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Förord
Kommunfullmäktige uttalade i 2005 års budget att en grönstrukturplan behövdes för Kalmar tätort 
som underlag inför kommande översyn av kommunens översiktsplan. Kommunledningskontoret 
fick	i	uppdrag	att	tillsammans	med	gatu-	och	parknämnden	och	samhällsbyggnadsnämnden	ta	fram	
ett förslag till en sådan plan.

En projektgrupp bestående av representanter för kommunledningskontoret (mark- och planerings-
enheten), gatu- och parkförvaltningen samt samhällsbyggnadskontoret har svarat för det praktiska 
arbetet. Arbetet har följts av en styrgrupp bestående av cheferna för gatu- och parkförvaltningen, 
kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret samt mark- och planeringsenheten res-
pektive utvecklingsenheten vid kommunledningskontoret.

Gatu- och parkförvaltningen har haft huvudansvaret för det avsnitt som handlar om rekreation, 
samhällsbyggnadskontoret motsvarande för den del som behandlar biologisk mångfald medan 
kommunledningskontoret samordnat arbetet. Förslaget till grönstrukturplan har varit föremål för 
samråd inom kommunkoncernen och med länsstyrelsen. De synpunkter som lämnats redovisas 
och kommenteras i en separat samrådsredogörelse. Kommunen har inom ramen för programmet 
för	lokala	naturvårdsprojekt	(SFS	2003:598)	beviljats	420	000	kronor	i	statligt	stöd	för	arbetet	med	
grönstrukturplanen.

Grönstrukturen är en avgörande del i en hållbar stadsutveckling. Ett av syftena med grönstruktur-
planen är att öka kunskapen om stadens park- och naturområden genom att inventera, beskriva och 
värdera parkers och naturområdens värden utifrån ett socialt, rekreativt och biologiskt perspektiv. 
De utvecklingsförslag som redovisas avser att tydliggöra och utveckla grönstrukturen och därmed 
visa en planeringsinriktning för en attraktivare stads- och livsmiljö.

En grönstrukturplan är ett vedertaget planeringsverktyg att använda i stadsutvecklingens olika 
planeringsskeden. Den är ett underlag vid de avvägningar som kontinuerligt sker mellan olika intres-
sen i den kommunala fysiska planeringsprocessen. Den ger information inför markanvisning och 
vid markförsäljning, och den är också vägledande vid projektering och skötselplanering för stadens 
parker och naturområden.

Det är vår förhoppning att grönstrukturplanen ska utgöra ett värdefullt underlag i planeringen av 
Kalmars gröna miljöer.

Johan Persson 
Kommunstyrelsens ordförande

Malin Petersson 
Kommunstyrelsens vice ordförande
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Inledning
Detta dokument är en sammanfattning av det 
material som utgör grönstrukturplanen för Kalmar 
stad. Det samlade planeringsunderlaget består 
även av analyskartor, bland annat utifrån ett digert 
material av naturinventeringar, samt av ett 50-tal 
beskrivningar av rekreationsområden. Materialet 
i sin helhet kommer att vara tillgängligt i kom-
munens gemensamma kartdatabas och är i första 
hand utformat för att användas i det dagliga pla-
neringsarbetet med hjälp av handläggarkartan och 
GIS-program. 

Dokumentet är indelat i fem huvudavdelningar:

Inledning	–	syfte,	omfattning	och	förutsättningar	
i relation till stadsutvecklingsarbetet.

Grönpolicy	–	övergripande	inriktning	och	strate-
gier för grönstrukturen i planeringsprocessen.

Rekreation	–	avgränsning	och	analysmetoder.

Parker och naturområden	–	analys	av	nuläge	
och förslag till utveckling ur ett socialt, rekreativt 
perspektiv.

Biologisk mångfald och naturvård	–	analys	av	
nuläge och förslag till utveckling ur ett biologiskt 
mångfaldsperspektiv.

Planens syfte
•	 Öka	kunskap	om	och	underlag	för	grönst-

rukturen i Kalmar stad i en långsiktigt hållbar 
stadsutveckling. Lyfta fram stadens park- och 
naturområdens betydelse och öka förståelsen 
för grönstrukturens värde i en varaktigt god 
och frisk livsmiljö. 

•	 Belysa park- och naturområdens värden och 
förutsättningar, i första hand för människors 
livskvalitet ur ett socialt, rekreativt perspektiv, 
men även ur ett biologiskt mångfaldsperspek-
tiv.

•	 Utgöra ett verktyg för att tydliggöra och 
förbättra grönstrukturen och därmed visa 
en planeringsinriktning för och utveckling av 
stadens parker och naturområden. 

•	 Vara en vägledande tematisk plan i stads-
utvecklingens planeringsskeden, som över-
sikts- och detaljplan i enlighet med plan- och 

bygglagen. Utgöra underlag, i likhet med 
andra sektorsinriktade program, vid avväg-
ningar mellan olika intressen i den kommunala 
fysiska planeringsprocessen. 

•	 Utgöra ett planeringsunderlag inför markan-
visning och vid markförsäljning. 

•	 Vara vägledande i stadsbyggandet, för 
parkupprustningar och naturvård samt i sköt-
selplaneringen för stadens parker och natur-
områden.

•	 Bidra till en gemensam plattform i det kom-
munala samarbetet och vid dialog med med-
borgare, föreningar, fastighetsägare, byggher-
rar	med	flera.	

Omfattning och avgränsning
Grönstrukturplanen omfattar Kalmar stad in-
klusive planerade utbyggnadsområden och det 
omgivande närlandskapet. Lindsdal, Rinkabyholm, 
Smedby och övriga tätorter ingår följaktligen inte. 
Grönstrukturplanens fokus i den del som hand-
lar om sociala värden, rekreation och grönstråk 
ligger i huvudsak på kommunal park- och natur-
mark, inte på grönområden på kvartersmark eller 
hos privata fastighetsägare. För avsnittet om den 
biologiska mångfalden har större naturområden 
inventerats och värderats; här har ägarförhållandet 
varit	av	mindre	betydelse.	Övriga	inriktningar	i	
grönpolicyn har inte studerats närmare.

Stadens landskapsförutsättningar
Kalmar ligger i mötet mellan Kalmarsund och den 
bördiga	Möreslätten.	Sedan	flera	tusen	år	tillbaka	
har människor varit bosatta på öar och längs vikar 
och fjärdar. Efter hand har staden vuxit fram där 
en djupare farled stryker intill fastlandets öppna, 
flacka	landskap	och	vida	horisont.	Med	Kalmar	
slott som skyddande befästning fanns förutsätt-
ningar för att ett handels- och maktcentrum skulle 
kunna etableras. I dag har staden vuxit norr- och 
söderut längs den långa kustlinjen. Den värdefulla 
jordbruksbygden och anläggandet av en militär 
flygplats	har	också	styrt	stadens	utbredning.	

De låglänta strandområdena längs kusten håller 
tillbaka bebyggelse och gör kustremsan förhål-
landevis naturpräglad och glest bebodd. Inom 
Kalmar stad har dock anspråken på att bebygga 
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denna attraktiva livsmiljö vuxit allt mer under 
senare tid. Låglänta, svårbebyggda sänkor, forn-
minnestäta höjdryggar och skyddszoner vid stora 
vägar har gett staden en gles och till stora delar 
grön karaktär. 

Det omväxlande jordbrukslandskapet med hag-
marker och ekbackar, och kustlandskapet med öar, 
fjärdar, vikar och strandängar, har ett stort biolo-
giskt och rekreativt värde. Hela kusten är också av 
riksintresse för naturmiljövård.

Grönstrukturens värden och betydelse

Biologisk mångfald
Stadens natur, parker och andra grönområden är 
livsmiljö för växter och djur. Större sammanhäng-
ande områden, en variation av naturtyper och 
biotoper, speciellt de med ett rikt artinnehåll, ger 
förutsättningar för en biologisk mångfald. Skogs- 
och vattenbryn, gamla ekar och andra träd, död 
ved, vattendrag, våtmarker och ett kultur- och 
skogslandskap med lång kontinuitet ger möjlig-
het till ett rikt växt- och djurliv och en långsiktigt 
hållbar livsmiljö. Det ger även naturupplevelser i 
närområdet för oss människor. 

Folkhälsa och rekreation
Att vistas i park- och naturområden har stor 
betydelse för människors hälsa och livskvalitet. 
Modern	forskning	har	visat	att	de	flesta	männis-
kor	känner	ett	större	välbefinnande	ju	oftare	de	
besöker ett naturpräglat område. Studier visar att 
besöksfrekvensen avtar snabbt med avståndet; om 
promenadavståndet	är	längre	än	5-10	minuter	(300	
meter) har antalet besök minskat med cirka 50 
procent.	Närhet	till	naturmiljöer	är	avgörande	för	
barn,	funktionshindrade	och	äldre	med	flera	som	
är helt hänvisade till sin närmiljö. 

Frekventa besök i variationsrika och bullerfria 
naturområden gynnar god hälsa. Flera under-
sökningar visar att vi mår bättre och tillfrisknar 
fortare efter sjukdom när vi kan uppleva grönska, 
ostördhet och trygghet. Kontakten med natur-
miljön uppmuntrar till aktiviteter, promenader, 
lek, avkoppling och naturupplevelser. Möjlighet 
till återhämtning är viktig och minskar stressnivå, 
trötthet och irritation. Barn som vistas i natur-
miljö har färre sjukdagar och bättre motorik och 
koncentrationsförmåga än barn på förskolor i 
innerstadsmiljö.
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Möten och gemenskap
Allmänna parker, naturområden och stadens torg 
har stor social betydelse och lockar till sig många 
olika människor vilket bidrar till integration. De 
är offentliga vardagsrum som ger möjlighet till 
umgänge, gemenskap och spontana möten. Det 
offentliga uterummet ger gratis tillträde att ta del 
av stadens folkliv, se och synas, uppsöka och delta 
i aktiviteter. Rätt utformade och skötta är natur-
områden inte avskiljande utan sammanlänkande. 
Där	finns	många	mötesplatser	att	bege	sig	till	för	
lek, bad, bollspel, motion, och många förenings-
aktiviteter äger rum i stadens parker och natur. 
Undersökningar visar att det sociala liv som pågår 
är ofta mycket större och högre värderat i män-
niskors vardag än förväntat. Att natur och parker 
finns	tillgängliga	där	man	bor	är	lika	självklart	som	
allemansrätten. 

Kulturell identitet 
I	parker	och	naturområden	finns	en	del	av	sta-
dens	kulturhistoria	och	kulturella	identitet.	Natur,	
parker och gröna stadsrum som Stadsparken, 
Esplanaden, Skälby och Stensö speglar stadens 
historia och rymmer personliga minnen för många 
Kalmarbor. Detta ger hemkänsla, förankring och 
samhörighet med staden. 

Stadsbyggnadsstruktur
Parker, naturområden, trädalléer, gatuplanteringar, 
småhustomter och annan grönska ger upplevelser 
och skapar stadsrum som är uppskattade delar av 
stadsbilden. Grönstrukturen kan göra att staden 
blir lättare att orientera och känna igen sig i. Dess-
utom bidrar den till variation eller ordning och kan 
bryta ner det storskaliga till en greppbar skala. I 
gatu- och parkrummet kan grönstrukturen ge både 
skönhets- och årstidsupplevelser. 

Lokalklimat och miljöförbättring
Natur,	parker,	träd	och	annan	grönska	bidrar	till	
renare luft, behagligare klimat, jämnare temperatur 
och luftfuktighet. Träden ger skugga under varma 
sommardagar och dämpar kraftig blåst. Grönytor 
och vegetation kan rena nedsmutsat gatuvatten 
och ge plats för dagvattendammar som hindrar 
föroreningar från att komma ut i sjöar och vatten-
drag. Grönytorna kan även fördröja stora regn-
mängder så att dessa inte överbelastar ledningsnät 
och orsakar översvämningar.

Grönstrukturplanen i den kommunala 
planeringsprocessen
Kommunal verksamhet styrs i stor utsträckning 
genom olika dokument. Det är emellertid bara ett 
fåtal av alla som är styrande i bemärkelsen att de är 
bindande. Till den här gruppen av dokument hör 
budgeten för innevarande år och i allt väsentligt 
även den ekonomiska planeringen för de följande 
två åren. Verksamhetsplaneringen i nämnder och 
bolag kan också räknas hit.

Översiktsplanen	kan	sägas	vara	en	övergångsform	
till styrande dokument av mer rekommenderande 
karaktär.	Den	innehåller	i	likhet	med	flertalet	
program och kunskapsunderlag inga juridiskt eller 
ekonomiskt bindande åtaganden. Däremot bör 
den samla upp de insatser inklusive investeringar 
som är aktuella för kommunen under de närmaste 
fem	till	tio	åren,	i	vissa	fall	ännu	längre.	Översikts-
planen tar därför vid tidsmässigt där den ekono-
miska planeringen slutar och fungerar därmed som 
ett förstadium till denna. 

De	flesta	kommunala	styrdokument	är	dock	
styrande i det avseendet att de förordar att en viss 
åtgärd genomförs eller att en viss utveckling kom-
mer till stånd. Här kan bland annat anges grön-
strukturplan,	naturvårdsprogram	och	trafikplan.	
Det är emellertid först genom att medel avsätts i 
budgeten och i den ekonomiska planeringen som 
förslagen i den här typen av dokument kan föras 
in i den egna verksamhetsplaneringen och därmed 
genomföras. 

Inriktningar och förslag i grönstrukturplanen förs 
in även på andra vägar i den kommunala plane-
ringsprocessen. För det första är den ett underlag 
för all fysisk planering i kommunen. För det andra 
ligger planens förslag till grund för de förslag om 
utvecklingsriktningar för olika delar av Kalmar 
stad som presenteras i den kommande reviderade 
översiktsplanen. För det tredje är planens slut-
satser och rekommendationer för olika områden 
ett direkt underlag vid kommande detaljplanlägg-
ning enligt plan- och bygglagen. För det fjärde är 
kartsammanställningarna tillgängliga för samtliga 
anställda via den interna handläggarkartan, vilket 
är en förutsättning för att resultaten ska tas till vara 
i det dagliga arbetet med olika typer av ärenden 
(miljö, bygglov, ledningar med mera).
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Grönpolicy för Kalmar stad
Syftet	med	en	grönpolicy	är	att	ange	specifika	
gröna inriktningar utifrån kommunala riktlinjer 
och behov, samt miljökvalitetsmål tagna på regio-
nal, nationell och internationell nivå.

Grönpolicyn tydliggör grönstrukturplanering-
ens inriktning och skapar en plattform för dess 
upplägg, genomförande och framtida utveckling. 
Grönpolicyn består av sju inriktningar samt strate-
gier för hur dessa ska uppnås mer konkret. 

Som en väsentlig del av natur- och parkområden 
och i hela grönstrukturplaneringen ingår vatten-
miljöer i olika sammanhang och former. De är en 
viktig del i den ekologiska hållbarheten och stärker 
Kalmars identitet som vatten- och kuststad.

Inriktningarna (målen) och strategierna styr grön-
strukturplanens värderingar och förslag men ska 
också ingå som en del i andra planeringsdokument 
som berör stadens gröna struktur, till exempel 
översiktsplaner, andra policydokument och utred-
ningar. 

I ett senare skede kan grönpolicyn och de gröna 
inriktningarna utvecklas och anpassas även till 
övriga tätorter i kommunen. Därmed kan grönpo-
licyn utgöra grund för arbetet med all kommunal 
park- och naturmark och övriga naturområden.

Grönstrukturplanen har i denna version tagit ut-
gångspunkt i de tre första av de sju inriktningarna. 
Dokumentet behandlar därmed inte inriktningarna 
4–7	mer	än	översiktligt.

Den övergripande inriktningen för Kalmar 
stads grönstruktur är att staden ska erbjuda sina 
invånare en god livsmiljö och en varaktigt frisk, 
livskraftig och attraktiv miljö. 

Inriktning 1 – Biologisk mångfald
I	Kalmar	stad	och	dess	närområden	finns	ett	rikt	
växt- och djurliv med en biologisk mångfald som 
stöds och värnas för framtida generationer. 

Kommentar: En mångfald av växter och djur har 
stor betydelse för en hållbar stad i samspel med 
naturen. Den utgör också en kunskapskälla för 
förståelse om ekologiska samband och miljöfrågor 
samt har ett stort rekreativt värde genom att erbju-
da oss människor naturupplevelser i närområdet.

Inriktning 2 – Rekreation och sociala 
värden
Natur,	parker	och	gröna	stadsrum	finns	i	och	runt	
staden och tillgodoser olika människors behov av 
naturupplevelse, friluftsliv, samvaro och aktivitet. 
Natur-	och	parkmiljöer	finns	också	i	närheten	av	
skolor, förskolor och vårdinstitutioner. 

Kommentar: Vistelse i gröna miljöer spelar en 
stor	roll	för	vår	hälsa	och	vårt	välbefinnande.	
Naturpräglade	områden	på	och	i	närheten	av	skol-
gården har stor betydelse för barnens aktiviteter 
och utveckling. Tillgång och närhet till parker och 
natur är starkt kopplade till besöksfrekvensen.  
Speciellt barn, äldre, funktionshindrade och 
boende utan bil är ofta hänvisade till sin närmiljö 
och dess vistelsevärden. Park- och naturområden 
har också en stor social betydelse och öppnar för 
aktiviteter, samvaro och spontana möten. 

Inriktning 3 – Övergripande  
grönstruktur
Natur,	parker	och	gröna	stadsrum	utgör	tillsam-
mans med sammanhängande rörelsestråk för 
rekreation	(grönstråk)	en	grönstruktur.	Här	finns	
spridningsmöjligheter för växt- och djurliv samt 
kontakt med Kalmarsund och det omgivande kul-
tur- och naturlandskapet. 

Kommentar: Grönstråk och gröna samband 
mellan park- och naturområden och med stadens 
bostäder ökar tillgången för människor till natur-
upplevelse i närområdet och till grönska i staden.  
Grönstråk lockar till aktivitet och rörelse utan att 
kräva stora grönområden och ger möjlighet för  
attraktiva samband med omgivande närlandskap 
och friluftsområden. 
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Större kärnområden och länkar ger förutsättningar 
för olika växt- och djurarters fortplantning och 
överlevnad.   

Inriktning 4 – Kulturhistoriska värden
Natur,	kulturlandskap,	parker	och	gröna	stadsrum	
från olika tidsepoker bidrar starkt till stadens iden-
titet. De har genom skiftande innehåll, kulturhisto-
riska värden och betydelse för stadsbilden en given 
roll för stadens karaktär och upplevelsen av denna.

Kommentar: Kulturhistoriska värden i stadens 
parker och naturområden är värdefulla för stadens 
invånare och stadens attraktivitet. De är laddade 
med stämningar, symbolik och minnen och ger oss 
människor en historisk förankring och hemkänsla. 
De ger en samhörighet med staden som gör den 
levande och begriplig.  

Inriktning 5 – Dagvatten och ekologisk 
hållbarhet
I	stadens	naturområden	och	parker	finns	möjlighet	
att hantera dagvatten på ett ekologiskt, fördröjan-
de, renande och estetiskt tilltalande sätt.

Kommentar: Dammar, våtmarker och vatten-
drag har stor betydelse för hanteringen av dag-
vatten.	De	kan	utjämna	vattnets	flöden	i	samband	
med	vårflod	och	häftiga	regn	samt	fungera	som	
reningsfilter,	vilket	bidrar	till	minskad	risk	för	
översvämningar och utsläpp i havet. De kan också 
hjälpa till att stärka växt- och djurlivet och genom 
en god utformning tillföra estetiska och rekreativa 
kvaliteter. De kan även bidra till att stärka Kalmars 
identitet som kuststad. 

Inriktning 6 – Grönstrukturen i stadens 
utveckling
Stadens parker och naturområden utvecklas som 
en del av ett dynamiskt stadsbyggande format av 
helhetslösningar. Det innebär att man i hög grad 
undantar värdefull naturmiljö vid exploatering och 

ger värdefulla parker och naturområden ett skydd i 
planeringsarbetet.	När	staden	växer	inåt	kan	grön-
områden tas i anspråk för andra ändamål samtidigt 
som nya grönområden skapas. En förtätning av 
staden skapar förutsättningar för en utveckling av 
parker, natur och gröna stadsrum.

Kommentar: Sedan bostadsbyggandet tog fart 
under	1950-talet	och	bilens	krav	började	forma	
staden	har	boendetätheten	halverats.	Sedan	30	
år tillbaka minskar däremot andelen natur och 
grönytor. En tätare stad kan innebära ekonomiska, 
miljö- och stadsmässiga fördelar. Transporter och 
infrastruktur effektiviseras och staden kan bli mer 
blandad	och	flerfunktionell.	Men	denna	process	
kräver en medveten hushållning med värdefulla 
park- och naturmiljöer så att inte människors 
rekreationsbehov och den ekologiska hållbarheten 
försämras. En medveten förtätning där stor hän-
syn tas till naturmiljöer och karaktärer kan vara ett 
sätt att bidra till en stadsutveckling som kommer 
både nya och gamla Kalmarbor till godo.  

Inriktning 7 – Närhet till kust-, natur- 
och kulturlandskap
Natur-,	park-	och	strandområden	längs	Kalmar-
sund samt stadens omgivande natur- och kultur-
landskap är attraktiva rekreationsområden som har 
god tillgänglighet och koppling till varandra samt 
präglas av en god naturvård. 

