
 
 
 
Personalutskottet lägger informationen till handlingarna.  
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Kommunstyrelsens personalutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2016-10-12 

 

 

§ 38 

Kommunhälsan 
Dnr  
 
Ylva Gorton informerar att en hälsoutvecklare är rekryterad och börjar i 
januari 2017. 
 
Kommunhälsan önskar att byta namn till arbetsmiljöenheten. Namnbytet 
kommer att tas upp i samverkan. 
 
Kommunhälsan kommer att ansöka om EFS-bidrag för insatser som ska 
kunna bidra till förändrade och förbättrade strukturer för preventivt arbete 
med ohälsa och sjukskrivningar i arbetslivet.  
Exempel på insatser är projekt som ger deltagare stöd för att undvika att bli 
sjukskrivna eller återkommande sjukskrivningar genom kompetensutveckling.  
Projekt där flera aktörer i samverkan rehabiliterar och matchar deltagare med 
sjukskrivningshistoria med arbetsmarknadens behov, där deltagare kan få 
arbete genom anpassning eller nya uppgifter.  
Arbete med kunskapsinsatser med arbetsgivare i syfte att minska målgruppens 
framtida sjukskrivningar genom utveckling av ledarskap och organisationer.  
 
Kommunhälsan håller på att utreda behov av en rehabiliteringskoordinator. 
 
 
 
Personalutskottet tackar för informationen. 
 



  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2016-12-09 

Kommunstyrelsens personalutskott 
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Kommunstyrelsens personalutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2016-12-09 

 

 

Ärenden för behandling 
 

§ 43 

Löner i jämförelse med KKKHV 
Dnr  
 
Anne Elgmark redovisar en jämförelse av Kalmar kommuns löner med våra 
jämförelsekommuner Karlskrona, Kristianstad, Halmstad och Växjö. I denna 
jämförelse ligger vi bra till, det är endast i några yrken där vi ligger lite efter i 
medianlön och då oftast med bara några hundralappar. Dock är det flera yrken 
vi måste bevaka att de får en fortsatt bra löneutveckling, både beroende på att 
de är konkurrensutsatta och ibland även bristyrke. Det är åter aktuellt att 
privata arbetsgivare försöker värva våra anställda, framförallt inom IT- och 
byggsektorn. 
 
Konstruktionen av Kommunals avtal innebär att vi inte kan dra igång 
löneöversynen förrän ”märket” är satt. LO-samordningen kommer tillbaka i år 
och man har yrkat 2,8 % med en satsning på de som har löner under 24000 
kronor. 
 
 

Beslut 
Personalutskottet fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2016-12-09 

 

 

§ 44 

Jämställdhetspris 2016 
Dnr KS 2016/1075 
 
 
Under hösten har tre nomineringar till Kalmar kommun interna 
jämställdhetspris inkommit. Jämställdhetspriset består av 10 000 kronor att 
använda till egen eller arbetsplatsens kompetensutveckling (gärna inom 
jämställdhet) samt ett diplom. 
 
Priset delas formellt ut vid kommunfullmäktiges möte den 30 januari. 
 

Beslut 
Personalutskottet beslutar i enlighet med personalenhetens förslag. Namnet på 
pristagaren tillkännasges senare. 
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PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2016-12-09 

 

 

§ 45 

Friskvård 
Dnr  
 
Med anledning av att Kommunfullmäktige förväntas ta beslut om ett 
gemensamt friskvårdsbidrag på 800 kronor för alla anställda from 2017 arbetar 
nu personalenheten och Kommunhälsan med att ta fram riktlinjer och mål för 
arbetet.  
 
Anne Elgmark presenterade förslag på riktlinjer för friskvårdsbidraget och tar 
med frågan till Kommuncentrala samverkansgruppen för dialog med de 
fackliga organisationerna. Riktlinjerna utgår från Skatteverkets regler och den 
rutin som omsorgsförvaltningen använder sig av idag. 
 

Beslut 
Personalutskottet bifaller personalenhetens förslag till rutin och riktlinjer för 
friskvård 2017 under förutsättning att Kommunfullmäktige tar ett sådant beslut 
den 19 december 2016. Personalenheten får i uppdrag att i dialog med 
Kommunhälsan och facken ta fram förslag till mål för friskvårdsarbetet. 
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PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2016-12-09 

 

 

§ 46 

Medarbetarenkät 2016 
Dnr 2016/1219 
 
Anne Elgmark redovisade resultatet av kommunens medarbetarenkät för 2016. 
Vi har förbättrat oss på alla områden eller är lika som 2014 utom på 
medarbetarsamtalet.  Det är mycket små skillnader i hur män och kvinnor 
uppfattar sin arbetsmiljö, kvinnorna är lite mer nöjda på de flesta områden 
utom på området arbetsbelastning. Högst medelpoäng får arbetsmotivation 
och meningsfullhet som får 4,6 av 5 möjliga. Lägst medelpoäng får samarbete 
med andra arbetsplatser och att hinna med arbetsuppgifterna som får 3,5 av 5 
möjliga. Nämnderna får redovisning av förvaltningens resultat. Om ett år görs 
en uppföljning av arbetet med handlingsplanerna och då tas även beslut om 
hur nästa enkät ska genomföras. 
 

Beslut 
Personalutskottet fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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Kalmarsunds gymnasieförbund och det kommunala aktivitetsansvaret 
Från och med den 1 januari 2015 har lagstiftningen för det tidigare ”Kommunala 

informationsansvaret” förändrats både till namn och innehåll. Ifrån att ha varit enbart ett in-

formationsansvar har det nu utökats till att även inbegripa ett aktivitetsansvar. Namnet  

ändrades till det ”Kommunala aktivitetsansvaret” (SFS 2010:800 29 kap, 9§).  

 

Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella 

program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. En  

elev har fullföljt ett nationellt program om han eller hon har fått ett examensbevis. Elever  

som inte har fått examensbevis utan endast ett studiebevis ingår alltså i kommunens ansvar. Elever 

som studerar på något av introduktionsprogrammen ingår även i kommunens aktivitetsansvar då ett 

introduktionsprogram inte är ett nationellt program eller motsvarar ett sådant. 

Det är elevens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den kommun där 

eleven är folkbokförd. 

 

I stora drag innebär aktivitetsansvaret att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det 

är som omfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. 

Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att på- 

börja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt 

och föra ett register över ungdomarna. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 § skollagen. I 

förordningen (2006:39) om ”Register och dokumentation vid fullgörandet av  

kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar” finns det reglerat vilka uppgifter som kommunerna får 

behandla i sina register som de för över ungdomarna. 

 

I aktivitetsansvaret ingår även att nationella uppföljningar ska genomföras av SCB, 

Statistiska centralbyrån genom att samla in statistik åt Skolverket om ungdomar som omfattas  

av aktivitetsansvaret. Ett viktigt syfte med insamlingen är att få ökad nationell kunskap om de 

ungdomar som omfattas. Bland annat samlar SCB in uppgifter om personnummer, åtgärder som 

kommunen genomför, datum då åtgärder inleds och avslutas och orsaker till avslutad aktivitet. 

Skolverket har även tagit fram allmänna råd inom området som landserades 2016. 

 

Kalmarsunds gymnasieförbund (Gyf) har i uppdrag från sina ”medlemskommuner” (Kalmar, Torsås, 

Borgholm, Mörbylånga) att administrera det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) enligt Skollagen 

(SFS 2010:800) om ”Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar ”.  

 

Skollagen, 29 kap föreskriver följande: 
 

9§ En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i 

kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte 

genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller 

gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). 
 

Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs 

lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den 

enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser 

på lämpligt sätt. 
 

Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första 

stycket. 
 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den 

dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen 

ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt andra och tredje styckena. Lag (2014:1002). 

 



4 

 

Det administrativa aktivitetsansvaret som delegerats till gymnasieförbundet omfattar samtliga 

personer folkbokförda inom Kalmarsunds gymnasieförbunds medlemskommuner fr.o.m. 16 år t.o.m. 

det första halvåret innan de fyller 20 år. I uppdraget ingår bl a att kartlägga och föra register över 

ovan nämnda ungdomar, deras sysselsättning, erbjuda tjänster som gymnasieförbundet kan 

tillhandahålla som t ex motiverande samtal, hjälp, råd och stöd, yrkes- och studievägledning, 

praktik/studier med mera.  

 

Kommunal uppföljningsverksamhet inom Kalmarsunds gymnasieförbund 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som administreras inom Kalmarsunds gymnasieförbund 

kan belysas utifrån fyra uppföljningsmoment: 
 

Intern uppföljning som innebär handläggning av inkomna anmälningar om studieuppehåll, 

byte av studieprogram, studieavbrott, skolbyte etc. Denna handläggning sker kontinuerligt 

under läsåret. Till det interna uppföljningsarbetet hör även att bl a följa upp de ungdomar som 

ej blivit antagna till något gymnasieprogram samt de elever som ej varit närvarande vid 

Introduktions-programmens upprop.  

 

Extern uppföljning innebär att en ”matchning” körs en gång per dag mellan 

folkbokföringsregistret och IST/Extens elevregister, så att man får fram alla folkbokförda 

ungdomar i förbundets medlemskommuner som är 16-20 år och som inte är inskrivna i ett 

gymnasie-program/motsv. Samtliga följs upp.  
 

Uppföljning/bevakning består av uppföljning och bevakning av de ungdomar som finns i  

KAA:s bevakningssystem i elevregistret och som inte har någon sysselsättning eller där syssel- 

sättningen ej är varaktig. Uppföljningarna handlar i första hand om personliga kontakter både 

med ungdomar/vårdnadshavare som med eventuella skolor. Om ingen kontakt fås per telefon 

skickas även ett brev till vederbörande. Uppföljningen/kontakterna genomförs minst en gång 

per termin t.o.m. det första halvåret innan eleven fyller 20 år. I bevakningsarbetet ingår även att 

se till att IST/Extens elevregister stämmer överens med uppgifterna i inkomna ansökningar etc.  
 

Återrapportering till uppdragsgivaren som i detta fall är Kalmarsunds gymnasieförbunds 

styrelse sker en gång per år. Dels i form av en muntlig rapportering och dels i form av en 

skriftlig läsårsrapport.  
 

Vid samtliga ovanstående beskrivna uppföljningsmoment ligger handläggarens huvudupp- 

gift i att följa upp och bevaka de ungdomar mellan 16-20 år som inte har genomgått eller 

fullföljt ett fullständigt gymnasieprogram. 

 

Från och med 160905 projektanställes en ungdomscoachen ett år utifrån gymnasieförbundets 

lokala projekt ”Inre Motivation” (projekt Plug In 2.0). Syftet med delprojektet var att knyta en 

ungdomscoach till KAA-verksamheten som skulle träffa/söka upp, kartlägga samt följa upp de 

ungdomar som är mellan 16-20 år.  
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Uppföljning av ungdomar registrerade i IST/Extens bevakningssystem 
läsåret 2015/2016 
Under läsåret 2015/2016 har totalt 674 ”unika” ungdomar funnits registrerade i KAA:s 

bevakningssystem. Av dessa 674 ungdomar har det varit 366 ungdomar som varit aktuella både höst- 

och vårterminen (totalt 1040 ungdomar). Vad beträffar antal kontakttillfällen så har samtliga som inte 

läst på introduktionsprogrammet haft minst 2 kontakttillfällen. Antal pojkar var 402 och flickor 272. 

 

Sysselsättning vid registrering 
     

 
Torsås Mörbylånga Kalmar Borgholm Totalsumma 

Andra studier 
 

1 4 1 6 

Annan sysselsättning 3 4 15 5 27 

Arbete 1 3 22 6 32 

Ingen sysselsättning 1 21 32 19 73 

okänd 13 7 161 11 192 

Studier inom komvux 2 
 

8 
 

10 

Studier på introduktionsprogram 33 39 225 37 334 

Totalsumma 53 75 467 79 6741 

1
 Antal unika ungdomar är 674. 

 

Tabellen ovan avser ungdomarnas sysselsättning vid registrering eller den sysselsätning som 

ungdomarna har när vi får kännedom om ungdomarnas syselsättning. (se bilaga 1, Förklaringar av 

svarsalternativ.) 

 
Sysselsättning innan och efter 
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  Annan sysselsättning 
 

3 
 

1 
  

2 1 7 

  Arbete 
  

8 
     

8 

  Ingen sysselsättning 2 
 

13 6 8 12 19 
 

60 

  Studier inom komvux 
      

1 
 

1 

  Studier på 
introduktionsprogram 1 

 
2 1 

  
2 1 7 

  Åtgärd 
   

1 1 
   

2 

  Andra Studier 
     

1 
  

       1 

  (tom) 
    

557 
  

396 953 

  Totalsumma 3 3 23 9 573 13 23 392 1040
1 

  
1
 Antal unika ungdomar är 674. 

 

I tabellen ovan redovisas de ungdomar som det kommunala aktivitetsansvaret (via Kalmarsunds 

gymnasieförbund) har etablerat en kontakt med och kunnat erbjuda aktiviteter så som stöd, kontakt 

med annan aktör eller uppstart/påbörjande till något annat. Till exempel vid första kontakten var det 7 

ungdomar som hade annan sysselsättning och efter åtgärder har 1 ungdom fått praktik, 2 ingen 

sysselsättning, 3 som har annan sysselsättning och 1 ungdom som vi inte fick någon kontakt med 

efter åtgärd. (se bilaga 1, Förklaringar av svarsalternativ.) I kolumnen ”tom” har vi vetenskap kring 
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126 fall av de 396 vad deras sysselsättning är vid etablerad kontakt någon gång under höst- och/eller 

vårterminen. Av dessa 126 fall har inga aktiva åtgärder utförts av motivationscoachen. 

 
Sysselsättning innan  

     

 
Torsås Mörbylånga Kalmar Borgholm Totalsumma 

Annan sysselsättning 1 2 3 1 7 (4K/3M) 

Arbete 
  

3 5 8 (3K/5M) 

Ingen sysselsättning 1 11 33 15 60 (25K/35M) 

Studier inom komvux 
  

1 
 

1 (1M) 

Studier på introduktionsprogram 
 

3 3 1 7 (3K/4M) 

Åtgärd 
  

1 1 2 (1K/1M) 

Andra Studier 
  

1 
 

1 (1K) 

Totalsumma 2 16 45 23 86 

 
Tabellen ovan redogör för sysselsättningen innan åtgärd i de olika kommunerna. (kön inom parentes) 

 
Sysselsättning innan  

   

 
HT15 VT16 Totalsumma 

Annan sysselsättning 2 5 7 

Arbete 2 6 8 

Ingen sysselsättning 43 17 60 

Studier inom komvux 
 

1 1 

Studier på introduktionsprogram 5 2 7 

Åtgärd 
 

2 2 

Andra Studier 1 
 

1 

Totalsumma 53 33 86 

 

Tabellen ovan beskriver fördelningen mellan terminerna på sysselsättningen innan. 

Sammanställning av antalet åtgärder som genomförts under läsåret 
2015/2016 
 

Åtgärder 
   

 
HT15 VT16 Totalsumma 

Annan åtgärd 28 
 

28 (14K/14M) 

Anställning med stöd 1 1 2 (2M) 

Erbjuden åtgärd men vill inte/kan inte delta 
 

15 15 (4K/11M) 

Fördjupad vägledning 1 3 4 (2K/2M) 

Kombination av åtgärder 6 4 10 (5K/5M) 

Praktik 1 6 7 (3K/4M) 

Studier inom komvux 6 2 8 (3K/5M) 

Studier på introduktionsprogram 2 4 6 (3K/3M) 

SYO 6 
 

6 (3K/3M) 

Totalsumma 51 35 86 (37K/49M) 
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Under läsåret 15/16 har det gjorts 86 olika åtgärder varav 15 har blivit erbjudna åtgärder men vill 

inte/kan inte delta. Under ht15 fanns inte denna kod att föra in i systemet därav kunde ingen statistik 

vissas. (kön inom parentes)  

 
Åtgärder och orsak till avslut på åtgärd 

     

 
Annan Arb Stud (tom) Totalsumma 

Annan åtgärd 9 13 4 2 28 

Anställning med stöd 1 1 
  

2 

Erbjuden åtgärd men vill inte/kan inte delta 6 9 
  

15 

Fördjupad vägledning 4 
   

4 

Kombination av åtgärder 2 2 4 2 10 

Praktik 
   

7 7 

Studier inom komvux 1 
 

7 
 

8 

Studier på introduktionsprogram 
  

6 
 

6 

SYO 
  

6 
 

6 

Totalsumma 23 25 26 11 86 

 

I det här resultatet ovan visas vad de olika åtgärderna har resulterat i t.ex. har 26 åtgärder resulterat i 

studier. De 7 ungdomarna som har blivit erbjudna praktik har fortfarande detta som en åtgärd. Av de 

15 som har blivit erbjudna åtgärder men vill inte/kan inte delta är det 9 ungdomar som hade arbete 

och 6 ungdomar hade annan orsak vid kontakt. 

 
Åtgärder 

     

 
Torsås Mörbylånga Kalmar Borgholm Totalsumma 

Annan åtgärd 
 

8 17 3 28 

Anställning med stöd 
 

1 1 
 

2 

Erbjuden åtgärd men vill inte/kan inte delta 
 

1 7 7 15 

Fördjupad vägledning 1 
 

2 1 4 

Kombination av åtgärder 
 

2 5 3 10 

Praktik 
 

1 2 4 7 

Studier inom komvux 1 1 5 1 8 

Studier på introduktionsprogram 
  

3 3 6 

SYO 
 

2 3 1 6 

Totalsumma 2 16 45 23 86 

 
Ovan redovisas hur åtgärderna är fördelade mellan de olika kommunerna. 
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Orsak till ungdomar som aktivitetsansvaret upphör på läsåret 2015/2016 
 
 

Under höst- och vårterminen 15/16 har 229 ungdomar avregistrerats/upphört från det kommunala 

aktivitetsansvaret utifrån att de Ej längre är folkbokförd i kommunen, fyllt 20 år eller startat på ett 

nationellt program. 

 
Orsak avreg. 

    

 
Torsås Mörbylånga Kalmar Borgholm 

Ej längre folkbokförd i kommunen 3 11 38 
 Fyllt 20 år 8 11 109 13 

Studier på nationellt program 5 2 23 6 

Totalsumma 16 24 170 19 

 
Tabellen ovan redovisas hur spridningen ser ut i de olika kommunerna på ungdomar som har 

avregistrerats/upphört.  

 
Orsak avreg. 

   

 
kvinna man Totalsumma 

Ej längre folkbokförd i kommunen 21 31 52 

Fyllt 20 år 64 77 142 

Studier på nationellt program 11 25 36 

Totalsumma 96 133 229 

 
Tabellen ovan ser vi fördelningen mellan kvinnor och män som har avregistrerats/upphört.  

 

Avslutande kommentar  

 
Det kan också vara intressant att se om det finns en liknande tendens inom KAA:s bevakningssystem 

d.v.s., om antalet uppföljningar har minskat eller ökat under läsåren? Nedan presenteras hur detta har 

sett ut under de åtta senaste läsåren. 

 

 
 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  

                                                    

Anm. Bevakningssystemet byggdes upp under läsåret 08/09 

 

 

 

 

Antalet uppföljningar inom 
KAA:s bevakningssystem  
under läsåren 

Antal 

2008/2009 87 
2009/2010 95 
2010/2011 91 
2011/2012 109 
2012/2013 
2013/2014 
2014/2015 
2015/2016 

164 
207 
244 
330 
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De tre sista läsåren och speciellt under det sista läsåret har en ökning skett även här. Ökningen kan 

bero på ett antal olika aspekter som till exempel ett bättre system som gör matchningar (Matchning 

av elevregister gentemot folkbokförning) varje dag. Om vi ser på Kalmar i stort har vi en bra 

genomströmning på studenter som studerar på Linnéuniversitetet som fångas upp i vårt system och 

som blir okända tills vi vet om de har ett examensbevis och i det fallet skrivs de av från det 

kommunala aktivitetsansvaret. Av dessa 330 är det 187 ungdomar som kommer att ligga på 

aktivitetsansvaret. De övriga 143 ungdomar ingår inte längre i aktivitetsansvaret eftersom de har fyllt 

20 år, börjat studera på ett nationellt program eller inte längre är folkbokförda i kommunerna 

 

 

Motivationscoachens arbete under läsåret 15/16 

Utöver det administrativa arbetet med att kartlägga, registrera och dokumentera. Har 

uppföljningsarbetet i första hand bestått av att kontakta och följa upp de ungdomar som funnits i 

KAA:s bevakningsregister men även kontakter/uppföljningar av ungdomar utanför KAA har 

genomförts då skolorna bett om motivationscoachens stöd och hjälp. Kontakterna har skett antingen 

via brev och/eller telefon. Har inte kontakt nåtts så har upprepade försök genomförts både via brev 

som telefon i syfte för att få möjlighet till en personlig uppföljning. Detta upprepas från termin till 

termin tills ungdomen inte längre uppfyller kraven inom kommunala aktivitetsansvaret (enligt 

skollagen, 29 kap 9§). 
 

Vid kontakt har motivationscoachen erbjudit möten för stöd och framtidsplanering i första hand 

utanför skolans lokaler, studiebesök på utbildningar, hjälp med Af-kontakt och andra myndig-

hetskontakter, hjälp med ansökningar till utbildningar eller samtalskontakt tills man varit mogen att 

ta nästa steg mot utbildning eller arbete.  

 

I vissa fall har det framkommit i efterhand att okända ungdomar hos kommunen har flyttat till annan 

ort, jobb utomlands, behandlingshem eller inskrivna på arbetsförmedlingen - (sekretess och att 

ungdomen anser att de bara behöver den insatsen).  

 

Gymnasieförbundet och kommunerna jobbar med att stärka rutinerna och arbetssätten för att nå de 

ungdomar som fortfarande är okända i kommunen samt de ungdomar som är intreserade av 

handledning samt råd och stöd. 
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Bilaga 1- Förklaringar av svarsalternativ  

 

 

Förklaringar av svarsalternativ  

1. Svarsalternativ för sysselsättningsvariablerna i bokstavsordning  

Förklaringar av svarsalternativen för sysselsättningsvariablerna ”Sysselsättning vid registrering”, 

”Sysselsättning innan åtgärd” och ”Sysselsättning efter avslutad åtgärd”.  

 

AnSys=Annan sysselsättning  

Nedan finns exempel när ni kan använda koden. 

 Aupair  

 Elitidrottssatsning utan avlönad anställning  

 Föräldraledighet 

 Praktik på eget initiativ 

 Utlandsvistelse (ej studier) 

 Volontär (i Sverige och utomlands)  

 Åtgärd genom kommunen som påbörjats innan eller samma dag som ett avhopp från ett nationellt 

program i gymnasieskolan  

 Åtgärd genom annan aktör t.ex. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och samordningsförbund  

 Annan känd sysselsättning som hindrar ungdomen från att delta i åtgärder inom aktivitetsansvaret  

 

Arb=Arbete  

Avlönad anställning som t.ex. tillsvidareanställning, provanställning, visstidsanställning och 

timanställning och minst en timme arbete per vecka i snitt. Egenföretagare dvs. ungdomar med 

egenregistrerat företag och F-skattsedel. Elitidrottsatsande ungdom med avlönad anställning. Ej 

praktik och arbetsmarknadsåtgärd. 

 

Atg=Åtgärd inom aktivitetsansvaret  

Koden används om ungdomen direkt efter avslutad åtgärd påbörjar en ny åtgärd.  

 

InSys=Ingen sysselsättning  

Koden används när ni har fått kännedom om ungdomens sysselsättning och ungdomen inte har någon 

av de andra sysselsättningarna. Det kan t.ex. vara 

 Arbetssökande utan åtgärd via Arbetsförmedlingen  

 Ungdomar som har hoppat av från nationella program i gymnasieskola eller i gymnasiesärskola 

eller motsvarande utbildning och inte har någon sysselsättning  

 Ungdomar som sökt utbildning men ej blivit antagna  

 Ungdomar som väntar på att påbörja utbildning  

 Ungdomar som inte sökt utbildning och inte har någon annan sysselsättning 

 

NyAtg=Ny åtgärd inom aktivitetsansvaret påbörjas  

Koden används om en ungdom direkt efter avslutad åtgärd påbörjar en ny åtgärd. Kom ihåg att den 

nya åtgärden ska rapporteras på en ny rad.  

 

Okand=Okänd  

Koden används endast om ni inte fått kännedom om ungdomens sysselsättning och ska ändras när ni 

får kännedom om det. Det gäller t.ex. om ni inte får tag på ungdomen eller om ungdomen/närstående 

inte vill uppge sysselsättning.  
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StAn=Andra studier  

Inte introduktionsprogram eller nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller 

motsvarande utbildning, men t.ex.  

 Arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen  

 Distansstudier (ej nationellt program eller motsvarande utbildning)  

 Folkhögskolestudier (inte allmän kurs på gymnasial nivå)  

 Grundläggande militär utbildning (GMU)  

 Privat utbildning  

 Studiemotiverande folkhögskolekurs via Arbetsförmedlingen  

 Utbytesstudenter  

 Utlandsstudier  

 Yrkesutbildning som inte kräver gymnasieexamen StInt=Studier på introduktionsprogram 

 

StNat=Studier på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande 

utbildning.  

Koden används endast som svarsalternativ till insamlingsvariablerna ”sysselsättning efter avslutad 

åtgärd” och ”orsak till att aktivitetsansvaret har upphört”. Den finns inte som svarsalternativ för 

insamlingsvariablerna ”sysselsättning vid registrering” och ”sysselsättning innan åtgärd” eftersom 

ungdomar som genomför utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola 

eller motsvarande utbildning inte omfattas av aktivitetsansvaret. 

 

StVux=Studier inom kommunal vuxenutbildning (Komvux)  

 Grundläggande nivå  

 Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (tidigare benämnt SFI)  

 Orienteringskurs Ungdomar som läser på gymnasial nivå på Komvux omfattas inte av 

aktivitetsansvaret och ska inte rapporteras alternativt avregistreras med koden StNat (studier på ett 

nationellt program eller motsvarande).  

 

2. Svarsalternativ för åtgärdsvariabeln i bokstavsordning  

Förklaringar av svarsalternativen för åtgärd.  

 

Anst=Anställning med stöd  

Tidsbegränsad anställning som genomförs med stöd från kommunen.   

