
 

 

 

Planeringsenheten │  
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A 

Tel 0480-45 00 00  │ Fax 0480-45 04 29 
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se 

 

Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Emil Stille Upprättad 2017-04-19 2016-2424 1(38) 
0480-45 03 59 senast reviderad 2017-12-12 
 

 
 
 

PLANBESKRIVNING 
 

 
 

Antagandehandling  
 
 
  

Detaljplan för 

Södra Fjölebro, etapp 5,  

del av Västerslät 9:17 med flera fastigheter 
i Lindsdal, Kalmar kommun 
  



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning
 2017-12-12

2(38)

 
 

Innehåll 
Innehåll .............................................................................................. 2 

Sammanfattning ................................................................................. 3 

Syfte med detaljplanen ........................................................................................ 3 
Plandata ............................................................................................................... 3 

Inledning ............................................................................................ 5 

Handlingar ............................................................................................................ 5 
Planförfarande och tidsplan ................................................................................. 5 
Genomförandetid ................................................................................................. 6 
Medverkande tjänstemän ..................................................................................... 6 
Beslut ................................................................................................................... 6 

Tidigare ställningstaganden ............................................................... 6 

Överkommunala beslut och dokument ................................................................ 6 
Översiktliga plandokument ................................................................................... 7 
Program för planområdet ..................................................................................... 8 
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden ...................................... 8 

Förutsättningar och förändringar ........................................................ 9 

Natur- och kulturmiljö ........................................................................................... 9 
Bebyggelseområden .......................................................................................... 12 
Friytor ................................................................................................................. 17 
Gator och trafik................................................................................................... 21 
Teknisk försörjning ............................................................................................. 25 
Störningar och risker .......................................................................................... 27 
Förorenad mark ................................................................................................. 29 

Genomförande ................................................................................. 32 

Organisatoriska frågor ....................................................................................... 32 
Fastighetsrättsliga frågor ................................................................................... 32 
Fastighetsbildning, anläggningsåtgärd och rättigheter ...................................... 33 
Tekniska frågor .................................................................................................. 36 

Konsekvenser .................................................................................. 37 

Inverkan på miljön – behovsbedömning ............................................................ 37 
Sociala konsekvenser ........................................................................................ 37 
Ekonomiska konsekvenser ................................................................................ 38 

 
  



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning
 2017-12-12

3(38)

 
 

Planens syfte är att bygga vidare Fjölebro söderut med bostäder i en grön, småskalig 
stadsmiljö och därmed stärka kopplingen mellan Lindsdal och Kalmar.  Närmast E 22 
möjliggörs verksamheter som tar tillvara ett gott kommunikationsläge utan att störa 
omgivande bostäder.  

Sammanfattning 
Fjölebro är en entrépunkt till Lindsdal och omvandlingen från industriområde 
till en stadsdel med både bostäder och verksamheter stärker kopplingen till 
Kalmar stad. Området är strategiskt beläget mellan kulturlandskapet i väster 
och kusten. Detaljplanen möjliggör nya bostäder med god livsmiljö, med bra 
kollektivtrafikförbindelser och gång-och cykelvägar till Kalmar. Planen fullföl-
jer utvecklingen av Fjölebro söderut, på sikt har kommunen även ambitionen 
att fortsätta utvecklingen av Lindsdalsvägen och Västerslät-området.  
 
 

Syfte med detaljplanen 

 

Plandata 

 
Planområde markerat med röd linje (övergripande vägar markerade) 

 
Planområdet omfattar cirka 12,3 hektar i den södra delen av Fjölebro, som 
ligger söder om Lindsdal. Huvuddelen av området är i kommunens ägo, med 
undantag av enskilt ägda fastigheter i kvarteren Ritaren och Förmannen. Gäl-
lande plan för ett mindre angränsande område vid korsningen Fjölebrovägen – 
Lindsdalsvägen föreslås upphävas. 
 

Lindsdalsvägen 

Förmansvägen 

E 22 

Nils Holgerssons väg 
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Flygfoto från 2016 över planområdet (lokala gator och platser markerade) 

 
 

  

Dammen ”Fjölen” 

Fjölebrovägen 

Teknikervägen 

Idrottsplats 

Deponikulle 

Förskola 
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Inledning 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också 
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upp-
rättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de 
bestämmelser som valts motiveras.  
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid 
tolkning av detaljplanen. 
 

