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1. Uppdraget

Kalmar kommun planerar att aktualisera och komplettera befintligt kulturhis-

toriskt kunskapsunderlag för Kalmar kommun. Arbetet kommer att genom-

föras i flera etapper och påbörjas med framtagandet av ett kulturmiljöprogram 

för Kalmar stad med fokus på de områdena som ligger inom riksintresset för 

kulturmiljö ”Kalmar [H48]”, dvs. Kvarnholmen, Gamla Staden och delar av 

Malmen. Arbetet med kulturmiljöprogrammet för Riksintresset Kalmar har 

påbörjats under hösten 2020 i form av en förstudie som Byggkult genomförde 

i samarbete med Ankdammen konsult och Tidens arkitekter. Arbete har utförts 

inom ramen för ramavtal avseende ”Tekniska konsulttjänster – Kulturmiljö”. 

Syftet med förstudien var att

• ta fram ett förslag på innehållet i ett kulturmiljöprogram för riksintres-

set Kalmar.

• ta reda på tidsåtgång och kostnader för en heltäckande bebyggelsein-

ventering av riksintresset.

• ta fram en metodbeskrivning som ska ligga till grund för inventeringen.

• avgränsa området som ska inventeras.

Förstudiens resultat redovisas i föreliggande rapport och ska ligga till grund 

för kommunens bidragsansökan hos Länsstyrelsen i Kalmar län för komman-

de upprättande av ett kulturmiljöprogram.
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2. Befintligt kunskapsunderlag

Kalmar kommun saknar idag ett heltäckande och aktualiserat kunskapsunder-

lag för bebyggelsen i riksintresset Kvarnholmen. 2008 gjorde Kalmar läns-

museum en kunskapsinventering av kulturhistoriska planeringsunderlag för 

Kalmar innerstad. Som det framgår av rapporten utgör kommunens främsta 

kulturhistoriska planeringsunderlag för riksintresseområdet två rapporter som 

kom till i samband med Centrumplaneringsarbetet under 1970-talet. Stadsbil-

den i Kalmar och Hus i Kalmar där även en karta över bevarandevärd bebyg-

gelse ingår. I projektet analyserades Kalmars historia och samtid och resulta-

tet visar hur man tänkte sig att staden skulle utvecklas i framtiden. Det visar 

också hur man förhöll sig till bevarandefrågan på 1970-talet efter den stora 

saneringsvågen på 1960-talet.1 Centrumplaneringsprojektet måste därför ses 

som en lägesrapport för 1970-talet. 

I Länsmuseets kunskapsinventering hänvisas även till en inventering av 

gårdsinteriörer på Kvarnholmen som Kalmar kommun genomförde under 

1990-talet. Totalt inventerades 165 gårdar och arbetet redovisades 1996 i 

stadsarkitekten Ulf Liedströms skrift Porten på glänt till Kvarnholmens går-

dar där 11 gårdsmiljöer som karaktäriserar Kvarnholmens vanligaste gårdsty-

per beskrivs. Originalmaterialet har efterlysts i samband med förstudien, men 

kunde varken hittas på Samhällsbyggnadskontoret eller i Kommunarkivet. 

Troligen har inventeringen slängts utan att den digitaliserades. 

Utöver Centrumplaneringsrapporterna är Länsmuseets arkiv den viktigaste 

kunskapskällan till bebyggelsen på Kvarnholmen. Här finns fotografier, rit-

ningar, utredningar, brandförsäkringsuppgifter mm som berör enskilda bygg-

nader, fastigheten eller kvarter. På kommunarkivet utgör bygglovsritningar 

och stadsplaner den viktigaste källan. 

Efter länsmuseets kunskapsinventering 2008 har det tillkommit några nya 

större utredningar med relevans för arbetet med ett kulturmiljöprogram för 

riksintresset Kalmar:

• 2008 tog Arkitektkontoret Barup & Edström fram en fördjupad riksin-

tressebeskrivning för Kvarnholmen som bl.a. resulterade i en indelning 

av riksintresset i flera karaktärsområden med utförliga karaktärsbe-

skrivningar.

1  Kunskapsinventering. Kulturhistoriska planeringsunderlag Kalmar innerstad. Kalmar länsmuseum 
2008, s. 8.
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• 2011 tog Nyréns arkitektkontor på uppdrag av Samhällsbyggnads-

kontoret fram en bebyggelseinventering för Gamla staden i Kalmar. 