Kommentar: Kusten längs Kalmarsund, med 
sina vikar, fjärdar och öar, liksom det omgivande 
småbrutna kulturlandskapet, är karaktäristiskt för 
Kalmar och har stor betydelse för dess dragnings-
kraft och identitet. De bidrar till många skiftande 
natur- och rekreationsmiljöer och stor biologisk 
mångfald och är en del av stadens ekologiska 
hållbarhet.	Det	geografiska	läget	vid	Kalmarsund,	
med	E22,	järnvägen,	flygplatsen	och	ett	aktivt	
jordbrukslandskap i väster, begränsar möjlighe-
ten att skapa nya områden med höga natur- och 
rekreationsvärden.	I	stället	kan	befintliga	värden	i	
och intill staden utvecklas. 
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Strategier för att uppnå  
inriktningarna

Strategier för att uppnå inriktning 1:  
Biologisk mångfald 

Behålla och förbättra för den biologiska mångfal-
den som en del i den ekologiska hållbarheten. 

Naturområden	som	är	särskilt	värdefulla	för	den	
biologiska mångfalden är i första hand större 
kärnområden och värdekärnor. De skyddas från 
exploatering och fragmentering samt förstärks 
genom en för varje område väl anpassad skötsel. 

Livsmiljöer för sällsynta och hotade arter bevaras. 
Naturtyper	och	biotoper	som	är	unika	och	repre-
sentativa för Kalmars natur värnas och stärks. 

Växters och djurs spridningsvägar samt deras 
samband med omgivande kust- och naturlandskap 
prioriteras. I dessa så kallade biologiska samband 
ingår vattenmiljöer.  

Våtmarker, småvatten och vattendrag i och nära 
staden vårdas, utvecklas och återskapas för ett 
rikare växt- och djurliv. Stränder längs Kalmarsund 
och större bäckar och åar, kärr- och våtmarksom-
råden har stort värde för den biologiska mång-
falden och som spridningsvägar.  

Skogar	med	träd	äldre	än	110	år	har	ett	stort	beva-
randevärde. Det gäller även något yngre skog med 
potential att utvecklas till gammelskog. Gamla och 
grova träd, speciellt ek, skyddas och vårdas både 
som individer och bestånd. Trädets hela livscykel 
har stort värde för artrikedom och mångfald; det 
gäller inte minst den långa nedbrytningsfasen, 
från trädets långsamma död till dess olika förmult-
ningsgrader som liggande stam och murken ved.  

Skötseln av de tätortsnära skogarna sker utifrån 
biologiska och rekreativa mål framför de ekono-
miska. Hagmarker och andra naturområden vårdas 
och sköts för att behålla sina stora värden för 
rekreation	och	biologisk	mångfald.	Naturvärdena	i	
dessa spridningsvägar tydliggörs för förvaltare och 
markägare.

Den biologiska mångfalden är särskilt viktig för 
rekreation och friluftsliv i skog och strövområden.

Strategier för att uppnå inriktning 2:  
Rekreation och sociala värden 

För	att	främja	friluftsliv,	god	hälsa	och	välbefin-
nande har staden många olika slags parker och 
en mångfald av naturområden. Från skog, äng, 
ekbackar till stränder och våtmarker.

De är väl fördelade över staden och är nåbara från 
bostaden, skolor och vårdinstitutioner. Från den 
lilla grannskapsparken och naturpartiet nära bosta-
den till stadsdelsparken eller friluftsområdet som 
lockar hela stadens invånare.

Parker skapas och naturbevaras i nya bostadsområ-
den och i områden där tillgången i dag är begrän-
sad. I skolors närhet vårdas natur och stimulerande 
parkmiljöer skapas.

De fungerar också som offentliga aktivitets- och 
mötesplatser. Områden som i dag har en bristande 
kvalitet utvecklas och rustas upp. 
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Särskilt värdefulla park- och naturområden bevaras 
och utvecklas. Ostördhet och bullerfrihet i park- 
och naturområdena eftersträvas. Områden som 
har dessa egenskaper har ett större rekreations- 
och besöksvärde.

Värdefulla parker och naturområden har en god 
tillgänglighet och kvalitet för alla med gångvägar 
och lek- och viloplatser i området. Utgångspunk-
ten är framför allt äldres, barns och funktions-
hindrades behov. Parker och naturområden som 
upplevs säkra, vackra och välskötta ökar trygghets-
känslan och besöksvärdet.  

Nåbarhet	och	tillgänglighet	förbättras	genom	att	
barriäreffekter	reduceras.	Säkra	passager	av	trafi-
kerade	gator,	trafikleder,	järnväg,	vattendrag	och	
verksamhetsområden skapas. Passager är i vissa fall 
planskilda	eller	utformade	för	att	sänka	trafikhas-
tigheten. Generellt sett eftersträvas trygga och 
attraktiva förbindelser till park- och naturområden 
från bostaden. 

Strategier för att uppnå inriktning 3:  
En övergripande grönstruktur 

Den gröna strukturen utvecklas genom att ett 
nätverk av rörelsestråk för rekreation, så kallade 
grönstråk, förbinder parker, naturområden och 
gröna stadsrum med varandra och med stadens 
bostäder. De knyter också an till det omgivande 
kust- och kulturlandskapet. Genom närheten till 
bostäder ger de möjlighet för rekreation och längre 
promenader trots begränsad yta.

Grönstråken är upplevelserika natur- eller park-
miljöer som lockar till promenader, cykling och 
annan form av rörelse i bullerfria och ostörda 
områden

Värdefulla grönstråk bevaras och stärks som sam-
manhängande stråk,och deras rekreationsvärde 
utvecklas.

De	befintliga	grönstråken	förlängs,	förstärks	och	
knyts samman med parker, naturområden och 
andra grönstråk. Tillgängligheten förbättras och 
kan tydligare kopplas samman med gång- och 
cykelnätet. 

Nya	grönstråk	skapas	i	första	hand	som	markerade	
stigar och grusade vägar. Tillgängligheten beaktas 
för alla, exempelvis för rullstolar och rullatorer.

De gröna stråken utvecklas så att de ger sprid-
ningsmöjligheter för växter och djur.  

Strategier för att uppnå inriktning 6:  
Grönstrukturen i stadsutvecklingen 

Platsens	och	landskapets	befintliga	förutsättningar	
och värden tillvaratas vid stadsutveckling och för-
tätningar. Grönstrukturfrågor måste alltid komma 
in tidigt i planeringsprocessens olika skeden. 

Vid exploatering på kvartersmark ställs formule-
rade och tydliga krav på utemiljöns utformning 
och innehåll i detaljplan, exploateringsavtal och vid 
bygglovsprövning. 

Kostnader för investering och skötsel av planlagda 
parkytor tas upp i exploateringskalkylen när ett 
nytt område planeras. 

Skötselplaner med utgångspunkt från rekreation 
och biologisk mångfald ligger till grund för sköt-
seln av stadens park- och naturområden. 

Medborgardialog med barn och vuxna är positivt 
och greppbart när det gäller den gröna närmiljön. 
Det ger en lokal delaktighet och en kunskapsupp-
byggnad som även förbättrar resultatet i projektet.

Dialog mellan olika aktörer sker genom hela 
planeringsprocessen. Samverkan sker också mellan 
markägare och förvaltare över gränserna för  
kvarters- och allmän platsmark.  

Strategier för att uppnå inriktning 7:  
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Närhet till kust-, natur- och kulturlandskap

Kalmars historia och identitet som kust-, hamn- 
och handelsstad förstärks genom att dessa värden 
hos natur- och kulturlandskapet synliggörs. Den 
karaktärs- och identitetsskapande kustremsan 
studeras utifrån ett grönstrukturperspektiv för att 
natur- och rekreationsvärden ska kunna tas till vara 
i stadsutvecklingen.  

En allmän tillgänglighet eftersträvas längs hela 
kuststräckan. Tillgängligheten förbättras genom 
bättre stigar och gångvägar och en högre kvalitet 
när det gäller anläggningar och skötselgrad. 

Stadens historiska och visuella samband med det 
omgivande kulturlandskapet och dess jordbruk 
hanteras varsamt och tas till vara i stadsutveckling-
en. Tillgängligheten till de värdefulla rekreations-
områdena i kulturlandskapet väster om E22 och i 
söder mot Västra sjön förbättras.

Förklaringar och förtydliganden av  
använda begrepp 

Biologisk mångfald är variationsrikedomen 
bland levande organismer av alla ursprung samt 
landbaserade, marina och andra akvatiska eko-
system, och de ekologiska komplex i vilka dessa 
organismer ingår. Begreppet innefattar mångfald 
inom arter, mellan arter och av ekosystem. I do-
kumenten har naturtyper och biotoper inventerats, 
inte artantal.

Bostadsnära naturområde är ett naturpräglat 
rekreationsområde med en viss storlek, i närheten 
av och nåbart från bostaden. Det har även stort 
värde	för	skolor	och	förskolor.	Naturupplevelse,	

avkoppling, promenad och naturlek är de vikti-
gaste funktionerna. Det bostadsnära naturområdet 
är en av fyra typer av rekreationsområden i denna 
grönstrukturplan.

Friluftsområde är ett stort naturpräglat ströv-
område som ger möjlighet till naturupplevelse, 
ostördhet och rekreation. Området ligger på 
längre avstånd från bostaden och besöks mindre 
ofta	men	under	längre	tid	och	av	fler	människor	
i staden. Småvägar, stigar, så kallade beträdor i 
jordbrukslandskapet, uppmärkta spår, grillplatser, 
parkering	och	andra	anläggningar	finns	för	fri-
luftslivet. Friluftsområdena är stora och en av fyra 
typer av rekreationsområden.

Grannskapspark är en mindre park nära bo-
staden.	Nåbarheten	är	avgörande	för	parktypen	
som har stor betydelse som mötes- och lekplats i 
bostadsområdet,	samt	för	hälsa	och	välbefinnande.	
Den är särskilt viktig för barn, äldre och andra 
som	inte	förflyttar	sig	längre	sträckor	och	som	är	
hänvisade till sin närmiljö. Grannskapsparken är 
den vanligaste av de fyra typerna av rekreations-
områden.

Grönområde är en vanlig benämning på naturom-
råden eller större och mer extensivt skötta park-
områden. Används även synonymt med grönyta.

Gröna stadsrum kan, förutom parker och natur, 
i staden vara torg, esplanader, koloniområden, 
grönstråk och strandpromenader. 

Grönstråk är sammanhängande gångvägar och 
cykelvägar i gröna korridorer genom staden. För-
utom att framkomligheten ska vara god ska de  
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gröna stråken erbjuda grönska, naturupplevelse 
och viss avskildhet från vägar och bebyggelse. En 
trädrad mellan en gång- och cykelväg och en större 
gata är inte ett grönstråk. Däremot kan det vara 
en grön länk som förbinder grönstråk eftersom 
kontinuiteten	också	är	viktig	för	definitionen.	Se	
vidare	sidan	33.

Grönstruktur är mark- och även mindre vatten-
områden i staden som varken är hårdgjorda eller 
bebyggda. I första hand parker, naturområden 
och grönstråk men även grönska i gaturum och 
grönytor på privat mark. I grönstrukturplanens re-
kreationsdel hanteras huvudsakligen den kommun-
ägda gröna allmänna platsmarken: parker, natur 
och grönstråk. I delen om biologisk mångfald är 
markägandet av mindre betydelse. 

Med grönytor avser alla rekreationsområden, 
skyddsområden och andra liknande friområden. 
Grönytor på kvartersmark eller privata tomter 
räknas som övriga grönytor eller övriga gröna 
områden. De kan vara allmänt tillgängliga men 
med ett bestämt syfte, exempelvis idrottsplatser, 
kyrkogårdar, koloniträdgårdar och golfbanor. 

Kvalitet är ett begrepp i texten som står för en 
parks eller ett naturområdes egenskaper, land-
skapskaraktär och innehåll. Värdet sätts utifrån 
dess	betydelse	för	människors	välbefinnande,	
naturupplevelse och rekreation. Se	vidare	sidan	19	
om de åtta upplevelsevärdena samt landskapska-
raktärer.

Kärnområden är stora sammanhängande natur-
områden med många artrika biotoper och natur- 
typer, eller goda förutsättningar att utveckla  
sådana. 

Natur, naturområde, naturmark är svepande 
beskrivningar för ungefär samma sak, det mer 
naturligt fritt växande landskapet med en extensiv 
skötsel, hävd, natur- eller skogsvård. 

Naturreservat är naturområden som är skyddade 
enligt miljöbalken och som tillkommit på grund av  
dess höga naturvärden eller värde för friluftslivet.

Naturvärde bedöms i första hand med utgångs-
punkt från sällsynta växt- och djurarter och 
artgrupper men även från markformationer och 
geologi. De är ofta sedan tidigare kända och har 
ett biologiskt värde som sällsynta, rödlistade eller 
liknande skyddsbeskrivning. Kan ha betydelse för 
rekreation och friluftsliv även om begreppet natur-
upplevelse bättre beskriver detta.

Nåbarhet står för närhet och tillgänglighet och 
kan	begränsas	av	trafikbarriärer.	Se	vidare	sidan	
15.

Park- och landskapskaraktärer är ett sätt att be-
skriva hur parken eller naturområdet upplevs, dess 
egenskaper, utseende och innehåll. I Kalmar har 
stadslandskapet delats in i sju karaktärer utifrån 
storlek, en natur- och kulturskala samt graden av 
mänsklig påverkan genom gestaltning, anläggning-
ar, hävd, odling och markanvändning (sida 20).
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Rekreationsområde är ett begrepp för en 
grönyta, ett parkrum eller naturområde som har 
ett socialt och rekreativt syfte. Rekreation innebär 
avkoppling, återhämtning, vila, lek och andra häl-
sofrämjande aktiviteter. Det står också för sociala 
värden som samvaro, mänskliga möten, interak-
tion,	lekar	och	spel.	Naturupplevelse,	friluftsliv	
samt frånvaro av buller och andra stressfaktorer 
har visat sig ha ett stort rekreativt värde. 

Skyddszon är ytor med en begränsad mark-
användning av miljöskäl, med vissa bestämda 
skyddsavstånd.	Skyddsziner	finns	längs	stadens	
genomfartsleder, kraftledningar och miljöstörande 
verksamheter. De är ofta mellanrum med en viss 
bredd, och utan särskild annan användning eller 
skötsel.

Stadsdelspark är benämningen på en större 
bostadsrelaterad park med läge, nåbarhet och 
egenskaper som gör att den vänder sig till en 
större stadsdel och till hela staden. Hit beger man 
sig för att promenera och koppla av, leka, umgås 
och möta människor. Parkens kvalitet, karaktär 
och	upplevelsevärden	(se	sidan	19)	analyseras	och	
förslag till utveckling föreslås. Stadsdelsparken är 
en av fyra typer av rekreationsområden.

Spridningsvägar är naturområden och biotoper 
som ger ett biologiskt samband för växter och djur 
och	möjliggör	att	de	kan	sprida	sig,	förflytta	sig	
mellan stadens naturmarker och med omgivande 
vatten och naturlandskap.

Tillgänglighet är ett begrepp som används både 
för graden av hinder och anpassning av den fysiska 
miljön, och för möjligheten att nå fram, alltså 
åtkomlighet i vidare mening. Fysiska, administra-
tiva och psykologiska (otrygghet och rädsla) hinder 
begränsar tillgängligheten.

Trafikbarriärer är vägar som kan vara svåra för 
gående	och	cyklister	att	korsa.	Som	stor	trafikbar-
riär	räknas	vägar	med	fler	än	3	000	fordon	per	
årsmedeldygn.	En	mycket	stor	trafikbarriär	som	
Ölandsleden,	E22	eller	järnvägen	kan	bara	passe-
ras via bro eller tunnel. Andra barriärer, tillgänglig-
het och miljöer som upplevs som otrygga beskrivs 
på annat sätt. 

Upplevelsevärden är ett begrepp för egenskaper 
som människor särskilt uppskattar i stadens parker 
och naturområden. De är sorterade i åtta karak-
tärer	för	rekreativa	behov	och	har	i	flera	studier	
använts som ett verktyg för att bedöma kvaliteten 
hos ett rekreationsområde. För att beskriva upple-
velsen av natur och grönska mer intuitivt används 
ordet naturupplevelse.

Värdekärnor är mindre naturområden som inne-
håller artrika eller potentiellt artrika biotoper eller 
hyser en hög koncentration av hotade och sällsynta 
arter.
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Rekreation

Inledning och syfte 
Grönstrukturplanens del om rekreation fokuserar 
på människans behov av parker och naturom-
råden.	Hälsa,	välbefinnande,	naturupplevelser,	
aktiviteter och olika sociala värden ingår i begrep-
pet rekreation. Undersökningar om hur människor 
använder sin utemiljö visar en stark koppling mel-
lan närhet och besöksfrekvens. Antal besök avtar 
snabbt	med	avståndet;	5–10	minuters	promenad	
gör att antalet besök halveras. Vissa grupper som 
barn, funktionshindrade, äldre och boende utan bil 
är ofta helt hänvisade till sin närmiljö. Samtidigt 
finns	ett	starkt	samband	mellan	fler	besök	och	
större	välbefinnande.	En	naturpräglad	och	varia-
tionsrik miljö, ostördhet och möjlighet för åter-
hämtning samt en känsla av trivsel och trygghet 

verkar vara mycket viktiga upplevelsevärden för 
stora delar av befolkningen. 

Syftet är att klargöra hur stor tillgång Kalmars 
invånare har till parker och naturområden, 
hur dessa är fördelade över staden och hur 
tillgängliga de är, samt vilka upplevelsevärden 
och kvaliteter de har. 

Vägledande har varit vedertagna begrepp och rikt-
linjer som används i dagens grönstrukturplanering, 
rekommendationer från Boverket samt modern 
forskning från bland andra Folkhälsoinstitutet, 
Boverket,	Naturvårdsverket	och	Sveriges	Lant-
bruksuniversitet. Indelningen i typer av rekrea-
tionsområden och riktvärden har sin utgångspunkt 
i forskning om park- och naturområdens betydelse 
för	människors	rekreation,	hälsa	och	välbefin-
nande och om hur långt människor är beredda att 
ta sig till olika typer av rekreationsområden.
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Grönstrukturens avgränsning i det  
rekreativa perspektivet
Ur	ett	fågelperspektiv	flyter	stadens	samlade	grön-
ska samman. De administrativa gränserna suddas 
ut, kommunal parkmark vävs samman med privata 
fastigheter, villaträdgårdar, kyrkogårdar, idrotts-
platser, golfbanor, koloniområden, betesmarker et 
cetera. 

Kommunen rår över den allmänna park- och 
naturmarken. Skolområden, vårdinstitutioner och 
andra kommunala fastigheter har däremot ett givet 
syfte, vilket begränsar både den allmänna tillgäng-
ligheten i olika grad och möjligheterna för använd-
ning och aktiviteter. 

Det	finns	många	fysiska	hinder	som	begränsar	
tillgänglighet, framkomlighet och styr människors 
rörelsemönster:	trafikbarriärer,	tomtmark,	staket,	
vattendrag, nivåskillnader, terräng, tät natur med 
mera. Graden av tillgänglighet begränsas även av 
administrativa och psykologiska hinder som styrs 
av oskrivna regler, hänsyn och rädsla. Det kan vara 
avstängningar, privata revirmarkeringar, åkrar eller 
hagar med betesdjur. Buller och andra störningar 
begränsar ofta vistelsevärdet och upplevelsen av 
tillgänglighet.

Stadens kommunala parkmark är öppen för alla 
men kan också vara upptagen för speciella ända-
mål under kortare eller längre tid. Sport- och boll-
planer, bad- och båtplatser, parkering, camping, 
beteshagar, odlingslotter med mera är en del av 
parkernas innehåll, till gagn för olika fritidsintres-
sen och föreningar, samtidigt som andra värden 
och innehåll tillförs parkerna. 

Stadens grönområden tas också i anspråk av tek-
niska	anläggningar,	skyddszoner	längs	trafikleder,	
kraftledningsgator, diken och dagvattendammar. 
Detta medför ofta begränsning i tillgänglighet 
och försämrat rekreativt värde. Vissa anläggningar 
kan	i	sin	karaktär	och	utformning,	som	flera	av	
reningsdammarna vid kusten, tillföra rekreations- 
och upplevelsevärden. 

I grönstrukturplanens rekreationsdel hanteras i hu-
vudsak rekreationsområden som är planlagda som 
kommunala parker, plantering och natur. För att få 
en överblick och kunna bedöma andra möjligheter 
när parker saknas har även rekreationsvärdet hos 
icke kommunala grönytor tagits upp trots begrän-

sad tillgänglighet. Risken är att tillgången till dessa 
rekreationsområden snabbt kan begränsas eller 
försvinna, om markägaren har ett annat syfte för 
markens användning. 

Analys av rekreationsområden –  
tillvägagångssätt
Den rekreativa analysen har sin grund i grönpo-
licyns inriktning att tillgodose människors behov 
av	rekreation	för	välbefinnande	och	god	hälsa.	
Vardagslivets variation i tid och rum för människor 
i olika skeden av livet och med olika livsförutsätt-
ningar kräver ett varierat utbud av rekreationsmöj-
ligheter i utemiljön. För att bedöma tillgången på 
parker och naturområden för stadens invånare är 
bostaden den givna utgångspunkten. En enkel och 
vanlig analysmodell är en indelning i tre typer av 
rekreationsområden med olika storlek, tillgänglig-
het och karaktär. Den nära grannskapsparken, 
den större stadsdelsparken och det stora frilufts-
området	på	lite	längre	avstånd.	I	Kalmar	finns	
även	en	karaktäristisk	fjärde	typ	–	det	bostadsnära	
naturområdet. Det är värdefulla naturområden 
i bostadsnära lägen som har stor betydelse för 
många	människors	välbefinnande,	rekreation	och	
livskvalitet.

Analys	och	förslag	utgår	från	att	det	finns	parker	
och naturområden fördelade över staden att tillgå 
för dess invånare. I vissa fall saknas grönytor som 
kan utvecklas till rekreationsområden. 