 

AnAtg=Annan åtgärd  

Åtgärd som en ungdom deltagit i som inte ryms i någon av de andra svarsalternativen, t.ex. 

kartläggningssamtal  

 

Erbj=Erbjuden åtgärd men vill inte/kan inte delta  

Koden används när ungdomen vid kontakt med kommunen blivit erbjuden åtgärd men uppger att 

hon/han inte kan eller inte vill delta i åtgärd inom aktivitetsansvaret. 

 

Ni kan använda koden om följande villkor är uppfyllda  

 ni har haft muntlig eller skriftlig kontakt med ungdomen eller med anhörig om ungdomen är under 

18 år  

 ungdomen har fått ett erbjudande om en åtgärd (även kartläggningssamtal)  

 ni vet vad ungdomens sysselsättning är Använd koden även om ungdomen inte har lämnat ett klart 

och tydligt besked att ungdomen inte vill eller inte kan delta. Tackar ungdomen senare ja till en 

åtgärd så rapporterar ni det på en ny rad.  

Det är inte tillräckligt för att använda koden om ungdomen  

 har tackat nej till ett telefonmöte 
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 har tackat nej till ett första informationsmöte 

 har fått ett brev med ett erbjudande om en åtgärd som ungdomen inte har svarat på  

 

Komb=Kombination av åtgärder  

Kan innehålla kombinationer av de andra svarsalternativen.  

 

Prakt=Praktik  

Gäller inte praktik inom ramen för gymnasieskolan  

 

StAn=Andra studier  

Inte introduktionsprogram eller nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskola eller 

motsvarande utbildning, men t.ex.  

 Folkhögskolestudier (inte allmän kurs på gymnasial nivå) 

 

StInt=Studier på introduktionsprogram 

 

StVux=Studier inom kommunal vuxenutbildning  

 Grundläggande nivå,  

 Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (tidigare benämnt SFI), och  

 Orienteringskurs  

 

Ungdomar som läser på gymnasial nivå på Komvux omfattas inte av aktivitetsansvaret och ska inte 

rapporteras. 

 

SYV=Studie- och yrkesvägledning  

 

Vagl=Fördjupad vägledning  

Mer omfattande vägledning/coachning som kan vara halv- eller heldagsaktiviteter under en 

begränsad tidsperiod. 
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Vad gör Du idag? 

 Bilaga 2 a. Brev/informationsblad till ungdomar - myndiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hallå där! 

 

Är Du mellan 16-20 år och inte slutfört Din 

gymnasieutbildning? Då är vi som kommun, enligt lag,  

skyldiga att ta reda på vad Du gör. 
 

Därför är det viktigt att Du hör av Dig och berättar vad      

Du gör idag, även om Du studerar, arbetar eller saknar 

sysselsättning.  
 

Vi kanske kan hjälpa Dig på vägen! 

 

Hör av Dig inom 
en vecka, men 

helst redan idag! 

Du kan höra av Dig via brev, mail, sms 

eller telefon. Eller varför inte med vårt 

Kontaktformulär som Du hittar via 
länken: http://korturl.com/KAA 

 

 

 

 

Hälsningar  
 
 

Robert Bergkvist 
Motivationscoach 
 

Ring: 0480-45 15 28 
Sms:a 072-513 56 2 
E-post: robert.bergkvist@gyf.se 
 
Kalmarsunds gymnasieförbund 
Kommunal ungdomsuppföljning, KAA 
Box 832 
391 28  KALMAR 
 

Besöksadress: Verkstadsgatan 6 
Hemsida: http://korta.nu/KIA-Hemsida 
 

http://korturl.com/KAA
mailto:robert.bergkvist@gyf.se
http://korta.nu/KIA-Hemsida
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Bilaga 2 b. - Brev till vårdnadshavare - studieavbrott 

 

 
Datum 

2016-10-09 

 
Handläggare  
Robert Bergkvist  

0480-45 15 28  

robert.bergkvist@gyf.se  

 

 

Till vårdnadshavare för  

 

 
……………………………………………………………….. 

 

 
Kommunen har enligt Skollagen (SFS 2010:800) skyldighet att hålla sig informerade 

om vilken sysselsättning ungdomar mellan 16-20 år har och som inte 

genomgår/genomgått ett gymnasieprogram.  

 

Jag arbetar med att följa upp alla ungdomar som hoppar av sina gymnasie-studier. Jag har 

nu fått ett meddelande om att Er …………………………. slutat sina studier och undrar nu 

vad som är planerat för ………………….. när det gäller eventuell sysselsättning framöver. 

Vore därför mycket tacksam om Du skulle vilja kontakta mig angående ovanstående 

frågetecken.  

 

Bifogar även ett informationsblad där ytterligare uppgifter finns. 

 

 

Tack på förhand 

 

 

 

Robert Bergkvist 

Motivationscoach 

Det kommunalt aktivitetsansvar, KAA 

 

 

 

 

 
Kalmarsunds gymnasieförbund 

Lars Kaggskolan 

Kommunala aktivitetsansvaret, KAA 

Postadress Box 832, 391 28 Kalmar 

Tel 0480-45 15 28 
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 Bilaga 2 c. - Brev till vårdnadshavare - matchning 

 

 

 
Datum 

2016-10-09 

 
Handläggare  
Robert Bergkvist  

0480-45 15 28  

robert.bergkvist@gyf.se  

 

Till vårdnadshavare för  

 

 
…………………………………………………………… 

 
Kommunen har enligt Skollagen (SFS 2010:800) skyldighet att hålla sig informerade 

om vilken sysselsättning ungdomar mellan 16-20 år har och som inte 

genomgår/genomgått ett gymnasieprogram. Jag kan inte hitta någon uppgift om hans 

sysselsättning idag och/eller om han studerar vid någon skola, det är därför jag skickar 

detta brev till Dig. 

 

Mitt arbete innebär att ta reda på vilken sysselsättning de ungdomar har som inte finns 

med i vårt gymnasieregister. Vore därför mycket tacksam om Du skulle vilja kontakta 

mig angående ovanstående frågetecken.  

 

Det kan vissa dagar vara svårt att nå mig på telefon men Du kan även maila mig Ditt 

telefonnummer så kan jag ringa Dig istället.  

 

Min e-postadress: robert.bergkvist@gyf.se 

 

Bifogar även ett informationsblad där ytterligare uppgifter finns. 

 

Tack på förhand 

 

 

 

Robert Bergkvist 

Motivationscoach 

Det kommunala aktivitetsansvar, KAA 

 

 

 

 
Kalmarsunds gymnasieförbund 

Lars Kaggskolan 

Kommunala aktivitetsansvaret, KAA 

Postadress Box 832, 391 28 Kalmar 

Tel 0480-45 15 28 

 

mailto:robert.bergkvist@gyf.se
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Bilaga 2 d – Informationsfolder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Är Du 16 - 20 år? 
Saknar Du slutbetyg från 

Gymnasiet? 
Saknar Du sysselsättning? 

Då kan Ungdomsuppföljningen 
erbjuda Dig stöd i Din         

framtidsplanering! 

  

Lämna dina uppgifter direkt på  

http://korturl.com/KAA  

Det finns möjligheter för Dig! 
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Ungdomscoachen erbjuder Dig stöd genom bla; 

*  träffar där vi diskuterar studier, jobb, framtid 

* studiebesök på utbildningar, arbetsplatser, AF mm 

* hjälp att söka utbildningar, skriva in på  AF 

* hjälp med myndighetskontakter eller annat DU behöver 

Du får gärna besöka mig på Stagneliusgatan 33 

utan att boka tid (Lars kaggskolan — ingång C).  

Säkrast på onsdagar kl 10- 15. Jag bjuder alltid på fika! 

  

Bra att veta; 

* Du kan söka Gymnasieprogram t.o.m. det år Du fyller 19 

* IM-programmen erbjuder alternativ till Dig som inte har 
fullständiga grundskolebetyg.  

* Du kan läsa in både grundskole– och gymnasiebetyg på 
Folkhögskola när Du fyllt 18 år. 

* när Du fyllt 20 kan Du komplettera     

betyg via KomVux. 

* AF (arbetsförmedlingen) har särskilda  

insatser för ungdomar upp till 25 år, och 

för Dig som har en funktionsnedsättning  

finns ytterligare stöd. 
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Ungdomsuppföljningen har skyldighet 
enligt skollagen att hålla sig informerad 
om Din situation när Du är under 20 år 
och inte går i Gymnasiet.  Det innebär att 
Ungdomscoachen i Kalmarsunds 
Gymnasieförbund, minst 2 ggr/år kommer 
att kontakta Dig för att höra om Din 
situation har förändrats.  
 

För att underlätta arbetet är det bra om Du själv lämnar 
uppgifter till oss så vi vet om Du är i någon form av 
sysselsättning eller inte, och om Du vill ha vårt stöd. 
  
  
     

     

   Det är inte så krångligt; 

Gå in direkt på  http://korturl.com/KAA  

 

och fyll i dina uppgifter. Kryssa i om  

du vill ha stöd av Ungdomscoachen. 

Du kan också ringa, SMS-a eller  

maila uppge namn, om du studerar eller arbetar  

och i så fall var, och om du vill ha stöd. 

 

072-513 56 23 

robert.bergkvist@gyf.se 
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Kommunal ungdomsuppföljning, KAA 

Kalmarsunds gymnasieförbund 

Box 832 

391 28  KALMAR 

0480-45 15 28, 072-513 56 23  

robert.bergkvist@gyf.se 



KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Styrelse

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

2016-rl-24 13

$ 111 GYF 201610644-10.01

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) - Lägesrapport 201512016

lnformation
Kalmarsunds gymnasiefiirbund har i uppdrag från sina medlemskommuner att
administrera det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) enligt Skollagen 29 kap. om
"Kommunernas aktivitetsansvar für ungdomar".

I uppdraget ingår bland annat att kartlägga och fiira register över samtliga personer

folkbokftirda inom Kalmarsunds gymnasiefärbunds medlernskommuner fr.o.m. 16 år
t.o.m det fiirsta halvåret innan de fyller 20 âr.I uppdraget ingår också att kartlägga deras

sysselsättning, erbjuda tjänster som gyrnnasiefiirbundet kan tillhandahålla som till
exempel motiverande samtal, hjälp, råd och stöd, yrkes- och studievägledning,
praktik/studier med mera. ,A.terrapportering till styrelsen ges i form av en läsårsrapport

en gång per år.

Administrativ samordnare fiir KAA, Robert Bergkvist, ger en detaljerad information till
styrelsen med utgångspunkt från läsårsrapporten 201512016, daterad2016-10-06.

Motivationscoach Josefine Johansson informerar om att hon är projektanställd på ett år

sedan 2016-09-05 utifrån gymnasiefiirbundets lokala projekt "Inre Motivation" þrojekt
Plug In 2.0). Syftet med delprojektet är att knyta en ungdomscoach till KAA-
verksamheten som ska träffa/söka upp, kartlägga samt fülja upp de ungdomar som är
mellan 16-20 år. Josefin arbetar 50 % med det kommunala aktivitetsansvaret och 50 %
med introduktionspro grammen.

Beslut
Styrelsen tar informationen och läsårsrapporten 201512016 till handlingama.

'T{xù

Utdragsbestyrkande

















 

 
 

 

 

 
 

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten     
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 

Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│Marie.a.Johansson@kalmar.se   
   

 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Marie Johansson 16 2016-12-29 KS 2016/1261 
50048 

 
 
 
Kommunstyrelsen 
   

   
 
 
 

Avrapportering tillsynsbesök enligt arkivlagen 
och tillsynsplan 2017 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Kalmar kommun och ska enligt 
arkivlagen utöva tillsyn över att myndigheterna fullgör sina skyldigheter enligt 
samma lag. Tillsynen utförs av kommunarkivet och utövas genom regelbundna 
inspektioner hos myndigheterna. Syftet är att säkerställa att myndigheterna har 
kontroll på sin dokumenthantering och har de nödvändiga styrdokument som 
behövs för att kunna tillgogose allmänhetens rätt att ta del av allmänna 
handlingar. 

Genomförda tillsynsbesök 

 Barn- och ungdomsnämnden 

 Kalmarsunds gymnasieförbund 

 Kalmarhem AB 

 Kalmar Vatten AB 

Avvikelser 

Kommunarkivet har identifierat 2 avvikelser från de 4 verksamheter man 
besökt. Avvikelserna är åtgärdade. 

Tillsynsplan 2017 

Tillsynsbesök enligt arkivlagen ska genomföras hos KIFAB i Kalmar AB, 
Kultur- och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Södermöre 
kommundelsnämnd som kvarstår från 2016. 
 
 
 
 
Marie Johansson 
kommunarkivarie 





















Portföljfakta för KLP-Totalt 30 November 2016

KLP Torsdag 2016-12-08
Sida 2

Portföljförmögenhet per 2016-11-30

Antal andelar   903 521,2499 St
Andelskurs 3 695,6644 Kr

Svenska aktier/fonder 51,52%1 720 451 700 Kr
Utländska aktier/fonder 8,06%  269 250 929 Kr
Obligationer 35,44%1 183 539 015 Kr
Räntefonder 3,40%  113 491 569 Kr
Upplupna räntor, värdepapper 0,22%  7 432 735 Kr
Upplupen bankränta 0,00%   160 330 Kr
Likviditet 1,63%  54 565 283 Kr
Ej bokförd likviditet -0,18% - 5 923 347 Kr
Öppen position köpoptioner -0,12% - 3 856 880 Kr

Summa förmögenhet 3 339 111 333 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-11

Avkastning, portfölj 9,97% 
Avkastning, jämförelseindex 9,35% 

Standaravvikelse, portfölj 8,82% 
Standaravvikelse, jämförelseindex 8,11% 

Sharpekvot, portfölj 0,97 
Sharpekvot, jämförelseindex 0,97 

Aktiv risk 2,42% 
Informationskvot 0,26 

Utveckling andelsvärde för perioden 2015-11 - 2016-11
Portföljen Index Aktieinnehav
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Avkastning per 2016-11-30
Från datum Portföljen Index Differens
2016-10-31 0,89% 0,37% 0,53%
09-30 0,73% -0,16% 0,89%
08-31 2,79% 0,70% 2,09%
07-31 5,00% 2,01% 2,99%
06-30 8,57% 5,06% 3,51%
05-31 7,04% 3,87% 3,17%
04-30 8,94% 5,37% 3,57%
03-31 9,33% 5,71% 3,62%
02-29 11,09% 6,75% 4,34%
01-31 13,79% 8,09% 5,70%
2015-12-31 8,96% 4,82% 4,14%
11-30 5,89% 2,40% 3,49%
2014-12-31 15,42% 10,80% 4,62%
2013-12-31 28,75% 23,47% 5,28%
2012-12-31 47,59% 40,12% 7,46%
2011-12-31 65,89% 54,07% 11,82%
2010-12-31 56,49% 49,93% 6,56%
2009-12-31 78,45% 71,08% 7,36%
2008-12-31 121,00% 115,96% 5,04%
2007-12-31 86,53% 80,38% 6,14%
2006-12-31 82,65% 80,57% 2,08%
2005-12-30 114,70% 106,25% 8,44%
2004-12-30 166,33% 146,50% 19,83%
2003-12-30 203,99% 181,10% 22,89%
2003-02-28 269,57% 241,87% 27,70%

Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy

Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar
Aktier 1 990 59,6% 25%-60%

Total utlandsandel  269 8,1% Max 15%

Aktier i övriga länder *)  23 0,7% Max 5%

Enskild motpart Max 10%
exkl svenska staten
- Swedbank  238  7,1%
- Svenska Handelsbanken 178  5,3%
- SEB  172  5,1%
- Nordea  130  3,9%
- Hennes & Mauritz  121  3,6%

Räntebäranade i
nordiska börsbolag  655 19,6% Max 20%

*) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA
Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet 2016-04-28

Ägarandelar och insatt kapital i Kr
Ägare Andel i procent Insatt kapital Nuvärde Utveckling Insatt/uttag

2016
Landstinget i Kalmar 48,01% 537 176 000 1603 139 856 198,4% 50 000 000
Oskarshamns kommun 20,64% 440 000 000 689 072 038 56,6%
Vimmerby kommun 5,84% 51 000 000 195 089 604 282,5%
Mönsterås kommun 4,86% 51 021 000 162 203 541 217,9%
Hultsfreds kommun 4,41% 39 009 000 147 393 425 277,8%
Nybro kommun 3,65% 50 000 000 121 909 655 143,8%
Kalmar kommun 3,46% 50 000 000 115 555 637 131,1%
Högsby kommun 3,10% 26 375 000 103 475 462 292,3%
Mörbylånga kommun 2,78% 24 500 000 92 949 977 279,4%
Torsås kommun 1,65% 32 500 000 54 990 523 69,2%
Emmaboda kommun 1,60% 16 850 000 53 331 615 216,5%
Summa 100.00% 1 318 431 000 3 339 111 333 153,3%



Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 30 November 2016

KLP Torsdag 2016-12-08
Sida 3

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-11
Portföljen Index Aktieinnehav
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Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 30 November 2016

KLP Torsdag 2016-12-08
Sida 2

Portföljförmögenhet per 2016-11-30

Antal andelar   318 790,5563 St
Andelskurs 6 355,5503 Kr

Svenska aktier/fonder 84,91%1 720 451 700 Kr
Utländska aktier/fonder 13,29%  269 250 929 Kr
Upplupen bankränta 0,01%   109 960 Kr
Likviditet 2,27%  46 057 047 Kr
Ej bokförd likviditet -0,29% - 5 923 347 Kr
Öppen position köpoptioner -0,19% - 3 856 880 Kr

Summa förmögenhet 2 026 089 409 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-11

Avkastning, portfölj 14,40% 
Avkastning, jämförelseindex 13,93% 

Standaravvikelse, portfölj 14,94% 
Standaravvikelse, jämförelseindex 16,80% 

Sharpekvot, portfölj 0,87 
Sharpekvot, jämförelseindex 0,74 

Aktiv risk 3,99% 
Informationskvot 0,12 

Fem största innehaven 2016-11-30

Hennes & Mauritz B  121 090 800 Kr
Investor B  101 112 900 Kr
Skandinaviska Enskilda Banken A  91 900 000 Kr
Sandvik  87 360 000 Kr
Volvo B  82 824 000 Kr

Utveckling andelsvärde för perioden 2015-11 - 2016-11
Portföljen Index Aktieinnehav
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Avkastning per 2016-11-30
Från datum Portföljen Index Differens
2016-10-31 1,64% 1,44% 0,20%
09-30 0,93% 0,48% 0,45%
08-31 4,12% 2,27% 1,85%
07-31 7,50% 4,80% 2,71%
06-30 12,97% 10,59% 2,37%
05-31 10,15% 6,65% 3,50%
04-30 12,68% 9,31% 3,37%
03-31 12,87% 10,31% 2,56%
02-29 15,43% 12,43% 2,99%
01-31 20,59% 14,72% 5,87%
2015-12-31 12,23% 6,53% 5,70%
11-30 7,70% 2,24% 5,46%
2014-12-31 22,16% 17,62% 4,55%
2013-12-31 43,19% 36,21% 6,99%
2012-12-31 77,61% 74,28% 3,33%
2011-12-31 108,03% 103,01% 5,02%
2010-12-31 82,12% 75,59% 6,52%
2009-12-31 126,33% 122,49% 3,84%
2008-12-31 223,64% 239,31% -15,67%
2007-12-31 133,38% 106,81% 26,57%
2006-12-31 122,08% 101,43% 20,64%
2005-12-30 176,08% 157,96% 18,12%
2004-12-30 269,05% 251,66% 17,39%
2003-12-30 344,18% 324,63% 19,55%
2003-02-28 535,56% 500,88% 34,68%

Branschfördelning 2016-11-30 och 2015-12-31
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Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 30 November 2016

KLP Torsdag 2016-12-08
Sida 3

Ej bokförd likviditet
Affär Affärsdag Likviddag Antal/Nom belopp Kurs/Ränta Belopp Belopp (SEK) Anskaffningsvärde Likvidkonto

Köp av Boliden 2016-11-30 2016-12-02  25 000   236,93 5 923 347 5 923 347   0 SEB
Summa köp 5 923 347   0
Summa ej bokförd likviditet -5 923 347

Likvidkonton
Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta
Söderberg & Partners SEK  548 099,11   0,00   0,00   0,00%
Handelsbanken SEK 22 419 726,29   0,00   0,00   0,00%
SWEDBANK SEK 3 947 351,92  109 959,66   0,00   0,25%
SEB SEK 19 141 869,61   0,00   0,00   0,00%
Summa 46 057 046,93  109 959,66   0,00

Valutakurser
Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs
EUR  9,7978 GBP  11,5623 NOK  1,0869
USD  9,2657 CHF  9,0871 DKK  1,3169

Övriga skulder och fodringar
Text Belopp
Öppen position köpoptioner 3 856 880
Summa skulder 3 856 880

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-11
Portföljen Index Aktieinnehav
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Portföljsammandrag, aktierKLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-11-30

Benämning Innehav Värderings-
kurs

Marknadsvärde Anskaffnings-
värde

Anskaffnings-
kurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

    Depå

KLP Torsdag 2016-12-08
Sida 1

Finans och fastighet  461 981 917  357 814 881,51  29,11  104 167 035 23,22     
Catella B   367 296   23,10  8 484 538  7 283 614,00   19,83  16,49  1 200 924 0,43     SEB
Hemfosa Fastigheter AB   180 000   84,75  15 255 000  9 292 885,00   51,63  64,16  5 962 115 0,77     SEB
Investor B   324 600   311,50  101 112 900  73 012 465,34   224,93  38,49  28 100 435 5,08     Handelsbanken
Nordea   535 000   96,90  51 841 500  33 113 479,58   61,89  56,56  18 728 020 2,61     SEB
Pandox b   150 000   142,80  21 420 000  16 026 117,00   106,84  33,66  5 393 883 1,08     Handelsbanken
Platzer Fastigheter AB   332 778   46,50  15 474 177  11 515 003,84   34,60  34,38  3 959 173 1,01     Handelsbanken
Platzer Fastigheter AB   100 000   46,50  4 650 000  3 460 265,96   34,60  34,38  1 189 734 1,01     SEB
Platzer Fastigheter AB TR 1611   332 778   4,11  1 367 718    0,00 0  1 367 718 0,09     Handelsbanken
Platzer Fastigheter AB TR 1611   100 000   4,11   411 000    0,00 0   411 000 0,09     SEB
Skandinaviska Enskilda Banken A  1 000 000   91,90  91 900 000  84 294 657,59   84,29  9,02  7 605 342 4,62     Swedbank
Swedbank A   375 000   212,90  79 837 500  52 316 791,69   139,51  52,60  27 520 708 4,01     Handelsbanken
Svenska Handelsbanken A   548 653   128,00  70 227 584  67 499 601,51   123,03  4,04  2 727 982 3,53     Handelsbanken

Hälsovård  175 654 360  151 107 213,96  16,24  24 547 146 8,83     
Alligator   240 000   35,00  8 400 000  8 856 923,00   36,90 - 5,16 -  456 923 0,42     SEB
Elekta B  1 000 000   76,20  76 200 000  64 793 962,10   64,79  17,60  11 406 038 3,83     SEB
Getinge B   170 000   141,00  23 970 000  31 285 051,26   184,03 - 23,38 - 7 315 051 1,20     SEB
Raysearch Laboratories B   182 260   186,00  33 900 360  15 466 246,46   84,86  119,19  18 434 114 1,70     SEB
Swedish Orphan Biovitrum   340 000   97,60  33 184 000  30 705 031,14   90,31  8,07  2 478 969 1,67     SEB

Industri  566 187 113  413 236 990,57  37,01  152 950 122 28,46     
ABB Ltd   90 000   187,90  16 911 000  12 594 201,83   139,94  34,28  4 316 798 0,85     SEB
Atlas Copco B   210 000   247,90  52 059 000  26 281 823,00   125,15  98,08  25 777 177 2,62     SEB
Bravida Holding   344 000   53,00  18 232 000  16 371 393,00   47,59  11,36  1 860 607 0,92     SEB
Bulten AB   245 931   87,50  21 518 963  17 373 257,88   70,64  23,86  4 145 705 1,08     SEB
ELTEL   221 100   54,00  11 939 400  16 081 652,00   72,73 - 25,76 - 4 142 252 0,60     SEB
Intrum Justitia   115 000   279,30  32 119 500  16 404 894,32   142,65  95,79  15 714 606 1,61     SEB
Loomis B   100 000   244,00  24 400 000  10 175 746,72   101,76  139,79  14 224 253 1,23     SEB
NCC B   170 000   220,30  37 451 000  33 274 695,67   195,73  12,55  4 176 304 1,88     SEB
Sandvik   800 000   109,20  87 360 000  69 548 737,22   86,94  25,61  17 811 263 4,39     Swedbank
Skanska B   325 500   212,00  69 006 000  41 956 504,11   128,90  64,47  27 049 496 3,47     SEB
SKF B   370 000   166,00  61 420 000  56 940 902,46   153,89  7,87  4 479 098 3,09     SEB
Trelleborg B   200 000   168,50  33 700 000  17 055 689,89   85,28  97,59  16 644 310 1,69     SEB
Volvo A   175 000   98,55  17 246 250  7 235 357,25   41,34  138,36  10 010 893 0,87     Swedbank
Volvo B   840 000   98,60  82 824 000  71 942 135,22   85,65  15,13  10 881 865 4,16     Swedbank

IT  106 232 625  128 557 795,04 - 17,37 - 22 325 170 5,34     
Acando b  1 112 000   24,10  26 799 200  16 999 797,00   15,29  57,64  9 799 403 1,35     SEB
Ericsson B  1 000 000   47,49  47 490 000  91 187 057,04   91,19 - 47,92 - 43 697 057 2,39     Swedbank
KnowIT   375 805   85,00  31 943 425  20 370 941,00   54,21  56,81  11 572 484 1,61     SEB

Material  121 440 000  91 726 319,45  32,39  29 713 681 6,10     
Boliden   200 000   238,20  47 640 000  35 788 113,85   178,94  33,12  11 851 886 2,39     SEB
SCA B   300 000   246,00  73 800 000  55 938 205,60   186,46  31,93  17 861 794 3,71     SEB

Sällanköpsvaror  174 420 560  150 413 135,02  15,96  24 007 425 8,77     
Autoliv   55 264   965,00  53 329 760  51 509 913,44   932,07  3,53  1 819 847 2,68     Swedbank
Hennes & Mauritz B   452 000   267,90  121 090 800  98 903 221,58   218,81  22,43  22 187 578 6,09     SEB

