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“En ny stadsbild där 
kvarterstaden möter 
hamn och natur ”

FOJAB arkitekter, genom 
Åsa Samuelsson, arkitekt (UA)
David Ottosson, arkitekt
Sofia Fors, landskapsarkitekt
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Stadsbyggnadsprinciper
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Hälsa
Hotell

Handel

Målpunkter

Hamnliv

Hantverk
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Knyta ihop
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Kraftsamla
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Utveckla ett stråk
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Yttre och inre rum
Öppenhet och myller
Sol-sida och Lä-sida

Kontraster
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Blågönt 
stråk

Stadsstråk

Vindlande stråk
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Karaktärer Bo i stadsradhus/ bokal, 2-3 v

Bo med utsikt/ i lgh, 3-6 v

Bo i park, 3-4 v
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Staden
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En myllrande kvartersstad tar plats längs Brovägen, 
och möter villor och skans med ett blågrönt stråk. 
Mitt i de nya kvarteren spirar Gamla Storgatan ut 
till ett stråk som länkar hamn, handel och stad.  Nya 
Gamla Storgatan blir en ny pulsåder i staden – 

“En myllrande 
kvartersstad tar plats 
längs Brovägen”

En ny stadsbild en vindlande gata som länkar många av stadens 
bästa egenskaper.  
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En förtätning i mänsklig skala. Den nya 
bebyggelsens olika höjder och vinklar ger attraktiva 
och unika stadsrum och tillåter högre höjder norrut 
och västerut längs Brogatan. 

Mänsklig skala

“En förtätning i 
mänsklig skala”
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“Läkande 
centrumkvarter”

Stadsväven Den nya stadsväven skapar starkt länkade 
centrumkvarter, med kortare vägar som strålar 
ut från Nya Gamla Storgatan och kopplar ihop 
befintlig bebyggelse med Kalmarsund. 
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Kommunikation Den nya strukturen planeras för lätt och behaglig 
rörelse till fots och cykel. Biltrafik anpassas till 
låga hastigheter. Placeringen av busstationen intill 
det nya Handelstorget gör staden lättnavigerad för 
bussresenärer.  
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P-behov bostäder:

Bostäder i och kring köpstaden:  ca 105 p
Bostäder i centrumkvarteren:  ca 225 p
Bostäder söder om Storgatan:  ca 75 p 

Möjliga p-platser:

Mobilitetshus (4 plan + tak) ca 450 p
Halvt nedgrävd-p (1-2 kvarter) ca 140+85 p
Mindre parkeringsgårdar  ca 75 p

Mobilitet Ny parkering fokuseras omkring köpstaden och i 
anslutning till busstationen. Boendeparkering kan 
anordnas i mobilitetshus och/eller i halvt nedgrävd 
parkering. Boendeparkering söder om Storgatan 
kan anordnas i mindre parkeringsgårdar.

MARK-P

MARK-P

MARK-P

HALVT NEDGRÄVD-P

MOBILITETSHUS

MARK-P
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1 ca 115 bostäder, ca 2000 kvm C

2 ca 150 bostäder, ca 4000 kvm C

3 ca 120 bostäder, ca 2000 kvm C

4 ca 45 bostäder, ca 6000 kvm C

5 ca 30 bostäder, ca 2000 kvm C
 

Totalt 
ca 450 bostäder
ca 45 000 kvm BTA bostäder

ca 16 000 kvm BTA centrumfunktioner
(handel, kontor, service)

Etapputbyggnad

3

1

3

2

4

5
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Karaktärsbeskrivning
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1. Dämmet 
 Lämnas orört, och länkas till Talludden   
 genom det grönblåa Skansenstråket. 

2. Dämmets terrasser 
 En knäckt profilbyggnad i trä som   
 välkomnar besökare till Färjestaden.

3. Dämmetplatsen 
 Här mynnar det blågröna    
 Skansenstråket ut i en förplats till   
 Dämmet.

4. Handelstorget
 Ett informellt stadstorg med
  regnträdgårdar och utmärkta    
 förutsättningar för marknad    
 och liv. 