För att stadens park- och naturområden ska fylla 
en rekreativ funktion måste de vara lätta att nå 
från bostaden. Viktigast för nåbarheten är närhet 
och tillgänglighet, och närheten begränsas i första 
hand	av	trafikbarriärer	och	andra	fysiska	hinder.	
Tillgängligheten inbegriper även hur anpassad den 
fysiska miljön är för människors olika möjligheter 
att	förflytta	sig.	Säkerhet,	trygghet,	förbindelsens	
framkomlighet och orienterbarhet samt parkens 
attraktionsvärde påverkar också nåbarhet. Riktvär-
den för längsta avstånd från bostaden till respek-
tive typ av rekreationsområde är bestämda utifrån 
förflyttning	till	fots	och	med	cykel.

Rekreationsområden kräver en viss storlek och ka-
raktär för att ha en godtagbar kvalitet och rymma 
ett rikt innehåll av upplevelsesvärden, aktiviteter 
och skiftande parkrum. I en större park är det 
också lättare att komma bort från störningar i 
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omgivningen. Den biologiska mångfalden är där 
ofta större med variation i naturtyper, biotoper 
och arter.

Stadens parker och naturområden har även stude-
rats i relation till stadens grundskolor. Dels för att 
de är en viktig del i skolans friskvård och undervis-
ning. Dels för att skolområdet i sig kan erbjuda 
rekreationsmöjligheter, inte minst för skolbarn, när 
skolan är stängd.

Analysen redovisar var stadens invånare bor som 
har och inte har tillgång till respektive typ av 
rekreationsområde, samt nåbarhet utifrån avstånd 
och	trafikbarriärer.	Områdenas	rekreativa	kvalitet	
har bedömts i skalan godtagbar, otillräcklig och 
oacceptabel. 

Med de fyra olika typerna av rekreationsområden 
som utgångspunkt leder analyserna fram till ett 
förslag på parker och naturområden som är särskilt 
värdefulla för rekreation. Förslag till förbättring av 
kvaliteten	redovisas	för	de	identifierade	park-	och	
naturområdena. Avsaknaden av park- eller natur-
områden eller brist i nåbarhet medför förslag på 
nya park- och naturområden. 

Parker, naturområden och gröna rörelsestråk, 
grönstråk, skapar tillsammans ett nätverk, en 
grönstruktur.	I	grönstråksanalysen	definieras	
och studeras ett antal övergripande gröna stråk i 
grönstrukturen samt deras kopplingar till stadens 
bostadsområden, skolor och andra målpunkter. 
Denna	analys	har	flera	paralleller	till	gång-	och	cy-
kelvägnätet, men särskiljer sig i kravet på upplevel-
sevärde och viss ostördhet. Analysen av grönstråk 
visar att åtminstone sju förgrenade stadsövergri-
pande	stråk	finns.	Utvecklingsförslaget	visar	hur	
grönstråken kan förbättras, kopplas samman och 
förlängas.	Det	finns	även	möjlighet	för	ett	eller	två	
nya grönstråk att utvecklas när staden växer och 
friluftsområden och andra målpunkter tillkommer. 

I en enkel stadsdelsanalys, uppdelad efter statis-
tikområden	(ofta	avgränsade	av	trafikbarriärer),	
har parker och naturområden satts i relation till 

befolkningsstruktur, grönyteandel och bebyggelse-
karaktär. 

I detta sammanfattande dokument redovisas inte 
inventerings- och analyskartor. Dessa och utförli-
gare beskrivningar av de parker och naturområden 
som bedömts som värdefulla rekreationsmiljöer 
blir tillgängliga i kommunens kartdatabas.

Störningar – riktvärden
Buller, vissa lukter och föroreningar från omgiv-
ningen kan försämra upplevelsevärdet och göra 
det svårare att koppla av, återhämta sig, samtala 
eller lyssna till naturens ljud. Ett ständigt pågående 
trafikbuller	kan	kraftigt	begränsa	en	parks	attrak-
tion och användbarhet. I en undersökning om 
upplevelsevärden	var	sambandet	mellan	välbefin-
nande och ostördhet nästan fullständigt.

I stadens parker får man acceptera ett visst buller. 
Enligt	Naturvårdsverkets	riktvärden	bör	ljudmiljön	
i	friluftsområden	inte	överskrida	45	dB(A)	mer	
än	högst	60	minuter	per	dag.	I	tätortsnära	rekrea-
tionsområden	bör	inte	ljudmiljön	överskrida	45	
dB(A)	mer	än	högst	120	minuter	per	dag.	I	parker	
och grönområden inne i staden får man räkna 
med att stadens ljud hörs hela tiden. Det är dock 
viktigt är att området har en markant lägre ljudnivå 
än omgivande stadsmiljö, vilket motsvarar cirka 
20 dB(A) under nivån för omgivande gator, eller 
högst	45–50	dB(A).

Kvalitet – två analysmetoder
Med kvalitet menas parkens och naturområdets re-
kreativa värde, karaktär, upplevelsevärde, innehåll 
och utformning. Det är ett verktyg för att få en 
överblick över standarden på stadens parker och 
naturmiljöer, deras utvecklingsbehov samt under-
lag för nödvändiga åtgärder och skötsel. Kvaliteten 
ger möjlighet till, uppmuntrar eller förhindrar olika 
slags rekreation och aktiviteter. Variation, mång-
fald och komplexitet är därför nyckelord för den 
offentliga utemiljöns och grönområdenas utform-
ning och innehåll. 
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I varje park- och naturområdesbeskrivning 
finns	en	ingående	och	nyanserad	bedömning	av	
områdets kvalitet.

1. Upplevelsevärden som beskriver  
parker och naturområden 

I svensk forskning de senaste 20 åren kring 
parkers egenskaper, innehåll och kvaliteter har 
åtta	så	kallade	upplevelsevärden	identifierats	
och utvecklats. De är värden som människor 
särskilt uppskattar när de besöker en park eller 
ett naturområde. De kallas också åtta karak-
tärer för rekreativa behov. Upplevelsevärdena 
har etablerat sig som ett sätt att värdera och 
bedöma park- och naturområdenas kvalitet. 
Antalet upplevelsevärden och kombinationen 
av dem ger en uppskattning av parkens kvalitet.

Vild: Vildvuxet och till synes orört. Här har 
naturen eller växtligheten tagit överhanden. 
Det är tyst och lugnt, endast naturens ljud hörs. 
Stora stenar, slingrande stigar och mystik lockar 
till upptäcktsfärder.  

Artrik: Mångfald och myller av träd, buskar 
och blommor. Ett rikt insekts- och fågelliv. 

Rofylld: Lugnt och tryggt. Tystnad och av-
skildhet. Städat och välskött.

Rymd: Här träder man in i en annan värld 
utan slut, ett vidsträckt, sammanhängande och 
enhetligt område, med möjligheter till långa 
promenader, öppna vyer och utblickar, frihets-
känsla.	Här	finns	skog,	öppna	fält	och	vatten.	

Samvaro: Fest,	mötesplats	och	folkliv.	Nöjen	
och kaféer. Belyst och välskött. Intensivt. 
Kvällsliv.	Kulturprägel.	Centralt	och	utsmyckat.	
Samlingsplats.

Kultur och historia: En plats med kultur-
prägel. Mystik och laddning. Minnesmärken, 
fornlämningar och gamla träd. Blomsterarrang-
emang, statyer och fontäner. 

Viste: Lustgården. En robust miljö, samtidigt 
en	plats	att	kunna	förändra.	Öppna	platser.	In-
timt.	Natur.	Oömma	växter.	Buskar	att	gömma	
sig i. Lek.

Allmänning: Öppna	ytor	med	klippt	gräs,	utan	
bestämd användning. Robust och tålig miljö för 
liv och rörelse. 

Vild.

Rofylld och artrik.

Rymd.

Viste.
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2. Landskapskaraktärer som beskriver 
parker och naturområden

Ett annat sätt att uttrycka park- och naturom-
rådeskvaliteter är att med hjälp av olika land-
skapskaraktärsbegrepp försöka fånga områdets 
egenskaper. En sådan karaktärsbeskrivning 
säger en del om områdets storlek, form, egen-
skaper, upplevelsevärden, markanvändning och 
skötsel. Landskapskaraktärerna är ett sätt att få 
en mer direkt benämning på rekreationsområ-
det och hur det ser ut. Denna övergripande ka-
raktärsbeskrivning kan också skapa underlag för 
att	definiera	områdets	roll,	och	ge	en	inriktning	
för  dess utveckling. I senare planeringsskeden 
kan man då enklare ta ställning till om karaktä-
ren ska förstärkas eller förändras.

Sju landskapskaraktärer i Kalmar har iden-
tifierats,	med	utgångspunkt	dels	från	områdets	
storlek, dels från en natur- och kulturgradient 
som bygger på graden av användning, hävd och 
skötsel. 

I alla nedan nämnda landskapskaraktärer kan 
vatten i olika former förekomma. Kustnära, 
vikar, fjärdar, stränder, sjöar, vattendrag, våt-
marker, dämmen, kanaler, åar, bäckar, dammar, 
fontäner etcetera. Vissa vatten bidrar starkt till 
områdenas identitet och upplevelsen av dem. 
Kännetecken är vattendrag, dämmen, bad- och 
båtliv, promenader och avkoppling, utblickar 
och andra aktiviteter knutna till vatten. Exem-
pel: Hagbynäs friluftsområde, Kalmarsundspar-
ken, Skansparken, Berga strandpark.

1. Gröning: Liten öppen gräsyta i bostadskvar-
ter,	ibland	med	odefinierade	gränser.	Den	har	
inget speciellt innehåll eller utformning och an-
vänds ofta för spontana aktiviteter, lek och spel. 
Intensiv skötsel. Exempel: Gullbrandssonska 
lyckan, gräsytorna vid Heliga korsets kyrka.

2. Bruks- eller aktivitetspark: En mindre 
öppen till halvöppen park, ofta med koppling 
till omgivande bostäder. Gräsytor, ytor för lek, 
sittplatser och miljöer för avkoppling. Aktivitet 
dominerar framför prydnadsvärdet. Intensiv 
skötsel. Exempel: Venusparken, Ståthållarepar-
ken.

 

Samvaro.

Kultur och historia.

Viste.

Allmänningen.
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3. Prydnadspark: En mindre och halvöppen 
välskött park som kännetecknas av gräsmattor, 
enstaka träd, gångvägar, sittplatser och ibland 
blomsterplanteringar, fontäner, skulpturer, 
lekplats och servering. Plats för avkoppling, ro 
och lugna aktiviteter. Ibland är den en del av 
gatustrukturen, med folkliv och som mötes-
plats. Prydnadsparken är ett värdefullt inslag i 
stadsbilden, välvårdad och med intensiv skötsel. 
Exempel: Vänortsparken, Stadsparken, Malm-
torget och Margaretaplan.

4. Närskog: Små skogar eller dungar av tall 
eller ek, insprängda i kvarter eller runt bebyg-
gelse. En plats för promenader, avkoppling, na-
turlek och naturupplevelse. Inga direkta anlägg-
ningar förutom stigar och sittplatser. Extensiv 
skötsel.	Naturvärde	och	biologisk	mångfald.	
Exempel: Funkaboskogen, Svensknabben. 

5. Kulturlandskap: Tydliga drag av kulturland-
skapets karaktär med inslag av betesmarker, 
stengärdsgårdar, odling och fornlämningar. 
Halvslutet till öppet landskap, slåtterängar, 
betespräglat och beroende av kontinuerlig hävd. 
Ek, lövträd (ofta gamla), en, hassel är karaktärs-
arter. Exempel: Stensö, Fölehagen, Hagbynäs 
friluftsområde och Tjuvbackarna.

6. Landskapspark: En större, öppen till halv-
öppen park med gräsfält, ängar och skogsdung-
ar. Vatten kan förekomma, ofta påtagligt som 
våtmarker, dammar, stränder och kustband. I 
och	i	anslutning	till	parken	kan	finnas	lekplat-
ser, bollplaner, bad- och båtbryggor etcetera. 
Plats för bollspel, lek, promenader, ro, picknick, 
bad och båtliv. Delvis extensiv skötsel. Exem-
pel: Kalmarsundsparken, Vattentornsparken, 
Skälbyparken.

7. Skogsområde: Större områden av mer eller 
mindre sluten skog, ofta tall med inslag av löv-
träd, eller lövskog dominerad av ek. I området 
finns	stigar,	gångvägar	och	ibland	motionsspår.	
Området har stor betydelse för friluftsliv, mo-
tion, promenader och naturupplevelser. Exten-
siv, skötsel. Exempel: Värsnäs, Tallhagen, Svinö 
och Djurängsskogen.

Kulturlandskap.

Landskapspark.

Prydnadspark.

Skogsområde.
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Parker och naturområden – analys 
och förslag till utveckling

Grannskapsparker
Grannskapsparken är den mindre parken, nära 
bostaden. Den är en mötesplats i grannskapet, sär-
skilt viktig för barn, äldre och andra som inte rör 
sig längre sträckor. Grannskapsparken bör framför 
allt innehålla möjlighet för lek, spel, avkoppling 
och vila. Parken får inte vara avskuren från bosta-
den av större vägar och är lätt att hitta. Stadens 
grannskapsparker kan vara olika till innehåll och 
karaktär, men ska alltid innehålla lekmöjligheter, 
platser för bollspel, vila och avkoppling, ofta 
naturmark, och någon promenadväg. Utformning 
och skötsel bör utgå från den enskilda parkens 
karaktär och förutsättningar.

Riktlinjer för tillgång, nåbarhet, kvalitet  
och innehåll

•	 Inom	300	meter	från	bostaden	vilket	 
motsvarar cirka fem minuters promenad. 

•	 Trafiksäkra	och	trygga	förbindelser	med	god	
tillgänglighet till fots och med cykel. 

•	 Lätt att hitta, ligger i anslutning till rörelse-
stråk, som grönstråk, gång- och cykelvägar. 

•	 Finns ingen grannskapspark kan små parker 
eller naturområden med lekplats i viss mån 
kompensera bristen, om de uppfyller kraven 
på nåbarhet. En stadsdelspark kan innehålla 

grannskapsparker. Finns allmänna grönytor 
bör en ny grannskapspark skapas på sikt. Om 
inte bör det ingå i det långsiktiga planerings-
arbetet att ta fram ny mark för att skapa en 
grannskapspark. 

•	 Minst	en	hektar	stor,	det	vill	säga	100x100	
meter, krävs för att parken ska kunna rymma 
olika	innehåll,	upplevelsevärden	och	flera	akti-
viteter samtidigt.

Möjlighet	finns	till	lek,	spel,	gemenskap,	ro	och	
avkoppling. Av de åtta upplevelsevärdena är viste, 
allmänning, samvaro samt kultur och historia sär-
skilt	viktiga,	se	kapitlet	om	kvalitet	på	sidan	18.	

•	 För	en	godtagbar	kvalitet	finns	minst	fem	
upplevelsevärden.	Finns	tre–fyra	är	kvaliteten	
otillräcklig. Finns färre än tre upplevelsevärden 
är kvalitetsnivå oacceptabel för en grann-
skapspark.

•	 Grannskapspark har en karaktär av anlagd 
ordnad park, delvis med naturprägel. Den 
ger en känsla av omsorg och trygghet, och är 
välskött och befolkad. Den är i väsentliga delar 
planerad utifrån att vara tillgänglig för alla, 
med gångvägar och sittplatser i parken.

Tillgångs- och kvalitetsanalys
I	Kalmar	stad	finns	cirka	30	parker	som	uppfyller	
kravet på en grannskapspark. Sådana med otill-
räcklig kvalitet är spridda över hela staden, medan 
de	med	godtagbar	kvalitet	finns	i	södra	Kalmar,	
med undantag av parken i Vimpeltorpet.  
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Sju stycken håller en godtagbar kvalitet: Stadspar-
ken, Ståthållareparken, Långviksmarken, Skanspar-
ken, Kattrumpan, Skälbyparkens centrala del och 
Vimpeltorpsparken.	De	innehåller	fem	eller	fler	
upplevelsevärden, medan grannskapsparker som 
har en otillräcklig kvalitet endast erbjuder tre eller 
fyra	upplevelsevärden.	De	flesta	av	grannskapspar-
kerna brister i tillgänglighet och är svåra att hitta 
eller komma fram till. Har parken goda förutsätt-
ningar vad det gäller läge och storlek, men bara 
ett eller två upplevelsevärden, är kvaliteten oac-
ceptabelt låg för att motsvara kravet på en grann-
skapspark.	Norrlidsparken	är	en	sådan	park	som	
inte håller en acceptabel kvalitet. 

Över	hela	staden	finns	bostadskvarter	som	helt	
saknar grannskapspark. De större områdena utan 
grannskapspark är koncentrerade centralt i staden 
och utgörs av såväl småhuskvarter som kvarter 
med	flerfamiljshus.	Till	stor	del	är	det	barriärer	i	
form av större vägar och järnvägen som begränsar 
tillgången.	Östra	och	södra	Malmen,	västra	Kvarn-
holmen,	södra	Oxhagen,	västra	Norrgårdsgärdet,	
Funkabo,	norra	Djurängen,	Getingen–Bränn-
torpsområdet,	Sandås	och	delar	av	Norrliden	och	
Berga villaområde är större områden utan grann-
skapsparker. 

I	flera	bostadsområden	finns	vissa	kompensa-
tionsmöjligheter för lek och närvistelse på bo-
stadsgårdar och i skolgårdar till exempel Falken-
bergsområdet,	Norrgårdsgärdet,	Oxhagen	och	
Funkabo. Gårdarnas rekreativa värde som ersätt-
ning för grannskapspark är begränsat, och lek- och 
grönytornas tillgänglighet och framtida utveckling 

osäker eftersom de inte är kommunal parkmark. I 
Kalmars	södra	delar	finns	flera	mindre	lekplatser	
på små grönytor insprängda bland bostadskvarte-
ren. Dessa har ett begränsat rekreationsvärde, men 
kan i viss mån kompensera bristen på grann-
skapspark. Detsamma gäller i Björkenäs, Bergavik 
och Vimpeltorpet som har lekplatser i naturmark. 
Skolgårdar kan också i viss mån kompensera brist 
på	lekmiljö.	I	Oxhagen	finns	Skälby	som	är	en	
stor tillgång, men parkens innehåll i södra delen är 
begränsad och närmsta lekplats ligger i norra delen 
av parken. Detta innebär att barnen i Oxhagen 
trots allt har minst 500 meter till de ordnade lek-
miljöerna vilket är för långt.

Flertalet grannskapsparker har en huvudfunktion 
som lekpark. Även bollplanen eller den lite större 
gräsmattan har ett stort värde i grannskapsparken. 
Det vanligast förekommande upplevelsevärdet i 
Kalmars grannskapsparker är vistet. Även allmän-
ningen är ofta förekommande. Mer sällsynt är 
rofylld, kultur och historia, vild, artrik, rymd och 
samvaro.  

Slutsatser: Sju av Kalmars grannskapsparker har 
en	godtagbar	kvalitet,	Norrlidsparken	har	oaccep-
tabel låg kvalitet och övriga har bedömts hålla en 
otillräcklig kvalitet. Tillgängligheten är för dålig. 

Även	om	vissa	kompensationsmöjligheter	finns	
är	bristen	på	grannskapsparker	inom	300	meter	
från många bostäder påtaglig. Speciellt i stadens 
centrala delar är tillgången till grannskapsparker 
begränsad.	Till	stor	del	är	det	stora	trafikbarriärer	
som begränsar tillgången. 
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Mindre parker med lekplatser samt lekplatser i 
anslutning till naturområden och på skolgårdar 
är mycket viktiga för att kompensera bristen på 
grannskapspark. Men på sikt är det angeläget att 
skapa nya grannskapsparker i dessa områden, 
särskilt i samband med planering av ny bostadsbe-
byggelse.

Förslag till utveckling och åtgärder
Se	karta,	bilaga	1.

Parker som har godtagbar kvalitet och endast är 
önskvärda att	åtgärda	är	(18)	Långviksmarken,	
(22)	Vimpeltorpsparken,	(26)	Kattrumpan,	(27)	
Stadsparken,	(28)	Skansparken	och	(29)	Ståthål-
lareparken. 

Parker med otillräcklig kvalitet och som är an-
gelägna	att	åtgärda	är	(16)	Bergaviksparken,	
(17)	Vattentornsparken,	(19)	Nyhemskulle,	(20)	
Tegelviksparken,	(21)	Krafslösaparken,	(23)	Venus-
parken,	(24)	Jacobs	park,	(25)	Fiskareplan	och	(30)	
Stensbergsparken.

Övriga	befintliga	grannskapsparker	täcker	i	huvud-
sak in behovet av grannskapsparker i staden, men 
många har en otillräcklig och oacceptabelt låg kva-
litet.	(15)	Norrlidsparken	är	nödvändig	att	åtgärda.	

Det är angeläget att nya grannskapsparker skapas 
för	östra	Bergaområdet	i	(1)	Berga	strandpark,	
för östra Malmen på (2) södra Lindö, för väs-
tra	Malmen	i	(3)	Lorensbergsparken,	(4)	västra	
Djurängen vid Hagmarksplan, för Oxhagen i (5) 
södra Skälbyparken, för västra Kvarnholmen på 
(6)	Teatervallen–Vattentornsparken,	samt	i	(7)	
Bränntorpet–Getingen.	I	de	flesta	fall	pågår	pla-
nering för nyexploatering av bostäder i närheten 
som	ytterligare	kan	motivera	och	finansiera	en	ny	
grannskapspark.