Teleoperatörer  107 215 125  130 378 274,14 - 17,77 - 23 163 149 5,39     
Tele 2 B   562 500   70,45  39 628 125  40 719 105,00   72,39 - 2,68 - 1 090 980 1,99     SEB



Portföljsammandrag, aktierKLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-11-30

Benämning Innehav Värderings-
kurs

Marknadsvärde Anskaffnings-
värde

Anskaffnings-
kurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

    Depå

KLP Torsdag 2016-12-08
Sida 2

Telia Company  1 950 000   34,66  67 587 000  89 659 169,14   45,98 - 24,62 - 22 072 169 3,40     Swedbank

Utland  269 250 929  235 169 347,33  14,49  34 081 582 13,53     
Alfred Berg Fastighetsfond   189 005   152,50  28 823 265  23 000 000,00   121,69  25,32  5 823 265 1,45     Alfred Berg
Autocall Amerikanska 200714   150 000   46,48  6 972 000  15 000 000,00   100,00 - 53,52 - 8 028 000 0,35     SEB
Autocall svbolag 200917   150 000   114,07  17 110 500  15 000 000,00   100,00  14,07  2 110 500 0,86     SEB
Autocall svbolag 201106   120 000   45,13  5 415 600  12 000 000,00   100,00 - 54,87 - 6 584 400 0,27     SEB
Autocall svbolag CBK 211202   150 000   100,00  15 000 000  15 000 000,00   100,00  0,00    0 0,75     SEB
Autocall svbolag månad 200713   200 000   94,98  18 996 000  20 000 000,00   100,00 - 5,02 - 1 004 000 0,95     SEB
Autocall svbolag skandia211110   150 000   100,00  15 000 000  15 000 000,00   100,00  0,00    0 0,75     SEB
Handelsbanken Hållbar Energi   461 543   137,94  63 665 290  45 574 174,61   98,74  39,70  18 091 115 3,20     Handelsbanken
ING BANK N:V LÅN 6133 190128   200 000   113,75  22 750 000  17 764 000,00   88,82  28,07  4 986 000 1,14     Swedbank
NDA Bevis Nordiska Bolag   120 000   86,85  10 422 000  12 000 000,00   100,00 - 13,15 - 1 578 000 0,52     SEB
OPM Private Equity   99 047   236,44  23 418 775  10 331 172,70   104,31  126,68  13 087 602 1,18     OPM Optimized Portfolia M-ment
Save Earth Fund   143 828   140,88  20 262 499  14 500 000,02   100,81  39,74  5 762 499 1,02     Handelsbanken
Strukturinvest Global AC   100 000   103,55  10 355 000  10 000 000,00   100,00  3,55   355 000 0,52     SEB
SWB Bevis Energieffktiv 191120   100 000   110,60  11 060 000  10 000 000,00   100,00  10,60  1 060 000 0,56     SEB

Övriga  7 320 000  9 741 842,00 - 24,86 - 2 421 842 0,37     
XACT BEAR 2   100 000   73,20  7 320 000  9 741 842,00   97,42 - 24,86 - 2 421 842 0,37     Swedbank

Summa aktier 1 989 702 629 1 668 145 799,03 19,28  321 556 830    0,00 100,00    



OptionerKLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-11-30

Benämning Optionstyp Antal
kontrakt

Antal
aktier

Värderings-
kurs

Marknads-
värde

Erhållen
premie

Anskaffnings-
värde

Aktiekurs
Lösenkurs

Marknadsvärde
Lösenvärde

    Depå

KLP Torsdag 2016-12-08
Sida 3

ABB Ltd/1612/210 Sälj av köp  400,00 40 000,00  0,00   0  86 320   187,90 7 516 000    SEB
Autoliv/1612/960 Sälj av köp  350,00 35 000,00  0,00   0  153 672   965,00 33 775 000    Swedbank
Autoliv/1612/975 Sälj av köp  200,00 20 000,00  0,00   0  98 350   965,00 19 300 000    Swedbank
Boliden/1612/230 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  331 594   238,20 11 910 000    SEB
Boliden/1612/235 Sälj av köp  300,00 30 000,00  0,00   0  51 375   238,20 7 146 000    SEB
Boliden/1612/265 Sälj av köp  400,00 40 000,00  0,00   0  56 620   238,20 9 528 000    SEB
Elekta B/1612/85 Sälj av köp 2 000,00 200 000,00  0,00   0  441 500   76,20 15 240 000    SEB
Ericsson B/1612/68 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  127 830   47,49 4 749 000    Swedbank
Hennes & Mauritz B/1612/285 Sälj av köp  400,00 40 000,00  0,00   0  48 700   267,90 10 716 000    SEB
Investor B/1612/340 Sälj av köp  400,00 40 000,00  0,00   0  84 495   311,50 12 460 000    Handelsbanken
Nordea/1612/95 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  101 950   96,90 9 690 000    SEB
Sandvik/1612/102.5 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  245 875   109,20 10 920 000    Swedbank
Sandvik/1612/105 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  58 960   109,20 5 460 000    Swedbank
SCA B/1612/275 Sälj av köp  35,00 3 500,00  0,00   0  5 705   246,00  861 000    SEB
SCA B/1612/280 Sälj av köp  39,00 3 900,00  0,00   0  4 447   246,00  959 400    SEB
Skandinaviska Enskilda Banken A/1612/92.50 Sälj av köp 1 500,00 150 000,00  0,00   0  302 426   91,90 13 785 000    Swedbank
Skandinaviska Enskilda Banken A/1612/95 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  98 100   91,90 9 190 000    Swedbank
SKF B/1612/160 Sälj av köp  700,00 70 000,00  0,00   0  112 945   166,00 11 620 000    SEB
SKF B/1612/165 Sälj av köp  151,00 15 100,00  0,00   0  14 448   166,00 2 506 600    SEB
Swedbank A/1612/215 Sälj av köp 1 100,00 110 000,00  0,00   0  234 805   212,90 23 419 000    Handelsbanken
Swedbank A/1612/220 Sälj av köp  400,00 40 000,00  0,00   0  78 600   212,90 8 516 000    Handelsbanken
Swedish Orphan Biovitrum/1612/100 Sälj av köp  200,00 20 000,00  0,00   0  19 250   97,60 1 952 000    SEB
Svenska Handelsbanken A/1612/122.5 Sälj av köp  600,00 60 000,00  0,00   0  241 695   128,00 7 680 000    Handelsbanken
Svenska Handelsbanken A/1612/125 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  284 925   128,00 12 800 000    Handelsbanken
Tele 2 B/1612/77.50 Sälj av köp 2 000,00 200 000,00  0,00   0  213 800   70,45 14 090 000    SEB
Tele 2 B/1612/85 Sälj av köp 2 000,00 200 000,00  0,00   0  194 000   70,45 14 090 000    SEB
Volvo B/1612/102.5 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  105 533   98,60 9 860 000    Swedbank
Volvo B/1612/107.5 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  58 960   98,60 4 930 000    Swedbank
Summa   0 3 856 880   0 294 669 000    



Köp och försäljning av aktier och fonderKLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-11-01 - 2016-11-30

Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och
övrig kostnad

Valuta Valuta-
kurs

Belopp
(SEK)

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

KLP Torsdag 2016-12-08
Sida 1

Autocall svbolag CBK 211202 Köp 2016-11-30 2016-11-30  150 000   100,00 15 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 15 000 000,00
Boliden Köp 2016-11-30 2016-12-02  25 000   236,93 5 923 347,00  8 872,00 SEK   1,0000 5 923 347,00
Platzer Fastigheter AB TR 1611 Köp 2016-11-30 2016-11-30  332 778   0,00   0,00 SEK   1,0000   0,00
Platzer Fastigheter AB TR 1611 Köp 2016-11-30 2016-11-30  100 000   0,00   0,00 SEK   1,0000   0,00

Alligator Köp 2016-11-28 2016-11-30  20 000   34,41  688 191,00  1 031,00 SEK   1,0000  688 191,00
Alligator Köp 2016-11-28 2016-11-30  20 000   33,75  674 979,00  1 011,00 SEK   1,0000  674 979,00
Platzer Fastigheter AB Sälj 2016-11-28 2016-11-30  6 082   46,93  285 450,00   429,00 SEK   1,0000  285 450,00   74 997
Alligator Köp 2016-11-25 2016-11-29  20 000   35,93  718 555,00  1 076,00 SEK   1,0000  718 555,00
Platzer Fastigheter AB Sälj 2016-11-25 2016-11-29  7 000   46,63  326 410,00   490,00 SEK   1,0000  326 410,00   84 191

Alligator Köp 2016-11-24 2016-11-28  20 000   36,83  736 587,00  1 103,00 SEK   1,0000  736 587,00
Autocall svbolag skandia211110 Köp 2016-11-24 2016-11-24  150 000   100,00 15 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 15 000 000,00
Raysearch Laboratories B Sälj 2016-11-24 2016-11-28  4 000   184,72  738 890,00  1 110,00 SEK   1,0000  738 890,00   399 457
Alligator Köp 2016-11-23 2016-11-25  60 000   38,16 2 289 529,00  3 429,00 SEK   1,0000 2 289 529,00
Alligator Köp 2016-11-23 2016-11-25  80 000   38,74 3 099 082,00  4 642,00 SEK   1,0000 3 099 082,00

Alligator Köp 2016-11-23 2016-11-25  20 000   32,50  650 000,00   0,00 SEK   1,0000  650 000,00
Intrum Justitia Köp 2016-11-22 2016-11-24  10 000   290,99 2 909 894,00  4 358,00 SEK   1,0000 2 909 894,00
Platzer Fastigheter AB Köp 2016-11-22 2016-11-24  45 860   45,06 2 066 419,00  3 095,00 SEK   1,0000 2 066 419,00
Raysearch Laboratories B Köp 2016-11-22 2016-11-24  12 740   179,38 2 285 262,00  3 423,00 SEK   1,0000 2 285 262,00
Raysearch Laboratories B Sälj 2016-11-22 2016-11-24  8 740   184,72 1 614 475,00  2 425,00 SEK   1,0000 1 614 475,00   872 815

Handelsbanken Hållbar Energi Köp 2016-11-21 2016-11-21   225   0,00   0,00 SEK   1,0000   0,00
Boliden Sälj 2016-11-18 2016-11-22  25 000   214,68 5 366 937,00  8 063,00 SEK   1,0000 5 366 937,00  1 100 542
KK Boliden/1611/220 Option 2016-11-18 2016-11-18 5 366 937,00   457 875
KK Skandinaviska Enskilda Bank Option 2016-11-18 2016-11-18 5 366 937,00   449 801
Nordea Sälj 2016-11-18 2016-11-22  100 000   84,87 8 487 250,00  12 750,00 SEK   1,0000 8 487 250,00  2 297 815

Raysearch Laboratories B Köp 2016-11-18 2016-11-22  12 260   187,96 2 304 336,00  3 451,00 SEK   1,0000 2 304 336,00
SK ABB Ltd/1611/200 Option 2016-11-18 2016-11-18 2 304 336,00   110 375
SK Autoliv/1611/975 Option 2016-11-18 2016-11-18 2 304 336,00   172 113
SK Autoliv/1611/990 Option 2016-11-18 2016-11-18 2 304 336,00   103 268
SK Boliden/1611/215 Option 2016-11-18 2016-11-18 2 304 336,00   58 900

SK Boliden/1611/220 Option 2016-11-18 2016-11-18 2 304 336,00   85 625
SK Ericsson B/1611/67 Option 2016-11-18 2016-11-18 2 304 336,00   98 100
SK Getinge B/1611/185 Option 2016-11-18 2016-11-18 2 304 336,00   58 600
SK Investor B/1611/320 Option 2016-11-18 2016-11-18 2 304 336,00   224 010
SK Nordea/1611/85 Option 2016-11-18 2016-11-18 2 304 336,00   235 600

SK Skandinaviska Enskilda Bank Option 2016-11-18 2016-11-18 2 304 336,00   178 664
SK Skanska B/1611/195 Option 2016-11-18 2016-11-18 2 304 336,00   282 469
SK Skanska B/1611/210 Option 2016-11-18 2016-11-18 2 304 336,00   68 300
SK SKF B/1611/160 Option 2016-11-18 2016-11-18 2 304 336,00   35 040
SK Swedish Orphan Biovitrum/16 Option 2016-11-18 2016-11-18 2 304 336,00   73 250

SK Swedish Orphan Biovitrum/16 Option 2016-11-18 2016-11-18 2 304 336,00   58 600
SK Svenska Handelsbanken A/161 Option 2016-11-18 2016-11-18 2 304 336,00   37 220
SK Tele 2 B/1611/80 Option 2016-11-18 2016-11-18 2 304 336,00   97 000
Skanska B Sälj 2016-11-18 2016-11-22  50 000   194,71 9 735 375,00  14 625,00 SEK   1,0000 9 735 375,00  3 290 443
SKF B Sälj 2016-11-18 2016-11-22  30 000   159,76 4 792 800,00  7 200,00 SEK   1,0000 4 792 800,00   175 970



Köp och försäljning av aktier och fonderKLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-11-01 - 2016-11-30

Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och
övrig kostnad

Valuta Valuta-
kurs

Belopp
(SEK)

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

KLP Torsdag 2016-12-08
Sida 2

Svenska Handelsbanken A Sälj 2016-11-18 2016-11-22  40 000   124,82 4 992 750,00  7 250,00 SEK   1,0000 4 992 750,00   71 636
Handelsbanken Hållbar Energi Köp 2016-11-17 2016-11-17  14 690   136,15 2 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 2 000 000,00
Tele 2 B Köp 2016-11-16 2016-11-16  62 500   53,00 3 312 500,00   0,00 SEK   1,0000 3 312 500,00
Autoliv Köp 2016-11-14 2016-11-16   264   881,53  232 724,00   140,00 SEK   1,0000  232 724,00
Boliden Köp 2016-11-14 2016-11-16  50 000   231,01 11 550 500,00  17 300,00 SEK   1,0000 11 550 500,00

XACT BEAR 2 Sälj 2016-11-14 2016-11-16  50 000   77,70 3 885 168,00  2 333,00 SEK   1,0000 3 885 168,00   985 753
Bonava b Sälj 2016-11-08 2016-11-10  188 000   116,62 21 925 068,00  32 937,00 SEK   1,0000 21 925 068,00  17 960 781
Wilson Therapeutics Sälj 2016-11-02 2016-11-04  52 113   43,51 2 267 535,00  3 406,00 SEK   1,0000 2 267 535,00   286 002

Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner

SEK  71 441 905,00  64 418 108,00  71 441 905,00  64 418 108,00  39 361 216,15  26 328 646,85  1 271 755,00  1 977 134,00   907 676,00
Summa  71 441 905,00  64 418 108,00  39 361 216,15  26 328 646,85  1 271 755,00  1 977 134,00   907 676,00



UtdelningarKLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-11-01 - 2016-11-30

Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK

KLP Torsdag 2016-12-08
Sida 1

Atlas Copco B SEK 2016-11-03 2016-11-03  661 500,00   0,00  661 500,00   1,0000  661 500,00
Autocall svbolag 200917 SEK 2016-11-17 2016-11-17  75 000,00   0,00  75 000,00   1,0000  75 000,00
Autocall svbolag månad 200713 SEK 2016-11-14 2016-11-14  140 000,00   0,00  140 000,00   1,0000  140 000,00
NCC B SEK 2016-11-10 2016-11-10  510 000,00   0,00  510 000,00   1,0000  510 000,00
Summa SEK SEK 1 386 500,00   0,00 1 386 500,00 1 386 500,00

Summa 1 386 500,00



OptionsaffärerKLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-11-01 - 2016-11-30

Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer

KLP Torsdag 2016-12-08
Sida 1

Sälj av köp Volvo B/2016-12-16/102.5 2016-11-14 2016-11-15 2016-12-16  1 000   1,08  1 967  105 533,00 9203
Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2016-12-16/92.5 2016-11-18 2016-11-21 2016-12-16  1 500   2,05  5 074  302 426,00 9217
Sälj av köp SCA B/2016-12-16/275 2016-11-01 2016-11-02 2016-12-16   35   1,75   420  5 705,00 9170
Sälj av köp Boliden/2016-12-16/265 2016-11-28 2016-11-29 2016-12-16   400   1,45  1 380  56 620,00 9250
Sälj av köp Boliden/2016-12-16/230 2016-11-18 2016-11-21 2016-12-16   500   6,75  5 906  331 594,00 9216
Sälj av köp Autoliv/2016-12-16/960 2016-11-23 2016-11-24 2016-12-16   350   4,46  2 578  153 672,00 9240
Summa Sälj av köp  955 550,00



OptionsaffärerKLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-11-01 - 2016-11-30

Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer

KLP Torsdag 2016-12-08
Sida 1

Köp av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2016-11-18/90 2016-11-18 2016-11-21 2016-11-18  1 500   2,95  7 301  449 801,00 9214
Köp av köp Boliden/2016-11-18/220 2016-11-18 2016-11-21 2016-11-18   500   9,00  7 875  457 875,00 9213
Summa Köp av köp  907 676,00



Portföljfakta för KLP-Räntebärande 30 November 2016

KLP Torsdag 2016-12-08
Sida 2

Portföljförmögenhet per 2016-11-30

Antal andelar   788 068,4748 St
Andelskurs 1 666,1267 Kr

Obligationer 90,14%1 183 539 015 Kr
Räntefonder 8,64%  113 491 569 Kr
Upplupna räntor, värdepapper 0,57%  7 432 735 Kr
Upplupen bankränta 0,00%   50 370 Kr
Likviditet 0,65%  8 508 236 Kr
Ej bokförd likviditet  0.00 Kr

Summa förmögenhet 1 313 021 925 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-11

Avkastning, portfölj 3,78% 
Avkastning, jämförelseindex 4,12% 

Standaravvikelse, portfölj 1,42% 
Standaravvikelse, jämförelseindex 2,56% 

Sharpekvot, portfölj 1,64 
Sharpekvot, jämförelseindex 1,04 

Aktiv risk 1,94% 
Informationskvot -0,17 

Riskmått räntebärande per 2016-11

Nominellt värde 1 083 623 206 Kr

Ränterisk (1%) i kr 11 931 430 Kr
Ränterisk (1%) i %r 0,91 %

Duration (år), totalt 1,115 år
Duration (år), obligationer 1,124 år
Viktad återstående löptid (år)  3,11 

Fem största innehaven 2016-11-30

SEB i USD,  31 229 241 Kr
SEB 5,75% FIX 200512 AT1 - 2020-05-13
EXCALIBUR,  31 128 272 Kr
Räntefond
SHB i USD,  30 184 608 Kr
SHB 5,25% FIX 210228 AT1 - 2021-02-18
Nordea,  28 835 310 Kr
Nordea AT1 FRN SEK - 2020-03-12
Trude,  27 086 917 Kr
Räntefond

Utveckling andelsvärde för perioden 2015-11 - 2016-11
Portföljen Index
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Avkastning per 2016-11-30
Från datum Portföljen Index Differens
2016-10-31 -0,23% -0,70% 0,47%
09-30 0,43% -0,80% 1,24%
08-31 0,75% -0,86% 1,61%
07-31 1,21% -0,74% 1,95%
06-30 2,13% -0,30% 2,43%
05-31 2,42% 1,01% 1,41%
04-30 3,41% 1,40% 2,01%
03-31 4,07% 1,13% 2,95%
02-29 4,71% 1,17% 3,54%
01-31 4,16% 1,65% 2,51%
2015-12-31 3,99% 2,76% 1,23%
11-30 2,99% 2,15% 0,83%
2014-12-31 5,13% 3,27% 1,86%
2013-12-31 9,15% 10,57% -1,43%
2012-12-31 12,90% 10,91% 1,99%
2011-12-31 20,81% 14,56% 6,25%
2010-12-31 25,19% 24,22% 0,98%
2009-12-31 28,17% 26,66% 1,51%
2008-12-31 35,18% 30,52% 4,66%
2007-12-31 42,49% 44,96% -2,46%
2006-12-31 46,15% 48,43% -2,27%
2005-12-30 48,83% 50,19% -1,36%
2004-12-30 53,10% 56,69% -3,59%
2003-12-30 60,78% 68,36% -7,58%
2003-02-28 66,61% 74,24% -7,63%

Förfallostruktur2016-11-30

500 KKr

1000 KKr

1500 KKr

2000 KKr

2500 KKr
Staten

Bostäder

Övriga

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 år



Specifikationer för KLP-Räntebärande 30 November 2016

KLP Torsdag 2016-12-08
Sida 3

Likvidkonton
Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta
Swedbank SEK  34 944,00  50 369,79   0,00   0,25%
Söderberg & Partners SEK  451 989,51   0,00   0,00   0,00%
Handelsbanken SEK  404 569,33   0,00   0,00   0,00%
SEB SEK 7 616 733,02   0,00   0,00   0,00%
Summa 8 508 235,86  50 369,79   0,00

Valutakurser
Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs
EUR  9,7978 GBP  11,5623 NOK  1,0869
USD  9,2657 CHF  9,0871 DKK  1,3169

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-11
Portföljen Index
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Portföljsammandrag, räntebärandeKLP-Räntebärande
Per datum 2016-11-30

Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderings-
ränta

Värderings-
kurs

Marknadsvärde Anskaffnings-
värde

Ändring
i procent

Upplupen ränta Duration Andel av
portföljen

   Depå

KLP Torsdag 2016-12-08
Sida 1

OBLIGATIONER 1 083 623 206 1 183 539 0151 188 690 265,62 - 0,43  7 432 735 1,124 91,25   

Staten  100 000 000  99 275 400 100 964 905,98 - 1,67   104 864 0,000 7,65   
SVEASKOG FRN 17-02-09 SE0004452563 2017-02-09  5 000 000 1,083 100,239  5 011 950  5 137 000,00 - 2,43   3 159 0,197 0,39   SEB
Vasakronan 17-03-20 SE0004544997 2017-03-20  8 000 000 1,131 100,320  8 025 600  8 276 900,54 - 3,04   17 845 0,056 0,62   SEB
POSTNORD AB 2017-09-20 SE0004811099 2017-09-20  13 000 000 1,031 100,794  13 103 220  13 196 035,11 - 0,70   26 434 0,056 1,01   SEB
VASAKR434 SE0005003845 2018-01-17  18 000 000 -0,100 100,606  18 109 080  18 352 260,00 - 1,33 -  2 200 0,133 1,40   SEB
RIKSHM 115 Green bond SE0007073895 2018-05-07  13 000 000 0,047 100,130  13 016 900  13 110 630,00 - 0,71    390 0,192 1,00   SEB
Vasakronan FRN 211018 SE0009190614 2021-10-18  10 000 000 0,447 99,925  9 992 500  10 000 000,00 - 0,08   5 339 0,136 0,77   SEB
Rikshem FRN 220222 SE0009345622 2022-02-22  5 000 000 0,456 99,961  4 998 050  5 000 000,00 - 0,04    507 0,233 0,39   SEB
Vattenfall frn 220319 XS1205625251 2022-03-19  13 000 000 1,894 95,425  12 405 250  12 892 080,33 - 3,78   49 244 0,053 0,96   SEB
Sveaskog FRN lån 136 23-10-30 SE0006425526 2023-10-30  15 000 000 0,321 97,419  14 612 850  15 000 000,00 - 2,58   4 146 0,169 1,13   SEB

Bostäder  64 000 000  68 155 180  66 419 600,00  2,61   676 889 3,410 5,25   
LFHYP512 SE0005306982 2019-06-19  10 000 000 -0,134 106,742  10 674 200  10 749 200,00 - 0,70   111 806 2,473 0,82   SEB
SWBHYP188 SE0004270023 2019-06-19  10 000 000 -0,142 109,962  10 996 200  11 227 600,00 - 2,06   167 708 2,442 0,85   SEB
NDAHYP5521 SE0001542341 2020-06-17  6 000 000 0,164 110,904  6 654 240  5 581 860,00  19,21   88 292 3,364 0,51   SEB
LFHYP513 SE0005498714 2020-09-16  10 000 000 0,294 111,137  11 113 700  11 032 000,00  0,74   66 806 3,613 0,86   SEB
SWBHYP189 SE0007525639 2020-12-16  18 000 000 0,336 102,663  18 479 340  17 932 440,00  3,05   172 000 3,939 1,42   SEB
SBAB 142 SE0006758561 2021-03-17  10 000 000 0,441 102,375  10 237 500  9 896 500,00  3,45   70 277 4,188 0,79   SEB

Företag, i NOK, EUR, USD  84 700 000  182 629 663 181 952 303,38  0,37  2 104 501 0,553 14,08   
Solor Bioenergi 171102 NO0010662356 2017-11-02  8 000 000 4,451 58,000  5 042 984  9 145 184,00 - 44,86   30 100 0,178 0,39   SEB
Marine Harvest ASA 2018-03-12 NO0010672827 2018-03-12  6 000 000 3,015 102,100  6 658 043  6 768 387,28 - 1,63   43 145 0,033 0,51   SEB
Norwegian Air Shuttle NO0010736549 2018-05-20  8 000 000 5,170 102,043  8 872 435  8 992 000,00 - 1,33   12 487 0,228 0,68   SEB
Storebrand LIV 180529 NO0010430713 2018-05-29  7 000 000 3,388 100,396  7 638 039  7 942 998,82 - 3,84   1 432 0,250 0,59   SEB
AUSTEVOLL FRN 181015 NO0010661465 2018-10-15  3 000 000 3,599 103,500  3 374 669  3 505 788,00 - 3,74   14 994 0,128 0,26   SEB
DIGIPLEX FET AS NO0010712870 2019-06-10  6 000 000 3,515 101,500  6 618 917  6 738 600,00 - 1,78   50 937 0,031 0,51   SEB
SOLOR BE BIO ENERGY SE0005999687 2019-06-10  4 000 000 4,487 82,000  3 280 000  4 000 000,00 - 18,00   40 383 0,028 0,25   SEB
W Holdings AS NO0010714033 2019-07-10  6 000 000 4,730 93,000  6 064 623  6 668 400,00 - 9,05   43 697 0,114 0,47   SEB
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1 US65557DAM39 2019-09-23  2 400 000 6,327 97,890  21 768 418  20 233 487,98  7,59   229 748 2,605 1,68   SEB
DNB 5,75 % FIX 200326 AT1 XS1207306652 2020-03-26  1 500 000 6,016 99,200  13 787 332  12 209 559,56  12,92   143 496 3,029 1,06   SEB
Danske 5,75% FIX 200406 AT1 XS1044578273 2020-04-06  1 200 000 4,803 102,890  12 097 147  11 532 033,61  4,90   102 150 3,065 0,93   SEB
SEB 5,75% FIX 200512 AT1 XS1136391643 2020-05-13  3 400 000 6,120 98,860  31 144 173  28 837 487,76  8,00   85 068 3,159 2,40   SEB
LOCK AS 2020-08-15 NO0010715808 2020-08-15  10 000 000 5,186 104,750  11 384 754  11 781 455,27 - 3,37   23 485 0,214 0,88   SEB
SHB 5,25% FIX 210228 AT1 XS1194054166 2021-02-18  3 200 000 5,874 97,700  28 968 222  27 251 539,91  6,30  1 216 386 3,729 2,23   SEB
DNB BANK 20230619 NO0010682511 2023-06-19  5 000 000 1,214 100,066  5 437 837  5 730 800,00 - 5,11   13 194 0,053 0,42   SEB
Storebrand LIVSF 240325 NO0010706021 2024-03-25  10 000 000 2,700 96,537  10 492 070  10 614 581,21 - 1,15   53 799 0,069 0,81   SEB

