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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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Markanvisningsavtal för del av Malmen 2:3 - bilaga karta
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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.

6 7



8 9



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

VI
TE

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 

MARS
JA

NU
AR

I

FE
BRUARI

APRIL

MAJ

JUNI

DECEM
BER

NOVEMBER

SEPTEMBER

AUGUSTI

JU
LI

OKTOBER
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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

EK
O

NO
M

IS
KT

EKOLOGISKTSOCIALT
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BYGGNADERNA I 
FREDRIKSSKANS 365
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FREDRIKSSKANSGATAN
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Fredriksskans Malmfjärden

Stagneliu
ssko

lan

Domkyrkan 

Fredriksskans Malmfjärden

Stagneliu
ssko

lan

Domkyrkan 

Fredriksskans Malmfjärden

Stagneliu
ssko

lan

Domkyrkan 

Fredriksskans Malmfjärden

Stagneliu
ssko

lan

Domkyrkan 

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
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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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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. 

72 73



FREDRIKSSKANS 365
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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
   Idrottsplats

Gröne man

Kärringa-
     låret

Rävspelet

Stagneliusskolan

Tessin-
  parken

kanalen

+0,0

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet
Endast angiven användning och utformning är tillåten

Användningsgräns
Egenskapsgräns

Användning av allmän platsmark  (PBL 4kap 5§ punkt 2)

Huvudgata.Trafik mellan områden

Användning av kvartersmark  (PBL 4kap 5§ punkt 3)

Detaljplanegräns

LokaltrafikGATA2

TorgTORG

Anlagd parkPARK1

BostäderB

Teknisk anläggningE

Egenskapsbestämmelser för allmän platsmark
Offentliga miljöer utformas i enlighet med gestaltningsprogram

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån +2,8 meter över nollplanet inte
skadar byggnadens konstruktion. (PBL 4kap 12§)

Balkonger mot Fredriksskansgatan ska vara helt indragna i förhållande till fasaden.

Anlagd park ner till en nivå av +1,3 m över nollplanetPARK2

CentrumändamålC

IdrottR

Parkeringsgarage upp till en nivå av +1,3 m över nollplanet(P1)

Användning av vattenområde (PBL 4kap 5§ punkt 3)

Teknisk anläggning, dagvattendamm. Får till viss del överbyggasWE

Föreskriven höjd över nollplanet (höjdsystem RH2000) (PBL 4kap 5§ punkt 2)+0,0

Byggnad får inte uppföras (PBL 4kap 11§ punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Marken får endast bebyggas med komplementbyggnader (PBL 4kap 11§ punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Marken får underbyggas med planteringsbart bjälklag (PBL 4kap 11§ punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Administrativ gräns

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet (höjdsystem RH2000) (PBL 4kap 11§ punkt 1 eller 16 § punkt 1)

f1 Fasadmaterial ska vara sten eller puts mot Fredriksskansgatan. (PBL 4kap 16 § punkt 1)

f2 Husens gavlar ska utformas så att de upplevs smäckra mot parken (PBL 4kap 16 § punkt 1)

f3 Bottenvåningar ska ha en rumshöjd om minst 2,7 m (PBL 4kap 16 § punkt 1)

+0,0 Föreskriven höjd över nollplanet (höjdsystem RH2000) (PBL 4kap 5§ punkt 2)

Häck får finnas, men ej annan form av inhägnad (PBL 4kap 9 §)

Körbar utfart får ej anordnas mot allmän plats. (PBL 4kap 9 §)

Området får ej inhägnas eller avgränsas (PBL 4kap 9 §)

q1

Port mot Fredriksskansgatan ska vara kvar men får förändras utan att karaktären
förvanskas. Befintlig mur ska byggas samman med byggnader eller mur på
anslutande kvartersmark. (PBL 4kap 16 § punkt 3)

q2

Gällande riktvärden för trafikbuller ska klaras. Om fasadvärden överskrids ska
minst 50% av bostadsrummen i varje bostad riktas mot tyst eller ljuddämpad sida.
(PBL 4kap 12 § och 14 § punkt 4-5)

m

Administrativa bestämmelser
Kommunen är huvudman för allmän plats. (PBL 4kap 7 §)

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. (PBL 4kap 21 §)

Strandskydd upphävs inom planområdet.  (PBL 4kap 17 §)

Lov får endast ges under förutsättning att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att
markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten. (PBL 4kap 14 §)

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. (PBL 4kap 18 § första stycket)

g1 Utrymmet under mark  ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.
(PBL 4kap 18 § första stycket)

g2

Illustrationer
Illustrationslinje

GATA1

Mur mot Fredriksskansgatan får inte rivas. (PBL 4kap 16 § punkt 3)

Kioskpaviljong ska bevaras men får flyttas inom Fredriksskansområdet. (PBL 4kap 16 § punkt 3)

q3

Skola, förskolaS

f4 Byggnaderna ska ha entréer mot Fredriksskansgatan (PBL 4kap 16 § punkt 1)

+00/00 Högsta totalhöjd i meter över nollplanet (höjdsystem RH2000)
där den lägre höjden ska gälla för byggrätten närmast mot Fredriksskansgatan
och 2 meter in.(PBL 4kap 11§ punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Övriga upplysningar
Avseende säkerställande att markförorening har avhjälpts eller åtgärd vidtagits.
Med vidtagits avses att i planbeskrivningen redovisade åtgärdsmål har uppnåtts för hela planområdet
förutom de delar som inte är möjliga att sanera av kulturhistoriska skäl.
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1. Bakgrund

0 200 400 600 800 m

© 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

GESTALTNINGSPROGRAM - FREDRIKSSKANS 
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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

GESTALTNINGSPROGRAM - FREDRIKSSKANS 
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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. 
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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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udie



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. 
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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 



  2 (3) 
 
 
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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