Behov	av	grannskapsparker	finns	med	i	plane-
ringen	av	nya	bostadsområden,	till	exempel	i	(8)	
Ljusstaden,	(9)	södra	Vimpeltorpet,	(10)	norra	
Vimpeltorpet,	(11)	Krafslösa	strandpark,	(4)	västra	
Djurängen	och	på	(12)	Laboratorieholmen.

Vid	exploatering	av	kvarteret	Siken	i	Norrgårds-
gärdet försvinner lek- och bollplan. Återstående 
del	av	(14)	Gustavsbergsparken	rustas	upp	som	
grannskapspark med ny lekplats. Parken är liten, 
och en fullvärdig grannskapspark med lek och 
bollplan skapas på (2) Lindö.

Carlbergsparken	(32)	på	västra	Malmen	är	för	liten	
för att tillgodose kraven på en grannskapspark. 
Parkens läge intill sportcentrum med bad-, sport- 
och ishall, samt med gymnasieskolor och Linné-
universitetet i närheten, ger starka argument för 
att i stället utveckla parken som en aktivitets- och 
spontanidrottspark.	Lorensbergsparken	(3)	har	
däremot utmärkta möjligheter att utvecklas som 
grannskapspark för bostäderna på västra Malmen.  

Varvsholmen är planerad som en tät stadsdel utan 
egen	grannskapspark.	Naturmiljön	på	Laboratorie-
holmen	(12)	har	ett	stort	värde	för	närrekreation	
och kan med små medel utvecklas till en grann-
skapspark tillsammans med lekplatsen i den lilla 
Knarröparken på Varvsholmen. 

Bristen på grannskapspark i Funkabo kan i viss 
grad kompenseras av småbarnslekplatser på Kal-
marhems	bostadsgårdar	i	närheten.	Men	det	finns	
starka argument för en bra lek- och aktivitetspark 
i	anslutning	till	(33)	Funkaboskolans	skolområde.	
En	ny	grannskapspark	i	(7)	Bränntorpet–Getingen	
kan också nås från Funkabo via gång- och cykel-
tunneln	under	Ölandsleden.

Malmen	öster	om	Norra	vägen	är	omgiven	av	
stora	trafikbarriärer	och	har	ingen	grannskapspark	
eller	allmän	lekplats.	Endast	en	liten	park	finns,	
Hantverksparken. Ett möjligt läge att kompensera 
bristen	är	på	(34)	Stagneliusskolans	tomt.	Närmas-
te större parkområde som skulle kunna utvecklas 
till grannskapspark är (2) södra Lindö.

Norrgårdsgärde	väster	om	Norra	vägen	är	omgi-
ven	av	stora	trafikbarriärer	och	har	ingen	grann-
skapspark eller allmän lekplats. För att åtgärda 
bristen	finns	en	god	möjlighet	att	göra	den	fina	
trädgårdsmiljön	på	(35)	Monte	Cavallos	förskole-
gård tillgänglig som grannskapspark.

Södra Malmen mellan Esplanaden och Södra 
vägen	är	omgiven	av	stora	trafikbarriärer	och	
har ingen tillgänglig grannskapspark eller allmän 
lekplats.	Inom	grannskapet	finns	en	planlagd	
skoltomt	och	park	i	(36)	Rostad,	där	en	grundskola	
har etablerat sig. För att kompensera bristen kan 
en möjlig åtgärd vara att på skolområdet anlägga 
en lekplats.

Östra	Falkenbergsområdet	har	brist	på	grann-
skapspark men kompenseras i dag av lekplatsen 
Valpen, Falkenbergsskolan och Folkets park. Den 
sistnämnda är inte är allmän parkmark, men i 
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samband med pågående planering för en exploa-
tering	i	(37)	Folkets	park	finns	skäl	att	göra	delar	
av den mycket värdefulla parkmiljön till en allmän 
park och därmed kompensera bristen på grann-
skapspark.

I	sydöstra	Djurängen	ligger	(39)	Hagtorpsparken	
mitt	i	en	fastighet	inringad	av	bostadshus	i	tre–
fyra våningar, vilket gör att den allmänna parken 
kan	upplevas	privat.	Inga	andra	bostäder	finns	i	
närheten utom vid Skräddaretorpsvägen i väster 
som redan har stora bostadsgårdar och lekplatser. 
Parken har sin huvudsakliga målgrupp i de kring-
liggande	flervåningshusen	och	kan	med	fördel	tas	
över av bostadsrättsföreningen.

I	samband	med	utbyggnaden	av	flerbostadshus	i	
(38)	Egnahemsparken	mellan	Solvägen	och	Tall-
hagsvägen försvinner parken och ersätts med en 
ny grannskapspark i Berga strandpark. Lekplatsen 
i södra Egnahemsparken har trots det ett stort 
värde för Berga småhusområde och behålls som 
en mer lättillgänglig lekplats för Bergaborna.

I	Sandås	söder	om	Södra	vägen	finns	ingen	grann-
skapspark och ingen möjlighet att skapa någon. 
Lekplatser som till viss del kan kompensera bristen 
finns	på	(40)	Kungstorget	och	Vasaskolan	samt	vid	
Idungatan.

Utförligare beskrivning, brister och förslag till 
åtgärder	finns	i	respektive	beskrivning	av	parker	
och naturområden, tillgängliga i kommunens 
kartdatabas.

Övriga	rekommendationer:	Över	lag	bör	tillgäng-
ligheten	–	nåbarhet,	trafiksäkerhet	och	trygghet	
–	från	bostäderna	till	grannskapsparken	ses	över	
och förbättras. Detta är särskilt viktigt i de äldre 
stadsdelarna, till exempel östra och västra Mal-
men,	Norrgårdsgärdet,	Oxhagen,	Sandås,	Berga	
och	Funkabo,	där	det	är	mycket	biltrafik	och	låg	
trafiksäkerhet.

Tillgängligheten till och känslan av trygghet i par-
kerna behöver också förbättras. Skötseln priorite-
ras så att parken känns trygg. Det är angeläget att 
parken är inbjudande och lätt att hitta, öppen med 
gångvägar	in	från	flera	håll.	Möjlighet	att	stanna	till	
med handikappfordon och jämna promenadvägar, 
gärna i en slinga med parksoffor, behövs, liksom 
lekplatser i viss grad tillgängliga för alla, klippta 
gräsytor för rörelse och bollspel med mera samt 
välskötta natur- och skogspartier. 

Grannskapsparkerna och övriga värdefulla mindre 
parker har en strategisk funktion och är i många 
fall	oersättliga	–	det	finns	inga	alternativ.	Det	är	
också viktigt att räkna in skolors och förskolors in-
tresse av grannskapsparkerna i sina verksamheter. 
Vissa av de övriga värdefulla mindre parkerna har 
sitt stora värde utifrån stadsbildssynpunkt. 

Stadsdelsparker
Stadsdelsparken är den större parken med ett 
läge och innehåll som gör att den vänder sig till 
alla inom en större stadsdel. Den är en målpunkt 
dit man beger sig för att promenera, motionera, 
uppleva naturen och koppla av, leka, mötas, umgås 
etcetera.	Plats	kan	finnas	för	lek,	idrott,	picknick,	
sport och bad men också för större evenemang 
som konserter, idrottstävlingar, fester och mark-
nader. Stadsdelsparken erbjuder en rik variation av 
upplevelser och funktioner och kan spänna över 
en mångfald karaktärer, från den hårt kultiverade 
stadsparken till den relativt orörda naturparken. 
Gröna stråk samt gång- och cykelvägar knyter 
stadsdelsparken till kringliggande bostadsområden. 

Riktlinjer för tillgång, nåbarhet och  
parkkvalitet

•	 Inom en kilometer från bostaden, motsvaran-
de högst cirka femton minuters lugn prome-
nad eller fem minuters cykling.
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•	 Trafiksäkra	gång-	och	cykelförbindelser	med	
god tillgänglighet och lätta att nå och hitta från 
de omgivande stadsdelarnas bostäder. Ingår i 
grönstråksnätet. Möjlighet till parkering och 
kollektivtrafik	i	närheten.	God	tillgänglighet	
vad det gäller lekplats, gångvägar, sittplatser. 
Känsla av att parken är vårdad, trygg, lugn, 
rofylld.

•	 Minst	10	hektar	för	att	rymma	olika	innehåll	
och upplevelsevärden. Godtagbar kvalitet 
innebär	sju–åtta	upplevelsevärden.	Otillräcklig	
kvalitet	innebär	fem–sex	upplevelsevärden	om	
de är väl utvecklade. Färre upplevelsevärden 
ger oacceptabelt låg kvalitet.

•	 Karaktär av anlagd och ordnad park med 
inslag av naturkaraktär. Rikt och varierat utbud 
av aktiviteter, funktioner, rörelsestråk, möjlig-
het för bad, fest, evenemang och attraktioner 
samt aktiviteter under hela året.

Tillgångs- och kvalitetsanalys 
De	flesta	Kalmarbor	har	tillgång	till	en	stads-
delspark inom en kilometer från sin bostad. Det 
finns	emellertid	några	större	områden	i	staden	där	
avståndet är betydligt längre. Dessa är koncentre-
rade	till	Vimpeltorpet,	Djurängens	och	Norrlidens	
norra delar, Björkudden och Björkenäs i norra 
Kalmar och till Tegelviken, Johannesborg och 
Broslätt i sydöstra Kalmar. Även delar av Malmen, 
Getingen, Ängö och Varvsholmen saknar stads-
delspark.  

Tre	stadsdelsparker	finns	i	Kalmar	stad:	Skälby,	
Berga strandpark och Kalmarsundsparken. Alla 
ligger längs grönstråk som knyter dem till ett 
större	rekreationssammanhang.	Nåbarheten	från	
intilliggande stadsdelar begränsas ofta av stora 
trafikbarriärer.	Till	stadsdelsparken	är	man	beredd	

att ta sig en längre sträcka, och tunnlar och broar 
har stor betydelse för passage av stora eller mycket 
stora	trafikbarriärer.	

Till	(C)	Skälbyparken	är	nåbarheten	sämst	från	
öster	där	stora	trafikbarriärer	som	Kungsgårdsvä-
gen	och	Norra	vägen	skiljer	stadsdelsparken	från	
bostadsområdena.	Mot	Oxhagen	i	söder	finns	inga	
stora	trafikbarriärer,	men	kopplingen	till	parken	via	
tydliga entréer samt gång- och cykelvägar saknas i 
stort sett. 

Även (B) Berga Strandpark ligger avskild från 
bostadsområdena i väster på grund av en stor tra-
fikbarriär,	Tallhagsvägen.	Kopplingen	mellan	park	
och bostadsområden är problematisk, och tydliga 
entréer in i parken saknas. Grönstråk och prome-
nadvägar behöver utvecklas.

(D)	Kalmarsundsparken–Stadsparken	är	lätt	att	
nå från de närmast omgivande bostadsområdena i 
Kalmarsundsparken och Gamla stan, men järnvä-
gen tillsammans med Södra vägen och Järnvägs-
gatan begränsar starkt nåbarhet och tillgänglighet 
från Kvarnholmen och Malmen. 

Ser man till parkernas variation representerar de 
en	bredd	av	parkkaraktärer	–	från	välskött	pryd-
nadspark till friare naturpark, från strandpark till 
utpräglat kulturlandskap, från promenadpark till 
robust aktivitets- och idrottspark. Kalmarsund-
sparken–Stadsparken	innehåller	alla	de	åtta	upple-
velsevärdena, Skälby rymmer sju som är mer eller 
mindre	utvecklade.	Av	de	tre	befintliga	parkerna	
bedöms	Kalmarsundsparken–Stadsparken	och	
Skälbyparken hålla en godtagbar kvalitet. Båda 
brister i tillgänglighet och tydlighet när det gäller 
att hitta in i parken via tydliga entréer och gångvä-
gar, samt att kunna röra sig i och genom parken. 
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Berga strandpark har däremot en oacceptabelt 
låg kvalitet med dålig variation i innehåll och med 
endast fem upplevelsevärden. Platser för lek, av-
koppling, samling och promenad saknas i parken. 
Brister	finns	i	tillgänglighet	och	förbindelse	med	
omgivningen.

Alla tre stadsdelsparkerna korsas av rörelsestråk 
som troligen används även kvälls- och vintertid. 
De används även för kvällsaktiviteter, vilket ställer 
krav på belysning och en medveten utformning 
som ger trygghet. 

Kalmarsundsparken–Stadsparken	och	Skälbypar-
ken är särskilt värdefulla som besöksmål för en 
stor del av stadens befolkning och även värde-
fulla som turistmål. Bilparkering i närheten, god 
orienterbarhet och förbindelse med grönstråk och 
andra rörelsestråk kan utvecklas betydligt.

Förslag till utveckling och åtgärder
Se	karta	bilaga	1.

För norra Kalmar behöver en ny stadsdelspark 
anläggas, (A) Vimpeltorpsparken, i takt med att 
Ljusstadens bostäder byggs ut. Goda gång- och 
cykelförbindelser behöver utvecklas söderut till 
Berga centrum och vidare in mot centrum. Sam-
bandet	med	bostäderna	i	Norrliden,	samt	med	
butiker,	skola	och	förskola	vid	Norrlidstorget	be-
höver också förbättras, framför allt passagen över 
Norrlidsvägen.	En	förbindelse	till	Björkenäs	och	
Norrliden	strand	bör	kunna	utvecklas.

För stadsdelarna Malmen, Getingen, Ängö, Varvs-
holmen och Kvarnholmen är bristen på stads-
delspark svår att åtgärda. En angelägen utveckling 
för stadsdelarna är att skapa en park- och strand-
promenad runt (E) Malmfjärden som tillsammans 
med en grannskapspark på Lindö respektive Labo-
ratorieholmen kan ge en godtagbar kompensation 
för bristen på stadsdelspark. 

Boende	i	norra	Norrliden,	Björkenäs	och	Björkud-
den har långt till den nya stadsdelsparken i Vim-
peltorpet.  

Även om bostadsnära naturområden och grann-
skapsparker inte ersätter stadsdelsparkens värden 
fullt ut ger de tillsammans med en ny grann-
skapspark	(11)	vid	Krafslösaviken	en	godtagbar	
kompensation. Genom att stärka dessa områden 
och förbindelserna dem emellan kan de boende i 
de norra stadsdelarna få tillgång till stadsdelspar-
kens kvaliteter.

Utveckla (B) Berga Strandpark genom förädling 
och ett tillägg av upplevelsevärden. Utrymme för 
lek, platser och aktiviteter för äldre barn och ung-
domar, promenadvägar och platser för avkoppling 
och samvaro behövs. Vistet och allmänningen ska 
vara representerade i alla stadsdelsparkerna. 

Förädla	(C)	Skälbyparkens	och	(D)	Kalmarsund-
sparken–Stadsparkens	upplevelsevärden	så	att	
parkerna utvecklas till hela stadens aktivitetsparker 
och turistmål. 

Se över och förbättra stadsdelsparkernas tillgäng-
lighet och trygghet med avseende på gångvä-
gar, entréer, sittplatser, lekplatser tillgängliga för 
funktionshindrade etcetera. Särskild prioritet har 
Kalmarsundsparken–Stadsparken,	med	besökare	
från hela staden och även av turister, samt Skäl-
byparken, där ett äldreboende ligger granne med 
parken. Varje stadsdelspark ska ha en lekplats fullt 
anpassad för funktionshindrade.

Utveckla tydliga och attraktiva rörelsestråk där 
flanörer	och	cyklister	prioriteras	och	skapa	över-
gångsställen eller passager över och under större 
vägar. Därmed bör stadsdelsparkerna bli lättare att 
nå från omgivande bostadsområden.

För förslag för respektive stadsdelspark, se varje 
enskild park i kommunens kartdatabas.

Bostadsnära naturområden
Det bostadsnära naturområdet är ett naturområde 
som	ligger	nära	bostaden	och	skolan.	Här	finns	
möjligheter till olika fysiska aktiviteter, vardagspro-
menad, joggningstur och naturlek.  
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Här kan man uppleva skogskänslan och rymden 
som ger möjlighet att vandra fritt, uppleva naturen, 
koppla av och leka fritt nära hemmet. Området är 
naturpräglat, dominerat av skog eller ett mer öppet 
landskap, exempelvis kustnära öppna strandängar 
eller hag- och odlingsmarker. Skogens stigsystem 
och gångvägar är en blandning av spontant upp-
komna stigar, anlagda ridstigar, promenadvägar, 
vandringsleder och motionsspår. Elljusspår ökar 
möjligheten till motion kvälls- och vintertid, od-
lingslotter och badplatser sommartid. Gång- och 
cykelvägar och gröna stråk knyter det bostadsnära 
naturområdet till bostadskvarteren. 

Riktlinjer för tillgång, nåbarhet och kvalitet

•	 Inom en kilometer från bostaden, motsvaran-
de	högst	15	minuters	lugn	promenad.

•	 Trafiksäkra	förbindelser	med	god	tillgänglig-
het, nåbara från bostaden utan avskärande 
stora	trafikbarriärer.	

•	 Samband med gång- och cykelvägar och grön-
stråk, och med omgivande bostadsområden. 
God tillgänglighet, med utbredda och varie-
rade stigsystem och ingångar. 

•	 Minst	10	hektar	för	att	rymma	olika	innehåll	
och upplevelsevärden som rymd, ro och vild-
het.

•	 Naturpräglad	karaktär,	några	sittplatser,	
grillplatser, platser för naturlek och promenad-
vägar.

•	 Minst fyra upplevelsevärden krävs för en 
godtagbar kvalitet. Tre upplevelsevärden eller 
mindre innebär en otillräcklig kvalitet. Ljudni-
våer från omgivande vägar och järnvägar får 
inte	överstiga	45	dB(A)	mer	än	120	minuter	
per dag för att inte försämra vistelsevärdet och 
kvaliteten.

•	 Värdefulla	mindre	naturområden	finns	på	
många ställen och har ett stort upplevelse- och 
stadsbildsvärde. Friluftsområden kan ersätta 
det bostadsnära naturområdet om de uppfyller 
kraven	på	nåbarhet.	I	stadsdelsparkerna	finns	
värdefulla mindre naturområden som kan 
kompensera brist på bostadsnära  
naturområden. 

Tillgångs- och kvalitetsanalys 
De bostadsnära naturområdena är spridda över 
staden	och	ligger,	med	undantag	för	Brukshagen–
Fölehagen, i direkt anslutning till omgivande bo-
stadsområden. Tillgångsanalysen visar att Kvarn-
holmen,	Varvsholmen	och	flera	andra	centrala	
äldre stadsdelar inte har tillgång till ett bostadsnära 
naturområde. Detsamma gäller för västra delen av 
Norrliden,	norra	Berga	och	Vimpeltorpet.	

Närheten	mellan	bostads-	och	naturområdena	gör	
dem relativt lätta att nå längs gång- och cykelvägar, 
men	på	flera	håll	begränsar	stora	trafikbarriärer	
nåbarheten. Ofta saknas tydliga entréer och gång-
vägar in i området, som kan vara svårt att upptäcka 
eller att hitta in i. Tunnlar och broar förbättrar 
nåbarheten.	Brukshagen–Fölehagen	är	speciellt	
svårt	att	nå	fram	till	på	grund	av	att	flera	mycket	
stora	trafikbarriärer	ringar	in	området.	Bron	över	
E22 från Skälby har en nyckelroll för nåbarheten 
från staden i öster. 

De bostadsnära naturområdena representerar 
tillsammans en mångfald av karaktärer och varierar 
kraftigt sinsemellan. Tillsammans erbjuder de både 
närhet till kusten och till kulturlandskapet, till upp-
levelse av skog och till mer halvöppna och öppna 
marker.	Här	finns	såväl	gran-	och	tallskog	som	
frodig ädellövskog. De vanligast förekommande 
upplevelsevärdena är vild, rymd, rofylld samt 
allmänningen. Även kulturhistoria och artrikedom 
finns	representerad	i	flera	av	de	bostadsnära	natur-
områdena.

Av Kalmars fem bostadsnära naturområden 
bedöms fyra ha en otillräcklig kvalitet: Björkenäs-
skogen,	Brukshagen–Fölehagen,	Tegelviken	och	
Norrlidsstranden.	Djurängsskogen	uppnår	godtag-
bar kvalitet. 

I	eller	i	anslutning	till	flera	av	de	bostadsnära	
naturområdena	finns	anläggningar	för	fritidsaktivi-
teter som elljusspår, odlingslotter, lek-, idrotts- och 
badplatser samt bilparkering.

Två av de bostadsnära naturområdena, Bruksha-
gen–Fölehagen	och	Djurängsskogen,	är	bullerstör-
da	med	en	ljudnivå	från	trafikbuller	på	åtminstone	
45–50	dB(A).	I	stora	delar	av	Brukshagen–Föleha-
gen	når	ljudnivån	upp	till	50–55	dB(A).	Närmast	
vägarna	är	ljudnivån	ännu	högre.	Problemet	finns	
även för vissa friluftsområden.  
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Slutsatser: De bostadsnära naturområdena har 
stor betydelse för människors vardagsfritid, natur-
upplevelse och möjlighet till fysisk aktivitet nära 
hemmet. 

Det	finns	för	närvarande	fem	bostadsnära	natur-
områden. Kvarnholmen och omgivande stadsdelar 
samt	Vimpeltorpet	och	delar	av	Norrliden	och	
Berga är bostadsområden utan tillgång till ett bo-
stadsnära naturområde. 

Flera av de bostadsnära naturområdena omges av 
större vägar vilket begränsar tillgängligheten till 
dem.		(1)	Djurängsskogen	och	(2)	Brukshagen–Fö-
lehagen är kraftigt störda av buller. 

Flera av de bostadsnära naturområdena har en be-
gränsad tillgänglighet eftersom det saknas tydliga 
entréer, platsbildningar och väl utvecklade och 
varierade stigsystem. 