Företag, SEK  468 223 206  467 543 462 469 685 068,71 - 0,46  2 266 660 0,247 36,05   
NCC TREAS 116 170306 SE0005096146 2017-03-06  10 200 000 1,457 100,343  10 234 986  10 286 584,00 - 0,50   35 089 0,017 0,79   SEB
IJ 170313 SE0004518801 2017-03-13  10 000 000 1,956 100,567  10 056 700  10 290 602,00 - 2,27   42 380 0,036 0,78   SEB
BJ BJÖRN17 SE0004545192 2017-03-30  10 000 000 2,752 100,017  10 001 700  9 950 000,00  0,52   46 631 0,083 0,77   SEB
Hemfosa Fastigheter 2017-04-04 SE0005933207 2017-04-04  13 000 000 1,742 100,641  13 083 265  12 997 860,00  0,66   35 856 0,097 1,01   SEB
SHBCSTEN1 SE0004548659 2017-04-10  15 000 000 6,975 99,530  14 929 500  15 015 000,00 - 0,57   148 219 0,114 1,15   Handelsbanken
TELBSS FRN 20170515 XS0782395734 2017-05-15  13 000 000 2,301 101,055  13 137 085  13 253 070,00 - 0,88   12 464 0,214 1,01   SEB
SAND 150B SE0004444297 2017-08-24  6 000 000 1,414 100,800  6 048 000  6 006 000,00  0,70   1 414 0,239 0,47   SEB
Peab Finans FRN SE0005449352 2017-09-26  10 000 000 1,895 100,804  10 080 400  10 000 000,00  0,80   34 215 0,072 0,78   SEB
Husqvarna FRN 17-11-28 SE0004926699 2017-11-28  12 000 000 1,807 101,706  12 204 720  12 253 840,00 - 0,40   1 205 0,250 0,94   SEB
Islandsbankis 2017 XS1003542849 2017-12-16  9 000 000 3,546 103,650  9 328 500  9 220 500,00  1,17   66 488 0,044 0,72   SEB
Stendörren Fastigheter AB15/1 SE0006600268 2018-02-18  10 000 000 4,477 101,500  10 150 000  10 000 000,00  1,50   67 155 0,106 0,78   SEB
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Billerud FRN 2018-03-27 SE0005130655 2018-03-27  9 000 000 2,093 102,591  9 233 190  9 159 760,00  0,80   33 488 0,075 0,71   SEB
Getinge AB 18-05-21 SE0005217684 2018-05-21  15 000 000 1,309 100,311  15 046 650  14 974 718,25  0,48   4 909 0,231 1,16   SEB
Fabege FRN 20180523 SE0008374011 2018-05-23  8 000 000 0,720 100,400  8 032 000  8 000 000,00  0,40   1 120 0,236 0,62   SEB
ICA FRN 2018-06-25 SE0005280500 2018-06-25  20 000 000 1,175 102,508  20 501 600  20 268 940,00  1,15   43 083 0,069 1,58   SEB
Nordlys AB SE0006027843 2018-09-12  3 856 536 5,252 100,500  3 875 819  3 856 536,00  0,50   34 320 0,083 0,30   SEB
Real People SE0005392560 2018-09-19  7 000 000 5,794 50,000  3 500 000  6 915 026,33 - 49,39   81 116 0,053 0,27   SEB
NP3 Fastigheter 181015 SE0007491253 2018-10-15  6 000 000 4,400 103,250  6 195 000  6 000 000,00  3,25   33 733 0,128 0,48   SEB
Kvalitena AB OBL 15/2018-10-29 SE0007666102 2018-10-29  4 166 670 5,985 102,500  4 270 837  4 166 670,00  2,50   38 792 0,100 0,33   SEB
SSAB 4,625% 190225 SE0005757515 2019-02-25  8 000 000 2,595 104,345  8 347 600  8 106 560,33  2,97   282 639 2,103 0,64   SEB
Balder 102 190312 SE0005797511 2019-03-12  15 000 000 1,037 100,024  15 003 600  14 828 730,11  1,18   34 134 0,033 1,16   SEB
ÅF FRN 2019-03-21 SE0008212070 2019-03-21  10 000 000 0,864 100,680  10 068 000  10 000 000,00  0,68   16 800 0,058 0,78   SEB
Millicom FRN 2019-04-17 SE0008242986 2019-04-17  15 000 000 2,800 102,787  15 418 050  15 000 000,00  2,79   51 333 0,133 1,19   SEB
Husqvarna FRN 112 2019-05-03 SE0008320956 2019-05-03  6 000 000 0,604 100,832  6 049 920  6 015 300,17  0,58   2 718 0,181 0,47   SEB
Vacse AB 2019-06-03 SE0005999802 2019-06-03  10 000 000 0,854 102,284  10 228 400  10 021 220,00  2,07   20 875 0,008 0,79   SEB
Castellum 2019-06-07 SE0005795739 2019-06-07  20 000 000 0,849 100,076  20 015 200  20 052 454,44 - 0,19   39 620 0,019 1,54   SEB
Sagax 2019-06-18 SE0006027041 2019-06-18  8 000 000 2,800 102,394  8 191 520  7 961 137,00  2,89   26 756 0,136 0,63   SEB
Fastpartner 190923 SE0007576947 2019-09-23  4 000 000 3,500 101,677  4 067 080  3 963 000,00  2,63   26 444 0,064 0,31   SEB
Hexagon 104 SE0006453270 2019-11-26  11 000 000 0,407 101,110  11 122 100  11 141 488,50 - 0,17    497 0,244 0,86   SEB
Global Scan FRN 191209 SE0007783949 2019-12-09  5 000 000 7,976 87,500  4 375 000  5 000 000,00 - 12,50   90 838 0,025 0,34   SEB
Nordea AT1 FRN SEK XS1202091325 2020-03-12  30 000 000 2,587 95,550  28 665 000  29 205 839,75 - 1,85   170 310 0,033 2,21   SEB
ALM Equity AB 2016/2020 SE0008014690 2020-03-18  8 000 000 6,294 99,250  7 940 000  8 000 000,00 - 0,75   102 103 0,050 0,61   SEB
Boliden FRN 200409 SE0005878287 2020-04-09  16 000 000 1,675 101,865  16 298 320  16 153 760,00  0,89   38 711 0,111 1,26   SEB
ÅF FRN 2020-05-12 SE0007074620 2020-05-12  13 000 000 0,595 99,291  12 907 830  12 987 260,00 - 0,61   3 868 0,206 1,00   SEB
Klövern 20200601 SE0008015119 2020-06-01  8 000 000 3,591 102,320  8 185 600  8 000 000,00  2,32   71 820 0,003 0,63   SEB
Klövern 201102 SE0009241805 2020-11-02  10 000 000 3,360 100,582  10 058 200  10 000 000,00  0,58   26 133 0,178 0,78   SEB
Stena FRN 201127 NO0010752710 2020-11-27  10 000 000 2,907 101,062  10 106 150  10 000 000,00  1,06   2 422 0,247 0,78   SEB
Trelleborg FRN 18.01.2021 SE0006452009 2021-01-18  5 000 000 0,577 99,033  4 951 650  5 000 000,00 - 0,97   3 446 0,136 0,38   SEB
Bilia AB 210329 SE0008186886 2021-03-29  7 000 000 2,200 103,069  7 214 830  7 244 933,39 - 0,42   26 522 0,081 0,56   SEB
Sagax FRN 2021-04-27 SE0008294748 2021-04-27  5 000 000 4,281 104,389  5 219 450  5 000 000,00  4,39   20 216 0,161 0,40   SEB
ARLA Foods 210531 XS1422923604 2021-05-31  4 000 000 1,138 101,102  4 044 060  4 000 000,00  1,10    0 0,000 0,31   Swedbank
Castellum FRN Green 211004 SE0009161607 2021-10-04  12 000 000 1,442 99,826  11 979 120  12 000 000,00 - 0,17   27 398 0,097 0,92   SEB
NorCell 3,5 % 220225 SE0009320146 2022-02-25  11 000 000 3,640 99,333  10 926 630  10 940 710,00 - 0,13   294 097 4,743 0,84   SEB
Tele2 FRN 220316 XS1490961759 2022-03-16  16 000 000 1,096 100,005  16 000 800  16 009 080,44 - 0,05   36 533 0,044 1,23   SEB
Klarna AB Tier 2 SE0008435036 2026-06-20  10 000 000 4,500 102,494  10 249 400  10 438 488,00 - 1,81   88 750 0,056 0,79   SEB

Övr Banker(ej börsbolag)  115 000 000  115 231 410 115 471 417,55 - 0,21   635 095 0,088 8,88   
LF FRN 171009 SE0004867828 2017-10-09  5 000 000 1,475 101,300  5 065 000  5 043 488,00  0,43   10 653 0,111 0,39   SEB
SBAB FRN 171116 XS0854751186 2017-11-16  7 000 000 2,098 101,572  7 110 040  7 000 000,00  1,57   5 711 0,217 0,55   SEB
Resurs bank ab frn +200 SE0006965356 2018-04-03  15 000 000 1,497 100,944  15 141 600  15 000 000,00  0,94   36 178 0,094 1,17   SEB
SBAB FRN AT1 2020-03-16 XS1202987985 2020-03-16  26 000 000 2,796 97,025  25 226 500  25 732 500,00 - 1,97   151 450 0,044 1,94   SEB
LF Bank ECP 15/20200609 XS1243897987 2020-06-09  14 000 000 2,726 96,875  13 562 500  13 493 460,00  0,51   86 929 0,025 1,05   SEB
SBAB Bank XS1412408897 2021-06-17  14 000 000 4,750 101,350  14 189 000  14 387 837,00 - 1,38   136 694 0,047 1,09   SEB
Jyske Bank Perpetual XS1489817525 2021-09-16  15 000 000 5,800 102,001  15 300 150  15 612 582,00 - 2,00   181 250 0,044 1,18   SEB
Sparbanken Öresund SE0005497781 2023-10-25  9 000 000 2,589 103,388  9 304 920  9 201 550,55  1,12   23 301 0,156 0,72   SEB
Landshypotek Bank 260525 XS1418633126 2026-05-25  10 000 000 2,109 103,317  10 331 700  10 000 000,00  3,32   2 929 0,242 0,80   SEB

Strukturerade obligationer  251 700 000  250 703 900 254 196 970,00 - 1,37  1 644 726 3,237 19,33   
KREHY3498 SE0004269074 2016-12-20  4 700 000 8,631 100,200  4 709 400  4 709 400,00  0,00   80 005 0,056 0,36   SEB
NDA 3551 SE0004392751 2017-01-27  5 000 000 -10,984 102,650  5 132 500  5 000 000,00  2,65   210 417 0,151 0,40   SEB
SHBC Itraxx CE47L 180110 SE0005035409 2018-03-10  10 000 000 2,415 98,700  9 870 000  10 111 210,00 - 2,39   34 213 0,114 0,76   SEB
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SWB1284 USAkap SE0005100930 2018-03-28  8 000 000 -13,882 121,950  9 756 000  8 000 000,00  21,95    0 1,315 0,75   SEB
HANDELSB ITRAX5 180110 KKO SE0004841658 2018-10-10  10 000 000 7,275 98,370  9 837 000  10 186 360,00 - 3,43   103 063 0,114 0,76   Handelsbanken
SHBC CX28L SE0005397999 2019-01-18  15 000 000 2,112 110,600  16 590 000  15 015 000,00  10,49   942 500 1,942 1,28   SEB
AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX SE0006091351 2019-07-11  15 000 000 -3,073 108,500  16 275 000  15 750 000,00  3,33    0 2,603 1,25   SEB
SHBC CE29L SE0006081857 2019-12-20  12 000 000 4,475 92,900  11 148 000  12 000 000,00 - 7,10   76 075 0,114 0,86   Handelsbanken
SHBC CE39L SE0006081998 2020-01-10  7 000 000 1,525 91,300  6 391 000  7 000 000,00 - 8,70   15 123 0,114 0,49   Handelsbanken
DanskeCatellaHedge 1542 200605 SE0007074984 2020-06-05  15 000 000 0,215 99,600  14 940 000  15 750 000,00 - 5,14   7 292 3,498 1,15   SEB
SWB Spec Energieff 200714 SE0007184304 2020-07-14  15 000 000 -0,302 101,100  15 165 000  15 150 000,00  0,10    0 3,614 1,17   Swedbank
SWB Spec Vatten 200714 SE0007184312 2020-07-14  15 000 000 -0,110 100,400  15 060 000  15 000 000,00  0,40    0 3,614 1,16   Swedbank
SWB Spec eur infrastruktur SE0007980719 2021-02-12  20 000 000 0,288 98,800  19 760 000  20 000 000,00 - 1,20    0 4,192 1,52   SEB
EPForward rate 2021-04-15 SE0006966040 2021-04-15  15 000 000 1,204 94,900  14 235 000  15 225 000,00 - 6,50    0 4,367 1,10   SEB
Swedbank spec 1422K21 210720 SE0007981477 2021-07-20  20 000 000 0,861 96,100  19 220 000  20 000 000,00 - 3,90    0 4,630 1,48   Swedbank
AIO Miljö och Etik SE0007870829 2021-12-30  15 000 000 0,755 96,300  14 445 000  15 300 000,00 - 5,59 -   4 5,072 1,11   SEB
SWES1427K22 220110 HY SE0009144181 2022-01-10  15 000 000 6,850 98,300  14 745 000  15 000 000,00 - 1,70   134 375 4,256 1,14   Swedbank
SWES1428K22 220110 IG SE0009144199 2022-01-10  10 000 000 4,035 95,300  9 530 000  10 000 000,00 - 4,70   41 667 4,670 0,73   Swedbank
Danske FO STable Return 1629 SE0008242721 2022-05-03  15 000 000 1,367 92,900  13 935 000  15 000 000,00 - 7,10    0 5,416 1,07   SEB
Swedbank spec 1431E22 etik SE0009144439 2022-11-30  10 000 000 0,067 99,600  9 960 000  10 000 000,00 - 0,40    0 5,995 0,77   SEB

RÄNTEFONDER   454 071  113 491 569 109 301 883,17  3,83    0 0,000 8,75   
EXCALIBUR SE0001097080   2 577 0,000 12077,199  31 128 272  27 518 925,17  13,12    0 0,000 2,40   Excalibur
Handelsbanken räntestrategi SE0007157888   132 653 0,000 99,270  13 168 506  13 130 036,00  0,29    0 0,000 1,02   Handelsbanken
Handelsbanken Tillväxtm oblig LU0907934201   191 485 0,000 106,070  20 310 856  19 500 365,00  4,16    0 0,000 1,57   Handelsbanken
SEB ASSET SELECTION LU0256625632   124 661 0,000 174,850  21 797 018  22 152 557,00 - 1,60    0 0,000 1,68   Söderberg & Partners
Trude SE0007551338   2 693 0,000 10057,945  27 086 917  27 000 000,00  0,32    0 0,000 2,09   Excalibur

Totalt 1 084 077 277 1 297 030 5841 297 992 148,79 - 0,07 7 432 735 100.00   
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EXCALIBUR Sälj 2016-11-30 2016-11-30   994  12 077,20 12 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 12 000 000,00  1 391 409
Trude Köp 2016-11-30 2016-11-30  1 193  10 057,94 12 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 12 000 000,00
Nordea Stable Equity LongShort Sälj 2016-11-28 2016-11-28  7 794  1 008,63 7 861 429,00   0,00 SEK   1,0000 7 861 429,00  1 138 571
SEB ASSET SELECTION Köp 2016-11-28 2016-11-28  44 963   174,84 7 861 429,00   0,00 SEK   1,0000 7 861 429,00

Handelsbanken Tillväxtm oblig Köp 2016-11-17 2016-11-17  14 090   106,46 1 500 000,00   0,00 SEK   1,0000 1 500 000,00

Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner

SEK  21 361 429,00  19 861 429,00  21 361 429,00  19 861 429,00  19 608 590,83  1 391 409,17  1 138 571,00    0,00    0,00
Summa  21 361 429,00  19 861 429,00  19 608 590,83  1 391 409,17  1 138 571,00    0,00    0,00



UtdelningarKLP-Räntebärande
Avser period: 2016-11-01 - 2016-11-30

Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK

KLP Torsdag 2016-12-08
Sida 1

Summa   0,00   0,00   0,00   0,00

Summa   0,00
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belopp

Kurs Affärsdag Likviddag Belopp
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belopp SEK

Kupong Vinst/förlust

KLP Torsdag 2016-12-08
Sida 1

Swedbank spec 1431E22 etik Köp 10 000 000 100,0000 2016-11-30 2016-11-30 10 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 10 000 000,00
Norcell (comhem)5,25% 19-11-04 Sälj 15 000 000 102,6250 2016-11-25 2016-11-25 15 393 750,00   0,00 SEK   1,0000 15 393 750,00  14 906 700,00   487 050,00
NorCell 3,5 % 220225 Köp 11 000 000 99,4610 2016-11-25 2016-11-25 10 940 710,00   0,00 SEK   1,0000 10 940 710,00
Norcell (comhem)5,25% 19-11-04 Kupf 2016-11-25 2016-11-25 SEK  45 937,50

SEB 5,75% FIX 200512 AT1 Kupf 2016-11-13 2016-11-13 USD  887 919,95
Norcell (comhem)5,25% 19-11-04 Kupf 2016-11-04 2016-11-04 SEK  787 500,00

Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffnings-
belopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK

NOK    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
SEK  20 940 710,00  15 393 750,00  20 940 710,00  15 393 750,00  14 906 700,00    0,00    0,00   833 437,50   487 050,00    0,00
USD    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   887 919,95    0,00    0,00
Summa, SEK  20 940 710,00  15 393 750,00  14 906 700,00    0,00    0,00  1 721 357,45   487 050,00    0,00



Köp och försäljning av FRN-lånKLP-Räntebärande
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Benämning Typ Nominellt-
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Kurs Affärsdag Likviddag Belopp
lokal valuta

Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffnings-
belopp SEK

Kupong Vinst/förlust

KLP Torsdag 2016-12-08
Sida 1

KREHY3498 Sälj  200 000 0,0000 2016-11-30 2016-11-30   0,00   0,00 SEK   1,0000   0,00   200 400,00 -  200 400,00
ARLA Foods 210531 Kupf 2016-11-30 2016-11-30 SEK  11 607,60
Husqvarna FRN 17-11-28 Kupf 2016-11-28 2016-11-28 SEK  52 962,00
Storebrand LIV 180529 Kupf 2016-11-28 2016-11-29 NOK  96 709,20

Stena FRN 201127 Kupf 2016-11-27 2016-11-28 SEK  74 468,33
Hexagon 104 Kupf 2016-11-26 2016-11-28 SEK  27 286,11
Landshypotek Bank 260525 Kupf 2016-11-25 2016-11-25 SEK  55 046,67
SAND 150B Kupf 2016-11-24 2016-11-24 SEK  22 371,33
Fabege FRN 20180523 Kupf 2016-11-23 2016-11-23 SEK  15 394,67

Rikshem FRN 220222 Kupf 2016-11-22 2016-11-22 SEK   0,00
Rikshem FRN 220222 Köp 5 000 000 100,0000 2016-11-22 2016-11-22 5 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 5 000 000,00
Getinge AB 18-05-21 Kupf 2016-11-21 2016-11-21 SEK  50 391,25
Norwegian Air Shuttle Kupf 2016-11-20 2016-11-21 NOK  148 089,88
Nordea AT1 FRN SEK Köp 9 000 000 97,2000 2016-11-18 2016-11-22 8 793 919,00  45 919,25 SEK   1,0000 8 793 919,00

SBAB FRN 171116 Kupf 2016-11-16 2016-11-16 SEK  37 566,67
LOCK AS 2020-08-15 Kupf 2016-11-15 2016-11-15 NOK  188 839,51
TELBSS FRN 20170515 Kupf 2016-11-15 2016-11-15 SEK  76 344,67
ÅF FRN 2020-05-12 Kupf 2016-11-12 2016-11-14 SEK  19 925,39
SVEASKOG FRN 17-02-09 Kupf 2016-11-09 2016-11-09 SEK  13 697,78

VOLVFRN16 Sälj 6 000 000 100,1924 2016-11-09 2016-11-11 6 039 523,00  27 978,67 SEK   1,0000 6 039 523,00  6 000 000,00   11 544,33
Bilia AB 210329 Köp 7 000 000 103,4990 2016-11-09 2016-11-11 7 259 164,00  14 230,61 SEK   1,0000 7 259 164,00
RIKSHM 115 Green bond Kupf 2016-11-07 2016-11-07 SEK   492,92
Husqvarna FRN 112 2019-05-03 Kupf 2016-11-03 2016-11-03 SEK  8 663,33
Klövern 201102 Kupf 2016-11-02 2016-11-02 SEK   0,00

Solor Bioenergi 171102 Kupf 2016-11-02 2016-11-02 NOK  138 690,00
Klövern AB 170119 Sälj 7 000 000 100,2500 2016-11-02 2016-11-02 7 027 025,00  9 525,06 SEK   1,0000 7 027 025,00  7 028 000,00 -  10 500,06
Klövern 201102 Köp 7 000 000 100,0000 2016-11-02 2016-11-02 7 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 7 000 000,00
Klövern 201102 Köp 3 000 000 100,0000 2016-11-02 2016-11-02 3 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 3 000 000,00
SBAB FRN 2018-10-11 Sälj 10 000 000 100,8380 2016-11-01 2016-11-03 10 086 059,57  2 261,67 SEK   1,0000 10 086 059,57  10 187 900,00 -  104 102,10

TeliaSonera 2019-12-04 Sälj 13 000 000 99,5854 2016-11-01 2016-11-03 12 946 097,50   0,00 SEK   1,0000 12 946 097,50  12 977 431,00 -  31 333,50
Ikanobank 111 200415 Sälj 10 000 000 98,7365 2016-11-01 2016-11-03 9 875 543,00  1 888,89 SEK   1,0000 9 875 543,00  10 010 600,00 -  136 945,89
Jernhusen RB 107 191030 Sälj 5 000 000 99,6559 2016-11-01 2016-11-03 4 982 797,00   0,00 SEK   1,0000 4 982 797,00  4 913 900,00   68 897,00
VOLVOFINANS 334 170124 Sälj 4 000 000 100,2722 2016-11-01 2016-11-03 4 012 215,36  1 326,67 SEK   1,0000 4 012 215,36  4 000 000,00   10 888,69
SBAB Bank Köp 14 000 000 102,7703 2016-11-01 2016-11-03 14 462 982,00  75 145,00 SEK   1,0000 14 462 982,00

Klarna AB Tier 2 Köp 10 000 000 104,3849 2016-11-01 2016-11-03 10 487 755,00  49 267,00 SEK   1,0000 10 487 755,00
Hexagon 104 Köp 11 000 000 101,2863 2016-11-01 2016-11-03 11 161 518,00  20 029,50 SEK   1,0000 11 161 518,00
Jyske Bank Perpetual Köp 15 000 000 104,0839 2016-11-01 2016-11-03 15 719 502,00  106 920,00 SEK   1,0000 15 719 502,00

Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffnings-
belopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK

NOK    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   572 328,59    0,00    0,00
SEK  82 573 328,64  54 926 279,47  82 573 328,64  54 926 279,47  55 318 231,00   311 511,36   42 980,96   466 218,72   91 330,02   483 281,55
USD    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00



Summor för köp och försäljning av FRN-lånKLP-Räntebärande
Avser period: 2016-11-01 - 2016-11-30

Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffnings-
belopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK

KLP Torsdag 2016-12-08
Sida 2

Summa, SEK  82 573 328,64  54 926 279,47  55 318 231,00   311 511,36   42 980,96  1 038 547,31   91 330,02   483 281,55



Portföljrapport för KLP-Totalt 30 November 2016

KLP Onsdag 2016-12-07
Sida 1

Portföljrapport 2016-11-30 KLP-Totalt
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 1 989 702 629 59,59 % 1 668 145 799 321 556 830
Räntebärande 1 297 030 584 38,84 % 1 297 992 147 -  961 563
Likviditet inkl skuld optioner 44 785 056 1,34 %
Upplupna räntor 7 593 065 0,23 %
Totalt marknadsvärde 3 339 111 334 100,00 %

Marknadsvärde 2015-12-31 3 016 384 519
Värdeändring 2016 322 726 815 Varav insättning(+)/uttag(-)   +50 000 000

Totala avsättningar 1996-2016 1 318 431 000

Förmögenhetsutveckling utveckling 1996-05-23 - 2016-11-30 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport 2016-11-30 Emmaboda kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 31 779 130 59,59 % 26 643 289 5 135 841
Räntebärande 20 715 912 38,84 % 20 731 270 -  15 358
Likviditet inkl skuld optioner 715 298 1,34 %
Upplupna räntor 121 275 0,23 %
Totalt marknadsvärde 53 331 615 100,00 %

Marknadsvärde 2015-12-31 48 944 053
Värdeändring 2016 4 387 562 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2016 16 850 000 Andelskurs per 2016-11-30 3 695,6644
Andel i KLP per rapportdatum 1,597179892400% Antal andelar per 2016-11-30 14 430,8598

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-11-30 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport 2016-11-30 Hultsfreds kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 87 828 484 59,59 % 73 634 479 14 194 005
Räntebärande 57 252 892 38,84 % 57 295 337 -  42 445
Likviditet inkl skuld optioner 1 976 880 1,34 %
Upplupna räntor 335 169 0,23 %
Totalt marknadsvärde 147 393 425 100,00 %