Rapporten redogör för Gamla stadens utveckling och karaktärsdrag 

och omfattar även kartor där bebyggelse av särskilt intresse är utpekad. 

Inventeringen har stort fokus på de övergripande karaktärsdragen och 

man har inte arbetat med de traditionella klassificeringsmetoder där den 

enskilda byggnadens kulturhistoriska värden beskrivs. Inventeringen 

blev inte antagen av kommunfullmäktige och utgör därför idag enbart 

en arbetshandling. 

• 2013 tog Kalmar länsmuseum på uppdrag av Kalmar kommun fram en 

kulturhistorisk utredning av Ölandshamnen. Utredningen var avsedd 

som planeringsunderlag inför detaljplaneläggningen. Den beskriver 

områdets kulturhistoriska utveckling samt hur denna utveckling av-

speglas i dagens stadsbild. Fokus ligger på karaktärsdrag och kvaliteter 

inom området, som är av särskilt kulturhistoriskt intresse, och som 

idag kännetecknar hamnen och dess olika delar. Arbetet omfattar ingen 

heltäckande bebyggelseinventering. 

3. Förstudiens upplägg

Förstudien genomfördes i september och oktober 2020 och omfattade: 

• Provinventering av 3 kvarter på Kvarnholmen

• Urval av värdefull bebyggelse och indelning i tre värdeklasser

• Framtagande av värdebeskrivningar för alla provinventerade byggna-

der.

• Framtagande av karaktärsbeskrivningar för alla provinventerade kvar-

ter.

• Framtagande av ett förslag för en karaktärsområdesbeskrivning för 

Kvarnholmen.

• Framtagande av ett förslag på hur de kulturhistoriska värdena kan 

visualiseras.
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3.1. Provinventeringen
Under förstudien har vi genomfört en provinventering av tre kvarter på 

Kvarnholmen: Kv. Mältaren, Kv. Åldermannen och Kv. Borgmästaren. Kvar-

teren valdes utifrån följande kriterier:

• Kvarteren skulle ligga i tre olika områden av väldigt olika karaktär, 

ålder och struktur. 

• Bebyggelsen skulle avspegla stadens sociala struktur och Kvarnhol-

mens utveckling från 1600- till 2000-talet. 

• Bebyggelsen i de tre kvarteren skulle skilja sig i karaktär och kulturhis-

toriskt värde. 

Inventeringen skedde som så kallad snabbinventering. Utifrån en snabb ex-

teriör besiktning ligger då huvudfokus på en samlad värdering av byggnads-

beståndet på en enskild fastighet eller del av fastighet. På grund av de höga 

värdena som finns på Kvarnholmen inventerades även gårdsbebyggelsen. 

Alla inventerade byggnader registrerades i ett fältprotokoll och fotodokumen-

terades. 

Totalt inventerades 73 byggnader på 34 fastigheter. På 24 fastigheter fanns 

enligt kartunderlaget innergårdar med gårdsbebyggelse varav 16 innergårdar 

inventerades. Övriga innergårdar kunde inte inventeras eftersom fastighetsä-

garen inte var hemma eller nekade tillträde. På 5 av de innergårdar som inte 

inventerats förväntas finnas gårdsbebyggelse med kulturhistoriska värden.
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3.2. Urval

3.2.1. Registrering

Efter inventeringen registrerades alla inventerade byggnader i Excel (Se bi-

laga 1). Relevant information kompletterades utifrån befintligt kunskapsun-

derlag. Följande information framgår av Excelfilen: 

• Karaktärsområde

• Kvartersnamn, fastighetsbeteckning och adress

• Populärnamn

• Byggnadsår

• Byggnadstyp och arkitekturstil

• Bebyggelsens kulturhistoriska värdemotiv och förstärkande motiv

• Detaljer som bidrar till byggandens kulturhistoriska värde

• Värdetext

Sorteringen i Excel har skett efter fastighet och adress. Där bebyggelse med 

olika adresser inom samma fastighet hör samman, har de dock bedömts som 

en helhet. Excel-filen har leverarts till kommunen digitalt.

3.2.2. Klassificering

Efter registreringen indelades byggnaderna i värdeklasser, baserat på hur 

höga värden byggnaderna besitter. Varje klass har tilldelats en kulör i kartan.

.