Förslag till utveckling och åtgärder 
Se karta bilaga 2.

Definiera	gränserna	för	ett	nytt	framtida	bostads-
nära	naturområde	(4)	i	norra	Vimpeltorpet	i	takt	
med	att	Norra	Kalmar	byggs	ut.	

Se över och förbättra förbindelserna mellan de 
bostadsnära naturområdena och bostadsområdena. 
Det	gäller	särskilt	passagerna	av	stora	trafikbar-
riärer. 

Utveckla de bostadsnära naturområdens tillgäng-
lighet genom tydliga entréer till området och 
samband med grönstråk eller gång- och cykelvä-
gar. Differentiering av gångvägs- och stigsystemen 
inne i områdena för olika behov och tillgänglighet. 
Skapa platser för vila och avkoppling, grillplatser 
och gläntor för samling. Orienterbarhet, informa-
tion om natur, kultur och motion skapas med 
kartor, skyltning, spårmarkering et cetera.  

Det	finns	flera	värdefulla	mindre	naturområden,	
för små för att kunna erbjuda samma rekreations-
värde som de större bostadsnära naturområdena 
men i övrigt av stort värde för närrekreationen. 
Några	ingår	i	ett	större	sammanhang	av	rekrea-
tionsområden men har blivit separerade från en 
stadsdelspark eller ett friluftsområde av en stor 
trafikbarriär	eller	bebyggelse:	(a)	Tjuvbackarna,	(b)	
Lindöfjärden, (e) Hagtorpsbacken, (g) Funkabo-
skogen, (h) Bergabanan (i) Skälbyallén,  

(j) Dösebacken, (k) Södra utmarken. Ett par tillför 
extra naturupplevelser i en stadsdelspark, som (c) 
Långviksudden och (f) Oxhagsbacken. Gemen-
samt är att de har ett särskilt rekreationsvärde 
genom attraktiv naturmiljö, stor användning av 
skolor och förskolor och genom att de ger na-
turupplevelser även inne i staden. De är också 
värdefulla i stadsbilden. 

För förslag för respektive naturområde, se varje 
enskilt naturområde i kommunens kartdatabas.

Friluftsområden
Friluftsområdet är benämningen på det stora na-
tur- och strövområdet som ger möjlighet att nära 
tätorten komma ut i natur och landskap, bort från 
staden till en lugn och relativt ostörd miljö. I ett 
friluftsområde	finns	gott	om	utrymme	för	att	göra	
långpromenader,	helgutflykter,	få	motion,	natur-
upplevelser och friluftsliv. Områdets karaktär kan 
variera stort, med skogsmarker, strandpromenader, 
strandängar och kulturpräglade landskap med 
öppna odlings- och betesmarker. De vanligaste 
upplevelsevärdena är rymd, ro, artrikedom och 
vildhet,	se	sidan	19.	Gångvägar	och	strövstigar	gör	
friluftsområdet tillgängligt. Friluftsanläggningar 
som klubbstugor, kallbadhus, bastu, toaletter, 
vindskydd, elljusspår, motionsspår och spårcentral 
samt	parkering	finns	ofta	i	ett	friluftsområde.	Även	
badplatser, kiosk, minigolf, dansbana, krocket-, 
boule-	och	freesbeebana	etcetera	kan	finnas.	
Gång- och cykelvägar och grönstråk knyter fri-
luftsområdena till staden, och till andra park- och 
naturområden.
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Riktlinjer för nåbarhet, tillgång och kvalitet

•	 Inom tre kilometer från bostaden, motsva-
rande högst cirka femton minuters cykling. 
Nåbart	via	gång-	och	cykelvägar	och	via	grön-
stråk som binder samman området med den 
övriga grönstrukturen. Möjlighet till parkering 
liksom	tillgång	till	kollektivtrafik.	

•	 Minst	100	hektar,	med	en	natur-	eller	kultur-
präglad karaktär från skogsmark till öppet 
odlings- och beteslandskap. 

•	 Möjlighet till upplevelse av rymd, ro, artrike-
dom och vildhet. I och intill området möjlig-
het till olika aktiviteter som bad, bollspel, rid-
ning,	motion,	och	där	finns	också	sittplatser,	
grillplatser, vindskydd och rastplatser. 

•	 En rik variation av karaktärer inom områdets 
både mer besökta och anlagda delar och mer 
otillgängliga och orörda delar.

•	 En god tillgänglighet med ett utbrett och 
varierat stig- och gångsystem samt tydliga en-
tréer in i friluftsområdet. Bra information som 
skyltar, infotavlor, spårcentral och markerade 
spår, toaletter, bilparkering och information på 
internet om området.

•	 Delar av friluftsområdena bör vara tillgängliga 
för alla; anpassning krävs för äldre, rullatorer, 
funktionshindrade, barnvagnar, cyklar med 
flera.

•	 Ljudnivåer från omgivande vägar och järnvä-
gar	bör	inte	överstiga	45	dB(A)	mer	än	60	
minuter per dag.

Tillgångs- och kvalitetsanalys
Kalmar stad har ingen stor skog på rimligt av-
stånd, men stora delar av Kalmar har ändå god-
tagbar	tillgång	till	friluftsområden.	Tre	definierade	
friluftsområden	finns	i	Kalmar	stad,	Horsö–Värs-
näs,	Svinö–Tallhagen	och	Stensö,	och	ett	fjärde,	
Hagbynäs, är på god väg. De är spridda längs kus-
ten från norr till sydväst. Svinö är ett naturreservat 
men är för litet för att räknas som friluftsområde. 
Men de goda sambanden med Tallhagen gör att de 
båda kan räknas ihop som ett sammanhängande 
område.	Horsö–Värsnäs	är	störst	och	avsatt	som	
naturreservat.	Stensö	och	Svinö–Tallhagen	ligger	i	
anslutning till stadens bostadsområden.

Det	finns	bra	gång-	och	cykelvägar	och	grönstråk	
till de fyra friluftsområdena, med godtagbar nåbar-
het	eftersom	de	ofta	passerar	större	trafikbarriärer	
via	tunnlar	och	broar.	Bilparkering	finns	men	inga	
bussförbindelser	att	räkna	med	utom	till	Svinö–
Tallhagen. 

Friluftsområdena	Horsö–Värsnäs,	Svinö–Tallha-
gen, Stensö och Hagbynäs ligger längs Kalmar-
sund med olika kustlandskap och naturkaraktärer. 
Områdena präglas av närheten till havet med 
många	landskapstyper,	alltifrån	den	flacka	skärgår-
den söder om Hagbynäs, vikar och fjärdar kring 
Svinö–Tallhagen,	strandängar	och	vassområden	i	
Horsö–Värsnäs	och	till	de	öppna	vyerna	ut	mot	
sundet från östra Stensö. Skogskaraktärer, halv-
öppna beteslandskap och öppna vidder och vat-
tenytor kännetecknar områdena.

Upplevelsevärdena vild och rymd är möjliga att 
uppleva i samtliga friluftsområden. Rofylldhet 
återfinns	på	Stensö	och	i	Horsö–Värsnäs,	medan	
Svinö–Tallhagen	och	norra	Hagbynäs	är	alltför	
bullerstörda. Allmänningen, med samlingsplatser 
för	lek,	träning	och	valborgsfirande	med	mera,	
finns	på	Stensö	liksom	i	Horsö–Värsnäs.	Stor	art-
rikedom	går	att	finna	på	Stensö	och	i	Horsö–Värs-
näs, men även i Hagbynäsområdet med Kalmar 
dämme som är en välbesökt fågelskådningsplats.

Tillgängligheten inom områdenas väg- och stigsys-
tem är godtagbar men kan utvecklas i alla frilufts-
områden. Speciellt Hagbynäs har stor potential vad 
gäller tillgänglighet, stigsystem och innehåll. Fram-
förallt krävs bättre tillgänglighet och anpassning till 
barnvagnar, rullatorer, rullstolsburna och till andra 
krav för personer med funktionsnedsättningar. 

Ordnade badplatser med toalett och parkering 
finns	i	alla	områden	utom	i	Hagbynäs.	I	stället	för	
badplats har Hagbynäs den publika Salvestadens 
verksamhet som besöksmål.

Belysta	motionsslingor	finns	på	Horsö–Värsnäs	
och Stensö. Motionsslingan på Svinö är inte belyst. 
Hagbynäs kan utvecklas med motionsslingor, all-
männingar och andra åtgärder för rekreation och 
vistelse. 

På	Horsö–Värsnäs	och	Stensö	finns	flera	anlägg-
ningar och målpunkter, till exempel friluftsgård, 
klubbstuga, sommarrestaurang, camping och mini-
golf. I alla fyra områdena är informationen i form 
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av kartor, stigmarkering och skyltning otillräcklig, 
vilket gör att man som förstagångsbesökare har 
svårt att hitta in i och sedan söka sig vidare i om-
rådet.

Svinö–Tallhagen	är	starkt	bullerutsatt	från	två	
stora	trafikleder.	På	större	delen	av	Svinö	bidrar	
trafiken	från	Ölandsleden	och	Ängöleden	till	en	
ljudnivå	på	50–55	dB(A).	Närmast	vägarna	är	
ljudnivån ännu högre. Svinös södra delar är något 
tystare,	med	en	ljudnivå	på	45–50	dB(A).	

Slutsatser:	Tre	friluftsområden	finns	spridda	över	
staden. Tillsammans representerar de en bredd av 
karaktärer och rekreationsvärden. Ett fjärde, Hag-
bynäs med Kalmar dämme, har en stor potential 
att utvecklas som friluftsområde.

De	flesta	Kalmarbor	har	tillgång	till	ett	eller	flera	
friluftsområden inom tre kilometer från bostaden 
om man räknar in Hagbynäsområdet.

Alla områdena ingår i ett större sammanhang 
av grönstråk, parker och naturområden som är 
länkade till varandra med gång- och cykelvägar 
och grönstråk. Via planskilda passager av större 
trafikbarriärer	knyts	områdena	till	staden	och	gör	
dem relativt lätta att nå med cykel. Parkeringar gör 
också att de är lätta att nå med bil.

Svinö–Tallhagen	och	norra	Hagbynäs	är	kraftigt	
störda	av	buller	från	Ölandsleden	och	Ängöleden	
respektive E22. 

Hagbynäs	och	även	i	norra	delen	av	Svinö–Tall-
hagen är tillgängligheten begränsad eftersom bra 
promenadvägar	och	stigsystem	saknas.	Över	lag	är	
informationen i form av kartor, stigmarkering och 
skyltning otillräcklig.

Förslag till utveckling och åtgärder 
Se karta bilaga 2.

Utveckla (A) Hagbynäs kulturlandskap inklusive 
Kalmar dämme till ett friluftsområde med tanke på 
dess	stora	natur-	och	rekreationsvärden.	Nåbarhet,	
tillgänglighet och innehåll behöver förbättras rejält. 
Störst potential har den södra delen av området, 
söder	om	Salvestaden.	Här	finns	det	kustnära,	
småbrutna och variationsrika landskapet med stora 
upplevelsevärden samtidigt som det är minst bul-
lerstört. För norra delen ligger ljudnivån från E22 
på	50–55	dB(A),	och	i	de	södra	delarna	på	45–50	
dB(A).	Beroende	på	vindriktning	kan	även	flyget	
orsaka	tillfälliga	bullerstörningar	vid	inflygningar	
och starter. 
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Utreda möjligheterna för ett nytt friluftsområde 
i det riksintressanta kulturlandskapet kring (B) 
Kläckeberga gård. Rörelsestråk kan ordnas genom 
beteshagar till åkerholmar, skogsdungar och 
ekbackar i åkerlandskapet med hjälp av småvägar, 
stigar och så kallade beträdor i åkerkanterna längs 
murar och diken, för att skapa promenadslingor 
och	utflyktsmål	i	det	vackra	småbrutna	medeltida	
landskapet. Området kan med fördel förlängas 
norrut (utanför grönstrukturplanens gräns) upp 
till Västerslät, med dess värdefulla stugor, småvä-
gar, stenmurar, fornåkrar och gamla ekar. Förutom 
Kläckeberga	kyrka	finns	här	gårdar	och	gamla	
byar, många småvägar, en historisk trädgård och 
mycket mer av det gamla Kalmar som kan tillgäng-
liggöras genom en kulturvandringsrunda.

Friluftsområdena behöver förbättras i tillgänglig-
het och innehåll, särskilt (A) Hagbynäsområdet. 
Varierade gångvägs- och stigsystem kan utvecklas 
för vandring, motion, cykling och ridning, slingor 
kan läggas för upplevelse och kultur, banor för 
freesbee etcetera kan skapas. Bättre framkomlighet 
över våtmarker och vattendrag, passager av betes-
hagar, intressantare sträckningar längs stränder och 
till	utsiktsplatser	samt	fler	förgreningar	ökar	om-
rådets attraktivitet. Utsikts-, rast- och grillplatser, 
vindskydd, informationstavlor, kartor och ledmar-
keringar etcetera gör områdena mer tillgängliga 
för	friluftsliv	och	dagsutflykter.	Småvägar	anpas-
sade med hårt och jämnt underlag i upplevelserika 
slingor till utsiktsplatser, bryggor, rastplatser med 
picknickbord och regn- och vindskydd gör områ-
dena möjliga att ta sig fram i för rörelsehindrade 
och med barnvagn, rullstol och rullator. Utgångs-
punkten är parkeringsplatser med information om 
aktivitetsplatser, andra målpunkter och toaletter.

(D)	Svinö–Tallhagens	vattenrum	och	stadsnära	
läge kan utnyttjas med inriktning på föreningsliv, 
motion och skolidrott samt aktiviteter knutna till 
strand och vatten, med kanot- och båtverksamhe-
ter, föreningslokaler, minigolf, strandpromenader 
med bryggor och sittplatser längs vattnet och ut 
mot sundet i de minst bullerstörda delarna både i 
Tallhagen och på Svinö. Stigsystemen behöver för-
stärkas, tillgängligheten till stranden och längs med 
kusten förbättras samt möjligheten till naturupple-
velse och friskvård behållas. 

Utreda	möjligheten	att	utveckla	(C)	Stensö	som	
naturreservat med fokus på friluftslivet.

Horsö–Värsnäs	är	det	stora	och	mest	rofyllda	
friluftsområdet. Det är ett naturreservat med en 
skötselplan som kontinuerligt revideras. Utveckling 
av området sker i samråd med länsstyrelsen.

Se över och utveckla rörelse- och grönstråken 
mellan stadens bostäder och friluftsområden och 
mellan de olika natur- och parkområdena, särskilt 
med	tanke	på	passage	av	trafikbarriärer.	

Angående information, inventering, analys, mål-
sättning och skötsel för enskilda friluftsområden, 
se vidare i kommunens kartdatabas.

Grönstråk
Grönstråken	gör	det	möjligt	att	förflytta	sig	längre	
sträckor i gröna, lugna och säkra miljöer som lig-
ger	vid	sidan	om	den	intensiva	gatutrafiken.	De	
knyter samman parker och naturområden och 
bildar en grön struktur och ett nätverk för rörelse 
och naturupplevelse. Grönskan i närmiljön lockar 
till aktivitet i vardagen. Trots begränsad yta erbju-
der grönstråken möjlighet till längre promenader, 
motion och avkoppling i staden, och de har stor 
betydelse	för	folkhälsa	och	välbefinnande.	De	kan	
också vara inbjudande alternativa vägar till arbets-
plats, skola och andra målpunkter. Stråkens karak-
tär kan variera, från det anlagda välskötta parkstrå-
ket till det fria lummiga naturstråket. En gång- och 
cykelväg	med	trädrad	längs	en	trafikerad	gata	kan	
inte	anses	uppfylla	definitionen	på	grönstråk.

Riktlinjer för grönstråk

•	 Stråken är längre med bra samband och konti-
nuitet	utan	avskärande	större	trafikbarriärer.	

•	 Säkra	passager	av	korsande	trafikbarriärer	har	
stor betydelse för framkomlighet och stråkets 
attraktivitet. För passage av de mycket stora 
trafikbarriärerna,	järnvägen,	E22	och	Ölands-
leden krävs tunnlar eller broar. 

•	 För	de	stora	trafikbarriärerna	med	trafikflöden	
på	mer	än	3	000	fordon	per	medeldygn	är	
även	30-säkrade	övergångsställen	acceptabla,	
vid exempelvis rondeller och gupp. 

•	 God framkomlighet längs huvudstråk och 
förgreningar där det är möjligt att ta sig fram 
med cykel, till fots, med rullstol, rullator och 
barnvagn.  
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Parallella sträckningar kan lösa tillgänglighets-
krav och varierande grad av framkomlighet. 

•	 Lätt att orientera sig längs stråket, med vägvis-
ningsskyltar och informationskartor.

•	 Grönska och naturupplevelse, avsides tra-
fikbuller	och	andra	störningar.	Erbjuda	flera	
upplevelsevärden och möjlighet till vila, och 
till pauser på attraktiva platser. Tydliga kopp-
lingar till park- och naturområden, omgivande 
bostadsområden, skolor och andra målpunk-
ter. Många kopplingar till det övergripande 
cykelvägnätet och till de stadsmässiga prome-
nadstråken centralt i staden.

•	 Bristande samband och kontinuitet kan kom-
pletteras med värdefulla länkar i grönstråken. 
Det kan vara gång- och cykelvägar eller lugna 
villagator	utan	genomfartstrafik.	De	bör	inte	
vara för långa, men avgörande är deras bety-
delse för hela grönstråkets sammanhang och 
sträckning.

•	 Grönstrukturplanens grönstråk fokuserar 
framför allt på den stadsövergripande stråk-
strukturen.	På	stadsdelsnivå	finns	i	många	fall	
en	mer	finmaskig	struktur.				

Analys av tillgång till grönstråk, deras fram-
komlighet och kvalitet
Delar av Kalmar omfattas av ett relativt väl utbrett 
nätverk av grönstråk och grönområden medan 
andra	delar	över	huvud	taget	inte	berörs	av	befint-
liga grönstråk. På en övergripande nivå går det att 
urskilja sju längre och sammanhängande grönstråk 
som förgrenar sig ut till omgivande bostadsområ-
den, målpunkter och andra rekreationsområden. 

Flera av grönstråken knyter dessutom an till det 
överordnade cykelvägnätet.

(1)	Skälbystråket	är	i	dag	den	tydligaste	tvärför-
bindelsen, väl sammanhållet med stora naturom-
råden och parker, från Svinö vid kusten via Skälby 
ut till Tjuvbackarna i väster. Fysiskt är det dock 
avskuret	av	flera	stora	trafikbarriärer,	Norra	vägen,	
Kungsgårdsvägen och Trångsundsvägen, och vid 
järnvägen tar det helt stopp. Passage är inte möjlig 
och ett stråk ner till Fölehagsvägens tunnel saknas. 
Kopplingen mellan staden och stora delar av det 
omgivande kulturlandskapet är endast möjlig via 
Skälbystråket, och bron vid Krafslösa i norr. E 
22 och järnvägen ligger som barriärer trots stora 
kulturhistoriska och rekreativa värden i Kläckeber-
gaområdet. 

I	stadens	centrala	delar,	från	Skälby	och	Ölandsle-
den ner till Tegelviken, saknas i stort sett samman-
hållna grönstråk med undantag av (2) Bergabanan. 
Det gäller även Berga och Bergavik väster om 
Tallhagsvägen. Bergabanan sträcker sig från Djur-
ängsvägen genom naturområden som Djurängs-
skogen och Skälby nästan ner till västra Malmen. 
Men förgreningar och vägvisning saknas vilket gör 
att man rör sig utan att upptäcka eller lockas in i 
naturområdena.

(2)	Bergabanan	och	(3)	Ångloksleden	är	två	grön-
stråk som leder in i stadens centrala delar. De är 
snabba, raka, smala och populära cykelstråk som 
ändå lockar till promenad och motion. 

(3)	Ångloksleden	sträcker	sig	genom	Hagbynäs	
och Kalmar dämme och knyter samman Rinka-
byholm, Boholmarna, Dunö och Ekö med västra 
Malmen. Förgreningar saknas liksom samband 
med det södra kuststråket.  



34

Förbindelser saknas också norrut över E22 mot 
Smedby och Kläckeberga. 

(4)	Värsnässtråket	norr	om	Norrliden	är	i	dag	en	
del av Kalmarsundsleden och en väg ut till det 
öppna landskapet längs kusten i norr. I sin förläng-
ning	leder	det	genom	Horsö–Värsnäs	vidare	mot	
Stävlö och Björnö. Men som grönstråk är sträckan 
genom Värsnäsområdet knappt tillgänglig med 
cykel, barnvagn eller rullstol utan endast anpassad 
för vandring. 

Passagen förbi golfbanan längs Värsnässtråket är 
problematisk. Vid golfrestaurangen har golfverk-
samheten expanderat ut till strandkanten i form 
träningsplatser, bilparkering, camping och av nya 
hål längs vattnet. Intrycket har blivit alltmer privat 
med putsade murar, nerhuggen skog och utan 
allmänna gång- och cykelvägar. Det populära grön-
stråket har tvingats ut på golfbanans parkerings-
infart och ut på den smala Värsnäsvägen. Snabb 
biltrafik	och	farliga	trafiksituationer	gör	att	denna	
del inte är ett acceptabel som grönstråk eller länk. 

Grönstråken	längs	kusten,	(5)	Norra	och	(6)	Södra	
kuststråket	samt	(4)	Värsnässtråket,	är	i	stora	delar	
sammanhängande	i	längsled.	(5)	Norra	kustråket	
kan förlängas söderut via Jutnabben, Ekudden, 
Lindöfjärden	och	Fredriksskans	eller	Lindö.	(6)	

Södra	kuststråket	kan	knytas	ihop	med	(5)	Norra	
kuststråket	via	en	kajpromenad	längs	Ölandskajen,	
eller via parkerna norr om järnvägen vid Tullslät-
ten och längs Systraströmmen. Tvärförbindelserna 
till bostäder och parker är däremot få, otydliga 
och i många fall begränsade till enstaka gång- och 
cykelvägar eller villagator. 