Marknadsvärde 2015-12-31 135 267 450
Värdeändring 2016 12 125 975 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2016 39 009 000 Andelskurs per 2016-11-30 3 695,6644
Andel i KLP per rapportdatum 4,414151255000% Antal andelar per 2016-11-30 39 882,7948

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-11-30 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport 2016-11-30 Högsby kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 61 658 740 59,59 % 51 694 041 9 964 700
Räntebärande 40 193 580 38,84 % 40 223 378 -  29 798
Likviditet inkl skuld optioner 1 387 841 1,34 %
Upplupna räntor 235 301 0,23 %
Totalt marknadsvärde 103 475 462 100,00 %

Marknadsvärde 2015-12-31 94 962 593
Värdeändring 2016 8 512 869 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2016 26 375 000 Andelskurs per 2016-11-30 3 695,6644
Andel i KLP per rapportdatum 3,098892234400% Antal andelar per 2016-11-30 27 999,1500

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-11-30 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport 2016-11-30 Kalmar kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 68 857 050 59,59 % 57 729 028 11 128 022
Räntebärande 44 885 953 38,84 % 44 919 230 -  33 277
Likviditet inkl skuld optioner 1 549 863 1,34 %
Upplupna räntor 262 771 0,23 %
Totalt marknadsvärde 115 555 637 100,00 %

Marknadsvärde 2015-12-31 106 048 939
Värdeändring 2016 9 506 698 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2016 50 000 000 Andelskurs per 2016-11-30 3 695,6644
Andel i KLP per rapportdatum 3,460670384400% Antal andelar per 2016-11-30 31 267,8925

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-11-30 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport 2016-11-30 Landstinget i Kalmar
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 955 275 601 59,59 % 800 893 037 154 382 564
Räntebärande 622 717 009 38,84 % 623 178 665 -  461 656
Likviditet inkl skuld optioner 21 501 741 1,34 %
Upplupna räntor 3 645 504 0,23 %
Totalt marknadsvärde 1 603 139 856 100,00 %

Marknadsvärde 2015-12-31 1 423 230 450
Värdeändring 2016 179 909 407 Varav insättning(+)/uttag(-)   +50 000 000

Totala avsättningar 1996-2016 537 176 000 Andelskurs per 2016-11-30 3 695,6644
Andel i KLP per rapportdatum 48,010973463400% Antal andelar per 2016-11-30 433 789,3496

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-11-30 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport 2016-11-30 Mönsterås kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 96 653 505 59,59 % 81 033 284 15 620 221
Räntebärande 63 005 672 38,84 % 63 052 382 -  46 710
Likviditet inkl skuld optioner 2 175 517 1,34 %
Upplupna räntor 368 847 0,23 %
Totalt marknadsvärde 162 203 542 100,00 %

Marknadsvärde 2015-12-31 148 859 146
Värdeändring 2016 13 344 395 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2016 51 021 000 Andelskurs per 2016-11-30 3 695,6644
Andel i KLP per rapportdatum 4,857685931300% Antal andelar per 2016-11-30 43 890,2249

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-11-30 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport 2016-11-30 Mörbylånga kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 55 386 837 59,59 % 46 435 742 8 951 094
Räntebärande 36 105 104 38,84 % 36 131 871 -  26 767
Likviditet inkl skuld optioner 1 246 670 1,34 %
Upplupna räntor 211 366 0,23 %
Totalt marknadsvärde 92 949 977 100,00 %

Marknadsvärde 2015-12-31 85 303 034
Värdeändring 2016 7 646 943 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2016 24 500 000 Andelskurs per 2016-11-30 3 695,6644
Andel i KLP per rapportdatum 2,783674091900% Antal andelar per 2016-11-30 25 151,0871

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-11-30 Insatt kapital Avkastning

0 Mkr

20 Mkr

40 Mkr

60 Mkr

80 Mkr

20
03

-0
2-

28

20
03

-1
2-

31

20
04

-1
2-

31

20
05

-1
2-

31

20
06

-1
2-

31

20
07

-1
2-

31

20
08

-1
2-

31

20
09

-1
2-

31

20
10

-1
2-

31

20
11

-1
2-

31

20
12

-1
2-

31

20
13

-1
2-

31

20
14

-1
2-

31

20
15

-1
2-

31

20
16

-1
1-

30

Förmögenheter för perioden 2015-12-31 - 2016-11-30

0 Mkr

30 Mkr

60 Mkr

90 Mkr

12
-3

1

01
-3

1

02
-2

9

03
-3

1

04
-3

0

05
-3

1

06
-3

0

07
-3

1

08
-3

1

09
-3

0

10
-3

1

11
-3

0

Likviditet

Räntebärande
inkl uppl ränta

Aktier

Andelskursens utveckling för perioden 2015-12-31 - 2016-11-30

0 Kr

500 Kr

1000 Kr

1 500 Kr

2 000 Kr

2 500 Kr

3 000 Kr

3 500 Kr

4 000 Kr

12
-3

1

01
-3

1

02
-2

9

03
-3

1

04
-3

0

05
-3

1

06
-3

0

07
-3

1

08
-3

1

09
-3

0

10
-3

1

11
-3

0

Insatt kapital

Avkastning



Portföljrapport för KLP-Totalt 30 November 2016

KLP Onsdag 2016-12-07
Sida 9

Portföljrapport 2016-11-30 Nybro kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 72 643 268 59,59 % 60 903 354 11 739 915
Räntebärande 47 354 082 38,84 % 47 389 188 -  35 106
Likviditet inkl skuld optioner 1 635 085 1,34 %
Upplupna räntor 277 220 0,23 %
Totalt marknadsvärde 121 909 655 100,00 %

Marknadsvärde 2015-12-31 111 880 216
Värdeändring 2016 10 029 440 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2016 50 000 000 Andelskurs per 2016-11-30 3 695,6644
Andel i KLP per rapportdatum 3,650961075100% Antal andelar per 2016-11-30 32 987,2093

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-11-30 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport 2016-11-30 Oskarshamns kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 410 602 795 59,59 % 344 245 073 66 357 722
Räntebärande 267 660 290 38,84 % 267 858 722 -  198 432
Likviditet inkl skuld optioner 9 242 019 1,34 %
Upplupna räntor 1 566 935 0,23 %
Totalt marknadsvärde 689 072 038 100,00 %

Marknadsvärde 2015-12-31 632 382 464
Värdeändring 2016 56 689 573 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2016 440 000 000 Andelskurs per 2016-11-30 3 695,6644
Andel i KLP per rapportdatum 20,636390011900% Antal andelar per 2016-11-30 186 454,1699

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-11-30 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport 2016-11-30 Torsås kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 32 767 637 59,59 % 27 472 043 5 295 594
Räntebärande 21 360 291 38,84 % 21 376 127 -  15 836
Likviditet inkl skuld optioner 737 548 1,34 %
Upplupna räntor 125 047 0,23 %
Totalt marknadsvärde 54 990 523 100,00 %

Marknadsvärde 2015-12-31 50 466 484
Värdeändring 2016 4 524 040 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2016 32 500 000 Andelskurs per 2016-11-30 3 695,6644
Andel i KLP per rapportdatum 1,646861032400% Antal andelar per 2016-11-30 14 879,7395

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-11-30 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport 2016-11-30 Vimmerby kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 116 249 582 59,59 % 97 462 430 18 787 153
Räntebärande 75 779 798 38,84 % 75 835 978 -  56 180
Likviditet inkl skuld optioner 2 616 594 1,34 %
Upplupna räntor 443 629 0,23 %
Totalt marknadsvärde 195 089 604 100,00 %

Marknadsvärde 2015-12-31 179 039 691
Värdeändring 2016 16 049 913 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2016 51 000 000 Andelskurs per 2016-11-30 3 695,6644
Andel i KLP per rapportdatum 5,842560628600% Antal andelar per 2016-11-30 52 788,7771

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-11-30 Insatt kapital Avkastning

0 Mkr

50 Mkr

100 Mkr

150 Mkr

20
03

-0
2-

28

20
03

-1
2-

31

20
04

-1
2-

31

20
05

-1
2-

31

20
06

-1
2-

31

20
07

-1
2-

31

20
08

-1
2-

31

20
09

-1
2-

31

20
10

-1
2-

31

20
11

-1
2-

31

20
12

-1
2-

31

20
13

-1
2-

31

20
14

-1
2-

31

20
15

-1
2-

31

20
16

-1
1-

30

Förmögenheter för perioden 2015-12-31 - 2016-11-30

0 Mkr

50 Mkr

100 Mkr

150 Mkr

12
-3

1

01
-3

1

02
-2

9

03
-3

1

04
-3

0

05
-3

1

06
-3

0

07
-3

1

08
-3

1

09
-3

0

10
-3

1

11
-3

0

Likviditet

Räntebärande
inkl uppl ränta

Aktier

Andelskursens utveckling för perioden 2015-12-31 - 2016-11-30

0 Kr

500 Kr

1000 Kr

1 500 Kr

2 000 Kr

2 500 Kr

3 000 Kr

3 500 Kr

4 000 Kr

12
-3

1

01
-3

1

02
-2

9

03
-3

1

04
-3

0

05
-3

1

06
-3

0

07
-3

1

08
-3

1

09
-3

0

10
-3

1

11
-3

0

Insatt kapital

Avkastning





Kalmar kommun
Granskning av budgetprocessen



Innehåll

Sammanfattning ...................................................................................................................2

1. Inledning ........................................................................................................................4
1.1. Bakgrund ..................................................................................................................4
1.2. Syfte och avgränsning ..............................................................................................4
1.3. Ansvariga nämnder ..................................................................................................4
1.4. Revisionskriterier ......................................................................................................5
1.5. Metod .......................................................................................................................5

2. Budget och besparingskrav .........................................................................................6
2.1. Kalmar kommun – övergripande ...............................................................................6
2.2. Socialnämnden ........................................................................................................9
2.3. Omsorgsnämnden ..................................................................................................11
2.4. Barn- och ungdomsnämnden .................................................................................12
2.5. Bedömning .............................................................................................................14

3. Uppföljning och rapportering .....................................................................................16
3.1. Kalmar kommun – övergripande .............................................................................16
3.2. Socialnämnden ......................................................................................................17
3.3. Omsorgsnämnden ..................................................................................................17
3.4. Barn- och ungdomsnämnden .................................................................................18
3.5. Bedömning .............................................................................................................19

4. Svar på revisionsfrågor och rekommendationer ......................................................20

Bilaga 1 ...............................................................................................................................22
Intervjuade personer .........................................................................................................22
Granskade dokument ........................................................................................................22



2

Sammanfattning
Budgetprocessen är navet i kommunens styrning och resursfördelning till verksamheterna.
En väl fungerande budgetprocess och budgetföljsamhet stärker kommunens förutsättningar
för att uppnå god ekonomisk hushållning. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har
vi genomfört en granskning av budgetprocessen där den övergripande revisionsfrågan har
varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna i samband med budgetprocessen vid-
tar tillräckliga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans och ett effektivt resursutnyttjande.

Kalmar kommun bedöms ha en väl utvecklad och inarbetad budgetprocess, såväl centralt
som i granskade nämnder. Bedömningen grundar vi på att det finns en tydlig styrmodell och
tydliga styrdokument. Rutiner, tidplaner och anvisningar finns samlade i kommunens verk-
samhetshandbok. Beskrivningen av kommunens budgetprocess kompletteras även med in-
formation i den årliga budgeten. För att få fullt ut ändamålsenlig och effektiv budgetprocess
som säkerställer att uppdraget realiseras har vi noterat ett antal förbättringsområden. Våra
sammanfattande bedömningar och svar på revisionsfrågorna framgår av avsnitt 2.5, 3.5
samt avsnitt 4. Nedan följer i korthet de bedömningar granskningen har resulterat i.

Budget och besparingskrav

· Kommunens principer för resursfördelning finns inte beskrivet i något dokument. För
att öka tydligheten i budgetarbetet och transparensen borde kommunens fördelnings-
principer nedtecknas tydligare.

· Det faktum att förvaltningscheferna är underställda kommundirektören bör kunna ge
bra förutsättningar för effektiviseringsmöjligheter som är kommunövergripande.  Vi
gör bedömningen att kommunen inte utnyttjar processen med effektiviseringsförslag
och förvaltningschefsgruppens arbete fullt ut.

· Startpunkten i den formella budgetprocessen är budgetdagen. Vi noterar att inga di-
rektiv eller önskemål från kommunstyrelsen formellt har lämnats inför dagen.

· Inför budgetdialogen tar kommunledningskontoret fram underlag som innehåller om-
världsanalyser, skatteprognoser, förändringar i fördelningssystem och statsbidrag
mm. De fångar även upp signaler i nämndernas årsrapporter samt i informella dis-
kussioner med förvaltningsledningarna. Vi gör bedömningen att denna del av proces-
sen kan förtydligas och formaliseras i större utsträckning.

· Då kommunstyrelsen och nämnderna tar fram en budget för kommande år tar samt-
liga sin utgångspunkt i föregående års budget och inte i faktiskt utfall. Det finns risk
för att detta kan leda till orealistiska budgetar i de fall utfall avviker kraftigt mot bud-
get. Indirekt tas hänsyn till utfallet, men för att öka förståelsen borde en bättre dialog
mellan fullmäktige och nämnderna komma till stånd där nämnder och förvaltningar får
en bättre återkoppling i budgetarbetet.

· En förbättrad dialog och återkommande möten mellan nämndernas politiska företrä-
dare för att diskutera verksamhetsmål och prioriteringar har framförts som ett önske-
mål.

· Vi noterar att effektiviseringsmöjligheter och föreslagna åtgärder dokumenteras i vari-
erande grad och att konsekvensbeskrivningar sällan upprättas. Vi bedömer att detta
bör förbättras för att ge en bättre förankring hos nämnder och förvaltningar vilket i sin
tur leder till förbättrade förutsättningar att få önskade effekter av åtgärderna.

· En reflektion som vi gör är att budgetarbetet formellt startar relativt sent i Kalmar
kommun. Budgeten berör samtliga nämnder, och vår granskning tyder på ett behov
av ökad transparens till nämnder och förvaltningar. Om kommunstyrelsen i ett tidigare
läge gav planeringsförutsättningar och direktiv utifrån politiska mål och visioner kunde
detta vara vägledande i nämndernas arbete med sina budgetar.
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Budgetarbete på nämndsnivå

Samtliga nämnder som är berörda av granskningen har formella och väl dokumenterade pro-
cesser, riktlinjer, system och tidplaner. Kommunikation och information har inte noterats som
ett problem. Processen är i stort sett densamma i nämnderna med diskussioner och möten
som påbörjas innan budget beslutas i fullmäktige. Vi har i korthet gjort följande iakttagelser:

· Hos vissa nämnder behandlas inte äskanden formellt med beslut i nämnden. Vår
uppfattning är att äskanden bör behandlas av och beslutas om av nämnden.

· Kopplingen mellan nämndernas årsrapporter och det budgetunderlag som tas fram till
budgetdialogen är inte helt tydlig. Det är tjänstemän på kommunledningskontoret som
tar fram detta underlag och som då gör bedömningen av vad som ska tas upp. Vi
ställer oss tveksamma till denna ordning då det borde vara nämnden som tar detta
beslut vilket också stärker vår bild av att formalisera arbetet med budgetäskande/un-
derlag.

· Granskningen visar på ett varierande inslag av möjlighet för nämndernas olika en-
heter att påverka sin budget. I vissa fall upplevs åtgärder som realistiska och att de
arbetats fram av enheterna och i andra fall framförs kritik mot vissa brister i systemet
för resursfördelningen och att det är en process som sker ”uppifrån och ner”.

· Vi noterar att det råder konsensus i sättet att arbeta fram och besluta in budget inom
socialnämnden och inom barn- och ungdomsnämnden. Däremot får vi inte samma
uppfattning i omsorgsnämnden där vi upplever en oenighet i sättet att arbeta, i vilken
information som kan eller bör lämnas samt i detaljeringsgraden i internbudget.

Ekonomisk uppföljning

Bedömningen är att Kalmar kommun, med nuvarande ekonomisystem och analysverktyg har
goda förutsättningar att följa upp och kontrollera verksamheternas ekonomiska utfall. Uppfölj-
ning av utfall och avvikelser sker främst från nämnderna och kompletteras med uppföljning
av mer informell karaktär från kommunens budgetchef. Vid en situation med avvikelse från
fastlagd budget rapporteras nämndens utfall till kommunstyrelsen med tätare intervaller.
Dessa rutiner bedömer vi ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige möjlighet till en fre-
kvent uppföljning, möjlighet att agera samt möjlighet att ställa krav på åtgärder.

På förvaltningarna sker en månadsvis rapportering och genomgång av periodens utfall. Tid-
planer har kommunicerats med berörda inom förvaltningarna. Till de enheter som visar un-
derskott i förhållande till budgeten tillsätts mer stöd. Vi bedömer att detta arbetssätt skapar
möjlighet att snabbt identifiera avvikelser och initiera åtgärder. En viss kritik har framförts hos
omsorgsförvaltningen där vissa enheter efterfrågar mer stöd och en ökad förståelse för verk-
samheten. Därtill framkommer att alla inte känner sig trygga med de olika uppföljningssyste-
men som används.

Rapportering till nämnderna sker regelbundet. Till socialnämnden lämnas månadsvisa eko-
nomirapporter per verksamhetsområde. Hos omsorgsnämnden redovisar förvaltningschef
och chef för ekonomienheten utfall per verksamhetsområde vid varje sammanträde. Redo-
visningen är på en övergripande nivå där enheternas resultat inte framgår. Detta rapporteras
muntligen. För att öka transparensen gör vi bedömningen att denna rapportering kan förbätt-
ras genom enhetsvisa och dokumenterade uppföljningar. Barn- och ungdomsnämnden erhål-
ler en rapportering per enhet tre gånger per år.

Växjö 2016-11-17
Kristina Lindstedt, EY
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
Budgetprocessen är navet i kommunens styrning och resursfördelning till verksamheterna. En
väl fungerande budgetprocess och budgetföljsamhet stärker kommunens förutsättningar för
att uppnå god ekonomisk hushållning.

Med syfte att minska kostnader har Kalmar kommuns budget de senaste åren haft inslag av
generella besparingskrav. Generella besparingskrav är många gånger en mindre gynnsam
besparingsmetod eftersom den inte bygger på fakta om olika verksamheters möjlighet att
minska kostnader.

För att kunna följa och värdera de åtgärder som kommunen vidtar för att hantera den kom-
mande ekonomiska situationen har revisorerna initierat en granskning som belyser beslut och
åtgärder från politisk nivå till tjänstemannanivå och verksamhetsnivå. Granskningens övergri-
pande inriktning är att bedöma om strategier, effektiviseringar och åtgärder för att uppnå en
ekonomisk balans och ett effektivt resursutnyttjande är ändamålsenliga och realistiska.

1.2. Syfte och avgränsning
Granskningens övergripande syfte är att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna i
samband med budgetprocessen vidtar tillräckliga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans
och ett effektivt resursutnyttjande.

Granskningens övergripande syfte har brutits ned i följande delfrågor:
Ñ Hanteras budgetprocessen utifrån de riktlinjer som finns?

a) Hur är tidsplanen för budgetarbetet?
b) Vilka organ/parter medverkar i budgetprocessen?
c) Vad ligger till grund för resursfördelningen till kommunstyrelse och nämnder?

Ñ Sker beredningen så att budgeten och eventuella besparingskrav blir tillfredsställande
förankrad hos nämnderna?

Ñ Har kommunstyrelsen och nämnderna gjort någon kartläggning av effektiviseringsmöj-
ligheter? Exempelvis genom jämförelser med andra kommuner?

Ñ Har styrelsen och nämnder vidtagit åtgärder för att följa upp ekonomin på ett sätt som
snabbt identifierar avvikelser och initierar åtgärder?

Ñ Görs uppföljning av och rapportering till nämnder på ett ändamålsenligt sätt?

Ñ Har kommunen planerat en uppföljningsprocess som säkerställer åtagandets reali-
sering?

Ñ Finns det på verksamhetsnivå realistiska planer för att nå målen?

1.3. Ansvariga nämnder
Granskningen omfattar kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden, barn- och ung-
domsnämnden.
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1.4. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser,
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller
interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar
praxis eller erkänd teoribildning.

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:

Ñ Kommunallagen
Ñ Kommunfullmäktiges beslut, mål och riktlinjer för budgetprocessen

I vår bedömning av ändamålsenligheten i budgetprocessen ligger att berörda parter/organ kan
delta på ett samordnat sätt, att den tidsperiod som finns till förfogande kan anses ge utrymme
för överväganden och förankring och att det ekonomiska underlag som behövs hinner bearbe-
tas och kvalitetssäkras.

1.5. Metod
Granskningen har skett i form av genomgång av relevanta styrdokument och intervjuer
med förtroendevalda och chefstjänstemän. Dokumentstudierna har inbegripit kommunens
budget och verksamhetsplan, övergripande policydokument, fastställda rutiner och riktlin-
jer för budgetprocessen. I bilaga 1 framgår vilka specifika dokument som har granskats
och vilka som har intervjuats.
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2. Budget och besparingskrav
Följande avsnitt innehåller beskrivningar och iakttagelser från dokument och gjorda intervjuer
för respektive nämnd som ingår i granskningen. Därefter följer en bedömning.

Inledningsvis väljer vi att beskriva kommunens budgetprocess på ett övergripande plan.
Kommunens styrmodell omfattar planering och uppföljning av såväl verksamhetsmål som
rent finansiella mål. Då granskningen har sin huvudsakliga inriktning på den finansiella delen
i budgetarbetet kommer vi i det följande att bryta ut dessa delar ur styrmodellen.

2.1. Kalmar kommun – övergripande
I kommunens verksamhetshandbok finns kommunens styrmodell som beskriver planerings-
och uppföljningsprocessen samt roller och ansvar i styrmodellen. Processen beskrivs på ett
övergripande plan som sedan bryts ned i en processkarta. I styrmodellen beskrivs också in-
nehåll och inbördes förhållande mellan processens huvuddokument verksamhetsplan med
budget för kommunfullmäktige och nämnd/bolag, årsrapport för nämnd/bolag samt årsredo-
visning för fullmäktige. Kopplat till processbeskrivningen finns ett antal mer detaljerade doku-
ment såsom tidplaner, anvisningar för budgetuppföljning, budgetunderlag och ekonomisk
planering.

Budgetprocessen finns även beskriven i kommunens årliga budgetdokument.

Kommunen tillämpar en resursfördelningsmodell som bygger på befolkningsförändringar i
olika åldersgrupper. Detta innebär att budgetramarna för vissa nämnder är rörliga och räknas
utifrån antal invånare i respektive åldersgrupp. Den senaste befolkningsprognosen ligger till
grund för budgetramarna. Denna beskrivning finns återgiven i budget för 2017. Principerna
för kommunens fördelning av resurser i övrigt, det vill säga vad resursfördelningen mellan
nämnderna vilar på, finns inte beskrivet i något dokument. Det finns inte heller beskrivet vilka
komponenter som ligger till grund för beräkningar. Den föreslagna fördelningen framgår i den
årliga budgeten som visar förra årets budget och vilka justeringar, kompensationer för volym-
och kostnadsökningar, besparingar, åtgärder mm, som görs för att fastställa årets budgetra-
mar.

En startpunkt för den formella budgetprocessen är den gemensamma budgetdagen i april.
Dessförinnan har kommunen lämnat sin årsredovisning och nämnder och styrelse avlämnat
sina årsrapporter med föregående års utfall och kommentarer. Denna information är en viktig
input i budgetarbetet. Viktig information och underlag till budgeten erhålls också från nämn-
dernas ordförande via deras engagemang i kommunstyrelsen, fullmäktigegrupper och ordfö-
randegruppen. I dessa grupper diskuteras aktuella frågor som också får bäring på budgetar-
betet.

I Kalmar kommun är förvaltningscheferna underställda kommundirektören. Vid våra intervjuer
framkommer en inte helt enhetlig bild av gruppens funktion och ansvar. Intentionen är att ar-
beta mer kommunövergripande, men att kommundirektören numera är förvaltningschefernas
formella chef har inte lett till någon skillnad i det praktiska arbetet. Viljan att samordna kom-
munens verksamheter framkommer även i intervjuerna, emedan det också framkommer att
gruppens faktiska och praktiska funktion är mindre tydlig och att ”stuprörstänkanden” fortfa-
rande finns kvar. Det framförs att detta är en rådgivande diskussionsgrupp till kommundirek-
tören, för förankring av beslut och beredningsorgan, men inget beslutsorgan. Förvaltnings-
chefsgruppen är inte delaktig i fördelning av den totala budgeten, men kommer med förslag
på möjliga effektiviseringar och för att undersöka vidare om det finns möjlighet till effektivise-
ringar.
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Respektive nämnds internbudget antas av nämnden efter fullmäktiges beslut, senast den 1
november. Vi behandlar nämndernas hantering budget i särskilda avsnitt nedan.

Budgetprocessen

Budgetdagen

Budgetdagen (även benämnd budgetdialogen) är en dag där kommunledningen får tillfälle att
informera om förutsättningar för kommande år och inhämta information och underlag från
nämnderna inför kommande budgetarbete. De som deltar vid denna dag är kommunstyrel-
sens arbetsutskott, och under 2016 även personer för de partier som inte är representerade i
arbetsutskottet. Till dagen bjuds förvaltningschefer in och tillsammans med sitt presidium be-
stämmer de om presidet skall delta.

Inför dagen upprättas en agenda som sänds till förvaltningschefer. Därtill har kommunled-
ningen skickat ut en mall till alla nämnder för att få en enhetlig struktur på den information
som ska lämnas. Av mallen för presentation framgår utgångspunkterna för dagen, vilka som
deltar, hur lång tid som finns till förfogande samt att den information som lämnas i första
hand ska avse verksamheten, och inte ha tyngdpunkt på ekonomi. Innehållet i presentat-
ionen ska bland annat visa vad som är aktuellt, nedbrutna mål, verksamhetens utmaningar
och eventuella förslag på mål på fullmäktigenivå. En gemensam mall för presentationen har
upprättats.

Agendan och mallen upprättas av tjänstemän från kommunledningskontoret. Det har inte gått
ut några direktiv eller frågor från kommunstyrelsen om vilken information som ska samlas in.
Vid intervjuer framkommer att man har olika uppfattningar om vilka direktiv som gått ut till för-
valtningscheferna, men det verkar klart att underlagen från nämnder och deras förvaltningar
varit mer beskrivande och inte konkretiserade i bedömda ekonomiska konsekvenser. Oppo-
sitionen är starkt kritiskt till detta, emedan majoriteten hävdar att det går att få uppgifterna
från ekonomerna.