Klass Kriterier

Röd Byggnadsminnen. Dessa byggnader har synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller ingår i ett bebyggelseområde med 
ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde

Blå Byggnader med särskilt höga kulturhistoriska värden eller byggnader som ingår i ett bebyggelseområde med särskilt 
höga kulturhistoriska värden. 
Byggnader i klass blå uppfyller samtliga av följande kriterier:
• Oförvanskad
• God representant
• Särskilt sällsynt
Även enskilda byggnader som till viss del är förvanskade kan ha särskilt högt värde om de ingår i ett område med 
särskilt höga kulturhistoriska värden.

Grön Byggnader som i huvudsak är välbevarade, med höga eller särskilt höga kulturhistoriska värden. 
Byggnader i klass grön uppfyller ett eller flera av följande kriterier:
• Byggd före 1920 bebyggelseexpansion och till sin karaktär någorlunda välbevarad
• Delvis förvanskad, men lätt att återställa
• Delvis förvanskad, men starkt tidsuttryck/arkitektoniskt uttryck 
• Delvis förvanskad, men stor betydelse för stadsbilden
• God representant trots svagt arkitektoniskt uttryck eller förändringar

Gul Innebär att fastigheten har bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. 
Dessa byggnader uppfyller ett eller flera av följande kriterier:
• Dokumentvärde
• Miljöskapande värde
• Höga lokalhistoriska, samhällshistoriska eller personhistoriska värden.

Ingen Mindre värde
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3.3. Beskrivning och visualisering

3.3.1. Värdebeskrivningar)

För alla byggnader i klass blå, grön och gul har det tagits fram beskrivan-

de värdetexter. Där inget annat anges har en helhetsbedömning av samtliga 

byggnader samt utemiljön på en och samma adress gjorts.

Byggnadsminnen har inte beskrivits. Det hänvisas istället till beskrivningen 

i byggnadsminnesbeslutet i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Se bilaga 2

3.3.2. Områdesbeskrivningar

I den fördjupade riksintressebeskrivningen som Barup & Edström tog fram år 

2008 har norra delen av dåvarande riksintresseområdet delats in i karaktärs-

områden. Riksintresseområdet har senare reviderats, men områdesindelning-

en anses fortfarande vara aktuella för de delar som idag ingår i riksintresset. 

För Gamla staden i södra delen av riksintresset anses att områdeskaraktärs-

beskrivningar i stadsdelsinventeringen från 2011 fortfarande är aktuella och 

kan användas. 

Befintliga områdesbeskrivningar bör dock justeras för mer tydlighet och 

användbarhet. Det har tagits fram ett förslag på hur en områdesbeskrivning 

skulle kunna se ut.

Se bilaga 3

3.3.3. Kvartersbeskrivningar

För alla provinventerade kvarter har det tagits fram en kort kvarterskarak-

tärsbeskrivning, där det framgår till vilket karaktärsområde kvarteret hör och 

vilka som är kvarterets karakteristiska huvuddrag.

Se bilaga 4

3.3.4. Visualisering

Det har tagits fram kartor som visar hur de kulturhistoriska värdena kan vi-

sualiseras. I detta fall valde vi att färgsätta byggnadskropparna utifrån bygg-

nadens kulturhistoriska värde. Detta krävde dock en del manuella justering-

ar i GIS-skiktet som vi fick av kommunen eftersom byggnaderna på stora 

fastigheter ofta är sammanslagna till en enda polygon. Den i inventeringen 

registrerade informationen kan därför inte automatiskt kopplas till enskilda 

byggnader.

Se bilaga 5
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3.4. Utvärdering och justering 

3.4.1. Inventeringsblankett 

Under arbetets gång har inventeringsmetodiken vidareutvecklats. Inven-

teringsblanketten har justerats för att fånga upp all relevant information. I 

samband med en heltäckande inventering kan det dock krävas några finjuste-

ringar, allt eftersom nya byggnadstyper dyker upp.

Se bilaga 6

3.4.2. Klassificering

Klassificeringen, som utgår från Stockholms stadsmuseums klassificerings-

metod, har anpassats till arbetssättet i en mindre kommun. Systemet har dess-

utom kopplats till bestämmelser i PBL för att underlätta bedömningen hur 

byggnaden bör hanteras i samband med bygglovs- och planärenden.

4. Kulturmiljöprogram för Riks-
intresset ”Kalmar stad”

4.1. Syfte

Kalmar kommun saknar idag ett heltäckande kulturmiljöprogram. Gällande 

kulturmiljöprogram är framtaget 1994 och täcker landsbygden. Ett liknande 

kunskapsunderlag för Kalmar stad saknas.