Norrut	knyter	(5)	Norra	kuststråket	dåligt	an	till	
(4)	Värsnässtråket	genom	Björkudden	eftersom	
stränderna inte är allmänt tillgängliga och tydligt 
samband saknas. 

(6)	Södra	kuststråket	skulle	kunna	vara	en	spän-
nande och attraktiv väg ut till det vackra kultur-
landskapet kring Hagbynäs, men det tar stopp 
utanför reningsverket i Tegelviken. Reningsverk, 
soptipp och återvinningsstation blockerar fram-
komligheten, trots att en passage längs vattnet 
utanför	reningsverket	finns	planlagd.	Promenadsti-
gar längs vikarna kan utvecklas och bron över till 
ön Ohletveten kan återskapas.

(7)	Norrlidsstråket	ansluter	till	Norra	kuststråket	
vid Koudden och utgör en värdefull förbindelse 
mellan kusten och bostäderna längre västerut, men 
inte heller den kopplingen är självklar på grund av 
oklar sträckning och utformning. 

I norra Kalmar pågår en omfattande utbyggnad 
av staden. Detta område ligger i dag utanför de 
befintliga	grönstråkens	sträckning	och	här	finns	få	
promenad- och cykelvägar. 

Slutsatser: På en övergripande nivå går det att 
urskilja	sju	grönstråk:	(1)	Skälbystråket,	(2)	Berga-
banan,,	(3)	Ångloksleden,,	(4)	Värsnässtråket,	(5)	
Norra	och	(6)	Södra	kuststråket	samt	(7)	Norrlids-
stråket. 

Grönstråken förbinder i stora delar stadens 
värdefulla rekreationsområden med varandra och 
förbättrar tillgängligheten till kusten, men många 
brister	finns	i	samband	och	kvalitet.

Kopplingen mellan grönstråk och omgivande bo-
stadsområden och målpunkter är över lag otillräck-
lig. Stråken brister också när det gäller tillgänglig-
het, information och orientering i form av kartor, 
markering och vägvisning.

I stadens centrala delar saknas i stort sett grönstråk 
som sammanhållna längre promenad- och rörel-
sestråk, med undantag av (2) Bergabanan. Detta 
begränsar rekreationsmöjligheterna, det upplevda 
avståndet till näraliggande park- och naturområden 
och möjligheten att ta sig till kusten.
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Kontakten med det omgivande kulturlandskapet är 
starkt begränsad på grund av få passager över E22 
och järnvägen.

Pågående och planerade utbyggnadsområden lig-
ger	utanför	de	befintliga	grönstråkens	sträckning.	

Förslag till utveckling och åtgärder
Se	karta	bilaga	3.

Nytt	stråk,	(9)	Vimpeltorpsstråket.	Skapa	i	sam-
band med utbyggnaden av norra Kalmar ett nytt 
grönstråk norrut från Berga centrum, med förgre-
ning	till	Norrliden	och	Björkenäs	i	öster,	Kläck-
eberga i väster samt Lindsdal och Värsnäs i norr.  

Nytt	stråk,(8)	Kläckebergastråket.	Skapa	ett	nytt	
grönstråk genom Vimpeltorpet och Kläckeberga 
med	tydliga	kopplingar	till	Norrlidsstråket,	eller	ut	
i kulturlandskapet kring Kläckeberga gård. Detta 
skulle förbättra tillgängligheten till landskapet i 
väster och det föreslagna friluftsområdet i Kläck-
eberga.	Cykelvägar	leder	vidare	till	Tjuvbackarna,	
Smedby och Lindsdal.

Knyta	samman	(1)	Skälbystråket	genom	trafiksäkra	
passager	över	Trångsundsvägen,	Norra	Vägen	och	
Kungsgårdsvägen. Skapa en väg ner till Fölehags-
vägen vid järnvägen. Vid en vidare utveckling av 
Hagbygärde, Hansastaden och Tyska bruket bör 
en passage över eller under järnvägen utredas. 
Sträckan mellan Ängöleden och Svinö bör utveck-
las, framför allt med en tydligare sträckning och 
utformning förbi Talludden och parkeringen på 
Jutnabben.  

Förlänga	(4)	Värsnässtråket	söderut	med	gångvä-
gar genom Djurängsskogen och vidare till Skälby-
parken.  

Genom	Horsö–Värsnäs	förbättras	tillgängligheten	
vilket förstärker förbindelsen vidare mot Stävlö. 

Förlänga	(5)	Norra	kuststråket	söderut,	med	en	ny	
gångväg längs stranden förbi Ekudden. Anlägga en 
ny gångväg genom Svensknabbens tallskog för att 
öka tillgängligheten till området och öka valmöjlig-
heterna. 

Förlänga	(6)	Södra	kuststråket	västerut	från	
Tegelviken med gångvägar genom Hagbynäs och 
Kalmar dämme, och med tydliga kopplingar upp 
till Ångloksleden. Om Skärgårdsstaden vid T-
bryggan byggs ut är det värdefullt att utveckla ett 
lättillgängligt grönstråk, gärna med vattenkontakt. 
I första hand kan bron till ön Ohletveten vara ett 
populärt turistmål. Sträckan genom Kalmarsund-
sparken–Stadsparken	bör	präglas	av	en	mycket	
god tillgänglighet och därför behöver den ses över 
och utvecklas. 

Knyta	ihop	(5)	Norra	och	(6)	Södra	kuststråket	
genom att utveckla promenadstråk längs vattnet 
från Jutnabben och Ekudden utmed Malmfjärden, 
Fredriksskans och Systraströmmen. För att knyta 
ihop stråken och öka tillgängligheten till vattnet 
föreslås promenadstråk tvärs över Lindö, längs 
Malmfjärdens östra strand och via Kattrumpan 
och Kvarnholmens kajer bort till Sylvanderparken. 

Utveckla	och	förstärka	(7)	Norrlidsstråket	tillsam-
mans med omgivande parker. Det är viktigt med 
en tydligare koppling såväl till kusten som till 
Värsnässtråket och till föreslagna stråk mot Kläck-
eberga och Vimpeltorpet. 
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Exempel på enkla åtgärder som kan öka grönstrå-
kens kvalitet är skyltning i strategiska korsningar, 
tydlig och medveten utformning av korsningar och 
siktlinjer, främst med hjälp av skötsel, och utveck-
ling av platser längs stråken för såväl paus som 
aktivitet. 

Stadsdelsanalys 

– en sammanvägd bedömning av stadsdelens 
rekreativa värden

Inga kartor bifogas detta kapitel.

Fördelningen av, och tillgången till, parker och na-
turområden varierar stort mellan stadens delar och 
hänger nära samman med bebyggelsens tidsanda 
och uppbyggnad. För att klargöra detta har parker 
och naturområden studerats i förhållande till läge 
och placering i staden för respektive stadsdel. Ana-
lysen ger en bild av andelen kommunal park- och 
naturmark inom stadsdelarna samt hur mycket av 
den som upplevs ha ett större rekreativt värde. 

Den visar också på parkernas och naturområdenas 
spridning i förhållande till bostadsbebyggelsen 
samt förhållandet mellan antalet invånare inom 
stadsdelen och tillgången på park- och naturmark. 
Genom beskrivningen av bebyggelsekaraktärer 
sätts också den kommunala park- och naturmar-
ken i relation till bostadsområdenas karaktär och 
till utbudet av rekreativa och gröna miljöer på 
kvartersmark. Slutligen ger analysen en anvisning 
om fördelningen av park- respektive naturkaraktär 
inom stadsdelen. 

Indelningen av staden i 22 stadsdelar bygger 
till	stor	del	på	befintliga	statistikområden,	olika	
bebyggelsekaraktärers utbredning, och upplevda 
gränser, framför allt i form av större vägar. Fokus 
i	analysen	är	de	14	stadsdelarna	som	till	stor	del	
utgörs av bostadsområden.

Slutsatser – fördelning av grönområden
Centralt	i	staden	är	i	stort	sett	alla	grönytor	vär-
defulla	för	rekreation.	I	flera	fall	ökar	dock	inte	
parkernas kvalitet i relation till det ökade trycket 
på dem.

Centrala	och	södra	Kalmar	är	tätare	bebyggt,	med	
mindre andel allmän grönyta, än stadens norra 
delar.  

Vissa stadsdelar har anmärkningsvärt liten andel 
rekreativ	grönyta:	Tegelviken	(9	procent),	Malmen	
(9	procent)	och	Kvarnholmen	(12	procent).	

Tallhagen	(63	procent),	Skälby–Oxhagen	(44	
procent)	och	Berga	(37	procent)	har	en	relativt	
stor andel rekreativ grönyta inom stadsdelen, men 
en stor del av parkerna och naturområdena är 
koncentrerade till större områden i stadsdelarnas 
utkant.	Det	innebär	att	flertalet	av	stadsdelarnas	
invånare trots allt inte har tillgång till grann-
skapsparker	inom	önskvärt	avstånd	(300	meter).	

Tallhagen, Vimpeltorpet och Björkenäs har mycket 
grönyta	per	invånare	(cirka	1	000,	1	140	respektive	
650	kvadratmeter)	och	en	stor	del	anses	ha	ett	re-
kreativt värde. Större delen av områdena präglas av 
naturkaraktär, och i både Björkenäs och Tallhagen 
saknas stadsdelsparker och grannskapsparker helt. 

De	centrala	och	södra	stadsdelarna	(Skälby–Oxha-
gen, Malmen, Malmfjärden, Kvarnholmen, Gamla 
stan–Kalmarsundsparken,	Tegelviken)	saknar	
naturkaraktärer i form av bostadsnära naturområ-
den och friluftsområden. Bostäderna i Gamla stan 
och Kalmarsundsparken har dock närhet och god 
koppling	till	Kalmarsundsparken–Stadsparken	och	
Stensö friluftsområde, som båda håller en godtag-
bar kvalitet. Hagbynäs med Kalmar dämme, och 
Södra Utmarken ligger inom räckhåll för Tegelvi-
ken, men sambandet är svagt och de båda område-
nas kvalitet bör utvecklas. 

Minst grönyta per invånare har de som bor i Mal-
men	(23	kvadratmeter),	Kvarnholmen	(35	kvadrat-
meter),	Tegelviken	(44	kvadratmeter),	Funkabo	(56	
kvadratmeter)	och	Norrliden	(86	kvadratmeter).	

Funkabo, Björkenäs och Tallhagen saknar helt 
grannskapspark och stadsdelspark. Liten andel 
park per invånare har Malmen (2,5 kvadratme-
ter),	Djurängen	(8	kvadratmeter),	Norrliden	(16	
kvadratmeter),	Malmfjärden	(19	kvadratmeter),	
Tegelviken	(21	kvadratmeter),	Kvarnholmen	(28	
kvadratmeter)	och	Björkenäs	(28	kvadratmeter).

Djurängen och Malmfjärden är de stadsdelar som 
har störst andel grönyta utan större rekreativt 
värde	(17	respektive	14	procent),	vilket	till	stor	
del beror på skyddszonerna längs E 22 respektive 
Ängöleden.  
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Förslag till utveckling och åtgärder
I stadsdelar där parktillgången är liten i förhållande 
till folkmängden (Tegelviken, Malmen, Kvarn-
holmen	och	Funkabo)	bör	befintliga	parker	och	
naturområden ses som mycket värdefulla. De bör 
bevaras och utvecklas för att erbjuda hög kvalitet. 
Vid utveckling av stadsdelarna bör man också 
utreda möjligheterna att skapa nya park- och na-
turområden samt stärka förbindelserna till närlig-
gande parker och naturområden. Andra lösningar 
för att förbättra tillgången till rekreationsmiljöer 
(dock inte alltid till gröna miljöer) kan vara att 
samutnyttja skol- och bostadsgårdar liksom att 
utveckla andra stadsrum med höga rekreativa 
värden, exempelvis gågator och torg. Det är också 
värdefullt att i dialog med byggherrar och fast-
ighetsägare utveckla kvartersmarkens gröna och 
rekreativa kvaliteter.  

I stadsdelar där parktillgången är stor i förhållande 
till folkmängden kan andra anspråk diskuteras. 
Förutsättningen är att parker och naturområden 
i framtiden såväl håller som upprätthåller en hög 
kvalitet	och/eller	utvecklas	i	samband	med	hela	
områdets utveckling. En närmare utredning måste 
alltid göras liksom en värdering av områdets vär-
den och kvaliteter.    

Ett minsta rekommenderade riktvärde är 50 
kvadratmeter natur respektive 50 kvadratmeter 
park per invånare (båda med tillgängliga rekreativa 
värden) inom stadsdelarna. En lägre andel park- 
och naturmark per invånare är ett varningstecken. 
Möjliga kompletterande ytor inom området bör 
studeras liksom tillgången till park- och naturom-
råden i stadsdelens omgivning och nåbarheten via 
grön- och rörelsestråk. 

Tillgången till platser för lek och idrott bör värde-
ras högt i stadsdelar med en stor andel barn. 

Närheten	till	park-	och	naturområden	för	lek,	
idrott och undervisning är värdefull i områden 
med skolor.

Kraven på parkernas tillgänglighet, liksom till-
gången till lugna miljöer med plats för ro, paus, 
samvaro och prydnadsvärden, ökar i områden med 
en stor andel äldre.

Särskilt värdefulla rekreationsområden
Se	karta	bilaga	4.

Endast rekreationsområdena, parker, naturom-
råden och grönstråk på allmän kommunal mark, 
har	inventerats,	klassificerats	och	värderats	inom	
Kalmar	stad.	Förutom	dessa	finns	andra	grönytor	
som	skyddszoner	längs	trafikleder	och	industriom-
råden etcetera eller övriga grönytor på privat mark, 
till exempel kyrkogårdar eller koloniområden, som 
kan ha ett visst rekreationsvärde. 

Parker, naturområden och grönstråk som inte 
redovisas här kan också vara värdefulla för rekrea-
tion, men de har inte samma strategiska betydelse 
och är inte omistliga på samma sätt. De parker och 
naturområden	som	har	klassificerats	som	övriga	
särskilt värdefulla parker respektive övriga särskilt 
värdefulla	naturområden,	se	bilaga	1	och	2,	tillhör	
inte de fyra typerna av rekreationsområden men 
är ändå särskilt värdefulla. Parkerna kan vara för 
små med för begränsat innehåll för att vara en 
grannskapspark. Men om grannskapspark saknas 
kan de ändå vara av stor betydelse till exempel 
som lekplats, större gräsyta för spel och lek eller 
som miljö som tillgodoser behovet av avkoppling 
och	vila.	Naturområdena	kan	vara	för	små	för	att	
kunna fungera som ett frilufts- eller bostadsnära 
naturområde men ändå ha stora rekreationsvärden 
för närområdet. En annan viktig orsak är att de 
särskilt värdefulla parkerna och naturområdena har 
bedömts ha ett stort värde för stadsbilden eller ett 
stort kulturhistoriskt värde. 

På	kartan	bilaga	4,	Särskilt	värdefulla	rekrea-
tionsområden	och	förslag	till	nya,	har	bilaga	1–3,	
parker, naturområden och grönstråk, lagts samman 
och	visar	befintliga	rekreationsområden	och	för-
slag	till	nya.	Vissa	av	de	befintliga	rekreationsom-
rådena kan vara särskilt värdefulla i sin helhet. Med 
det menas att det skulle innebära stora negativa 
konsekvenser för rekreationsvärdet att exploatera 
områdena för andra ändamål. Det kan gälla vägar 
eller bebyggelse, men även ytor för dagvatten, 
fritid, idrott och liknande intressen. De andra 
områdena som är värdefulla i stora delar är mer 
flexibla	och	kan	i	viss	mån	anpassas	till	andra	in-
tressen. Vid sådana uppdrag bör man noga utreda 
rekreationsvärdena, övriga gröna värden i grönpo-
licyn samt konsekvenserna av andra alternativ till 
markanvändning.
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 Biologisk mångfald och naturvård 
– analys och förslag till utveckling

Den biologiska delen av grönstrukturplanen 
utgör en översiktlig handlingsplan för biologisk 
mångfald inom Kalmar stad och dess närområde. 
Dokumentet redovisar biologisk mångfald på 
ekosystem-,biotop- och naturtypsnivå och inte på 
art- eller gennivå. I detta kapitel anges de natur-
typer och biotoper i staden och dess närområde 
som är artrika och särskilt värdefulla för Kalmars 
växt- och djurliv. De minskar ständigt i omfattning. 
Förslag ges till hur dessa naturtyper och biotoper 
kan bevaras, förstärkas och utvecklas.

Områdets höga värden (värdekärnor) domineras 
av ekhagar och ekskog med lång kontinuitet samt 
av äldre tallskog. Rikedomen på gammal ek har 
få motsvarigheter, om ens någon, i ett europeiskt 
perspektiv.	Här	finns	också	strandängar	och	sump-
skog med hög variation och kvalitet. 

•	 Kalmar	stad	har	ett	flertal	områden	med	stor	
biologisk	mångfald.	I	söder	finns	Hagbynäs	
och Södra Utmarken som, med sina kustnära 
lägen och i stora delar långa kontinuitet, har 
en mycket stor biologisk variation. Dessa om-
råden tål mänsklig påverkan och har förutsätt-
ningar att fortleva länge än.

•	 I	stadens	centrala	delar	finns	områden	som	
Svinö, Tallhagen och Skälby. De innehåller va-
riationsrika och för den biologiska mångfalden 
viktiga biotoper.

•	 I nordväst, i anslutning till Kläckeberga gård, 
finns	ett	herrgårdsliknande	odlingslandskap	
med	flera	hagmarker	som	innehåller	grov	och	
gammal	ek.	Här	finns	också	fuktängar	och	
kärr. Förutom att detta område har hög biolo-
gisk	mångfald	finns	här	kulturspår	både	från	
sten- och bronsålder.
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•	 I	norr	finns	ett	stort	sammanhängande	skogs-
område som ansluter till vårt värdefullaste na-
turreservat,	Horsö–Värsnäs,	och	som	gränsar	
till natur- och kulturmarkerna i Kläckeberga. 
Detta område med omland omfattar både 
barrskog, hagmarker och kustlandskap.

Mindre områden med ädellövskog och strandängar 
finns	dessutom	spridda	i	staden,	till	exempel	ek-
skog i Djurängen, strandängar vid Svartö, Svens-
knabbenområdet och i områdena vid Björkenäs-
viken.	I	de	flesta	av	dessa	områden	finns,	förutom	
hög biologisk variation, även kulturspår i form av 
fornlämningar och landskapselement. 

De viktigaste områdena i utredningsområdet för 
biologisk mångfald är de som har lång kontinui-
tet.	Inom	grönstrukturplanen	finns	hagmarker	
som	kan	spåras	i	lantmäterikartor	från	1600-talet,	
bland	annat	Hagbynäs.	Här	finns	också	mycket	
gamla	skogsbestånd	med	flerhundraåriga	ekar	och	
med	tallskog	som	är	äldre	än	150	år.	Antalet	arter	
i dessa skogar är mycket högt och variationsrikt; 
ekbestånden kan till exempel hysa hundratals 
insektsarter.

Inriktning för biologisk mångfald
I	Kalmar	stad	och	dess	närområden	finns	ett	rikt	
växt- och djurliv med en biologisk mångfald som 
stöds och värnas för framtida generationer.

Viktiga delar i strategin för att uppnå inriktningen 

är att behålla de naturtyper, livsmiljöer och arter 
som är representativa och unika för Kalmars natur, 
att vårda och utveckla så kallade spridningsvägar 
mellan biotoper för att stärka arternas livskraft 
samt att skydda och främja sällsynta och hotade 
naturtyper, biotoper och arter.

För att kunna tillämpa strategin har utredningsom-
rådets vegetation karterats. En sammanställning 
och	analys	av	befintliga	naturtyper	och	biotoper	i	
Kalmars tätortsnära skogs- och jordbruksmarker 
har tagits fram. Vegetationskarteringen har gjorts 
med	Nordiska	Ministerrådets	klassificeringssystem		
som underlag. Karteringen har i huvudsak skett 
som fältinventering, men har kompletterats med 
flygbildstolkning.

Vegetationskarteringen visar att vi inom kar-
teringsområdet	har	79	vegetationstyper.	Inom	
planområdet	finns	barrskog,	lövskog,	ädellövskog	
och ängs- och hagmarker där endast en mindre del 
betas.	Inom	planområdet	finns	också	våtmarker	
och strandängar. 

Övrig	mark	inom	planområdet	består	av	anlagda	
parker eller grönytor, exempelvis gräsytor, fot-
bollsplaner, åkermark och villatomter. Med tanke 
på den biologiska mångfalden är dessa grönytor 
och restmarker efter exploatering i tätorter inte 
mer värdefulla än annan natur. Mycket få arter är 
specifika	för	tätorter.	Ur	naturvårdens	synvinkel	
spelar därför tätortsnaturen liten roll.  
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Tätortsnaturens värde är i stället att den är var-
dagsnatur för många människor som lätt kan 
använda den för rekreation. Hotade arter i skog 
och odlingsmark kan dock skyddas i tätorter där 
avkastningskravet är litet.

Karteringen har omfattat biologisk mångfald på 
biotop- eller naturtypsnivå men inte på art- eller 
gennivå.	Det	innebär	att	kartan	(bilaga	6)	visar	var	
förutsättningarna	är	stora	för	att	det	ska	finnas	
många arter.