Underlag till budgetdagen får politikerna från kommunledningskontorets ekonomer som sam-
manställer information kring skatteprognoser, bedömningar kring volymökningar, föränd-
ringar i verksamheten mm. Dokumentet benämns ”Budgetunderlag 2017-2019”. Av doku-
mentet framgår principerna för budgetmodellen och vad som är styrande i budgetarbetet
såsom god ekonomisk hushållning och system för kommunalekonomisk utjämning. Därtill in-
nehåller dokumentet en omvärldsanalys och en beskrivning av system för kommunalekono-
misk utjämning och LSS-kostnader. Utifrån dessa faktorer beräknas sedan budget för kom-
mande år. Utgångspunkten är föregående års budget och ekonomiska planering som uppda-
teras efter bedömda faktorer. Att utgå ifrån föregående års budget görs delvis för att det är
tekniskt enklare att göra beräkningar utifrån tidigare anslag, men bedöms också vara en
lämplig utgångspunkt då tidigare års faktiska utfall i och med justeringar får en direkt påver-
kan på budgeten.

Budgetunderlaget innehåller även en sammanställning av nämndernas inspel till budgetpro-
cessen, varav de flesta anges med en bedömd kostnad. Denna information samlas in lö-
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pande och fångas även upp i årsrapporter. Någon formell äskandeprocess finns inte. Slutli-
gen summeras de beloppssatta äskanden i den årliga driftsbudgeten. Summeringen över-
ensstämmer inte med de beloppssatta behov som nämnden uppgett då dessa ses som all-
männa inspel för att ge en bild av behoven och inga skarpa äskanden.

Budgetberedning

Efter budgetdagarna har majoriteten och oppositionen separata budgetberedningar. Majorite-
ten träffar ordförandegrupperna och har en plan för vilka de vill träffa. Ekonomer från kom-
munledningskontoret deltar alltid och i fall frågor rör personal och organisation kopplas även
fackliga organisationer in. Oppositionen träffas vid särskilda möte och har även de möjlighet
att träffa ekonomerna, vilket enligt intervjuerna inte är vanligt. Såväl majoritetens som oppo-
sitionens möten har kallelse och dagordning, men är till sin natur informella utan protokoll.

Majoriteten bereder ett förslag på budget. Oppositionen lägger inte fram ett eget budgetför-
slag, utan tar ställning till det förslag som majoriteten presenterar. Oppositionen upplever att
det är svårt att ta ställning till detta förslag och göra en budgetreservation på den korta tid
som de har från att budget presenteras till att besluta fattas. Majoriteten å sin sida hävdar att
oppositionen har samma tid på sig att arbeta fram ett eget budgetförslag.

Utgångspunkten för budgeten är föregående års verksamhetsplan med budget för kom-
mande år samt ekonomiska planering för de två efterföljande åren. Denna uppdateras sedan
efter demografiska förändringar, utveckling av skatteunderlag, bedömda volym- och kost-
nadsökningar samt övriga kända förutsättningar. Fördelning sker efter regelverk, behov och
politiska prioriteringar.  De politiska prioriteringarna uppges vara tydliga där nämnder och för-
valtningar även har stöd i att den ekonomiska planeringen alltid omfattar tre år.

Kalmar kommun arbetar med generella besparingskrav vilka benämns ”Stabil ekonomi” i
budget för 2017. Kommunfullmäktige har beslutat om ett generellt besparingskrav på 1 % för
alla nämnder, med undantag av omsorgsnämnden som i ramjusteringen undantogs från
detta krav. Dessförinnan uppges majoriteten tillsammans med ordförandegruppen ha disku-
terat möjligheter och konsekvenser att genomföra dessa besparingar där även vissa förslag
till besparingar framkommit.

Effektiviseringsmöjligheter har dokumenterats i varierande grad och konsekvensbeskriv-
ningar upprättas sällan. Som exempel kan nämnas rätt till heltid vara ett beslut som ska han-
teras inom nuvarande ramar. Effekten av koncentrerad administration har utretts avseende
hur mycket besparingspotential som kan föreligga, men har inte åsatts någon prislapp. Detta
sker nu succesivt och uppges per automatik leda till besparingar inom det generella bespa-
ringskravet.

Nämnden anses vara den som är bäst på att prioritera i sin verksamhet och i kommunstyrel-
sens budgetförslag finns därför inga förslag på hur besparingar görs. Givetvis ska de förhålla
sig till givna ramar och uppdrag samt beslutade prioriteringar.

När det sammantagna budgetförslaget ska tas fram och fördelas är inte nämnder och förvalt-
ningar delaktiga. Nämndernas förutsättningar bedöms ha fångats upp i ett tidigare skede.
Fördelningen har således inte förankrats hos nämnderna först, vilket inte vid våra intervjuer
uppfattats som ett problem utan snarare att budgeten är ett faktum att förhålla sig till.
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Information om majoritetens budgetförslag

Under maj månad informeras de fackliga organisationerna enligt MBL och därefter håller ma-
joriteten presskonferens och oppositionen informeras.

Beslut i kommunstyrelsen

Efter slutligt beredande i kommunstyrelsens arbetsutskott fattar kommunstyrelsen beslut om
förslag till budget. Detta sker under juni månad.

Beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar beslut om budget och ramfördelning i juni.

I förekommande fall tas en tilläggsbudget under november/december. Detta är ingen formali-
serad process utan ses endast som en uppdatering av tidigare budget. Som exempel kan
nämnas tillägg utifrån särskilda satsningar som bygger på prognoser på ett ekonomiskt bra
utfall för kommunen.

2.2. Socialnämnden
Socialnämnden har fastställt en årscykel för nämndens verksamhetsplanering och uppfölj-
ning. Denna finns att tillgå i socialförvaltningens verksamhetshandbok. Därtill finns en tidplan
som är väl kommunicerad med samtliga berörda inom förvaltningen.

Förvaltningen upplever att de har god kunskap om kommunens styrmodell och de centralt
beslutade tidplanerna. Förvaltningsekonomen deltar i kommunens ekonomigrupp där tidplan
och eventuella förändringar diskuteras. I denna kommunövergripande förvaltningsgrupp för-
söker man också likforma ekonomistyrningen i kommunen, exempelvis genom att likforma
verksamhetsplaner och ser även över budgetprocessen för de olika nämnderna.

Under juni månad fastställer kommunfullmäktige budget för kommande år. Detta föregås av
ovanstående informationsmöten och budgetberedning. Även inom socialnämnden diskuteras
kommande års budget vid ett flertal tillfällen innan den kommunala budgeten är fastställd.
Som exempel kan nämnas enhetschefsträffar som sker fem gånger per år.

Budgetarbetet i praktiken

Budgetprocessen inleds redan i februari i samband med färdigställande av årsrapporten. I ett
avsnitt i årsrapporten, framtidsavsnittet, beskrivs verksamhets- och volymförändringar vilket
sedan ligger till grund för kommande verksamhetsplanering. Enhetschefer och verksamhets-
chefer är involverade i arbete med att ta fram detta material. Beskrivningen av framtiden är
verbal och kompletteras med beräknade kostnadsökningar till följd av ökningar inom LSS-
verksamheten. Detta ska ses som ett äskande inför kommande års budget. Nämnden är inte
inblandad i äskandet mot kommunstyrelsen. Detta görs av tjänstemän och nämnden förutsät-
ter att de är i linje med beslutade mål och prioriteringar. Ordföranden får information om vad
om har äskats i samband med mötet med beredning/ordförandegruppen.

Nämndens budgetarbete påbörjas således före det att kommunens slutliga budgetfördelning
är gjord. Förutsättningarna är till stora delar redan kända då kommunens verksamhetsplan
för kommande år även omfattar en plan för de två påföljande åren. Sparbetingen är också
kända sedan tidigare.
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Ett viktigt styrinstrument för socialnämnden är Kostnad per brukare. Måttet, som beräknas
efter en standardiserad metod, bedöms var ett bra mått där varje individs insats kartläggs
och där varje insats kopplas ihop med det ekonomiska utfallet. På detta sätt får varje insats
ett pris som sedan kan jämföras mellan enheter och mellan kommuner. I april presenteras
Kostnad per brukare för enhetschefer som diskuterar detta och upprättar en handlingsplan
med KPB som grund. I analysen som görs med ekonomer tillsammans med enhetscheferna
ges signaler kring vad som verksamheten kan åtgärda, exempelvis där Kalmar ligger högt i
jämförelse med andra kommuner och var det finns utrymme för besparingar.

Efter att fullmäktige har fattat beslut om budget sker en ramfördelning mellan nämndens
verksamhetsområden. Enheterna åläggs inga generella besparingskrav utan en bedömning
görs av vad respektive enhet har för möjlighet att genomföra besparingar. I diskussioner
kring ramfördelningar deltar verksamhetschef, ekonom och enhetschef.

Fördelning av budget, beslut och kommunikation

Den totala driftbudgetramen tilldelas nämnden från kommunfullmäktige. Vid intervjuerna
framkommer synpunkter på att hur resursfördelning mellan nämnderna görs inte är helt tyd-
lig. Förvaltningen har inte klart för sig varför vissa äskande bifalls, och vad de bygger fördel-
ningen på. En uppfattning som framkommer är att det inte alltid känns förankrat i verklig-
heten och att det saknas konsekvensanalyser över alla beslut som tas. Denna bild förstärks i
nämndens budget för 2016 som på flera ställen tar upp osäkerheten i att föreslagna bespa-
ringar kommer att ge beräknad effekt.

Täckning för volymökning inom funktionshinderomsorgen ges efter faktisk ökning och enhet-
erna får budgetmedel när den faktiska ökningen sker. Så har även varit fallet tidigare, med
den skillnaden att budgeten nu ligger centralt hos kommunen och inte som tidigare centralt
hos socialnämnden.

Utifrån givna budgetramar som erhållits från fullmäktige, upplevs de prioriteringar och förslag
till effektiviseringar som beslutas av i socialnämnden som realistiska och tillräckligt detalje-
rade. De har huvudsakligen arbetats fram från förvaltningen och kommer inte från nämnden.
I något fall uppges man fattat beslut som inte går att realisera på grund av att man har stött
på hinder som de inte räknat med, exempelvis juridiska faktorer, men detta uppges vara un-
dantag.

Nämnden kommer in i budgetprocessen efter det att fullmäktige har beslutat om kommunens
sammantagna budget. Från och med augusti till november diskuteras internbudgeten på
varje nämndssammanträde. Vid novembersammanträdet presenteras ett slutligt förslag som
sedan fastställs i december. Ordförande upplever att det är konsensus i fördelning av bud-
get. Resursfördelningen som sker från kommunstyrelsen och som ligger till grund för ramför-
delning mellan nämnderna upplever ordförande som transparant och tydligt. Denna uppfatt-
ning delas som nämnts ovan inte av samtliga intervjuade.

En svårighet som tas upp vid våra intervjuer de snabba förändringar som idag sker i omvärl-
den. Det kan även komma sen information eller förändrade förutsättningar från centrala orga-
nisationer som SKL. För att kunna göra erforderliga förändringar i budget och att fatta beslut
framkommer ett behov av att snabbare skaffa fram information och att ha en bättre flexibilitet
och framförhållning i möten mm.



11

2.3. Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens budgetprocess följer i stort sett socialnämndens process. Förvaltningens
arbete med budgeten påbörjas innan kommunfullmäktige fattat beslut om budget. Även om-
sorgsförvaltningen upplever att de har tillräckligt med information för att starta arbetet. Förut-
sättningarna är kända, mycket till följd av att det föreligger en treårsplan. Därtill kommer att
nämndens ordförande är med i kommunens ordförandegrupp och i fullmäktigegruppen och
därigenom får information om förutsättningar, förändringar och politiska prioriteringar.

Kalmar kommuns resursfördelningssystem bygger som nämnts ovan på befolkningsföränd-
ringar i olika åldersgrupper. Nyckeltal hämtas från kommun- och landstingsdatabasen
Kolada. Detta ger effekten att budgetramarna för omsorgsnämnden baseras på volym och
rörliga faktorer. Omsorgsnämndens eget system för fördelning av resurser utgår ifrån bedömt
behov av timmar och är ett rörligt system. Bedömning av timmar utgår ifrån det de vid budge-
tens upprättade faktiskt beviljade hemtjänsttimmarna och för enheter med särskilda boenden
utifrån en fast kostnad per plats och antal platser med, vid behov, möjlighet till förstärkning
för extra vårdtyngd.  Beräkningen av resursbehov inom hemtjänsten görs efter en schabloni-
serad månadslön varför vissa avvikelser naturligt uppkommer.

Inför den budgetdialog som sker i april och som beskrivits ovan har förvaltningens tjänste-
män kommunicerat behov av resurser till kommunledningskontoret, dels genom framtidsav-
snittet och dels via andra kontakter med tjänstemän. I vissa fall begär kommunledningen in
kompletteringar från förvaltningen. Innan budgetdialogen stämmer förvaltningschefen av för-
slag på resursbehov med nämndens ordförande som sedan är med vid budgetdialogen. Poli-
tiska prioriteringar uppges vara tydliga och man har enats om mål för verksamheten.  Vid
våra intervjuer framkommer att det finns viss kritik från oppositionen att nämndens roll mot
förvaltningen kan förstärkas och att diskussioner kring mål och prioriteringar kan bli bättre.
Här håller inte majoriteten med, de lämnar information i den mån det är möjligt.

Budgetarbetet i praktiken

Det praktiska arbetet med planering inför kommande år börjar redan i årsrapporten med
framtidsavsnittet. Principerna för fördelning av resurserna är sedan tidigare fastställda och är
det som styr. Tidigare perioders utfall för varje enskild enhet är inte ett underlag i själva bud-
getarbetet. I de fall enheter har svårigheter med budgetföljsamheten får de enligt förvaltning-
ens centrala ekonomer stöd så att de kan hålla sig inom givna budgetramar.

Efter att kommunstyrelsens majoritet har presenterat sitt förslag i maj påbörjar tjänstemän på
omsorgsförvaltningen sitt arbete med att ta fram en internbudget i enlighet med resursfördel-
ningssystemet. Förvaltningen har ett uppstartsmöte där ledningsgruppen och förvaltningens
centrala ekonomer deltar. Detta möte har föregåtts av möten med enhetschefer som då har
en möjlighet att framföra synpunkter. De har dock ingen möjlighet att påverka budgetens to-
tala storlek då det är volymer och resursfördelningsprinciper som styr. Inom given budgetram
lägger enhetscheferna sin budget och planerar sin verksamhet. Vid några intervjuer fram-
kommer att vissa enhetschefer upplever att deras möjlighet till påverkan i princip är obefint-
lig. De ställs inför faktum, oavsett vilka behov av exempelvis utbildning som finns. Förvalt-
ningens ekonomer framhåller att då tre enhetschefer nu sitter i ledningsgruppen har påver-
kansmöjligheterna ökat och med lite framförhållning kan de också påverka principerna för
fördelning av resurser.

Vissa enhetschefer framför även kritik mot brister i fördelningen såsom att ingen ersättning
erhålls för tid att förflytta sig mellan omsorgstagare, att ersättning för så kallad dubbelbeman-
ning behöver ses över och att den schablonberäknade lönekostnaden försvårar för enhets-
cheferna. Ytterligare oklarhet som framförs är att den procentuella buffert som läggs in i be-
räkningar varierar mellan enheter och att det inte klart framgår vad som påverkar denna. Vid
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vår faktakontroll framförs av förvaltningen att kostnader för dubbelbemanning nu ersatts fullt
ut och att enheterna i övrigt ersätts med en högre schablonkostnad per timme än den fak-
tiska. På detta sätt menar man att enheterna ersätts för tid utöver faktiska hemtjänsttimmar.
Den procentuella buffert har enhetscheferna själva beslutat om och lagt in.

Omsorgsförvaltningen använder ett planeringsverktyg som kallas bemanningsbalansen. Be-
manningsbalansen är enligt uppgift frivillig för enhetscheferna att använda. Denna excelmall
utgår ifrån schemalagd tid och kan utgöra ett stöd till enhetscheferna i planering av sin verk-
samhet. Vid vissa intervjuer har framkommit kritik mot att denna mall inte är optimal, dels på
grund av den schablonberäknade månadslönen och dels på grund av att den inte av alla
känns fullt ut tillförlitlig.

Fördelning av budget, beslut och kommunikation

För att inte påverka grunderna i resursfördelningen försöker nämnden undvika riktade bespa-
ringskrav i verksamheten som rör den operativa verksamheten. Detta har förkommit tidigare
såsom förändringar i träffpunktsverksamheten. Besparingskrav läggs på övrig verksamhet,
exempelvis administration. Dessa besparingar har redovisats för och beslutas om av nämn-
den (ON 2015/0043 ”Utredning om den framtida inriktningen och omorganisation för om-
sorgsförvaltningen i Kalmar kommun 2015-2018). Underlaget ger en beskrivning av nuläget,
vilka åtgärder som kan vidtas och hur stora de ekonomiska konsekvenserna beräknas bli. Ut-
över denna utredning har inga övriga förslag dokumenterats. Enhetscheferna har inte fått i
särskilt uppdrag att se över vilka besparingsåtgärder som är möjliga. Budgetarbetet upplevs
från flera håll ske ”uppifrån och ner”, det vill säga budget läggs från centralt håll och fördelas
till enheterna.

Nämndens budget påverkas av åtgärder som beslutas om av kommunfullmäktige.  Vid inter-
vjuer framkommer kritik mot att vissa av dessa beslut tas utan en ordentlig och dokumente-
rad konsekvensanalys.

Förvaltningschefen och nämndens ordförande träffas regelbundet. Vice ordförande deltar
inte alltid vid dessa träffar utan har enligt uppgift uttryckt att han säger till när han behöver
information. Mot detta står uppgifter från oppositionen om att det inte är samma informations-
flöde till oppositionen som till majoriteten. Det sker en genomgång av ekonomi med opposit-
ionen som kvalitativt håller samma mått som majoritetens, men där de upplever att kvantita-
tiva uppgifter inte är desamma.

Tjänstemän vid förvaltningen tar fram en verksamhetsplan vari den ekonomiska budgeten
finns (internbudget). Detaljeringsgraden i denna internbudget uppfattas olika och har hittills
varit på en väldigt övergripande nivå. Vid våra intervjuer framkommer synpunkter på att bud-
geten nu är mindre konkret med ”färre siffror och mer text”. Förvaltningen tittar nu på andra
nämnders internbudget och funderar nu på att öka detaljeringsgraden. Vi har också vid några
av våra intervjuer noterat att den totala budgeten för året inte är känd av alla enhetschefer
vid årets ingång. Det framkommer också önskemål om ett tidigare beslut om budget per en-
het för att kunna få optimala möjligheter att infria det budgetmässiga förutsättningarna.

Vid nämndens möte i november lämnar tjänstemän information kring internbudgeten, men då
presenteras inget färdigt förslag. Den slutliga internbudgeten tas i december, och förslaget
skickas då ut tillsammans med kallelsen till mötet.

2.4. Barn- och ungdomsnämnden
Fördelning av budget till barn- och ungdomsnämnden sker utifrån en rörlig budgetram som
baseras på antalet elever och en elevpeng. Elevpengens storlek är fastställd av fullmäktige
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och baseras på undervisningstid och stadium. Antalet barn är en rörlig faktor men nämnden
upplever att det är bra precision i de bedömningar och prognoser som görs på förvaltningen.
Däremot upplever de att det inte är helt tydligt vad beloppet som fördelas per barn bygger
på, men antar att den troligtvis är baserad på historisk data, det vill säga kommunens budget
bygger på föregående år med tillägg och avdrag för kända förändringar.

Budgetarbetet i praktiken

Årsredovisningen och framtidsavsnittet är startpunkten i budgetprocessen. Vid nämndens
möte i februari föredrar tjänstemän årsredovisning, prognos, förändrade förutsättningar och
planerade budgetäskande. Ett förslag till äskande tas fram av tjänstemännen. Äskandet byg-
ger på en dokumenterad analys över förändringar och effektiviseringsmöjligheter som be-
döms föreligga. I denna analys görs även jämförelse med andra kommuner.  Nämnden får
detta förslag, diskuterar det och återkommer till tjänstemän om de förändringar de anser bör
göras.

Budgetäskandet har föregåtts av att enheterna har informerat om uppskattat elevantal inför
vår- och hösttermin. Detta sker till förvaltningsledningen, men inte till nämnden då detalje-
ringsgraden uppges hade blivit alldeles för stor. Det finns flera kontaktytor och informations-
tillfällen i form av budgetmöten och löpande resursdialoger med kontaktekonomer knutna till
förvaltningens central enhet och rektorerna. Den budgetuppföljning som sker i samband med
bokslutet ger också underlag i planeringsarbetet. Det finns även en arbetsgrupp bestående
av ekonomer och rektorer där ekonomiska frågeställningar och budgetfrågor diskuteras.
Dessa träffas vid behov.

Nämndens ordförande deltar i ordförandegruppen och fullmäktigegruppen och får därmed
information om hur arbetet med budgeten fortskrider. Innan den offentliggörs erhåller majori-
teten förslaget och har då möjlighet att uttrycka sin åsikt och att säkerställa att budgeten är i
linje med vad som diskuterats. Efter presentationen får oppositionen ta del av budgetförsla-
get som sedermera tas i fullmäktige i juni.

Vid våra intervjuer har framkommit att tidplanen kan upplevas som tight med budgetdialogen
i april och beslut om budget i juni. Ett förslag som har diskuterats är att ha flera återkom-
mande möten för att diskutera verksamhetsmål och prioriteringar. Detta skulle öka förståelse
byggas för varandras verksamheter och vilka prioriteringar som måste göras vilket i sin tur
skulle leda till ett effektivare och ett mer förankrat budgetförslag. Kommunfullmäktige beslu-
tar om en budget, vilken innehåller generella besparingsförslag. Det är enligt de intervjuade
bara att förhålla sig till. I vissa fall har de upplevt att det är svårare att få ett beslut om kon-
kreta åtgärder, såsom exempelvis förändringar i reducerade avgifter som skulle ge högre in-
täkter och slippa besparingar, och lättare att fatta beslut om generella krav.

Fördelning av budget, beslut och kommunikation

Efter att fullmäktige har beslutat om budgeten arbetar tjänstemän fram en fördelning av me-
del till de olika enheterna. Det är ett flertal parametrar som påverkar budgeten såsom elev-
peng, lokalpengar, skolskjuts mm. Elevpengen som fördelas till enheterna är separata be-
lopp, därefter indelade i grundbelopp och grundbelopp med särskild beräkningsgrund (socio-
ekonomiska faktorer). Tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd söks separat av varje
enskild rektor och beviljas efter behov. Beslutade tilläggsbelopp ingår i budgetramen. Re-
sursfördelningar till förskolor och grundskolor utgår ifrån principer som barn- och ungdoms-
nämnden fastställt och i detta skede deltar inte rektorerna vilket de uppger inte ha något be-
hov av. Budgetramen för enheterna är rörlig, om barnantalet stiger ökar även tilldelad bud-
get. När fördelningen har gjorts till enheterna framkommer eventuella behov av besparingar
för desamma.
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Kontinuerligt sker diskussioner med nämndens presidium för att förankra de besparingar
som måste göras, vilket ofta resulterar i en minskning av elevpeng. Budgeten bereds sedan
av majoriteten i nämnden. I intervjuerna lyfts funderingar på att hela nämnden skulle vara
med i diskussionerna för att effektivisera processen. Budgetförslaget lämnas efter framförda
förändringar tillbaka till administrationen som färdigställer förslaget och lämnar det till nämn-
den för slutgiltigt beslut.

Den slutliga fördelningen mellan enheterna läggs in i en excelfil som rektorerna upplever
som ett bra stöd. Personalbudgeten finns tillgänglig redan under sommaren och i systemet
Hypergene finns budgeten även på personnivå. Intervjuerna visar att det föreligger en trans-
parens i på vilka grunder fördelningen sker men inte de enskilda orsakerna till att vissa en-
heter tilldelas högre eller lägre resurser än andra. Dessa enskilda faktorer är inget som en-
heterna uppger sig ha behov av att veta. Faktorer för tilldelning av budget meddelas rektor
på andra sätt, exempelvis genom beräkningsunderlag för SALSA.

Besparingar läggs oftast ut med en generell procentsats av elevpengen. Detta görs efter
analys av vad förvaltningen centralt kan spara. Förvaltningen menar att, med gällande re-
sursfördelningssystem som tar hänsyn till olika socioekonomiska förhållanden, barn med sär-
skilda behov etc gör den generella procentsatsen att det ändå läggs besparingar utifrån en-
hetens särskilda förutsättningar. I vissa fall sker riktade besparingar för särskilda åtgärder.
Som exempel kan nämnas en reducering av strategiska medel, då besparingskrav istället för
att generellt fördelas ut, lades på den central nivå. Det har förekommit att enheterna har dis-
kuterat och fört fram förslag på vilka besparingskrav som skulle kunna vidtas, men att de
upplever att dessa förslag inte alltid får genomslag.

När budgetramen har fördelats per enhet inom förvaltningen är det rektor som fördelar sin
egen budget. Rektorerna styr sin egen budget och beslut om hur och var eventuella bespa-
ringar ska ske överlåts därmed till respektive rektor. Budgeten ska inom tre veckor tas upp i
lokal samverkansgrupp och av vissa enheter lämnas information även till föräldraråd. Därutö-
ver sker information till enheternas personal på bland annat arbetsplatsträffar.

2.5. Bedömning
Kalmar kommun bedöms ha en väl utvecklad och inarbetad budgetprocess, såväl centralt
som i granskade nämnder. Bedömningen grundar vi på att det finns en tydlig styrmodell och
tydliga styrdokument. Rutiner, tidplaner och anvisningar finns samlade i kommunens verk-
samhetshandbok. Beskrivningen av kommunens budgetprocess kompletteras även med in-
formation i den årliga budgeten.

Kommunens resursfördelningsmodell, principerna för fördelning av kommunens resurser
mellan nämnder eller vilka komponenter som denna vilar på finns inte beskrivet i något doku-
ment. För att öka tydligheten i budgetarbetet och transparensen borde kommunens fördel-
ningsprinciper nedtecknas tydligare. Våra intervjuer med företrädare från förvaltningarna
stödjer denna bedömning.