Kalmar tätort och inte minst Kvarnholmen befinner sig i ett expansivt 

skede. Det efterfrågas därför ett underlag som underlättar, effektiviserar och 

bidrar till kvalitetssäkring av plan- och bygglovsprocesser. Kalmar kommun 

har därför under hösten 2020 påbörjat arbetet med att ta fram ett kulturmiljö-

program för riksintresset kulturmiljö ”Kalmar stad” som etapp 1 i arbetet med 

ett heltäckande kulturmiljöprogram.

Kulturmiljöprogrammet ska vara en hjälp för att uppfylla lagstiftningens 

krav särskilt gällande Plan- och bygglagens (PBL) paragrafer om allmänna 

och enskilda intressen, samt kravet på varsamhet och förbudet mot förvansk-

ning. 
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4.2. Avgränsning
Under förstudien har vi arbetat fram ett upplägg samt en metod gällande fram-

tagande av ett kulturmiljöprogram för Riksintresset Kalmar stad. Metoden 

är anpassad för den täta centrumbebyggelsen och de höga kulturhistoriska 

värdena i stadens äldsta delar. I samband med kommunens vidare arbete med 

ett heltäckande kulturmiljöprogram för Kalmar kommun kan det krävas yt-

terligare förstudier för att komma fram till lämpliga metoder och upplägg.

4.3. Upplägg och innehåll

4.3.1. Sammanfattning

Kulturmiljöprogrammet ska i första hand vara ett digitalt verktyg, men kan 

även som helhet eller i delar användas i tryckt form, t.ex. som information 

för fastighetsägarna eller i förmedlingssyfte som stadsvandringar, guidningar 

eller skyltning.

I vårt förslag för arbetet med ett Kulturmiljöprogram för Kalmar centrum 

tar vi Höganäs kommuns kulturmiljöwebb som förebild. Innehållet har dock 

anpassats efter förutsättningarna i Kalmar stad. Vårt förslag är att kulturmil-

jöprogrammet kommer att innehålla i huvudsak tre delar: 

• Bebyggelseinventeringar

• Kvarterskaraktärsbeskrivningar

• Områdesbeskrivningar

Utöver detta bör det finnas information om arkitekturstilar. Det rekommende-

ras även att ta fram information om varsamhet och förvanskning som riktar 

sig till allmänheten. Det bör dessutom diskuteras hur grön- och blåstrukturen 

samt allmänna platser och gator ska hanteras i kulturmiljöprogrammet. Yt-

terligare en viktig fråga som kommunen bör ta ställning till är hur Kvarnhol-

mens kulturhistoriska värden bör hanteras när centrumhandeln minskar och 

allt fler historiska varuhus och butiksbyggnader får en ändrad användning 

som bl.a. kontor eller bostad.



13

4.3.2. Bebyggelseinventering
Inventering

Arbetet med kulturmiljöprogrammet kommer baseras på en heltäckande be-

byggelseinventering. Inventeringen kommer att utföras som snabbinvente-

ring, dvs. en exteriör besiktning med huvudfokus på en samlad värdering av 

byggnadsbeståndet på en enskild fastighet eller del av fastighet. På grund av 

de höga värdena som finns inom riksintresset inventeras även gårdsbebyg-

gelsen. 

Gamla stadens bebyggelse inventerades i samband med arbetet som Nyréns 

utförde 2011 på uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret. Den utpekade be-

byggelsen saknar dock en klassificering utifrån byggnadens kulturhistoriska 

värden samt värdetexter för de enskilda byggnaderna. Nyréns arbete bör där-

för kompletteras. Detta kräver en ny heltäckande bebyggelseinventering av 

Gamla Staden. Det gedigna kunskapsunderlaget som togs fram 2011 kommer 

dock att underlätta arbetet med identifieringen av de specifika kulturhistoriska 

värdena i området.

Inventeringen görs digitalt i ArcGis-appen Collector. Fördelen med en digi-

tal inventering är att information och bilder automatiskt kopplas till kommu-

nens GIS. Metoden är dessutom mer tidseffektiv jämfört med de traditionella 

analoga inventeringarna.

Inventeringsverktyget modifieras av kommunens GIS-ingenjörer i samar-

bete med konsulten som utför inventeringen utifrån de kriterier som har tagits 

fram under förstudien. Stort fokus kommer att ligga på registreringen av kul-

turhistoriskt värdefulla byggnadsdetaljer samt värdefull uthusbebyggelse och 

innergårdsmiljöer.