Marker med ädellövträd och lövskog utgör cirka 
4,6	procent	av	de	jord-	och	skogsbruksmarker	som	
ingår i planområdet och som ägs av kommunen. 
Den kritiska gränsen, det så kallade tröskelvärdet, 
för en biotops totala andel av landskapet bedöms 
enligt	forskare	vara	10	till	30	procent,	eventuellt	
upp	till	40	procent,	för	att	dessa	arter	skall	kunna	
upprätthålla livskraftiga populationer. Dessa 
förhållanden bör vara viktiga utgångspunkter 
vid förslag till inriktning, särskilt för de biotoper 
som	normalt	är	artrika	och	som	finns	i	begränsad	
omfattning.

När	det	gäller	strategin	att	behålla	naturtyper	och	
biotoper är det viktigt att konstatera att det inom 
planområdet endast är Svinö och Värsnäs som är 
skyddade	som	reservat.	Skyddsbehov	finns	för	fler	
områden, bland annat Stensö.

Delmål
Nedanstående	inriktningar	omfattar	mark	som	ägs	
av kommunen och som avgränsats som biologiskt 
viktig i grönstrukturplanen.

Inriktningen är att

•	 avsätta	minst	10	procent	av	planområdets	
produktiva skogsareal, exklusive i dag skyddad 
skog, för att bevara och återskapa biologiskt 
värdefulla skogsmiljöer

•	 öka arealen ädellövdominerad skog inom 
planområdet

•	 öka arealen hävdad och betad ängs- och hag-
marksvegetation inom planområdet

•	 utveckla och vårda den biologiska mångfal-
den	inom	befintliga	vatten-	och	naturmiljöer	
längs Kalmarsund, Törnebybäcken och övriga 
större bäckar

•	 skapa	fler	våtmarker	och	småvatten	inom	
planområdet

•	 bevara	och	utveckla	skog	som	är	äldre	än	110	
år. 

De biologiska inriktningarna omfattar naturtyper 
och biotoper som är särskilt artrika och represen-
tativa för Kalmars natur- och kulturförhållanden. 
Biotoperna är också värdefulla för den biologiska 
mångfalden och stärker Kalmar som en stad med 
god bebyggd miljö.

Den föreslagna inriktningen att skydda skog 
bör	särskilt	omfatta	skog	som	är	äldre	än	110	år.	
Gamla grova träd och död ved utgör livsmiljöer 
för	många	arter	varav	mer	än	40	procent	är	rödlis-
tade. Eftersom skog i normalt skogsbruk avverkas 
vid	mycket	lägre	ålder	finns	gammal	skog	endast	
i begränsad omfattning. Statens skogar, Sveaskog, 
har som mål att skydda 20 procent av skogsinne-
havet, medan det kommersiella skogsbruket, som 
är	FSC-certifierat,	har	krav	på	att		skydda	5	pro-
cent. Grönstrukturplanens inriktning att skydda 
10	procent	av	den	tätortsnära	skogen	är	motiverad	
i förhållande till privat skogsbruk. Tätortsnära 
skogar bör i högre grad än kommersiellt brukad 
skog tillgodose inriktning för biologisk mångfald, 
kulturvård och rekreation.

Förslag biologisk mångfald
Se karta bilaga 5

Områden med betydelse för den biologiska mång-
falden i tätorten och det omgivande landskapet 
avgränsas. Områdena utgörs av:

•	 värdekärnor: mindre men artrikt område

•	 kärnområden:	stort	område	med	en	eller	flera	
värdekärnor

•	 spridningsvägar: grön länk mellan kärnområ-
den eller värdekärnor

Förslaget är att dessa tre områden långsiktigt 
bevaras och utvecklas med avseende på biologisk 
mångfald, kulturhistoriska och rekreativa värden. 
Därför måste man:

•	 fastställa områdenas gränser 

•	 genomföra inventering 
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•	 klargöra prioriteringar mellan olika bevarande-
värden och rekreationsvärden 

•	 upprätta skötsel- och dispositionsplaner med 
mätbara och tidsatta inriktningar.

Förslagen till åtgärder är ett långsiktigt arbete som 
bör genomföras successivt. De återkommer därför 
under rubriken Fortsatt arbete. Högst prioritet har 
de områden som beskrivs i avsnittet  Kärnområ-
den nedan. 

Nummer	respektive	bokstäver	inom	parentes	hän-
visar till varje områdes beteckning i bilaga 5.

Värdekärnor
Värdekärnor är mindre naturmarksområden i sta-
den som innehåller artrika eller potentiellt artrika 
biotoper, enstaka eller tillsammans. Områdena 
är direkt relaterade till tidigare marktäckning och 
markanvändning och kan inte ersättas under över-
skådlig tid. För att kallas värdekärnor ska de ligga 
nära kärnområden, vatten, inom spridningsvägar 
eller vid skolor och parker.

I	Kalmar	finns	sju	värdekärnor.	Av	dessa	har	
Djurängen, Svensknabben och Karlssons äng lite 
högre värden än Södra Utmarken, Lindö, Svartö 
och Björkenäs.

Inriktningen för värdekärnorna är att:

•	 skydda och förstärka deras innehåll av artrika 
biotoper

•	 öka deras tillgänglighet för alla samhällsmed-
borgare.

Djurängen (1)
Djurängen är ett område med ädellövskog och 
mycket	grov	ek.	Fauna	och	flora	är	mycket	varia-
tionsrik. Området har lång kontinuitet och kan 
följas under hela Skälby kungsgårds tid. Djurängen 
innehåller gamla gravfält, stenmurar och karpdam-
mar.

Karlssons äng (2)
Karlssons ängs högsta värde är mycket gammal 
grov ekskog som till stora delar omges av lövskog. 
Framför allt är insektsfaunan variationsrik. Om-
rådet har goda förutsättningar för rekreation och 
vila utan att den biologiska mångfalden påverkas 
i någon större omfattning. I nuvarande stadspla-

nering ingår att skapa biologiska samband mellan 
Karlssons äng och skogsområdena i norra Kalmar. 
Detta ger förutsättningar för att området skall ingå 
i spridningsområden för biologisk mångfald.

Svensknabben (3)
Svensknabben gränsar till Tallhagen i söder, 
stadsdelsparken Bergavik i norr och Kalmarsund i 
öster. Området har stor variation med många bio-
toper.	Här	finns	mycket	gammal	tallskog,	sump-
skog, strandängar och vattenområden. Biotoperna 
innehåller	hotade	arter.	Ut	mot	Kalmarsund	finns	
områden som lämpar sig för fri utveckling. I direkt 
anslutning	till	området	finns	en	rester	av		en	stil-
park som efter restaurering skulle höja områdets 
artrikedom. Området är tätortsnära och lättillgäng-
ligt och tål att användas utan att den biologiska 
mångfalden nämnvärt påverkas. Den variations-
rika naturen och områdets tillgänglighet gör det 
lämpligt att användas i biologiundervisningen vid 
Kalmars skolor.
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Björkenäs (4)
Detta	område	mellan	Norrliden	och	villabebyggel-
sen på Björkenäsudden innehåller en mängd olika 
biotoper.	Här	finns	hagmark	med	gammal	grov	ek,	
alsumpskog, dungar av ädellövskog, sötvattendam-
mar och sumpområden. Större delen av barrsko-
gen	är	äldre	än	100	år.	

Lindö (5)
Lindö är en centralt belägen ö med stor variation 
av	biotoper.	Här	finns	barrskog,	lövskog,	öppna	
gräsmarker och strandmiljöer. Kopplingen till 
vattnet förstärker den biologiska mångfalden. Löv-
skogen	innehåller	flera	arter	ädellövträd,	bland	
annat alm, ek och ask.

Svartö (6)
I	anslutning	till	Svartö	finns	stora	öppna	strand-
ängar och enbuskmark. Strandängar av denna 
karaktär är sällsynta i Kalmar och innehåller ett 
rikt	fågelliv	och	en	ovanlig	flora.	Här	möts	havets	
andfåglar och strandens vadare.

Södra Utmarken (7)
Södra Utmarken är ett skogsområde som sträcker 
sig från Tegelviken till bebyggelsen i Stensö-om-
rådet. I sydost möter området Kalmars skärgård 
i form av Västra sjön. Området har biologiska 
samband med Hagbynäsområdet och Stensö. 
Förutom	skog	finns	här	också	hagmarker,	dammar	

och våtmarker. Skogsområdena domineras av barr-
skog men även ekdominerad lövskog förekom-
mer, framför allt i de södra delarna. Lövskogen 
har potential att utvecklas till värdefulla natur-
områden med biologiska samband till Kalmars 
högsta naturvärden på Hagbynäs. Området är till 
största delen slitagetåligt och kan vidareutvecklas i 
nuvarande form. Kulturspåren är få men stigsyste-
men är mycket omfattande och området används 
mycket för rekreation. Södra Utmarken är utsatt 
för utbyggnad endast i den del som ansluter till 
T-bryggans båtplats medan övriga delar skyddas av 
antropogen (mänsklig) verksamhet.

Kärnområden
Kärnområden är stora sammanhängande natur-
områden, huvudsakligen skog eller ängs- och 
hag-mark, som innehåller många artrika biotoper 
eller har goda förutsättningar att utveckla sådana. 
Områdena är inte statiska; en förändring pågår 
hela tiden.

Området som omfattas av grönstrukturplanen har 
kärnområden	med	mycket	stor	variation.	Här	finns	
ädellövskog, lövskog, ängs- och hagmark, tallskog, 
blandskog, naturstränder och strandängar. Våtmar-
kerna	är	få,	men	i	gengäld	finns	grov	ädellövskog,	
gammal tallskog och ett läge vid Kalmarsund som 
kraftigt ökar den biologiska mångfalden.
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Förutom de områden som löper från jordbruks-
områdena kring Kalmar in mot stadens centrum 
har stadsdelsskogarna och några andra stora 
naturområden inne i staden angetts som kärn-
områden. Dessa områdens storlek gör att de har 
ett egenvärde för den biologiska mångfalden. De 
består, var för sig eller i kombination, dessutom 
av mycket gammal skog, ädellövskog och har lång 
kon-tinuitet och stort inslag av kulturobjekt. 

Inriktningen för kärnområdena är att:

•	 bevara och utveckla områdenas biologiska 
mångfald och sociala värden.

Skötseln inriktas på att:

•	 prioritera naturvård, kulturvård och rekreation 
före virkesproduktion

•	 främja variationen i träd-, busk- och fältskikt, 
anpassat till växtplatsens förutsättningar och 
tidigare hävd

•	 utveckla gammal skog och olikåldriga och 
flerskiktade	skogar

•	 skapa sammanhängande lövskog

•	 öka variationen och mångfalden av artrika 
biotoper inom små områden

•	 lyfta fram grova solexponerade solitärträd, 
särskilt ekar, i öppna eller glest trädbevuxna 
par-ker och andra miljöer.

•	 begränsa underväxtröjning i skog och parker 
som leder till gles och öppen vegetation

De	mest	värdefulla	kärnområdena	är	Värsnäs–
Horsö,	Svinö,	Stensö,	Hagbynäs,	Kläckeberga–	
Västerslät, Tallhagen, Skälby och skogsområdet 
norr om Vimpeltorpet. De beskrivs mer utförligt 
nedan. Områdena är listade i prioritetsordning.

Horsö–Värsnäs (A)
Inriktning	för	Horsö–Värsnäs	naturreservat:	

•	 Ingående livsmiljöer och arter ska ha en gynn-
sam bevarandestatus. 

•	 Utbredningsområden ska bevaras och viktiga 
strukturer och funktioner ska vidmakthållas. 

•	 Typiska arter ska förekomma i livskraftiga 
populationer som bekräftelse på ett intakt 
ekologiskt system.

Horsö–Värsnäs	är	naturreservat	och	Natura	
2000-område samt klassat som riksintresse för na-
tur- och kulturmiljövården. Området har en vacker 
och omväxlande natur med ypperliga möjligheter 
till friluftsliv. Reservatet, som ligger i Kalmars nor-
ra utkant, består av ön Horsö och halvön Värsnäs. 
Stora	delar	är	skogbevuxna,	men	här	finns	också	
hagmarker och strandängar.

Värsnäshalvön	bestod	fram	till	1900-talets	början	
av öppen hagmark men är i dag till större delen 
beskogad. De större ekarna från hagmarkstiden 
står dock kvar och är fridlysta. Skogen domineras 
av barrträd med inslag av lövträd. Markskiktet 
innehåller smalbladiga gräs och mossor. Flera olika 
örter förekommer också i detta växtskikt. Skogen 
är strövvänlig med många stigar. Västra delen av 
Värsnäsreservatet har fortfarande hagmarkskarak-
tär, med rösen som en rest från det gamla kultur-
landskapet.

Horsös västra del är ett betespräglat landskap med 
ört-	och	gräsrika	marker.	På	moränhöjder	finns	
gammal grov ek och andra lövträd. Markområdet 
är lättframkomligt och har framförallt på våren en 
prunkande	flora.	Horsös	norra	och	södra	del	är	
skogsmark, där norra delen sköts med rationellt 
skogsbruk medan södra delen i stort sett endast 
plockhuggs.

Horsö–Värsnäs	lågområden	domineras	av	strand-
ängar som består av gräsdominerade fuktängar 
med insprängda holmar av löv- och barrskog. Ut 
mot havet övergår strandängarna i vassbestånd 
som framför allt på Horsö är mycket utbredda. 
Inom	reservatet	finns	stor	variation	av	både	växt-	
och djurarter. Skalbaggarna ekoxe och läderbagge 
är särskilt värdefulla. Andra rödlistade arter som 
regelbundet förekommer i området är skogsduva, 
göktyta, entita och höksångare.

Svinö (B)
Inriktning för Svinö naturreservat

•	 vidmakthålla områdets nuvarande naturmiljö.

•	 underlätta att området utnyttjas för det rörliga 
friluftslivet. 

Svinö är i dag till större delen skogbevuxen. Barr-
skog	dominerar	men	här	finns	också	blandskog.	I	
reservatets	lågområden	finns	fuktkrävande	vegeta-
tion.	Längs	reservatets	stränder	finns	havsstrand-
ängar	med	en	variationsrik	och	artrik	flora.	 
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Svinös djurliv är relativt rikt och innefattar våra 
vanligaste fåglar och däggdjur.

Svinö har under årens lopp påverkats av männis-
kor, genom dels planteringsåtgärder, dels påverkan 
av	fritidsboende.	I	slutet	på	1800-talet	inplante-
rades en del udda arter utöver vanlig barrskog. 
Under fritidsboendet på ön planterades trädgårds-
buskar och en del träd.

På	nordöstra	Svinö	finns	rester	av	en	skans	som	
tillsammans med Skallöarna i gången tid användes 
för att försvara segelleden genom Kalmarsund.

Svinö används i dag endast för rörligt friluftsliv. 
Öns	många	och	lättillgängliga	stigar	och	badplats	
bidrar till detta. 

Stensö (C)
Inriktning för Stensö:

•	 Ett naturreservat skapas.

•	 Stensös livsmiljöer och arter ska ha en gynn-
sam	bevarandestatus.	Nuvarande	naturtyper	
ska utvecklas och viktiga strukturer och 
funktioner vidmakthållas. Typiska arter ska 
förekomma i livskraftiga populationer som 
bekräftelse på ett intakt ekologiskt system.

Camping,	badplats	och	rörligt	friluftsliv	ska	ges	
tidsenlig standard och regleras i plan och skötsel-
planer.

Stensö är en genom Stensökanalen avskuren udde 
som från Kalmars centrala delar sträcker sig ut i 
Kalmarsund. Udden är på sin östra sida omgiven 
av öppet hav med mycket få öar och är kraf-
tigt utsatt för vind och vågor. På Stensös västra 
sida utbreder sig Kalmars skärgård med öar och 
grunda vikar. Stensö, som är en gammal ängs- och 
hagmark, används i dag för många ändamål. Här 
finns	camping	och	badplats	och	ett	mycket	rikt	
friluftsliv.	Gång-	och	cykelvägar	och	stigar	finns	i	
stor omfattning och håller god standard.

Områdets natur är variationsrik. Vegetationen 
består av ädellövskog och buskmark. Inslag av 
barrskog förekommer. Lågområdena har våt-
marksvegetation och uddens stränder har havs-
strandängar. Ädellövskogen domineras av ek som 
är	mycket	grov	och	som	i	flera	fall	är	skyddad	som	
naturminne.

Djurlivet på Stensö har stor variation och omfat-
tar både vatten- och landanknutna djur och våra 
vanligt förekommande arter. Bland fåglarna märks 
sjöfågel som måsar, änder, doppingar och vadare. 
Längs	stränderna	förekommer	rikligt	med	fiskande	
häger. 

Hagbynäs (D)
Inriktning för Hagbynäsområdet:

•	 De livsmiljöer och arter som ingår i området 
ska	ha	en	gynnsam	bevarandestatus.	Naturty-
per-nas utbredningsområden ska bevaras och 
viktiga strukturer och funktioner bibehållas. 
Typiska arter ska förekomma i livskraftiga 
populationer som bekräftelse på ett intakt 
ekologiskt system.

•	 Kontakten med grönområden norr- och söde-
rut ska förbättras.

•	 Vandringsled och stigsystem i dämmeområdet 
ska göras mer tillgängligt.

Hagbynäsområdet är ett stort område söder om 
bebyggelsen i Kalmar. Området har den största 
variationen av alla Kalmars kärnområden. Dess 
kontinuitet	kan	härledas	bakåt	till	1600-talet,	vilket	
har medverkat till den stora variationen såväl som 
landskapets	topografi	och	läge	nära	vatten.	Mar-
kernas	rika	flora	visar	på	denna	långa	kontinuitet	
som	hag-	och	betesmark.	Naturen	i	Hagbynäsom-
rådet har mycket höga värden. 

Tre värdekärnor utmärker sig särskilt: Ekskogen i 
anslutning till Hagbynäs gård, betesmarkerna norr 
om Boholmsvägen samt det så kallade Sjöslätts-
området och våtmarkerna i Kalmar dämme och 
vidare	österut.	Här	finns	mycket	grov	ek	och	säll-
synta naturtyper, exempelvis ekhage med rödven-
hed, gräsmark med stagghed och strandängar med 
krypven. Dessa vegetationstyper är typiska för 
Mörebygden men mycket sällsynta i dag. Kalmar 
dämme har förutom sin tekniska funktion blivit en 
biotop för många fågelarter och ett nytt lekområde 
för	problemfisk	som	gädda	och	abborre.

Djurlivet i området är artrikt och innefattar alla i 
området vanliga arter. Det gäller sjöfågel, vadare, 
landbundna fågelarter och fasta stammar av dägg-
djur utom älg. Förutom de vanliga växt- och djur-
arterna	finns	ovanliga	eller	rödlistade	arter	som	
sandödla, pungmes och rördrom inom djurriket, 
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och rikligt med slidsilja, skärelav, hjälmbrosklav 
och oxtungesvamp inom växtriket.

Dämmeområdet har ett nät av gångvägar, och 
kommunens vandringsled söderut passerar hela 
Hagbynäsområdet. En sträckning av dessa leder 
följer en höjdrygg ut mot Västra sjön och ger 
mycket vackra utblickar mot skärgården.

Områdets stora variation förstärks av fornläm-
ningar och landskapselement. Till exempel inne-
håller området gravar i form av stensättningar, 
fossila åkrar, odlingsrösen och stenmurar.

Hagbynäsområdet har stora förutsättningar för 
att fortleva i nuvarande form. På grund av Kal-
mar	flygplats	och	kommunens	reningsverk	ligger	
Hagbynäsområdet i skyddszoner vilket innebär att 
området inte är hotat av bebyggelse i någon större 
omfattning.

Kläckeberga–Västerslät (E)
Inriktning	för	Kläckeberga–Västerslät:

•	 Områdets livsmiljöer och arter ska ha en 
gynnsam	bevarandestatus.	Nuvarande	naturty-
per, viktiga strukturer och funktioner vidmakt-
hålls. Typiska arter ska förekomma i livsviktiga 
populationer som bekräftelse på ett intakt 
ekologiskt system.

Kläckeberga–Västerslät	är	ett	herrgårdspräglat	
odlingslandskap klassat som riksintresse och med 
stor	variation.	Här	finns	ekskog,	ek-	och	bland-
lövhagar, olika typer av blöta och torra ängar, kärr 
och	alléer.	I	det	flacka	landskapet	finns	många	
växtarter som är typiska för torra och fuktiga 
gräsmarker. 

Förutom en stor variation av arter innehåller 
området kulturella värden i form av boplatser från 
sten- och bronsålder och ett bevarat herrgårds-
landskap med vällagda stenmurar, rösen, odlings-
rösen, åkerholmar och solitära träd. Området är 
rekreationsvänligt men nyttjas i liten grad i förhål-
lande till övriga områden i grönstrukturplanen. 
Detta kan bero på att området ligger i stadens 
utkant och har dålig tillgänglighet.

Tallhagen (F)
Inriktning för Tallhagen

•	 Tallhagens livsmiljöer ska ha en gynnsam 
bevarandestatus. Utbredningsområdet bevaras 
och viktiga strukturer och funktioner vidmakt-
hålls.

•	 Skolskogen i Tallhagen ska fortleva för utbild-
ningsändamål.

Tallhagen har under historisk tid utgjorts av 
betade utmarker med gles busk- och trädvegeta-
tion.	I	början	av	1800-talet	beskogades	området,	
vilket	innebär	att	tallskogen	är	cirka	150	till	175	år	
gammal. Denna höga ålder på barrskog är ovanlig 
i Kalmar kommun. Skogen i området består till 
största delen av tall och dess bottenskikt domine-
ras av blåbär och örnbräken. 