5. Gamla Storgatan 
 Smalnas av och förlängs, blir det nya 
 sammanbindande stråket ”Nya Gamla   
 Storgatan”. 

6. Köpstadsarkaden
 En lugn och attraktiv fond till Nya Gamla 
 Storgatan, där handeln i sockeln   
 kompletteras med bostäder ovanpå.  

7. Torghuset 
 lämpa sig för större publik eller privat  
 verksamhet och får en utmärkande   
 gestaltning.  

8. Ateljéradhusen 
 En samling radhus vars bredare och högre  
 sockelvåningar välkomnar privata initiativ  
 för mindre verksamheter. 

9. Solplatsen 
 En liten solfälla med plats för några bänkar 
 eller en uteservering.  

10. Skansenstråket 
 Ett blågrönt stråk med träd och   
 regnträdgårdar som löper från Dämmet till  
 Talludden. 

11. Skansenparken 
 Blir mer tillgänglig och utvecklas med mer  
 verksamheter.

12. Hamnplan 
 Lämnas orört och stöttas med två nya  
 vindskyddade platser på andra sidan   
 Brovägen

13. Magasintorget 
 En solig och social plats som laddas av   
 verksamhet i det gamla magasinet. 

14. Stationsträdgården 
 Lyfter fram de gamla järnvägsspåren och är 
 en lugn och lummig oas i hamnen. 

15. Storgatskorsningen 
 En mittpunkt i Nya Gamla Storgatan och  
 en utmärkt plats att stämma träff på en   
 bänk i solen. 

16. Södra Hamnplan
 Platsens popularitet befästs i stadsplanen  
 när den blir Nya Gamla Storgatans   
 sydligaste målpunkt.  

17. Kallbadhuset 
 Nya Gamla Storgatan  
 fortsätter ända ner i sundet.                                                                                                                                          
                                        
18. Talludden 
 Lämnas orörd, och länkas till Dämmet   
 genom det grönblåa Skansenstråket. 

Händelser:

Situationsplan
Skala 1:4000 A3

N

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

Färjestaden  2020.05.11 - Utredningsskiss Sid 19(35)



Situationsplan
Skala 1:2500 A3

N
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Nya 
Gamla Storgatan

Omgiven av finmaskiga kvartersstrukturer 
utvecklas Nya Gamla Storgatan till ett 
väldefinierat och karaktärsstarkt huvudstråk 
som länkar några av stadens mest populära 
målpunkter.

Stadsväven skapar nya samlingsplatser och 
stärker de existerande. Befintliga verksamheter 
länkas med tydliga stråk, och Nya Gamla 
Storgatan välkomnar nya initiativ. 
Den nya bebyggelsens arkitektur formas för att 

tjäna vardagens liv och upplevelser. Knäckta 
kvartersformer dämpar vindar, fångar sol, 
skapar omslutna gårdar och ger en attraktiv och 
lättnavigerad stadsbild. 

Storgatan

N
ya G

am
la Storgatan
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Grön förgårdsmark, gränder Stadsliv

Myller och täthet

Nya 
Gamla Storgatan
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Handelstorget På Handelstorget möter Nya Gamla Storgatan 
det blågröna Skansenstråket. Publika och privata 
verksamheter möter bostäder på en livlig och 
trygg plats med rörelse under dagens alla timmar 
och på olika tider på året. Det blågröna stråkets 

regnträdgårdar interagerar med Nya Gamla 
Storgatans stenläggning i ett unikt och informellt 
stadstorg.   
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Handelstorget

En destination Mötesplats

Upplevelser
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St
or

ga
ta

n

Brovägen

Magasintorget &
Stationsträdgården

Magasintorget och Stationsträdgården är soliga 
och vindskyddade komplement till Hamnplan.