Det faktum att förvaltningscheferna är underställda kommundirektören bör kunna ge bra för-
utsättningar för effektiviseringsmöjligheter som är kommunövergripande.  Vi gör bedöm-
ningen att kommunen inte utnyttjar processen med effektiviseringsförslag och förvaltnings-
chefsgruppens arbete fullt ut. Detta grundar vi på att det då skulle vara högst osannolikt att
alla nämnder, med årets undantag hos omsorgsnämnden, får samma procentuella bespa-
ring. Våra erfarenheter från besparingsarbete är att generella och ospecificerade s.k. ”ost-
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hyvlar” i lägre utsträckning är förankrade och därmed riskerar att få sämre och mindre be-
ständiga effekter. Hos vissa nämnder kan det dessutom finnas en större potential till bespa-
ringar som kommunen kan gå miste om.

Startpunkten i den formella budgetprocessen är budgetdagen. Kommunledningen får genom
denna dag goda förutsättningar för att skaffa underlag till kommande budgetarbete. Förut-
sättningarna förstärks av en bra struktur och att agenda och mallar skickas ut i förväg. På
detta sätt tillser ledningen att adekvat information erhålls. Vi noterar att det är tjänstemän
som styr upplägget för budgetdagen och att inga direktiv eller önskemål från kommunstyrel-
sen har lämnats. Det råder olika uppfattningar om vilka direktiv som har gått ut i samband
med budgetdagen. Oenigheten gäller var tyngdpunkten ska ligga. Utgångspunkten sägs vara
verksamheten, vilket vi bedömer vara en naturlig grund. Vi har svårt att förstå orsaken till att
uttryckligen inte ha tyngdpunkt på ekonomin, då det är en förutsättning för verksamheten.
Därtill ska noteras att kommunen själva har beslutat att ekonomi i balans är av överordnad
betydelse.

Inför budgetdialogen tar kommunledningskontoret fram underlag som innehåller omvärldsa-
nalyser, skatteprognoser, förändringar i fördelningssystem och statsbidrag mm. De fångar
även upp signaler i nämndernas årsrapporter samt i informella diskussioner med förvalt-
ningsledningarna. Vi gör bedömningen att denna del av processen kan förtydligas och forma-
liseras i större utsträckning.

Då kommunstyrelsen och nämnderna tar fram en budget för kommande år tar samtliga sin
utgångspunkt i föregående års budget och inte i faktiskt utfall. Det finns risk för att detta kan
leda till orealistiska budgetar i de fall utfall avviker kraftigt mot budget. Vi har förståelse för att
det i praktiken är ett enklare sätt att arbeta fram budgeten, och att hänsyn till utfall tas i och
med de justeringar som görs för kända och bedömda faktorer. I våra intervjuer noterar vi
dock att fokus på föregående års budget är stort och att det i några fall upplevs som en tvek-
sam utgångspunkt. Indirekt tas hänsyn till utfallet, men för att öka förståelsen för detta borde
en bättre dialog mellan fullmäktige och nämnderna komma till stånd där nämnder och förvalt-
ningar får en bättre återkoppling i budgetarbetet.

En förbättrad dialog och återkommande möten mellan nämndernas politiska företrädare för
att diskutera verksamhetsmål och prioriteringar har framförts som ett önskemål. På detta sätt
skulle en bättre förståelse byggas för varandras verksamheter och vilka prioriteringar som
måste göras. Detta skulle i sin tur leda till ett effektivare och mer förankrat budgetförslag. Vi
ställer oss bakom detta förslag.

Vi noterar en oenighet i kommunstyrelsen kring arbetet med budgeten där företrädare för
majoriteten och företrädare för oppositionen inte är ense om hur budgeten på bästa sätt be-
arbetas.

Vi noterar vidare att effektiviseringsmöjligheter och föreslagna åtgärder dokumenteras i vari-
erande grad och att konsekvensbeskrivningar sällan upprättas, vilket bekräftas i våra inter-
vjuer med förvaltningar. Vi bedömer att detta bör förbättras för att ge en bättre förankring hos
nämnder och förvaltningar vilket i sin tur leder till förbättrade förutsättningar att få önskade
effekter av åtgärderna.

En reflektion som vi gör är att budgetarbetet formellt startar relativt sent i Kalmar kommun.
Detta mot bakgrund av att budgetdagen är i april. Vi noterar att det därefter förekommer in-
formella diskussioner men inte att budgetförslaget återremitteras till nämnderna. Enligt kom-
munallagen ska ärenden till kommunfullmäktige beredas och de som berörs ska ha möjlighet
att uttala sig om förslagen. Budgeten berör samtliga nämnder, och vår granskning tyder på
ett behov av ökad transparens till nämnder och förvaltningar. Detta skulle dessutom kunna
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resultera i en större acceptans och mer förankrade åtgärder. Om kommunstyrelsen i ett tidi-
gare läge gav planeringsförutsättningar och direktiv utifrån politiska mål och visioner kunde
detta dessutom vara vägledande i nämndernas arbete med sina budgetar.

Samtliga nämnder som är berörda av granskningen har formella och väl dokumenterade pro-
cesser, riktlinjer, system och tidplaner. Kommunikation och information har inte noterats som
ett problem. Processen är i stort sett densamma i nämnderna med diskussioner och möten
som påbörjas innan budget beslutas i fullmäktige. Nämnder och förvaltningar upplever att de
har tillräcklig information för att starta upp arbetet dels beroende på att kommunen arbetar
med treårsplaner och dels för att det finns flera forum där information erhålls.

Samtliga nämnder lyfter fram framtidsavsnittet i årsrapporten som ett centralt underlag i bud-
getarbetet. Detta ses också som ett äskande av resurser inför kommande år. Socialnämn-
dens äskande inför kommande år, om än i informell form, görs av tjänstemän och behandlas
inte av nämnden. Ordförande får informationen informellt och nämnden förutsätter att detta
är i linje med beslutade mål och prioriteringar. I övriga nämnder sker en avstämning hos ord-
föranden. Vår uppfattning är att äskanden bör behandlas av och beslutas om av nämnden.
Kopplingen mellan nämndernas årsrapporter och det budgetunderlag som tas fram till bud-
getdialogen är inte helt tydlig. Det är tjänstemän på kommunledningskontoret som tar fram
detta underlag och som då gör bedömningen av vad som ska tas upp. Vi ställer oss tvek-
samma till denna ordning då det borde vara nämnden som tar detta beslut vilket också stär-
ker vår bild av att formalisera arbetet med budget äskande/underlag.

Inom socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden har intervjuerna visat att budget och
planerade åtgärder upplevs som realistiska och att de arbetats fram av enheterna som har
möjlighet att påverka. Inom omsorgsförvaltningen har framkommit synpunkter från vissa en-
hetschefer att deras möjligheter att påverka budgeten är obefintlig och att chefer ställs inför
faktum. Därtill framförs kritik mot vissa brister i systemet för resursfördelningen och att det är
en process som sker ”uppifrån och ner”. Kritiken som lämnas kan få negativa effekter på en-
heternas möjligheter att uppnå de besparingskrav som åläggs dem och vi bedömer att det
föreligger ett behov av en bättre dialog och kommunikation mellan central förvaltning och en-
heterna.

Vi noterar att det råder konsensus i sättet att arbeta fram och besluta om budget inom social-
nämnden och inom barn- och ungdomsnämnden. Däremot får vi inte samma uppfattning i
omsorgsnämnden där vi upplever en oenighet i sättet att arbeta, i vilken information som kan
eller bör lämnas samt i detaljeringsgraden i internbudget. Det faktum att det är diskussioner i
nämnden på vilken nivå internbudgetar mm tas tolkar vi som ett tecken på att transparensen
måste öka.

3. Uppföljning och rapportering

3.1. Kalmar kommun – övergripande
I kommunens verksamhetshandbok finns anvisningar för ekonomi- och verksamhetsuppfölj-
ning. Riktlinjer för hur uppföljning av ekonomi och verksamhet ska ske har antagits av kom-
munfullmäktige genom beslut av verksamhetsplanen. Av anvisningen framgår vilka rapporter
som ska upprättas, tidpunkt för rapportering samt inriktningen på rapporten.

Följande rapporter upprättas:
· Ekonomirapport efter februari
· Budgetuppföljning efter april
· Ekonomirapport efter juni
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· Delårsrapport efter augusti
· Ekonomirapport efter oktober
· Årsredovisning

Ekonomirapporterna till kommunstyrelsen är på en övergripande nivå och beskriver i korthet
hur nämnderna på ett övergripande plan ligger till mot beslutad budget och beslutade åtgär-
der. Budgetuppföljning som sker efter april och i delårsrapporten efter augusti är mer detalje-
rade och redogör för nämndernas verksamhet och ekonomiska utfall samt de åtgärder som
vidtas eller behöver vidtas för att få eller bibehålla en ekonomi i balans.

Uppföljning och hantering av avvikelser hanteras främst inom varje nämnd och styrelse. Det
har inte lämnats något särskilt uppdrag till centrala ekonomienheten att löpande följa och
rapportera eventuella avvikelser. Däremot träffar ekonomienheten förvaltningsekonomerna
varje månad vilket ger ledningen möjlighet att fånga avvikelser. Nämnderna ska signalera till
kommunledningen vid eventuella avvikelser. I dessa fall begärs ytterligare analys och åt-
gärdsförslag.

3.2. Socialnämnden
Uppföljning av ekonomiskt utfall samt av beslutade besparingsåtgärder sker såväl på enhets-
nivå som på nämndsnivå. Tidpunkten och omfattningen på rapporteringen styrs av kraven på
nämndens rapportering till kommunstyrelsen. Förvaltningen har upprättat interna tidplaner
som kommunicerats med chefer inom förvaltningen.

Månadsvis fyller ekonomer i en månadsuppföljningsblankett som sammanställs till aggrege-
rad nivå. Blanketten kräver idag manuellt arbete, men bra stöd finns i redovisningssystemet.
Kommunen kommer att införa systemstöd i Hypergene för den ekonomiska uppföljningen vil-
ket kommer att förbättra och förenkla socialförvaltningens ekonomiska uppföljning. Efter
varje månadsskifte går ekonomer och ekonomiansvarig igenom sammanställningen av utfall
och avvikelser, analyserar och återför information till verksamhetschefer som sedan diskute-
rar detta med sina enhetschefer.

Kvartalsvis träffas personalutvecklare, ekonom, enhetschef och verksamhetschef. För de en-
heter som behöver mer stöd och uppvisar större avvikelser sker detta mer frekvent.

En ekonomirapport lämnas till nämnden månadsvis. Rapportering sker på en övergripande
nivå och visar avvikelse mot fastställd budget med tillhörande kommentarer per verksam-
hetsområde. Uppföljningen sker även av ett antal nyckeltal såsom antal personer, antal fa-
miljer, antal placeringar utifrån budgeterad förväntan. Efter april och augusti upprättas en
mer detaljerad budgetuppföljning i enlighet med centrala riktlinjer. Nämnden upplever att rap-
porteringen är tydlig och på en tillräckligt detaljerad nivå. Det sker även en rapportering hur
de ligger till gentemot generellt besparingskrav. Även denna upplevs som tydlig. Vid varje
möte är avdelningscheferna med och kan förklara och visa på orsaker till eventuella avvikel-
ser och vilka åtgärder som vidtas.

Vid några intervjuer framförs förbättringsmöjligheter i att utveckla indikatorer och analyser för
att få ett mer konkret beslutsunderlag som bygger på verksamhetsstatisk och fakta.

3.3. Omsorgsnämnden
Uppföljning av enheternas ekonomiska utfall sker månadsvis. Detta görs av förvaltningens
ekonomer som är knutna till varje enhet och som samlar in information och sammanställer
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rapporter till förvaltningsledningen. Vid verksamhetsuppföljningar diskuteras ekonomiskt ut-
fall, men det sker ingen formell rapportering från enhetscheferna. Rapportering till förvalt-
ningschef och administrativ chef dokumenteras.

Verksamhetsuppföljningen visar vilka enheter som behöver extra stöd. För de enheter som
uppvisar negativa avvikelser jämfört med budget tillsätts en särskild grupp som arbetar med
dessa enheter. Denna består av ekonom, förvaltningschef, administrativ chef och beman-
ningsspecialist. Ett åtgärdspaket tas fram och gruppen fördelar sedan uppgifter till de som är
rätt att hantera frågorna, exempelvis till personalspecialister gällande bemanningsfrågor. För-
valtningen arbetar även med ”best-practise” där man tar hjälp av de enheter som uppvisar
positiva avvikelser.

Enhetscheferna arbetar inte på likartat sätt med den ekonomiska uppföljningen. Beman-
ningsbalansen används, men har som ovan nämnts inte känts tillförlitlig av alla chefer.
Hypergene används av vissa, men upplevs ibland som svåranalyserad då förändringar i re-
sursbehov även påverkar tidigare perioder. Även ekonomisystemet används i uppföljningen,
men även här upplever vissa en otrygghet. Utöver osäkerheten i systemen framförs av vissa
ett behov av mer verksamhetsnära stöd från centrala ekonomifunktioner och en ökad förstå-
else för och kunskap om enheternas verksamhet. Därtill framförs ett önskemål om högre pro-
aktivitet och en mer uttalad uppföljningsfunktion från centralt håll.

Vid varje nämndssammanträde redovisar förvaltningschefen och chef för ekonomienheten en
ekonomisk rapport. Denna rapport visar utfall per verksamhetsområde med tillhörande kom-
mentarer. Utöver detta redovisas även beviljade hemtjänsttimmar, kostnader för övertid och
för timanställda samt sjuklönekostnader.

Tre gånger per år redovisas i nämnden en ekonomisk rapport inklusive måluppföljning. Den
ekonomiska uppföljningen och prognosen sker per verksamhetsområde tillsammans med
kommenterar till utfallet. Redovisningen är på en aggregerade nivå, där enheternas utfall inte
framgår. I ett beslut från nämnden 2016-02-25 framgår att ekonomisk uppföljning ska ske tre
gånger per år och att redovisningen ska koncentreras till enheter som visar större underskott.
I handlingarna till kallelsen finns inga underlag för dessa enheter, de redovisas muntligen på
mötet.

Nämndens presidium upplever att den ekonomiska uppföljningen fungerar väl och är på rätt
detaljeringsgrad. De får en redovisning av hur utfallet ser ut och vilka åtgärder som har vidta-
gits.

3.4. Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsförvaltningen har en kontinuerlig uppföljning av enheternas utfall. Må-
nadsvis sker en uppföljning där skolsekreterarna registrerar aktuella månadslöner och barn-
antal i en excelfil. Beslutstödsystemet Hypergene används och vissa delar läses med auto-
matik in från redovisningssystemet. Uppgifterna stäms av mot redovisningen och kopplas
även till elevmätningar. Därtill kommer en manuell justering av mindre vanliga poster som ex-
empelvis delade rektorstjänster, gemensam rättning av prov och också av den interkommu-
nala ersättningen. Att det är en manuell justering uppges i sig vara en felkälla.

Med de nuvarande rutinerna för ekonomisk uppföljning bedömer förvaltningsledningen att de
snabbt uppmärksammar avvikelser och vidtar åtgärder. De skräddarsyr team av planeringe-
assistenter, administrativ chef, ekonom och i förekommande fall även förvaltningschefen som
ska hjälpas åt att ta fram åtgärder för att komma tillrätta med underskott. De intervjuade rek-
torerna bekräftar detta och upplever att såväl månadsuppföljning, kvartalsuppföljning som
årsuppföljning fungerar mycket bra. Det finns bra nätverk och förvaltningen har satsat på
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ekonomiutbildning för att stärka rektorerna i sin ekonomiska uppföljning. Även systemstödet
har förbättras, om än att det föreligger förbättringsmöjligheter i de manuella justeringar som
görs. Vid uppkomna underskott kopplas förvaltningsledningen in och enheterna får en snabb
återkoppling och en direkt kontakt med förvaltningschefen. Ett kontrakt upprättas för att åter-
ställa befarade underskott.

Tjänstemän inom förvaltningen har framfört kritik kring användandet av resultatutjämnings-
fonderna där de upplever att de inte får tillgång till sina överskott. Detta motverkar de positiva
effekterna av en långsiktig planering.

Förvaltningsledningen rapporterar till nämnden tre gånger per år. Rapportering visar resultat
och prognos per enhet på en övergripande nivå. Nämnden anser att uppföljningen sker med
tillräckligt hög frekvens och med tillräcklig information. Den håller en hög kvalitet och kommer
i rätt tid för att kunna sätta in åtgärder om så behövs.

3.5. Bedömning
Bedömningen är att Kalmar kommun, med nuvarande ekonomisystem och analysverktyg har
goda förutsättningar att följa upp och kontrollera verksamheternas ekonomiska utfall. Uppfölj-
ning av utfall och avvikelser sker främst från nämnderna och kompletteras med uppföljning
av mer informell karaktär från kommunens budgetchef. Det har inte lämnats något formellt
uppdrag till centrala ekonomienheten att löpande följa och rapportera eventuella avvikelser.

Enligt kommunens rutiner för rapportering av nämndernas verksamhet och ekonomi lämnas
delårsbokslut efter april månad och augusti månad med prognos för året. Efter februari, juni
och oktober lämnas mindre omfattande ekonomirapporter. Vid en situation med avvikelse
från fastlagd budget rapporteras nämndens utfall till kommunstyrelsen med tätare intervaller.
Dessa rutiner bedömer vi ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige möjlighet till en fre-
kvent uppföljning, möjlighet att agera samt möjlighet att ställa krav på åtgärder.

På förvaltningarna sker en månadsvis rapportering och genomgång av periodens utfall. Tid-
planer har kommunicerats med berörda inom förvaltningarna. Analys och återkoppling till en-
heterna sker, återkommande verksamhetsuppföljningar och möten mellan centrala förvalt-
ningen och enheterna förekommer löpande. Till de enheter som visar underskott i förhål-
lande till budgeten tillsätts mer stöd i form av grupper/team bestående av flera kategorier
såsom personalutvecklare, ekonomer och bemanningsspecialister. Vi bedömer att detta ar-
betssätt skapar möjlighet att snabbt identifiera avvikelser och initiera åtgärder. En viss kritik
har framförts hos omsorgsförvaltningen där enheterna efterfrågar mer stöd och en ökad för-
ståelse för verksamheten. Därtill framkommer att alla inte känner sig trygga med de olika
uppföljningssystemen som används.

Rapportering till nämnderna sker regelbundet. Till socialnämnden lämnas månadsvisa eko-
nomirapporter per verksamhetsområde. På nämndens möten deltar avdelningscheferna. Hos
omsorgsnämnden redovisar förvaltningschef och chef för ekonomienheten utfall per verk-
samhetsområde vid varje sammanträde. Redovisningen är på en övergripande nivå där en-
heternas resultat inte framgår. Detta rapporteras muntligen. För att öka transparensen gör vi
bedömningen att denna rapportering kan förbättras genom dokumenterade enhetsvisa upp-
följningar. Barn- och ungdomsnämnden erhåller en rapportering per enhet tre gånger per år.

Gemensamt för nämnderna är att de upplever att den ekonomiska uppföljningen fungerar
väl.
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4. Svar på revisionsfrågor och rekommendationer
Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämn-
derna i samband med budgetprocessen vidtar tillräckliga åtgärder för att uppnå ekonomisk
balans och ett effektivt resursutnyttjande.

Våra sammanfattande bedömningar återfinns i avsnitt 2.5 och i avsnitt 3.5

Revisionsfråga Svar

Hanteras budgetprocessen utifrån de riktlin-
jer som finns?

· Hur är tidsplanen för budgetarbetet?
· Vilka organ/parter medverkar i bud-

getprocessen?
· Vad ligger till grund för resursfördel-

ningen till kommunstyrelse och
nämnder?

Ja.
Processens olika steg och tidsplaner be-
döms kommunicerade med berörda parter,
nämnder, förvaltningschefer, enhetschefer
och ekonomer. Till viss del gör vi bedöm-
ningen att processen startar något sent.
Som grund för resursfördelning ligger före-
gående års budget justerad med kända för-
ändringar i demografi, volym mm.

Sker beredningen så att budgeten och even-
tuella besparingskrav blir tillfredsställande
förankrad hos nämnderna?

Delvis. Vi har mötts av delade uppfattningar
om besparingskravens förankring och det
faktum att kommunen tillämpar generella
besparingskrav. Vår uppfattning är att
denna typ av besparingar tenderar att få
sämre effekt och mindre beständiga effek-
ter.

Har kommunstyrelsen och nämnderna gjort
någon kartläggning av effektiviseringsmöjlig-
heter?

I enstaka fall. Granskningen har visat att det säl-
lan förekommer att verksamheterna på ett struk-
turerat sätt har ombetts lämna förslag på effekti-
viseringsmöjligheter. Därtill framkommer kritik
mot att konsekvensanalyser sällan upprättas.

Har styrelsen och nämnder vidtagit åtgärder
för att följa upp ekonomin på ett sätt som
snabbt identifierar avvikelser och initierar åt-
gärder?

Ja, med viss förbättringspotential hos omsorgs-
förvaltningen där vissa enhetschefer har efter-
frågat ett bättre stöd och proaktivitet i den eko-
nomiska uppföljningen

Görs uppföljning av och rapportering till
nämnder på ett ändamålsenligt sätt?

Delvis. Vi har noterat att det föreligger en för-
bättringspotential i dokumentation av enhetsvisa
uppföljningar i omsorgsnämnden .

Har kommunen planerat en uppföljningspro-
cess som säkerställer åtagandets reali-
sering?

Ja, till stora delar. Rutiner för uppföljning finns
upprättade och efterlevs av nämnderna. Förbätt-
ringspotential föreligger i att mer konkret följa
upp och dokumentera de åtgärder och aktiviteter
som beslutas om.

Finns det på verksamhetsnivå realistiska
planer för att nå målen?

Delvis. Det har i granskningen framkommit viss
kritik mot resursfördelningen som gör att budge-
ten inte till alla delar upplevs som realistisk.
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Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer:

Ñ Kommunens principer för resursfördelning finns inte beskrivet i något dokument. För
att öka tydligheten i budgetarbetet och transparensen borde kommunens fördelnings-
principer nedtecknas tydligare.

Ñ Kommunstyrelsen bör på ett mer formaliserat sätt lämna direktiv och planeringsförut-
sättningar för den information som budgeten sedermera ska bygga på, och där start-
punkten är kommunens budgetdag/budgetdialog.

Ñ Inför budgetdialogen tar kommunledningskontoret fram underlag som innehåller om-
världsanalyser, skatteprognoser, förändringar i fördelningssystem och statsbidrag
mm. De fångar även upp signaler i nämndernas årsrapporter samt i informella dis-
kussioner med förvaltningsledningarna. Vi gör bedömningen att denna del av proces-
sen kan förtydligas och formaliseras i större utsträckning.

Ñ För att öka förståelsen för resursfördelningen mellan nämnder och därmed också
skapa bättre förutsättningar för åtagandets realisering borde en bättre dialog mellan
fullmäktige och nämnderna komma till stånd där nämnder och förvaltningar får en
bättre återkoppling i budgetarbetet.

Ñ Vi noterar att effektiviseringsmöjligheter och föreslagna åtgärder dokumenteras i vari-
erande grad och att konsekvensbeskrivningar sällan upprättas. Vi bedömer att detta
bör förbättras för att ge en bättre förankring hos nämnder och förvaltningar vilket i sin
tur leder till förbättrade förutsättningar att få önskade effekter av åtgärderna.

Ñ Om kommunstyrelsen i ett tidigare läge gav planeringsförutsättningar och direktiv uti-
från politiska mål och visioner kunde detta vara vägledande i nämndernas arbete
med sina budgetar. Vi rekommenderar därför kommunen att överväga möjligheten att
starta budgetprocessen tidigare än vad som nu är fallet.

Ñ I de nämnder där budgetäskanden inte behandlas och beslutas om av nämnden re-
kommenderar vi att så bör vara fallet.

Ñ Inom omsorgsnämnden har viss kritik framförts av brister i systemet för resursfördel-
ningen och att det är en process som sker ”uppifrån och ner”. Kritiken som lämnas
kan få negativa effekter på enheternas möjligheter att uppnå de besparingskrav som
åläggs dem och vi bedömer att det föreligger ett behov av en bättre dialog och kom-
munikation mellan central förvaltning och enheterna.

Ñ En viss kritik har framförts hos omsorgsnämnden där vissa enheter efterfrågar mer
stöd och en ökad förståelse för verksamheten. Därtill framkommer att alla inte känner
sig trygga med de olika uppföljningssystemen som används. Nämnden bör även här
tillse att det finns en bättre dialog och kommunikation för att möte enheternas behov.

Ñ Rapportering till nämnderna sker regelbundet. Hos omsorgsnämnden redovisar för-
valtningschef och chef för ekonomienheten utfall per verksamhetsområde vid varje
sammanträde. Redovisningen är på en övergripande nivå där enheternas resultat inte
framgår. Detta rapporteras muntligen. För att öka transparensen gör vi bedömningen
att denna rapportering kan förbättras genom enhetsvisa och dokumenterade uppfölj-
ningar.
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1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en utvärdering av tillämpade
rutiner och handhavande av projektmedel inom kommunen.

En kommuns projektverksamhet kan vara omfattande och omsätta flera miljoner kronor årli-
gen. Projektverksamheten kan finansieras dels genom statliga bidrag och övriga bidrag samt
delfinansieras av kommunen själv. Riskbedömningen är att konsekvensen vid brister i hante-
ringen av kommunens projekt är hög. En bristande kontroll kan också leda till att projektmedel
används på ett inte avsett sett. Syftet med denna granskning har varit att utvärdera om kom-
munens projekt hanteras på ett tillfredsställande sätt.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

Finns ändamålsenliga rutiner och riktlinjer för projektredovisning?

Vilka projekt finns inom kommunen?

Hur startas ett projekt?

Vilka mål och syften har projekten?

Hur finansieras projekten?

Hur följs projekten upp och hur utvärderas de?

I vilken utsträckning lämnas information till nämnden/styrelse?

Den övergripande bedömningen är att de externfinansierade projekten hanteras på ett ur in-
ternkontroll synpunkt i allt väsentligt tillfredsställande sätt. Den uppstyrning och kontroll som vi
upplever har skett centralt under senare tid, avseende periodiseringar i bokslut och slutredo-
visning av projekt, gör att vi bedömer risken för ett missbruk i hanterandet av projekt som
relativt låg.