Värdering
Efter inventeringen görs en värdebedömning utifrån ett kulturhistoriskt per-

spektiv. Bedömning av kulturvärde är ej en skönhetsbedömning och tar inte 

ställning till byggnadernas skick. Den kulturhistoriska analysen utgår från 

den s.k. Unnerbäck-metoden, utvecklad av Axel Unnerbäck för Riksantik-

varieämbetet. Vid en värdering enligt Unnerbäck-metoden identifieras dels 

s.k. dokumentvärden (historiska, objektiva egenskaper) och dels s.k. upple-

velsevärden (subjektiva egenskaper av t. ex. estetisk eller socialt engagerande 

natur).

För att förstärka dessa värden används sedan bl. a. följande förstärkande 

motiv: Kvalitet, autenticitet/ äkthet, pedagogiskt värde, sällsynthet, represen-

tativitet, ålder.
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Klassificering

Efter värderingen tilldelas bebyggelsen en värdeklass enligt kriterierna i ta-

bellen nedan, baserat på hur höga värden byggnaderna besitter. Färgkodning-

en har baserats på gängse modell för kulturmiljöinventeringar i Sverige, som 

ofta kallas för Stockholmsmodellen. 

För att underlätta bedömningen av hur byggnaden bör hanteras i samband 

med bygglovs- och planärenden har vi definierat värdeklasserna utifrån be-

stämmelserna i gällande lagrum. I Plan- och bygglagen (PBL) finns en gene-

rell varsamhet som gäller alla byggnader. I inventeringen har vi pekat ut de 

byggnader där varsamhetsaspekten särskilt bör uppmärksammas i bygglovsä-

renden. Vi har också pekat ut de byggnader som är särskilt värdefulla och som 

inte får förvanskas. 

Nedan följer en beskrivning av de olika värdeklasserna kopplade till gäl-

lande lagrum samt ett förslag på hur dessa bör hanteras i plan- och bygglovs-

processen.
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Klass Kriterier Lagrum Hantering

Röd Förklarat byggnadsminne eller kyrkligt 
kulturminne.

Kulturmiljölag 
(1988:950) 

Förbud mot ändring i strid med skyddsföreskrifter. 
• Ändring kräver tillstånd från Länsstyrelsen resp. 

Riksantikvarieämbetet.

Blå Byggnader med särskilt höga kulturhisto-
riska värden eller byggnader som ingår i 
ett bebyggelseområde med särskilt höga 
kulturhistoriska värden. 
Byggnader i klass blå uppfyller samtliga av 
följande kriterier:
• Oförvanskad
• God representant
• Särskilt sällsynt
Även enskilda byggnader som till en viss 
del är förvanskade kan ha synnerligen högt 
värde om de ingår i ett område med särskilt 
höga kulturhistoriska värden.

Byggnaden eller bebyg-
gelsen är av ett sådant 
värde att den omfattas 
av bestämmelserna i 8 
kap. 13 § PBL – För-
vanskningsförbud.

Förbud mot förvanskning. 
• Vid bygglov för tillbyggnad, ombyggnad eller fa-

sadförändring ska varsamhet och förvansknings-
förbud vara med som en punkt i kontrollplanen. 

• Vid stora förändringar av byggnaden ska en 
antikvarisk sakkunnig kopplas till projektet för att 
säkerställa att varsamhetskravet och förvansk-
ningsförbudet följs.

• Vid framtagande av ny detaljplan ska byggnaden 
förses med rivningsförbud (r), skyddsbestämmel-
ser (q) och varsamhetsbestämmelser (k).

Grön Byggnader som i huvudsak är välbevarade, 
med höga eller särskilt höga kulturhisto-
riska värden. 
Byggnader i klass grön uppfyller ett eller 
flera av följande kriterier:
• Byggd före 1920 bebyggelseexpansion 

och till sin karaktär någorlunda välbe-
varad

• Delvis förvanskad, men lätt att återställa
• Delvis förvanskad, men starkt tidsuttryck/

arkitektoniskt uttryck 
• Delvis förvanskad, men stor betydelse för 

stadsbilden
• God representant trots svagt arkitekto-

niskt uttryck eller förändringar

Byggnaden eller bebyg-
gelsen är av ett sådant 
värde att den omfattas 
av bestämmelserna i 8 
kap. 17 § PBL – Varsam-
hetskrav.

Varsamhetsaspekten ska särskilt uppmärksammas. 
• Byggnaden ska bibehållas till sin [ursprungliga] 

karaktär med avseende på t.ex. volym, proportio-
ner, indelning, material och materialbehandling, 
färgsättning samt detaljeringsnivå.

