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INLEDNING Södra staden ligger i utkanten av Kalmar i mötet mellan 

landsbygd och stad. Här kommer en ny stadsdel att byggas 

med ett mindre centrum med bland annat livsmedelsaffär, 

bibliotek, sporthall och skola och bostäder. God kollektivtrafi k 

planeras vilket även det ger underlag för en blandad 

befolkning. 

Det övergripande gestaltningsprogrammet för Södra staden i 

Kalmar är framtaget för att tydliggöra kommunens ambitioner 

för områdets offentliga rum. Programmet vill ge en bild av 

hur det offentligt tillgängliga rummet kan utvecklas och 

gestaltas. Programmet ska användas som underlag i den 

kommande planeringen.
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DAGVATTENDAMM

SÖDRA STADEN  - EN NY DEL AV KALMAR

BAKGRUND

Södra staden bildar tillsammans med den äldre delen av Rinkebyholm  

Kalmars nya stadsdel. Här planeras en ny centrumbildning med 

skola och bostäder att uppföras i samband med att E22:an får en ny 

dragning som planeras att tas i bruk under 2018. Stadsdelen kommer 

att ligga i ett vackert landskap med fi n natur och närhet till både skog 

och hav.

SYFTE & MÅL

Det övergripande gestaltningsprogrammets syfte är att vara 

vägledande för utformningen av kommande detaljplaner och den 

kommande projekteringen. Programmet ger en gemensam målbild för 

områdets utformning och kvalitetsnivå. 

FÖRUTSÄTTNINGAR & BEGRÄNSNING

Gestaltningsprogrammet är framtaget utifrån kommunens 

tidigare presenterade material för området såsom den fördjupade 

översiktsplanen och den pågående detaljplanen, etapp 1. 

Programmet begränsas till att studera vissa gator och platser inom 

området. 
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Stadsdelens gatunät är uppdelat i olika typer av gator beroende på 

deras funktion. Denna hierarki förstärks genom att gatorna ges en 

tydlig karaktär som förtydligar deras roll inom området. Den gröna 

gatan är huvudstråket E22:an (1) som genom sin omvandling blir 

ett grönt sammanlänkande vistelserum där man kan röra sig som 

fotgängare, cyklist och bilist. Gatan dimensioneras för 40 km/h. 

Den beigegröna gatan (2) är områdets stadsmässiga gata. Här fi nns 

en tätare och högre bebyggelse och även olika servicefunktioner 

vilket återspeglas i utformningen. Gatan dimensioneras för 30 km/h 

och erbjuder i vissa sträckor kantstensparkering. Längs med gatan 

fi nns ett separat gång- och cykelstråk.

De rostfärgade gatorna (3) är området bostadsgator. Här rör sig i stort 

sett endast trafi k som ska hit, det vill säga ingen genomfartstrafi k. I 

gaturummet blandas alla trafi kanter. 

Det havsblå strecket (4) är områdets viktigaste gång- och cykelstråk. 

Det sammanlänkar såväl de äldre delarna av Rinkebyholm med 

kulturlandskapet  som de nya delarna med havsbad och friluftsliv. 

Det är ett frirum där inga fordon tillåts. 

GATUSTRUKTUR
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Områdets gröna struktur och offentligt tillgängliga miljöer är 

starkt förankrade i det befi ntliga natur- och kulturlandskapet. 

Det underliggande landskapet ger området struktur och skapar 

tillsammans med stadsdelen den nya gröna strukturen. Området 

domineras av fyra stråk: gamla E22:an, skolstråket, stadsgatan och 

den gröna diagonalen. Förutom dessa fi nns tillgängliga många gång- 

och cykelstråk inom stadsdelen. Skolgården och torget kompletterar 

och skapar tillsammans med intilliggande verksamheter goda 

förutsättningar att bli tydliga nya mötesplatser.

Den gröna diagonalen, områdets stora gröna stråk, binder samman 

området från gamla E22:an till havet. Den gröna diagonalen är en 

helt trafi kseparerad miljö som leder in i stadsdelens centrala delar 

och är tydligt en del av skolans miljö. Siktlinjer ger trygghet och 

orienterbarhet från landskapet in i stadsdelen. Genom denna tydlighet 

skapas en tillgänglig grön struktur som kan nås av många i tidig ålder.