Tallhagen har ett relativt rikt växt- och djurliv. Vid 
inventeringar	har	till	exempel	30	fågelarter	regist-
rerats. Tallhagen är tack vare sin ålder ett mycket 
lättillgängligt område och ett bra exempel på 
friluftsskog	av	hög	kvalitet.	Det	finns	ett	mycket	
stort system med stigar vilket visar att området 
är	flitigt	använt	av	närboende.	Här	kan	de	plocka	
både blåbär och svamp.
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I	Tallhagen	finns	en	så	kallad	skolskog,	en	yta	av-
satt för utbildning i biologisk mångfald och natur. 
Ytan är utvald i samråd med Skogsstyrelsen och är 
tänkt att användas för utbildning, från förskola till 
och med gymnasium.          

Skälby (G)
Inriktning för Skälby:

•	 Skälbys livsmiljöer ska ha en gynnsam beva-
randestatus. Utbredningsområdet bevaras och 
viktiga strukturer och funktioner vidmakthålls.

•	 En utvecklingsplan med vidhängande skötsel-
plan upprättas som anger områdets framtida 
utveckling vad gäller skötsel samt anläggningar 
för friluftsliv och turism.

Detta naturområde var tidigare inägomark till 
Skälby kungsgård och nyttjades som åker-, ängs- 
och betesmark. Marken dominerades då av öppna 
betesmarker med glesa trädbestånd, främst ek, och 
buskvegetation.	När	betet	upphörde	beskogades	
området naturligt, vilket bildade de nuvarande 
skogsområdena. Delar av marken är dock fortfa-
rande hävdad genom häst- och fårbete.

Skälby är ett mycket viktigt kärnområde i Kal-
martrakten för olika typer av ekbiotoper (solitära 
ekar, ekhagar och ekskogar). Gårdens historia som 
kungsgård och säteri har haft stor betydelse och 
gör att den skiljer sig från andra gårdar på Möre-
slätten.

Området	har	flera	lövskogar	som	domineras	av	ek.	
De	flesta	av	dessa	har	mycket	stora	biologiska	vär-
den, bland annat innehåller de ofta gamla, vidkro-
niga ekar. Koncentrationen av gamla, grova ekar 
är störst i anslutning till Skälby gård. Markskiktet 
i skogarna varierar och saknas nästan helt i de 
tätaste partierna. Ekhagarna har en mer utvecklad 
markflora,	ofta	med	lång	kontinuitet.	Främst	gäller	
detta hagar som fortfarande betas, till exempel 
Fölehagen och Tjuvbackarna. 

Inom	Skälbyområdet	finns	ett	antal	sällsynta	eller	
rödlistade arter, exempelvis hjärtstilla, backsippa, 
bosyska, sandlosta och daggbjörnbär. Förutsätt-
ningarna för ett rikt, lägre växt- och djurliv vid 
Skälby bedöms som mycket stora. Ett exempel på 
detta är förekomsten av getinglik glasvinge som är 
knuten till ekskogar.
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Skälbyområdet har förutom värdefull natur mycket 
höga kulturvärden. Utöver den ståtliga man-gårds-
byggnaden	från	1700-talet	är	området	rikt	på	fasta	
fornlämningar.	Här	finns	fyra	gravfält	med	flera	
hundra gravar från brons- och järnåldern, bestå-
ende av stensättningar, domarringar, resta stenar 
och	skeppssättningar.	Här	finns	också	stensträngar	
som omger gamla odlingar, så kallade fossila åkrar 
och rester av gamla hägnader i form av stenmurar.

Skälby	är	flitigt	använt	för	friluftsliv	vilket	närmare	
beskrivs under avdelningen rekreation.

Skogsområdet norr om Vimpeltorpet (H)
Inriktning för skogsområdet norr om Vimpeltor-
pet:

•	 bevara och öka variationen och mångfalden av 
biotoper värdefulla för växt- och djurliv

•	 öka mängden öppna vattenspeglar och våt-
marker.

Skogsområdet norr om Vimpeltorpet är det enda 
skogsområde som från omgivningen sträcker sig 
in mot Kalmar stad. Området består av ”vardags-
natur”	med	få	höga	naturvärden.	Det	finns	dock	
regionalt ovanliga arter som knärot och plattlum-
mer. På grund av sin storlek innehåller området 
ändå en stor variation av biotoper. Området 
består i huvudsak av barrskog som är påverkad av 
skogsproduktion.	Här	finns	också	ädellövskog	i	
söder och nordost och mindre partier med äldre 
skog.	Dessutom	finns	ett	stort	antal	våtmarker	och	
kärr.	I	direkt	anslutning	till	området	ligger	Horsö–
Värsnäs naturreservat och Kalmar golfbana med 
sin lundliknande karaktär. Dessa naturområden 
ökar områdets förutsättningar för stor biologisk 
mångfald.

På	höjdområden	och	i	områdets	västra	delar	finns	
spår av äldre tiders nyttjande av området, bland 
annat	ett	antal	större	stenrösen.	Det	finns	också	
rester av tre torp med stenmurar och odlingsrösen. 
Skogsområdet genomkorsas av vägar och stigar 
som visar att området nyttjas för rekreation och 
svamp- och bärplockning.

Viss del av skogsområdet är avsett att exploateras 
i framtiden. Men under mycket lång tid framöver 
kommer det att vara kvar vilket innebär att stora 
delar av området bör betraktas som ett kärnom-
råde. De delar som innehåller ädellövskog och 
våtmarker är minst hotade i nuvarande planering. 

I denna ingår dessutom att öka mängden öppna 
vattenytor, dels för att öka områdets variation vad 
det gäller biologisk mångfald, dels för att bearbeta 
och rena dagvatten. 

Spridningsvägar
Spridningsvägar ger biologiska samband och är 
områden med skog, mark eller vatten som binder 
samman och ge möjligheter för växt- och djurlivet 
att	sprida	sig	och	kunna	förflytta	sig	mellan	kärn-
områden, värdekär-nor, stadens övriga naturmar-
ker och det omgivande landskapet. Spridningsvä-
garnas biotoper är ofta mer sönderdelade av vägar 
och bebyggelse än kärnområdena, men de samspe-
lar fortfarande med dessa. Genom att möjliggöra 
spridning av växter och djur stärks kärnområdenas 
kapacitet	att	klara	förändringar.	Nya	biologiska	
samband och spridningsvägar som föreslås består 
i huvudsak av skog och mark men även vatten och 
vattendrag förekommer. Upprätthåll spridningsvä-
gar på land och vatten mellan de biologiskt mest 
värdefulla områdena.

Mellan	Hagbynäs	och	Södra	Utmarken	finns	ett	
lövskogsområde som innehåller många av de arter 
som	finns	i	kärnområdena.	Här	finns	till	exem-
pel grov ek som ger spridningsmöjligheter för 
både ekoxe och läderbagge. Vegetationen i övrigt 
fungerar som spridningsyta för både växter och 
djur. Området är inte hotad av exploatering inom 
överskådlig tid.

Kalmarsundsparken är en spridningsväg in i staden 
från Stensö. Den når både stadens centrala parker 
och den utvecklade villastaden. Här kan mindre 
däggdjur och fåglar lätt ta sig  in i våra parker. 
Mest	gynnas	dock	insekter	som	möter	ett	överflöd	
av blommor i de anlagda gröna miljöerna.

I	norra	Kalmar	finns	en	stor	golfbana.	Vegeta-
tionen här är i huvudsak av lundkaraktär. Äldre 
löv- och barrskog förekommer. Golfbanan kan 
uppfattas som en barriär för människor, men för 
växter och djur är detta en spridningsväg som 
knyter samman norra Kalmars skogsområde med 
reservatet	på	Horsö–Värnanäs.



48

Vatten och vattendrag
Småsjöar, dammar, åar, bäckar, stränder och vat-
tenytor med en utsträckning i landskapet. Vat-
tendragen skapar värdefulla biotoper och varierar 
landskapsbilden. En ytterligare vinst är att de 
fungerar som näringsfällor och att de minskar 
övergödning.

Kalmar	har	få	öppna	vattendrag	och	de	som	finns	
är avbrutna eftersom delar av dem leds genom kul-
vertar.	De	som	finns	är	därför	mycket	viktiga	och	
bör utvecklas. Följande vatten kan följas genom 
landskapet:

Från Ikea-området via Skälby, Södra industriom-
rådet, Kalmar dämme och till Västra sjön leder en 
mindre bäck. I samband med utökad dagvatten-
hantering har mindre dammar skapats i detta 
system.	De	har	en	teknisk	funktion	men	här	finns	
också potential för biologisk mångfald.

Från Tyska vägen via Berga industriområdet, Snur-
rom, golfbanan och till Krafslösaviken leder en i 
huvudsak öppen bäck. I planeringen för Kalmars 
utveckling ingår att öka den öppna vattenmiljön 
och att skapa större, öppna vattenspeglar för för-
dröjning av dagvatten i detta bäcksystem. Syftet är 
också att öka den biologiska mångfalden och höja 
systemets estetiska värde.

Från västra Lindsdal via Fjölebro, skogsområdet 
norr om Vimpeltorpet, golfbanan och till Kalmar-
sund leder en mindre bäck. Förutom vattenavrin-
ningen	finns	här	värden	för	biologisk	mångfald.	

Riktlinjer för biologiska värden vid 
planering och byggande
De	naturtyper	och	biotoper	som	finns	i	Kalmar	
stad med omland har sitt ursprung i natur-förhål-
landen och tidigare mark- och vattenanvändning. 
Biotopernas nuvarande utbredning beror på olika 
tiders stadsplanering och dess anpassning till na-
turmiljön. Den förhållandevis stora andelen poten-
tiellt artrika biotoper och den stora tillgången på 
gröna områden som utmärker staden visar på stor 
anpassning och hänsynstagande till naturvärden 
men också till en hittills måttlig stadsutbyggnad. 

När	nu	Kalmar	planerar	för	större	tillväxt	är	en	
första viktig inriktning att:

•	 bevara och skydda de områden där naturvär-
dena och artrikedomen är störst.

Det viktiga skälet till detta är att skador och 
störningar från exploateringar blir störst där de 
biologiska värdena och sambanden är bäst.

Mycket värdefulla områden
(För karta se bilaga 5)

Syftet med mycket värdefulla områden är att de 
ska vidmakthållas och utvecklas för biologisk 
mångfald och rekreation. 
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Områdena bör inte tas i anspråk för exploatering 
eller annan verksamhet som kan påverka eller 
försvåra deras utveckling. Om de eventuellt ska 
tas i anspråk ska det leda till en ökad kvalitet på 
kvarvarande ytor innebärande större biologisk 
mångfald, ökad tillgänglighet eller nya ersättnings-
områden med motsvarande kvaliteter.

De värdekärnor och kärnområden som är artri-
kast och av störst betydelse för den biologiska 
mångfalden i staden och dess omland har klassats 
som mycket värdefulla områden. De är:

De biologiskt mest värdefulla områdena binds 
samman av spridningsvägar som bör visas stor 
hänsyn vid exploatering. De är:

•	 Kalmarsundsparken

•	 Området mellan Hagbynäs och Södra  
Utmarken

•	 Grönområde och parkmark mellan Skälby 
och Tallhagen

•	 Kalmar golfbana

Värdefulla områden
Se	karta	bilaga	5	och	6.

Värdekärnor av stor betydelse och värdekärnor 
har klassats som värdefull natur.

Syftet med värdefulla områden är att förstärka 
och öka områdenas biologiska och rekreativa för-
utsättningar. 

För att uppnå detta ska:

•	 Områden med höga naturvärden (bilaga 5 el-
ler	6)	ska	uppmärksammas	vid	all	fysiska	pla-
nering eller andra åtgärder som kan påverka 
områdena. 

•	 Förekomst av rödlistade arter eller andra  
naturvärden innebär att hela eller lämpliga 
delar undantas från exploatering. 

•	 Saknas rödlistade arter ska de artrika biotoper 
som exploateras alltid kompenseras genom 
avsättning/anläggning	av	eller	kompensation	
med likvärdiga alternativ inom området eller i 
dess närhet

•	 Sker exploatering i värdefulla områden utan 
att artrika biotoper berörs ska intrånget kom-
penseras med kvalitetshöjning av biologiska 
och rekreativa förhållanden inom det värde-
fulla området.

Kravet på kompensation bygger på principen att 
förorenaren betalar. Den som förstör naturvär-
den, till exempel vid exploatering, måste ersätta 
eller kompensera de förlorade värdena.

Områden med begränsade biologiska 
värden
För övriga naturmarker och potentiellt artrika 
biotoper gäller att särskild hänsyn ska tas vid all 
aktualiserad planering eller byggande.

Kärnområden  Värdekärnor

Horsö–Värsnäs	naturreservat	(A)		 Djurängen	(1)

Svinö	naturreservat	(B)		 Svensknabben	(3)

Stensö	(C)		 Karlssons	äng	(2)

Hagbynäs/Kalmar	dämme	(D)		 Södra	Utmarken	(7)

Kläckeberga–Västerslät	(E)		 Lindö	(5)

Tallhagen	(F)		 Svartö	(6)

Skälby	(G)		 Björkenäs	(4)

Skogsområdet norr om Vimpeltorpet (H)
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Fortsatt arbete med kommunens 
gröna struktur

Beslut i kommunfullmäktige 29 november 2010

”Kommunfullmäktige antar grönstrukturplanen 
för Kalmar stad som vägledning för all fysisk pla-
nering i kommunen såsom kommande revidering 
av översiktsplanen samt vid detaljplaneläggning.

När	grönstrukturplanen	förs	in	som	en	del	av	
översiktsplanen ska också rutiner för dess använd-
ning i allt planarbete utarbetas. Hänsyn till grön-
strukturen ska vara synlig för politiker i besluts-
processen.

Samhällsbyggnadsnämnden fortsätter som pla-
nerat	och	inom	ramen	för	punkterna	4-7	i	inrikt-
ningen för grönstrukturarbetet och färdigställer 
inventeringen av de delar av kommunen som 
ligger	utanför	staden.	Naturvårdsplanen	från	1995	
uppdateras och görs liksom grönstrukturplanen 
tillgänglig digitalt. Återrapportering av genomfört 
uppdrag	ska	göras	i	januari	2012.”

Biologisk mångfald (inriktning 1)

Pågående naturinventeringar i större tätorter och 
exploateringsområden fortsätter enligt samma 
principer som för Kalmar stad. Fördjupade in-
venteringar påbörjas av insekter och andra djur i 
tidigare inventerade områden. 

Rekreation och sociala värden samt över-
gripande grön struktur (inriktning 2-3)

Fortsatt inventering och analys av parker och 
naturområden för samhällen utanför Kalmar stad i 
första hand Smedby, Rinkabyholm, Ljungbyholm, 

Lindsdal, Trekanten, Läckeby och Rockneby. Den 
analysmodell som tagits fram för Kalmar stad 
och som ligger till grund för slutdokumentet med 
bilagor, utgör grunden för arbetet. 

Kulturhistoriska värden (inriktning 4)

Fokus	ligger	i	första	hand	på	stadsrummen	–	par-
ker, torg, esplanader, gatualléer, gamla landsvägar, 
järnvägssträckningar, befästningsvallar och andra 
platser som är värdefull för stadens historia och 
som gör den läsbar och är identitetsskapande. 
Även gamla stadsplaner från olika tider har tydliga 
kännetecken i hur gatumönster med små gröny-
tor och träd tillsammans skapar en trädgårdsstad, 
rutnätsstad et cetera. Betydelsefulla områden med 
fornlämningar sätts samman till en övergripande 
bild.

Dagvatten och ekologisk hållbarhet  
(inriktning 5)

Ett gemensamt planeringsunderlag (med kartor) 
för all dagvattenplanering i den gröna strukturen 
är angeläget med tanke på de markanspråk som 
följer av en mer ekologisk dagvattenhantering och 
mer öppna dagvattensystem. Framtida dagvat-
tensystem och anläggningar utformas så att övriga 
inriktningar i grönstrukturplanen, om biologisk 
mångfald, sociala och rekreativa värden et cetera 
tillgodoses. 

Redovisning

Resultaten från fortsatta insatserna inordnas i 
det tidigare kartmaterialets skala, detaljeringsgrad 
och	geografisk	avgränsning	och	göras	tillgängligt	
digitalt. 
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Utveckling av särskilt värdefulla parker
Grannskapsparker

Utveckling önskvärd
Utveckling angelägen
Utveckling nödvänding
Ny grannskapspark

Stadsdelsparker
Utveckling önskvärd
Utveckling nödvänding
Ny stadsdelspark

Övriga parkområden
Värdefulla mindre parker
Övergripande grönstråk

Skolor
Klass 1-9

Parkverksamheter
Lekplats, för alla
Lekplats, enklare
Lekplats, kan läggas ner
Bollplan
Kulle

Förutsättningar
Trafikbarriär, mycket stor
Trafikbarriär, stor
Gång- och cykeltunnel / bro
Bostadshus

Bilaga 1

1  Berga strandpark
2  Lindö
3  Lorensbergsparken
4  Västra Djurängen
5  Södra Skälbyparken
6  Teatervallen och Atlantisparken
7  Bränntorpet och Getingen
8  Ljusstaden
9  Södra Vimpeltorpet
10  Norra Vimpeltorpet
11  Krafslösa strandpark
12  Laboratorieholmen

Utveckling och åtgärder

A  Vimpeltorpsparken
B  Berga strandpark
C  Skälbyparken
D  Kalmarsundsparken - Stadsparken
E  Promenadstråk Lindö - Malmfjärden

Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010, § 155

Grannskapsparker - nya

Stadsdelsparker

Grannskapsparker saknas - förslag till åtgärder
31  Skyttisparken (kvartermark)
32  Carlbergsparken (utgår)
33  Funkaboskolan (kvartermark)
34  Stagneliusskolan (kvartermark)
35  Monte Cavallos (kvartermark)
36  Rostad (kvartermark)
37  Folketspark (kvartermark)
38  Egna Hemsparken (lekplats behålls)
39  Hagtorpsparken (utgår)
40  Kungstorget (lekplats behålls)

14  Gustavsbergsparken
15  Norrlidsparken
16  Bergaviksparken
17  Vattentornsparken
18  Långviksmarken
19  Nyhemskulle
20  Tegelviksparken
21  Krafslösaparken
22  Vimpeltorpsparken
23  Venusparken
24  Jacobs park
25  Fiskareplan
26  Kattrumpan
27  Stadsparken
28  Skansparken
29  Ståthållareparken
30  Stensbergsparken

Grannskapsparker - utvecklas
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Utveckling av särskilt värdefulla naturområden
Friluftsområden

Utveckling önsvärd
Utveckling nödvänding
Nytt friluftsområde

Bostadsnära naturområden
Utveckling önskvärd

Övriga naturområden
Övergripande grönstråk
Värdefulla mindre naturområden

Skolor
Klass 1-9

Fritidsverksamheter
Badplats
Camping
Elljusspår

Golfbana

Idrottsplats
Minigolf
Parkering
Föreningslokal

Förutsättningar
Trafikbarriär, mycket stor
Trafikbarriär, stor
Gång- och cykeltunnel / bro
Bostadshus

Bilaga 2

Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010, § 155

Utveckling och åtgärder
Friluftsområden
A Hagbynäs
B Kläckeberga gård
C Stensö
D Svinö - Tallhagen
E Hörsö - Värsnäs
Bostadsnära naturområden
1 Djurängsskogen
2 Brukshagen - Fölehagen
3 Tegelviken
4 Norra Vimpeltorpet
5 Norrlidsstranden
6 Björkenässkogen
Värdefulla mindre naturområden
a Tjuvbackarna
b Lindöfjärden
c Långviksudden
d Bergaviksskogen
e Hagtorpsbacken
f Oxhagsbacken
g Funkaboskogen
h Bergabanan
i Skälbyallén
j Dösebacken
k Södra utmarken
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Utveckling av särskilt värdefulla grönstråk
Värdefulla park- och naturområden

Värdefulla park- och naturområden
Grönstråk och länkar

Utveckling önsvärd
Utveckling nödvändig
Nytt grönstråk
Värdefull länk grönstråk
Ny länk i grönstråk
Ny bro i planerat grönstråk
Ny trafiksäker korsning

Skolor
Klass 1-9

Förutsättningar
Trafikbarriär, mycket stor
Trafikbarriär, stor
Gång- och cykeltunnel / bro
Bostadshus

Bilaga 3

Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010, § 155
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3
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4

4
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5

5

5

6
6

6

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9

1 Skälbystråket
2 Bergabanan
3 Ångloksleden
4 Värsnässtråket
5 Norra kuststråket
6 Södra kuststråket
7 Norrlidsstråket
8 Kläckebergastråket
9 Vimpeltorpsstråket

Grönstråk:
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Särskilt värdefulla rekreationsområden
och förslag till nya
Parker och naturområden

Särskilt värdefulla i sin helhet
Särskilt värdefulla i stora delar
Förslag till ny park
Förslag till nytt naturområde

Grönstråk

Förutsättningar
Trafikbarriär, mycket stor
Trafikbarriär, stor
Gång- och cykeltunnlar / broar
Bostadshus

Bilaga 4

Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010, § 155
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Biologisk mångfald
Bilaga 5. Områden av betydelse för biologisk mångfald
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Avgränsning
Vattendrag
Vatten
Spridningsväg
Värdekärna
Värdekärna i staden, stor betydelse
Kärnområde

Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010, § 155



Biologisk mångfald
Bilaga 6. Höga naturvärden

0 1 20,5 Km

© Grönstrukturplan Kalmar stad 2009

Avgränsning
A. Ädellövträd
B. Lövskog
C. Blandskog/Barrskog med stort lövinslag
D. Gammal barrskog
E. Gräs- och ängsmark
F. Halvöppen gräs- och ängsmark
G. Sumpskog
H. Våtmark
I. Naturstrand, vegetationsklädda stränder

Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010, § 155
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