Svaren på revisionsfrågorna, tillsammans med identifierade förbättringsområden, framgår av
avsnitt 6. Vi ger följande förslag till fortsatt förbättringsarbete:

Ñ Den mest centrala är att vi rekommenderar att rutinerna för upplägg av projektko-
der klargörs och stramas upp. Detta för att renodlas från allmänna interna ”hålla
reda på”-konton, för vilka aktivitetskoder istället bör användas. En renodling och
separat kontering av gjorda periodiseringar vid bokslut kommer att underlätta kon-
troller, såväl interna som revisionella.

Ñ Vi har noterat att det förekommer att interna projekt/budget-medel periodiseras vid
årsbokslut, om än i tämligen ringa omfattning. Vi rekommenderar en översyn av
förfarandet, då det inte är förenligt med gällande regelverk.

Ñ Vi rekommenderar att projektmodellen kompletteras med ett regelverk för projekt-
avslut för att härigenom tillförsäkra sig om en enhetlig använd metodik härför inom
kommunen.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund och syfte
Projektmedelshantering är ett område som ur revisionssynpunkt normalt tilldrar sig ett speciellt
intresse beroende på en relativt sett hög inneboende risk för fel. Det ligger i sakens natur att
man på flera nivåer inom organisationen riskerar att hantera erhållna medel ”som bra att ha-
pengar”. Härvid kan exempelvis projekt med överskott leva som pågående under lång tid efter
egentligt projektslut. Antingen exempelvis för att ha möjlighet att i projekt med överskott
gömma känsliga kostnadsposter eller för att spara ett överskott till ett år som passar verksam-
heten bäst. Vidare kan incitament finnas för att under projektets gång felaktigt hantera havda
kostnader visavi den ordinarie verksamheten/driftsresultatet. En revisionsrisk utgörs även av
att utgifter felaktigt kan balanseras som pågående projekt och därmed utgöra en tillgång i ba-
lansräkningen. En tillgång/fordran som det i slutändan kan visa sig svårt att omsätta i form av
externt erhållna medel.

Kalmar kommun både initierar och är samarbetspart i ett stort antal projekt. Revisorerna har
beslutat att genomföra denna granskning för att få underlag för att bedöma sannolikheten för
väsentliga fel i redovisningen till följd av en bristfällig projektmedelshantering. Ett syfte har
också varit att pröva huruvida kunskap och erfarenheter dragna under projektets genom-fö-
rande kommit till ansvariga politikers kännedom samt till praktisk användning och nytta för
verksamheten.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

Finns ändamålsenliga rutiner och riktlinjer för projektredovisning?

Vilka projekt finns inom kommunen?

Hur startas ett projekt?

Vilka mål och syften har projekten?

Hur finansieras projekten?

Hur följs projekten upp och hur utvärderas de?

I vilken utsträckning lämnas information till nämnden/styrelse?

2.2. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser,
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller
interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar
praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisions-kriteri-
erna av:

Ñ Kommunallagen
Ñ Lagen om kommunal redovisning
Ñ Kommunfullmäktiges beslutade policys och riktlinjer
Ñ Kommunstyrelsens beslutade policys och riktlinjer
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2.3. Granskningens genomförande och avgränsning
Granskningen har skett genom dokumentstudier och intervjuer. Dokumentstudierna inbegriper
övergripande policydokument och av fullmäktige och styrelsen beslutade rutiner och riktlinjer.
Intervjuer har genomförts med ansvarig controller på Kommunledningskontoret och frågeställ-
ningar har vidare ställts till och kommunicerats med ansvariga ekonomer och företrädare på
tre av kommunens förvaltningar, Barn och ungdomsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen samt
Kommunikationsenheten inom Kommunledningskontoret.

Inledningsvis har vi i vår granskning identifierat ett antal centrala och precisa frågeställningar
som riktas till utvalda företrädare. Frågeställningarna omfattar följande huvudområden:
Ñ Kriterier/avgränsningar för när projektkonton bör läggas upp i sidoordnad redovisning.
Ñ Informationskrav vid uppläggning, regelverk/praktisk tillämpning.
Ñ Medelsförvaltning.
Ñ Projektredovisning.
Ñ Projektavslut.

En utvärdering av tillämpad hantering har härefter skett på basis av erhållna svar. Tillämp-
ningen har härtill prövats mot god redovisningssed och utgivna interna riktlinjer och anvis-
ningar.

Granskningen fokuserar uteslutande på den externa finansiering som utgörs av villkorad bi-
dragsfinansiering. Således omfattas inte den rena bidragsfinansiering som kommunen erhåller
för upprätthållande av årligen förekommande tjänster, inom exempelvis migrations-verksam-
heten. Gemensamt för de villkorade bidragen är att de av olika anledningar behöver särredo-
visas i en projektredovisning.

Två avslutade projekt, har slutligen valts ut för att pröva huruvida kunskap och erfarenheter
dragna under projektets genomförande kommit till praktisk användning och nytta för verksam-
heten.

3. Övergripande organisation, projektförekomst och riktlinjer
Det övergripande ansvaret för en god intern kontroll åvilar enligt kommunallagen kommun-
styrelsen. Den ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att medel förvaltas på ett
betryggande sätt. I styrelsens ansvar ingår således inte enbart att utforma organisationen så
att den är rationell och effektiv – den ska också vara trygg.

Kalmar kommun har en organisation där ansvar för kontering och attest av fakturor och bok-
föringsordrar finns på förvaltningarna.  Kommunens ekonomienhet har ett övergripande ansvar
för ett flertal områden, däribland:

Ñ Samordningsansvar för reglementen och styrande dokument, såsom projektmodellen
som del av den kommungemensamma verksamhetshandboken.

Ñ Avstämning av gemensamma konton, som exempelvis pågående projekt.
Ñ Registrering av attesträtter
Ñ In- och utbetalningar
Ñ Sammanställning av kommunens bokslut och årsredovisning

Projekten och medlen härför handhas och redovisas löpande ute på respektive förvaltning.
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3.1. Projektmodell för Kalmar kommun
Kommunen har en etablerad modell för hur ett projekt skall drivas, alltifrån en initiering till ett
avslut av ett projekt. Nedanstående bild är hämtad ur kommunens verksamhetshandbok:

Efter att vi har belyst vilka typer av projekt och bidrag som förekommer inom kommunens
verksamheter i det efterföljande avsnittet, kommenterar vi projektmodellen med bakom-lig-
gande riktlinjer och den praktiska arbetsmetodiken i avsnitt 4. Härvid fokuserar vi på hur den
tillämpade metodiken och den praktiska hanteringen tillgodoser de elementära krav som enligt
god redovisningssed bör ställas på redovisningen av externt finansierade projekt.

3.2. Vilka externfinansierade projekt förekommer inom kommunen
Utöver kommunens huvudfinansiering genom skatteintäkter och generella statsbidrag före-
kommer såväl riktade statsbidrag som övrig extern projektfinansiering. Per 2016-09-30 uppgår
dessa intäkter enligt den samlade redovisningen till 263 Mkr. Intäkterna fördelar sig enligt föl-
jande:

Per extern motpart:

Gemensamt för de delar som finansieras av Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbets-
förmedlingen är att de i huvudsak avser bidrag, redovisade som del av kommunens intäkter i
klass 3, för fullgörande av årligen förekommande kommunala tjänster/uppdrag. Denna finan-
siering ställer inte några krav på särskild rapportering till motparten och därmed heller inget
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krav på en särskild projekt-hantering/redovisning. Från Skolverket, Socialstyrelsen och övriga
finansiärer utgår dock vanligtvis en riktad finansiering för speciella ändamål och som normalt
har föregåtts av ett särskilt ansökningsförfarande. Det är denna riktade finansiering och kom-
munens redovisning härav som är föremålet för denna granskning.

Vid vår uppföljning per 2016-09-30 omfattar kommunens projektredovisning (efter viss renod-
ling) 46 stycken projekt med ett intäktsfört värde om 66 Mkr. En listning av projektnamn som
överstiger1 Mkr ser ut som följer:

4. Projektredovisning ur ett internkontroll perspektiv
I detta avsnitt reflekterar vi över de svar vi har erhållit mot bakgrund av de frågeställningar som
vi har riktat till ansvarig controller på kommunledningskontoret samt till ansvariga ekonomer
och företrädare ute på förvaltningarna, nära knutna till projekthanteringen. Tillämpningen har
härtill prövats mot god redovisningssed och utgivna interna riktlinjer och anvisningar och spän-
ner från projektstart, med krav på att säkerställa tillgång av vederbörlig information och korrekt
klassificering, till dess att projektet avslutas och resultatavräknas. Underrubrikerna nedan mot-
svaras av stegen i processen. Varje avsnitt inleds med vad som är signifikant för respektive
steg i processen och vilka åtgärder som behöver iakttas för att uppnå en god internkontroll.
Våra kommentarer och reflektioner efter utförd granskning återges härefter.

4.1. Vad är projektmedel?
För det första gäller det att tydliggöra i organisationen under vilka förutsättningar ett projekt får
läggas upp. En konsekvens av ett upplagt projekt innebär att de inkomster och utgifter som
belöper på projektet kan komma att balanseras över årsskiften och därmed inte påverka årets
resultatutveckling. Det är härmed nödvändigt att upplägg av projekt blir föremål för en adekvat
kontroll och godkännandeprocess innan upplägg sker.

Vidare är det väsentligt att ”interna budget”-projekt på ett tydligt sätt åtskiljs från projekt med
en externt erhållen finansiering. Detta eftersom upparbetade utgifter på interna projekt inte får
periodiseras i balansräkning vid års- och delårsbokslut utan skall belastas belasta resultat-
räkningen som kostnad i den period den avser.

Våra kommentarer och reflektioner
Ñ Inledningsvis konstaterade vi att projektkoder inom kommunen används till så mycket

mer än vad de egentligen är avsedda för. Vid utsökning av projekt (4 positioner) note-
rades en mycket stor mängd interna benämningar som per definition inte utgör något
annat än ”bra att hålla reda på-konton”, och som inte har någon som helst anknytning
till externt finansierade projekt. Vi rekommenderar att dessa typer av konton läggs om
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till ”aktivitetskoder” 3 positioner och hanteras så fortsättningsvis. På så sätt uppnås
syften samtidigt som en renodling sker i redovisningen.

Ñ Vid utsökningen noterades förekomst av 15 stycken ”interna budget”-projekt, varav 11
stycken av dessa var periodiserade i senaste årsbokslutet, till ett värde av 2,1 Mkr.
Projekten förekom inom Kommunledningskontoret och Kultur och fritid. Vi konstaterar
att identifiering av interna möjliggörs i systemet men att förfarandet med periodiseringar
över ett årsskifte inte är i överensstämmelse med gällande regelverk.

Ñ Den initiala utsökningen som skedde av projektredovisningen resulterade i antal över-
stigande 1000 ”projekt”. Efter rensning av nollrader, ovannämnda aktivitets-koder och
interna projekt, erhölls det antal på 46 projekt som har sin uppkomst som ett extern-
finansierat projekt. Mot denna bakgrund rekommenderar vi att rutinerna och hantering
för användandet av projektkoder och upplägg av projekt klargörs och stramas upp inom
kommunen. Vidare rekommenderar vi att de externfinansierade projekt som är föremål
för periodisering vid årsskiften konteras på ett speciella balanskonton (tillgång-/skuld-
konto). Renodlingen av projekt och dess kontering kommer att underlätta kontroller,
såväl interna som revisionella.

4.2. Uppläggning av projekt
Inför ett upplägg av projekt bör följande minimikrav på information tillgodoses innan ett projekt
vederbörligen godkänns:

Ñ Projektets namn/syfte, projektplan
Ñ Ansvarig för projektet
Ñ Finansiär av projektet
Ñ Tidsplan för projektet, start- och beräknat slutdatum
Ñ Finansiärens villkor
Ñ Ekonomisk kalkyl
Ñ Åtagande/ansvarsfördelning

I vår granskning har vi sökt svar på hur ovanstående information är tillgodosedd i verksamhet-
ernas rutiner. Vidare har vi efterhört hur godkännande-processen är upplagd i praktiken och
hur formaliteterna kring hanteringen är tillgodosedd.

Våra kommentarer och reflektioner
Ñ Vi konstaterar att det är projektledaren som är ansvarig för att diarieföra alla handlingar

i kommunens ärendehanteringssystem. Praxis är också att den som ställer ut bidraget
för genomförandet av ett projekt också har ställt krav på ovanstående uppgifter i sam-
band med att kommunen söker medel. Ansvaret för att uppgifterna är tillgodosedda
ligger ute i verksamheterna. Kravet på återredovisning till bidragslämnaren torde  inne-
bära att minimikraven blir tillgodosedda i allt väsentligt. Informationskrav från verksam-
heterna till Kommunledningskontoret finns också i samband med upprättande av bok-
slut.

Ñ Enligt vedertagna rutiner skall en ansökan om medel godkännas och undertecknas av
enhetschef/förvaltningschef/nämnd, beroende på art och storlek. Behörighetskontroller
är tillgodosedda genom att det endast är vissa ekonomer som har behörighet att lägga
upp nya projekt i systemet.

Ñ Eftersom merparten av projektfinansieringen avser ansökningar från stat och myndig-
heter tillgodoses formaliakraven genom bidragsgivarens standardupplägg för  avtal,
underliggande kalkyler och ansvarsfrågor, utan möjlighet för kommunens verksam-
heter att påverka. Att finansiären kräver undertecknade avtal/beslut medför att även
kopior finns på kommunen. För de fall upphandling sker av underleverantörer till projekt
följer denna gällande regelverk för upphandling.

Ñ Vår granskning har inte föranlett några ytterligare kommentarer eller anmärkningar.
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4.3. Medelsförvaltning
Alla erhållna medel betalas in till kommunens plusgiro vilket finns angivet på kommunens hem-
sida, internt och externt, samt i verksamhetshandboken. I samband med en beviljad ansökan
av finansiering är det vanligt att finansiären vill ha specifik information om till vilket konto över-
föringen skall ske.

Vår granskning har inte föranlett några kommentarer vad gäller medelsförvaltningen av pro-
jektmedel.

4.4. Redovisning av projektmedel
Bristande efterlevnad av regelverket vid projektupplägg får naturligtvis även återverkningar på
den efterföljande redovisningen av projektet. Detta medför i sin tur att projektuppföljningar på
alla nivåer försvåras. Ett projekt som har lagts upp med för lösa tyglar har självklart en tendens
att också behandlas så genom hela processen. Härtill föreligger naturligt speciella svårigheter
med att belasta projekt med rätt lönekostnader. Det sistnämnda ställer relativt långtgående
krav på integration med lönesystemet. Förhållandet gäller speciellt där personer kan vara in-
volverade i flera olika projekt, olika mycket, under olika tidsperioder.

I vår granskning har vi sökt svar på om utgivna anvisningar tillgodoser alla aspekter för att
kunna uppnå en rättvisande redovisning samt uppföljning och styrning av projekt under dess
livslängd. Vidare har vi fokuserat på rutiner kring periodiseringar i samband med bokslut och
att projekt avslutas i rimlig tid efter utfört uppdrag. Vilka möjligheterna är att allokera personal-
kostnader till projekten, och hur stringent hanteringen och uppföljningen är att rätt kostnader
redovisas på rätt projekt, är också frågor som har prövats.

Våra kommentarer och reflektioner
Ñ De statliga och riktade bidragen kräver alltid någon form av återrapportering vilket i sig

medför krav på en i alla avseenden rättvisande redovisning. Ytterst styrs detta härtill
av vilka kostnader som har beviljats av bidragslämnaren. I samband med åter-rappor-
teringen redovisas alla kostnader. Under förutsättning att organisationen använder sig
av en tillförlitlig projekthantering och inga misstag sker löpande, finns alla möjligheter i
systemet att följa och styra projekten över tid.

Ñ I samband med bokslut granskas alla bokslutsbilagor och därmed alla periodiseringar
mellan åren. För att periodiseringen ska godkännas krävs ett beslut där det framgår att
projektperioden löper över bokslutstidpunkten samt att kommunen är återbetalnings-
skyldig om inte hela bidraget förbrukas. I de fall bidraget betalas ut i efterskott bokförs
nedlagda kostnader i balansräkningen varvid resultateffekten uppkommer först när bi-
draget erhålls.

Ñ I kommunens lönesystem finns också möjlighet att lägga in projektkod så att lönerna
helt eller delvis bokförs direkt på projektet. Alternativet med, att genom en bokförings-
order hänföra viss timkostnad till projekt praktiseras också.

Ñ Projektledaren är ansvarig för återrapportering till bidragsgivaren och därmed även
kommunens redovisning i denna del. Projektledaren tillsammans med ekonom svarar
för redovisning och uppföljning och innefattas av kommunens interna kontrollrutiner.

4.5. Projektavslut
Ett projekt som rullas över i balansräkningen till nästa år, trots att projektet i själva verket är
avslutat, kan ha flera orsaker. Alltifrån ”bra att ha-pengar” i en miljö som i vissa avseenden
åsidosätter eller tänjer på gränserna till att gälla speciella projekt som löper under lång tid.
Förhållandet är i grund och botten en styrningsfråga att hantera och utgör ett problemområde
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ur ett internkontroll-perspektiv. Ett krav på att ett beräknat slutdatum skall anges redan i initie-
ringen av ett projekt i projektplanen utgör härvid en viktig grundförutsättning.

I detta processteg har vi främst fokuserat på om principer är fastställda i en enhetlig rutin som
tillgodoser en enhetlig hantering ute i verksamheterna samt den praktiska tillämpningen.

Våra kommentarer och reflektioner
Ñ Vi har noterat att kommunen saknar dokumenterade riktlinjer och principer för hur och

när ett projektavslut skall ske. En rutin som tillgodoser en enhetlig hantering saknas
därmed. Den praktiska metodiken härför är att den ekonom som är ansvarig för förvalt-
ningen där projektet bedrivs, och som då troligen la upp projektet i projekt-redovis-
ningen, också är ansvarig för att avsluta det. Detta förhållande innebär en risk för di-
verse ”taktiska överväganden” vid sidan av en normal slutredovisning. En kompense-
rande kontroll tillämpas numera genom att centrala ekonomienheten med viss regel-
bundenhet går igenom alla koddelar och stänger de projektkoder som inte används de
senaste åren. Härtill har ny rutin införts som medför att alla önskemål från förvaltning-
arna gällande periodiseringar i samband med ett bokslut måste godkännas av kom-
munledningskontorets controller. Dessa kontroller har enligt uppgift medfört att vissa
överföringar av projektmedel inte har kommit att godkännas, vilket i sig har ökat med-
vetandegraden ute på förvaltningarna.

Ñ Vår bedömning är att den interna kontrollen över korrekta projektavslut har styrts upp
under senare år och att risken för ett missbruk i redovisningen av projekt är relativt låg.
Vi rekommenderar dock att projektmodellen kompletteras med ett regelverk för projekt-
avslut för att härigenom tillförsäkra sig om en enhetlig använd metodik inom kommu-
nen.

5. Vad händer efter projektavslut?
Hur ett projektresultat skall tas tillvara regleras i kommunens verksamhetshandbok. Under
samlingsnamnet ”Projektmodell för Kalmar kommun” finns flera olika dokument som berör
tillvaratagande av ett projekts resultat. Under bl.a. rubriker som ”Förvaltning av resultat”,
”Hemtagningsansvar”, beskrivs vikten av att projektresultaten kommer till nytta. En bedöm-
ning av hur detta bäst ska ske måste naturligtvis göras från fall till fall.

5.1. Uppföljning av projekten ”Lågstadiesatsningen” och ”Entebbe”
För att inhämta information om vad som hänt efter projektavslut har ansvariga projektledare
för två, relativt omfattande och avslutade projekt, ombetts att svarar på nedanstående frågor:
Ñ Finns klara riktlinjer/rutiner för hur kommunen ska arbeta för att sprida och säkerställa

att projektresultat tillvaratas och nyttjas i verksamheten?
Ñ Hur sker arbetet för att överföra/sprida/ta tillvara projektresultat till ordinarie/kontinuer-

lig verksamhet och till styrande politiker i nämnd och styrelse?
Ñ Byggs ”spridnings”-processen in redan i planeringsfasen?
Ñ Hur sker spridning och förankring av information under projekttiden?

De utvalda projekten för uppföljning är projekt ”Lågstadiesatsningen” och projekt ”Entebbe”
(det avslutade projektet).
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5.1.1. Projekt Lågstadiesatsningen
Projektet som har bedrivits inom Barn- och ungdomsförvaltningen har utgjorts av ett riktat
statsbidrag från Skolverket efter särskild inlämnad ansökan med krav på återrapportering.

Projektet kan sökas av huvudmän med syfte att möjliggöra ökad anställning av personal i sko-
lan för de lägre årskurserna och ge lärare i lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för
varje elev. Satsningen har sin grund i en särskild riksdagsförordning (Utbildnings-departemen-
tet).

Projektet igångsattes under HT 2015, men i praktiken var alla anställningar klara och under-
tecknade inför terminsstarten. Projektet regleras genom årlig ansökan, rekvisition samt redo-
visning till Skolverket.

Enligt företrädare föreligger inga som helst tveksamheter angående hur information och effek-
ter av satsningen har nått alla intressenter inklusive styrande politiker.

5.1.2. Projekt Entebbe
Projektet är ett samarbete med vänorten Entebbe i Uganda och har bedrivits som ett kommu-
nalt partnerskapsprojekt, underställt Kommunikationsenheten inom Kommunlednings-kon-
toret.

Förutom att projektansökan har varit väl förankrat via vederbörligt godkänt beslut i kommunen
har projektet dessutom varit väl förankrat externt inför projektstart, såväl hos Kalmar länsmu-
seum, Byteatern som i Entebbe kommun.

Entebbeprojektet hade en styrgrupp bestående av två tjänstemän och två heltidspolitiker från
Kalmar kommun. Styrgruppen har följt projektet från start till mål och regelbundet deltagit i
möten och projektaktiviteter både i Kalmar och i Entebbe. Projektresultaten presenterades
även för kommunstyrelsens arbetsutskott, ett tillfälle som samlade samtliga aktörer i pro-
jektet, inklusive Byteatern och Kalmar länsmuseum.

Motsvarande styrgrupp har funnits i Entebbe där bl.a Entebbe kommuns borgmästare och
oppositionsråd ingått och kontinuerligt deltagit i projektmöten och aktiviteter i både Kalmar
och Entebbe under projektperioden.

Projektets huvudsyfte har varit att utveckla kulturpedagogiska metoder som använder histo-
rien för att lyfta dagsaktuella samhällsutmaningar. Metoderna testades under projektet både i
samarbetet med skolor i Kalmar kommun och i Entebbe. I dag används de enligt uppgift av
både Kalmar länsmuseum och Byteatern med bl.a. Kalmar kommuns unga som målgrupp.
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6. Sammanfattande bedömningar och svar på revisionsfrågor

6.1. Svar på revisionsfrågor och rekommendationer

Revisionsfråga Svar

Finns ändamålsenliga rutiner och riktlinjer
för projektredovisning?

Ja i allt väsentligt. Vi rekommenderar att ruti-
nerna för upplägg av projektkoder klar-görs
och stramas upp och renodlas från allmänna
interna ”hålla reda på”-konton, för vilka akti-
vitetskoder istället bör användas. En renod-
ling och separat kontering av gjorda periodi-
seringar vid bokslut av projekt med extern
finansiering, kommer att underlätta kontrol-
ler, såväl interna som revisionella.

Vilka projekt finns inom kommunen? Vid sidan av den externfinansiering som sker
via specialdestinerade statsbidrag för full-gö-
rande av årligen förekommande kom-munala
tjänster/uppdrag, utan krav på sär-skild åter-
rapportering, förekommer ren bi-dragsfinan-
sierad verksamhet, efter särskild ansökan,
från exempelvis Skolverket, Migra-tionsver-
ket, Försäkringskassan och Läns-styrelsen.
Vidare förekommer ren projekt-finansiering
från huvudsakligen EU (vanligt-vis i samar-
bete med andra aktörer), Tillväxt-verket, Na-
turvårdsverket, Boverket och ICLD (Internat.
centrum för lokal demokrati).
Vidare förekommer investeringsbidrag men
också interna projektmedel, som lämnas från
Kommunledningskontoret till förvaltningarna.
Vi har noterat att det förekommer att interna
projekt/budget-medel periodiseras vid års-
bokslut, om än i tämligen ringa omfattning. Vi
rekommenderar en översyn av förfarandet
då det inte är förenligt med gällande regel-
verk.

Hur startas ett projekt? Ett externfinansierat projekt startas efter att
en ansökan vederbörligen har godkänts. Ru-
tiner härför finns dokumenterade i kommu-
nens verksamhetshandbok efter en särskild
projektmodell, se fig. avsnitt 3.1. Erforderliga
formalia följer oftast finansiärens krav och
bestämmelser. Behörighets-kontroller är till-
godosedda genom att det endast är vissa
ekonomer som har behörighet att lägga upp
nya projekt i systemet.

Vilka mål och syften har projekten? Gemensamt för projekten är ytterst att de är
främjande av kommuninnevånarnas
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intressen, på ett för projekten avsett sätt. Vår
utförda granskning har inte föranlett några
avvikelsenoteringar härvidlag.

Hur finansieras projekten? Genom på förhand vederbörligen godkända
ansökningar av företrädesvis de finansiärer
som har listats ovan.

Hur följs projekten upp och hur utvärderas
de?

Tillvägagångssätt vid uppföljning och styr-
ning av projekt är inte reglerade i någon spe-
ciell rutin utan ett arbetssätt som till synes är
väl fungerande. Ansvaret ligger ute i verk-
samheterna och arbetsmetodiken och rap-
portering kan härför variera.
Vår bedömning är att den interna kontrollen
över korrekta projektavslut har styrts upp un-
der senare år och att risken för ett missbruk i
redovisningen av projekt är relativt låg. Vi re-
kommenderar dock att projekt-modellen
kompletteras med ett regelverk för projektav-
slut för att härigenom tillförsäkra sig om en
enhetlig använd metodik inom kommunen.

I vilken utsträckning lämnas information till
nämnder/styrelse?

Enligt vår bedömning, för de granskade pro-
jekten, - i tillfredställande omfattning såväl
under som efter projektavslut. Såvitt vi kan
bedöma har kunskap och erfarenheter
dragna under projektens genomförande
kommit till ansvariga politikers kännedom
samt till praktisk användning och nytta för
verksamheten.

Kalmar den 10 november 2016

Peter Bjureberg
Certifierad kommunal yrkesrevisor/Auktoriserad revisor
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