GRÖNSTRUKTUR & OFFENTLIGA RUM
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SÖDRA STADEN - BONDENS & MULENS LANDSKAP

Förslaget för de offentliga rummens och gatornas utformning har tagit 

sin inspiration i de unika natur- och kulturkvaliteter som fi nns på 

platsen och i det intilliggande landskapet. 

Södra staden är en stadsdel där både natur och historia har 

en självklar plats. Här ger framförallt stengärdsgårdarna stark 

koppling till områdets agrara historia. Programmet vill göra såväl 

kulturlandskap som vild natur närvarande i stadsdelen. Vardagslivet 

i stadsdelens offentliga rum ska här kantas av naturupplevelser som 

sträcker sig från den lilla till den stora skalan, från stenbumlingen till 

havsvyn. 

Bondens och mulens landskap ger inspiration till stadsdelens 

inre gatumiljöer medan gamla E22:an mer inspireras av 

herrgårdslandskapets alléer.  

HERRGÅRDSLANDSKAPET 

Omvandlingen av E22 till en grönskande, stadsmässig gata är inspirerad av 

herrgårdslandskapets karaktär.  Ett landskap som präglas av siktlinjer och 

vyer med tydliga trädrader, dungar och större betesmarker. 

Karaktärsskapare: Alléer, stengärdsgårdar och stramare formspråk

TÄPPAN

Områdets mindre gaturum, som villagatorna,  är präglade av småskalighet. 

Karaktären är inspirerad av det lilla bostället med mindre buskar, 

säsongsplanteringar och karaktärsgivande stenblumlingar. 

Karaktärsskapare: Stenblock, lökväxter, buskträd, nyponrosor

ODLINGSLANDSKAPET

Rester från det äldre odlingslandskapet är tydliga i många av stadsdelens 

miljöer. Planförslaget har tagit stor hänsyn till befi ntliga stengärdsgårdar. 

Dessa har bevarats och är viktiga inslag i den kommande stadsmiljön. 

Karaktärsskapare: Stengärdsgård, äng, bryn och stenrösen
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GAMLA 22:AN - GRÖN NY STADSGATA

Gamla E22:an är områdets stora gata. Den ska omvandlas till en 

grönskande, stadsmässig gata inspirerad av herrgårdslandskapets 

alléer och trädgrupper. Gaturummet har allérader för att skapa ett 

såväl stort som småskaligt rum: småskaligt i rumsligheten som bildas 

under träden men storskaligt i sin överordnade struktur. Gatan ska 

få en formell utformning med mycket grönska. Utformningen vill 

motverka barriären som gatan har idag och underlätta kontakten 

mellan den befi ntliga bebyggelsen och den nya stadsdelen. 

Anpassning måste ske till befi ntliga ledningar. Ledningarnas 

placering  i sektion är uppskattade.

Trädraderna skapar en säkrare trafi kmiljö där 40 km/h ska kännas 

som en lagom hastighet. Gatan ska bli en tilltalande miljö för såväl 

bilisten och cyklisten som fotgängaren och joggaren. 

Gatan är inspirerade av herrgårdslandskapet och lämpliga arter 

är därför exempelvis ek, lind och lönn. Dagvatten föreslås 

tas om hand ytligt i intilliggande svackdiken.

sektion A-A, skala 1:200
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planutsnitt 0 5 10 15 20 25 50
1:500

asfalt

asfalt

grus

A

A

befi ntlig 
råvattenledning

befi ntlig va-
ledning



9

Kollektivtorget är områdets nav och kommersiella centrum. Härifrån 

tar man bussen, här ligger livsmedelsbutik, bibliotek och sporthall. 

Detta ger förutsättningar för ett socialt rum med fl era funktioner. 

Torget utformas stadsmässigt. Det kan delas upp genom träd 

och upphöjda planteringar för att skapa en rumslighet i mänsklig 

skala. För att ge platsen en lekfullhet och ge förutsättningar för 

ökad vistelse föreslås inslag av lekmöbler framför sporthallen och 

biblioteket. Det är viktigt att platsens möbler är vackra så att de ger 

ett mervärde även visuellt. 

I söder i mötet med skolstråket föreslås en fl erstammig grupp med 

träd som står i en yta med grus som  ger en övergång från det mer 

stadsmässiga till det mer naturlika. Vid entrén till skolan fi nns ett 

podium i trä som ger en möjlighet till häng och vila. 