Vid Magasintorget finns goda förutsättningar för 
myllrande stadsliv och verksamhet. En restaurant 

eller liten saluhall i det gamla magasinet erbjuder 
utmärkta möjligheter att handla fisk och ta en 
kaffe vid kajen. Stationsträdgården är ett vilsamt 
grönt rum mitt i staden.  
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Magasintorget &
Stationsträdgården
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Palett Den nya bebyggelsen präglas av naturmaterial 
– tegel, trä och sten – med accenter i klara 
färger. Detaljer som dörrar och fönster får olika 
toner i en Öländsk palett, och fokuserar ögat till 
spännande punkter i staden. Målarglädjen knyter 

an till en historisk tradition; kustsamhällen 
som Färjestaden har alltid präglats av sjöfolkets 
målarvana. 

Färjestaden  2020.05.11 - Utredningsskiss Sid 27(35)



Färjestadskvarteren Kvarteren har en flexibel och robust struktur som 
kan variera i olika hushöjder mellan två och sex 
våningar.  Högre flerbostadshus placeras för att ge 
blickfång och starka gavelmotiv. De högre husen 
fokuseras västerut och norrut för att definiera 

Brovägen, och tillåta ljusa gårdar.
Radhusen skapar ljusa gårdar och en intim 
skala omkring Nya Gamla Storgatan. 
Särskilda ateljéradhus med bred front mot 
gatan och förhöjda markvåningar tillåter små 

privata verksamheter att ta plats på det nya 
handelsstråket. Kvarteren blir byggstenarna i en 
lika mångfacetterad som lättnavigerad stadsbild.  

integrerade solceller

gemmensamma gårdsytor, växthus mm

grön förgårdsmark

inramade kvarter

portar till gården

markerad sockelvåning

“De nya centrumkvarteren 
erbjuder en rik blandning 

av upplevelser och 
boendekvaliteter”

“Stadsrymden är varierad och 
livlig med olika höjder, djup och 

former.”

“Öppningar i kvarteren ger 
inblickar till kvartersgårdarna 

och sidogatorna erbjuder 
siktlinjer mot hamnen och 

Dämnet.“
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Stadsradhus/ bokal

Händelser Variation

Äkta materialLokal
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Hus i park

Uteplats Möte med inre grön miljö
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Bo med utsikt

Trä

Variation Offentlig utsida
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2018-12-07     SID 8      

FÖRSLAG 1B
P-hus med bostäder, separata trapphus  

TYPPLAN, skala 1:200
10M         420 68

N

1:20

1:
20

1:20

1:
20

+2,70
+5,70 etc

+1,70
+4,70
+7,70 etc

+4,20
+7,20 etc

+3,20
+6,20 etc

+4,00

2 ROK
A: 54,9 m2

2 ROK
A: 54,9 m2

4 ROK
A: 91,0 m2

2 ROK
A: 54,9 m2

Garage
A: 1 386,6 m2

+4,00
+7,00 etc

+4,00
+7,00 etc

N

1:
20

1:20 +2,30
+5,30 etc

+1,30
+4,30
+7,30 etc

+2,80
+5,80 etc

1:
10

RH: 3,40 Lokal
A: 47,1 m2

Lokal
A: 291,7 m2

Ställverk trafo
A: 164,8 m2

Teknik/UC
A: 164,9 m2

Garage
A: 695,6 m2

Per plan: 3 st 2 ROK 54,9 m², 1 st 4 ROK 91,0 m²

5 våningar bostäder ger: 
15 st 2 ROK 54,9 m²
5 st 4 ROK 91,0 m²

Total BOA: 1279 m²

BTA bostadshus: 362 m² bostadsplan.
308 m² i entréplan

Total BTA bostäder: 2118 m²

Antal P-platser: 293 + 8 HKP
Totalt: 301 p-platser

Mobilitetshus
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Blågrönt stråk

Ekologiska tjänster Gröna sammanhang
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Blågrönt stråk

Mötesplatser Stråk
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“En myllrande 
kvartersstad tar plats 
längs Brovägen”
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