• Vid bygglov för tillbyggnad, ombyggnad eller 
fasadförändring ska varsamhet vara med som en 
punkt i kontrollplanen. Vid stora förändringar av 
byggnaden ska en antikvarisk sakkunnig kopplas 
till projektet för att säkerställa att varsamhetskra-
vet följs.

• Vid framtagande av ny detaljplan ska byggnaden 
förses med rivningsförbud (r) och varsamhetsbe-
stämmelser (k).

Gul Innebär att fastigheten har bebyggelse av 
positiv betydelse för stadsbilden och/eller 
av visst kulturhistoriskt värde. Dessa bygg-
nader uppfyller ett eller flera av följande 
kriterier:
• Dokumentvärde
• Miljöskapande värde
• Höga lokalhistoriska, samhällshistoriska 

eller personhistoriska värden.

Byggnaden eller bebyg-
gelsen är av ett sådant 
värde att den omfattas 
av bestämmelserna i 8 
kap. 17 § PBL – Varsam-
hetskrav.

Generell varsamhet. 
• Vid bygglov för tillbyggnad, ombyggnad eller 

fasadförändring ska varsamhet vara med som en 
punkt i kontrollplanen. 

• I samband med rivning bör det ställas krav på 
byggnadsdokumentation. I dokumentationen 
bör det t.ex. ingå uppmätningsritningar, de-
taljstudier, byggteknisk undersökning, färgun-
dersökning och riklig bilddokumentation. Vid 
rivningsanmälan bör kontrollplanen ta hänsyn till 
återbruk av kulturhistoriskt värdefulla detaljer.

Ingen Mindre värde Omfattas av bestämmel-
serna i 8 kap. 17 § PBL 
– Varsamhetskrav

Generell varsamhet

Okänt 

värde

Byggnaden kunde inte inventeras. Omfattas av 8 kap. 17 § 
PBL – Varsamhetskrav. 
Kan även omfattas av 8 
kap. 13 § PBL – För-
vanskningsförbud.

I samband med bygglovsärenden ska byggnadens 
kulturhistoriska värden utredas.
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Värdetexter

För alla byggnader i klass blå, grön och gul kommer det tas fram värdetexter. 

För det mesta görs en helhetsbedömning av samtliga byggnader samt utemil-

jön på en och samma adress/fastighet. Byggnadsminnen får ingen ny värde-

beskrivning utan länkas till beskrivningen i Riksantikvarieämbetets bebyg-

gelseregister.

Värdetexterna innehåller en nulägesbeskrivning samt beskrivning av bygg-

nadens ålder och karakteristiska drag. Det anges dessutom den högsta regist-

rerade byggnadsåldern på fastigheten. Uppskattad byggnadsålder kontrolleras 

mot historiska kartor, historiska flygbilder, digitalt tillgängligt bildmaterial 

samt uppgifter i tidigare kunskapsunderlag.

Värdetexterna kopplas digitalt till kommunens GIS-skikt.

4.3.3. Områdesbeskrivningar

Indelningen i karaktärsområden följer så långt som möjligt den indelningen 

som används i den fördjupade riksintressebeskrivningen (Barup & Edström 

2008). Området Gamla Staden tillkommer.

Följande områdesindelning för riksintresset föreslås i det framtida arbetet:

• Område 1: Kvarnholmen, historisk kärna (motsv. område 1 i Barup & 

Edström 2008)

• Område 2: Kvarnholmen, handelsstaden (motsv. område 2 i Barup & 

Edström 2008)

• Område 3: Kvarnholmen, Kattrumpan (motsv. område 3 i Barup & 

Edström 2008)

• Område 4: Kvarnholmen, handels- och sjöfartsstaden (motsv. område 4 

i Barup & Edström 2008)

• Område 5: Kvarnholmen norr utanför stadsmuren (motsv. område 5 i 

Barup & Edström 2008. Kompletteras.)

• Område 6: Malmen (motsv. del av område 6 i Barup & Edström 2008)

• Område 7: Malmfjärden (motsv. del av område 8 i Barup & Edström 

2008)

• Område 8: Laboratorieholmen (motsv. del av område 10 i Barup & 

Edström 2008)

• Område 9: Gamla Staden (motsv. i delar området i Bebyggelseinvente-

ring för Gamla staden i Kalmar, 2011)

De befintliga områdesbeskrivningarna kan användas i det framtida arbetet. De 

kommer dock att justeras så att de på ett tydligt sätt beskriver den befintliga 

bebyggelsens karaktärsdrag. Detta har sin grund i plan- och bygglagens 2 

kapitel 6§ som säger att:
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Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader 
som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av 
en god helhetsverkan,

och vidare att: Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avse-
ende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelse-
områdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att 
befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477).