Större träd på torget föreslås vara till exempel rödek medan de 

många mindre träden ska vara fl erstammiga eller planteras tätt på 

grusytorna för att skapa en kontrast till stamträd.

KOLLEKTIVTORGET OCH MÖTESPLATSEN

0 5 10 15 20 25 50
1:500sektion A-A, skala 1:200
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Området har en tydlig inre stadsgata som ger området struktur. 

Denna gata håller samman området och ger övriga gator en tydligt 

underordnad funktion. 

Gatan ska ha en tydlighet och en stadsmässighet samtidigt som 

den ska samspela med stengärdsgårdarna som ofta återfi nns på 

den intilliggande parkmarken. Stadsgatan föreslås få en enhetlig 

trädplantering, till exempel av smalkronigt körsbär som anknyter 

till skogsbrynets och ängens växter. Genom de genomgående 

trädraderna ges gatorna en ökad grönska och mer tilltalande 

vistelseytor för gående. I de fl esta delarna av stadsgatan fi nns en bred 

gång- och cykelbana.  

De genomgående trädraderna ger förutsättningar att ta hand om 

dagvattnet lokalt.

DEN CENTRALA STADSGATAN

sektion A-A, skala 1:200

planutsnitt
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Skolstråket är en speciell del av stadsgata där uttrycket är som mest 

naturlikt och de kvarvarande elementen från kulturlandskapet är som 

tydligast. Gatan ges en tydlig karaktär av stengärdsgården och dess 

plantering. Här liksom i stadsgatan hålls körbanan ihop av de tydliga 

trädrader. Men genom den intilliggande parkmarken får skolstråket en 

speciell grön karaktär. I  parkstråket föreslås friare plantering av till 

exempel tall och pollenfri björk. De gröna ytorna ger även möjlighet att 

ta hand om dagvattnet ytligt och lokalt. 

SKOLSTRÅKET
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Den gröna diagonalen är områdets övergripande och sammanhållande 

inre park och naturmiljö. Den gröna diagonalen ansluter till befi ntliga 

strukturer i landskapet och skapar genom sitt gång- och cykelstråk 

en grön länk från stad till Ekö badet, från buss till brygga.

Området innehåller en mängd fi na naturvärden i form av redan 

etablerade stigar och smala gamla bruksvägar i ett fi nt landskap med 

trädalléer, stengärdsgårdar och hagmarker. Detta ger hela området en 

koppling till tidigare kulturlandskap. 

Det är en viktigt att bevara och utveckla skog och äng till en trygg och 

användbar närnatur. Den gröna diagonalen föreslås få en utformning 

där de befi ntliga miljöerna utvecklas och förstärks. 

Olika rum kopplas till de befi ntliga kvaliteterna som ger basen till den 

DEN GRÖNA DIAGONALEN
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kommande utformningen. Kopplingen från hav till stad förstärks och 

ger en axel från natur och havsbad i öster till bibliotek och skola i 

väster. 

Den gröna diagonalen är tänkt som en kopplingen mellan skolan och 

skolgården till skog och hagmarker. Från en miljö med hårda material 

övergår skolgården via idrottsytor vidare till naturmark, skog, hagmark 

och slutligen strand och havsbad. 

Färgerna i planen vill återspegla denna upplevelse från stadens 

hårdgjorda mer konstlade miljöer med multiarenor med 

gummigranulat till ängens ljusa grönska.

SKOGEN

SKOGSLEKENSKOLANSTADEN

KOLLEKTIVTORGET

RINKABYHOLM

EKÖ BADPLATS

ÄNGEN
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VILLAGATOR

Villagatorna inom området har en smal sektion för att skapa en 

intim, småskalig boendemiljö. Här rör sig alla i ett gemensamt 

gaturum. Körytan är i asfalt medan sidoområden föreslås utformas 

i betongmarksten. Detta ger gatorna en smal köryta på 4,5 meter 

men möten medges genom ett nyttjande av sidoområdena. För att 

dämpa hastigheten och skapa möjlighet till tillfällig parkering föreslås 

mindre planteringsytor. Planteringsytorna knyter an till konceptet 

och föreslås få inslag av  enstaka högre gräs, mindre buskar och 

stenbumlingar.

sektion A-A, skala 1:100
planutsnitt
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