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På många håll i landet är bostadsbrist en brännande fråga som ber om ett snabbt 

svar. Ett av svaren som nu på allvar börjat ta form är modulärt bostadsbyggande, 

färdigställandet av allt ifrån monteringsbara byggnadselement till fabriksfärdiga 

lägenheter redo att staplas på varandra. Modulhus, uppskattade av marknaden, har 

hitintills oftast strösslats ut i villamattor men under de senaste åren har 

modulbaserade flerbostadshus gjort entré i våra städer. Branschen trevar ännu men 

inom kort kan en avsevärt snabbare byggprocess vara en realitet. Hur detta kan 

komma att påverka våra städer är ännu en öppen fråga. I detta projekt vill jag 

undersöka om man genom ett modulbaserat tänkande kan åstadkomma ett väl 

fungerande stadsrum där vi kan bo och leva. Platsen jag valt att utforska detta på är 

Kalmar. Kalmars anrika centrum situerat på ön Kvarnholmen i Kalmarsund. 

Stadsdelen är starkt influerad av sin historia som befästningsstad vilket syns i såväl 

siluetten som i gatunätet. Även om endast rester av det ursprungliga 

befästningsverket står kvar och många av stadens byggnader har ersatts sedan 

länge så är dess prägel ännu tydlig. Detta trots att muren vid sitt färdigställande 

redan var utdaterad och dess centrala roll i Sveriges försvar var överspelad. 

Stadskärnans och slottets historia och kulturarv är utan tvekan en av stadens främsta 

kvalitéer och dess självklara dragplåster. I utvecklingen av Kvarnholmen finns därför 

ett rikt arv att hämta inspiration ur som jag vill koppla upp mig mot. 

Utanför den gamla stadsmuren, på mark som skapats av det gamla murverket, har 

jag för avsikt att med lånade element ifrån staden innanför muren pröva 

förutsättningarna för ett rikt stadsliv som kan komplettera det befintliga. Jag vill tillföra 

ett nutida tillägg; ett som också tillåter en framtida växtpotential. Jag vill så att säga 

glänta på porten mellan den stabila planerade staden och kåkstadens urkraft. 