Det föreslås därför att områdesbeskrivningarnas beskrivande del kompletteras 

med en punktlista med bebyggelsens egenskaper utifrån Boverkets checklista för 

karakterisering, som exempelvis placering på tomten, skala, material och färg. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kul-

turvarden/kulturvarden-i-teori-och-praktik/metoder-att-tydliggora-kulturvarden/

checklista-karaktarsdrag/
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4.3.4. Kvartersbeskrivningar

Kvarteren i ett och samma karaktärsområde har för det mesta liknande ka-

raktär. Det kan dock finnas skillnader i hur respektive kvarter har utvecklats 

och förändrats. Kvartersbeskrivningar bör ses som ett komplement till områ-

desbeskrivningarna. De bör därför vara korta och består förslagsvis enbart av 

punktlistor med kvarterens viktigaste karaktärsdrag. 

4.3.5. Arkitekturstilar

För att förstå en byggnads tidstypiska karaktärsdrag kan det vara till stor hjälp 

att ha en översiktlig arkitekturguide som visualiserar olika tiders tidstypiska 

byggnadsstilar och byggnadssätt. Flera kommuner har därför valt att visa 

stilarnas kännetecken med hjälp av bilder ur böckerna ”Så byggdes villan 

- Svensk villaarkitektur från 1890-2010.” respektive ”Så byggdes staden”. 

Dessa bilder har kompletterats med goda exempel från aktuell stad eller kom-

mun. Det föreslås därför att en liknande stilguide tas fram för de områden som 

ska inventeras.

Exempel Höganäs kn: https://arcg.is/0i9uay

Exempel Örebro kn: https://www.orebro.se/download/18.2bea29ad1590bf25

8c52a00/1484207055310/Byggnadsstilar%20i%20%C3%96rebro%201890-

1940.pdf

5. Tidsplan

5.1. Etappindelning

Arbetet med Kalmar kommuns kulturmiljöprogram kommer att delas upp i 

flera etapper. En lämplig etappindelning bör diskuteras under arbetet med bi-

dragsansökan under hösten 2020, men ett preliminärt förslag från vår sida är 

att arbetet delas upp i minst 5 etapper:

• Etapp 1: Kulturmiljöprogram för Riksintresset kulturmiljö, baserat på 

en heltäckande bebyggelseinventering. 

• Etapp 2: Nytt natur- och kulturmiljöprogram för Kalmar kommun, 

utom Kalmar stad.

• Etapp 3: Kulturmiljöprogram för Malmen (utanför riksintresset), Ängö 

och Bremerlyckan baserat på en heltäckande bebyggelseinventering.

• Etapp 4 och 5: Kulturmiljöprogram för övriga stadsdelar med bebyg-

gelse huvudsakligen uppförd före 1970, bl.a. Stensö, Sandås, Stenberg, 

Norrgårdsgärdet, Getingen, Djurängen, Funkabo, Oxhagen
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5.2. Tidsplan
Nedan följer ett förslag på en preliminär tidsplan utifrån olika arbetsmoment 

med framtagande av ett kulturmiljöprogram för riksintresset ”Kalmar stad”, 

dvs. stadsdelarna Kvarnholmen, Gamla staden, delar av stadsdelen Malmen 

samt Laboratorieholmen. Arbetet beräknas kunna genomföras under åren 

2021 och 2022. 

Etapp 1, del 1 - Kvarnholmen

Arbetsmoment Beskrivning Huvudansvarig Genomförs

Bidragsansökan Beskrivning av arbetets upplägg, tidsplan, kostnader och 
process. 

Kalmar kommun, 
Byggkult

November 2020

Bidragsansökan för Etapp 1, som omfattar kulturmiljö-
programmet för de områdena som ingår i Riksintresset 
för kulturmiljö 

Kalmar kommun

Förarbete Utveckling av Collector-appen utifrån inventeringsblan-
ketten som har tagits fram i samband med provinvente-
ringen.

Kalmar kommun, 
Extern konsult

1 kvartal 2021

Rektifiering av historiska kartor som visar de enskilda 
byggnaderna i Riksintresset. Krävs för ett effektivt arbete 
för att kunna identifiera äldre byggnader.

Kalmar kommun, alt. 
extern konsult

Inventering, del 1 - Kvarn-

holmen

Inläsning Extern konsult 2 kvartal 2021

Identifieringen av äldre byggnader på kartorna från bl.a. 
1903, 1908, 1918, 1922, 1936. 

Extern konsult

Framtagande av en översikt över byggnadsstilar i 
riksintresset

Extern konsult

Information till allmänheten och fastighetsägarna Kalmar kommun

Inventering av samtliga byggnader på Kvarnholmen Extern konsult

Urval, del 1 - Kvarnholmen Klassificering, värdetexter, komplettering av saknande 
uppgifter

Extern konsult 3 kvartal 2021

Textarbete Områdeskaraktärsbeskrivningar Extern konsult

Kvartersbeskrivningar Extern konsult

Revideringsrunda, del 1 - 

Kvarnholmen

Granskning av urvalet genom kommunen. Kalmar kommun 4 kvartal 2021

Urvalet granskas av andra institutioner/organisationer 
med kulturhistorisk kompetens. Granskningen har bl.a. 
som syfte att identifiera dolda kulturhistoriska värden så 
som personhistoriska eller lokalhistoriska värden.

KLM, LST, Kalmar 
stads hembygdsför-
ening

Revidering Extern konsult

Förankringsmöte Kalmar kommun, 
Extern konsult

Slutleverans, del 1 - Kvarn-

holmen

Extern konsult
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Arbetsmoment Beskrivning Huvudansvarig Genomförs

Inventering, del 2 – Gamla 

staden, Malmen

Inläsning Extern konsult 1 kvartal 2022

Identifieringen av äldre byggnader på historiska kartor Extern konsult

Inventering av samtliga byggnader i Gamla staden och 
de delar av Malmen som ingår i riksintresset.

Extern konsult 2 kvartal 2022

Urval, del 2 – Gamla staden, 

Malmen

Klassificering, värdetexter, komplettering av saknande 
uppgifter

Extern konsult

Textarbete Områdeskaraktärsbeskrivningar Extern konsult 3 kvartal 2022

Kvartersbeskrivningar Extern konsult

Revideringsrunda, del 2 – 

Gamla staden, Malmen

Granskning av urvalet genom kommunen. Kalmar kommun

Urvalet granskas av andra institutioner/organisationer 
med kulturhistorisk kompetens. Granskningen har bl.a. 
som syfte att identifiera dolda kulturhistoriska värden så 
som personhistoriska eller lokalhistoriska värden.

KLM, LST, Kalmar 
stads hembygdsför-
ening

Revidering Extern konsult

Förankringsmöte Kalmar kommun, 
Extern konsult

4 kvartal 2021

Slutleverans, del 2 – Gamla 

staden, Malmen

Extern konsult 4 kvartal 2021

Etapp 1, del 2 - Gamla Staden och Malmen



21

6. Källor

Tryckta källor

• Eriksson, L; Folenius, B; Larsson, L-I; Thunwall, C. 1980. Hus i Kalmar, Kalmar.

• Forsberg Warringer, Gunnel. 1983. Sekelskiftets Kalmar i Emil Blombergs bilder, Stockholm.

• Hofrén, M. 1962. Kvarnholmen i Kalmar, Kalmar.

• Liedström, U. 1996. Porten på glänt till Kvarnholmens gårdar, Kalmar.

• Tageson, G. & Carelli, P. (red.) 2016. Kalmar mellan dröm och verklighet, Linköping.

• Thunewall. C. 1977. Stadsbilden i Kalmar. Förändringar i innerstaden 1945-1972, Stockholm.

Otryckta källor

• K. Barup, M. Edström m.fl.: Kalmar riksintresse, Etapp 1: Norra delen, 2008.

• J. Apelman, L. Lamke, Ö. Molander: Kunskapsinventering Kulturhistoriska planeringsunderlag, 

Kalmar innerstad, KLM 2008.

• Div. stadsplaner över Klamar bl.a. 1903, 1906, 1908, 1918, 1922, 1936, Kalmar kommunarkiv

7. Bilagor

Följande bilagor har levererats som seperata filer:

Bilaga 1 - Excel-fil med registrerad information från provinventeringen

Bilaga 2 - Värdebeskrivningar

Bilaga 3 - Exempel Områdesbeskrivning

Bilaga 4 -  Kvartersbeskrivningar för kvarteren Borgmästaren, Mältaren och Åldermannen 

Bilaga 5 - Karta över inventerade byggnader utifrån värdeklass

Bilaga 6 - Inventeringsblankett
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