Handlingar 
Planhandlingarna består av:  

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning  

 Illustrationsplan 

 Fastighetsförteckning 

 Grundkarta 
 
Till planen hör också: 

 Behovsbedömning 

  Bullerutredningar, daterade 2017-03-30 

 Trafikutredning, daterad 2017-03-01 

 Markmiljöutredning, daterad 2015-05-28 

 Naturinventering, daterad 2006-11-30 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande 
 

Planförfarande och tidsplan 

 
Utökat planförfarande  

 
Detaljplanen handläggs enligt så kallat utökat planförfarande och förväntas ha 
följande preliminära tidsplan 

 Samråd – 2:a kvartalet 2017 

 Granskning – 3:e kvartalet 2017 

 Godkännande i samhällsbyggnadsnämnden – 4:e kvartalet 2017 

 Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 1:a kvartalet 2018 
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Genomförandetid 
Planens genomförandetid är satt till 10 år räknat från den dag då planen vinner 
laga kraft. 
 

Medverkande tjänstemän 
Planen har upprättats av planhandläggaren på samhällsbyggnadskontoret i 
samarbete med kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kal-
mar kommun. Deltagande tjänstemän från dessa förvaltningar har varit 
Kristine Bergius, Ingrid Bogren, Emmy Fransson, Stina Hansson, Maria Ja-
kobsson, Pernilla Juto, Christian Sandholm, Emil Stille, Helen Törnvall och 
Edyta Weronika Krawus. Från Kalmar Vatten AB har Stefan Ahlman och An-
ders Mårtensson deltagit i planarbetet.  
 

Beslut 

 Antagen av Kommunfullmäktige 20xx-xx-xx 

 Laga kraft 20xx-xx-xx 

 Genomförandetid till och med 20xx-xx-xx 
 

 
Tidigare ställningstaganden 
Överkommunala beslut och dokument  
Motorvägen E22 omfattas av riksintresse.  
På fastigheten Förmannen 2 finns en angivelse om fornlämning (Kläckeberga 
112:1) av en husgrund från historisk tid. Dess läge är dock osäkert och med 
tanke på den schaktverksamhet som finns på tomten får det ses som osanno-
likt att några spår av lämningen kvarstår. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 

För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitets-
normer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen är att 
alla vattenförekomster ska uppnå god status 2015. Vattenmyndigheterna beslu-
tade år 2016 om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och grundvat-
ten. 
Det finns naturliga lågstråk med diken i östvästlig riktning genom Fjölebro. 
Planområdet gränsar i norr till ett lågstråk där det nyligen anlagts en vattenpark 
med dagvattendamm. I söder finns också ett befintligt dike som går i rör under 
E22 som längre österut går samman med det norra lågstråket. Allt dagvatten 
ska ledas till dessa två stråk. Kalmar Vatten AB har påbörjat ett projekterings-
arbete för en dagvattendamm öster om E22. Denna reningsåtgärd kommer att 
leda till en nettominskning av föroreningar till vattenförekomsten. 
Eftersom planen främst berör mark som redan är planlagd för bostäder eller 
industri, så bedömer kommunen att den tillsammans med ny dagvattenåtgärd 
främjar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålen.  
Dagvattnet når kusten vid det skyddade området Horsö-Värsnäs. Berörd vat-
tenförekomst är S n Kalmarsund med måttlig ekologisk status och god kemisk 
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ytvattenstatus (exklusive överallt överskridande ämnen) enligt bedömning 
2016. Målet är god ekologisk status 2027.  
Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Kalmarkustens sandstens-
formation. Vattenförekomsten har god kemisk och god kvantitativ status.  
 

Miljömål 

Sverige har ett antal miljömål beslutade av riksdagen som ska uppnås inom en 
generation. Planförslaget berör främst målen God bebyggd miljö, Giftfri miljö, 
levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. Kommunen bedömer inte att 
planförslaget påverkar möjligheten att uppfylla dessa negativt. 
 

Översiktliga plandokument  
Den aktuella översiktsplanen ”Unika Kalmar” antogs 2013.  De tre övergri-
pande strategierna i den nya översiktsplanen är; Mer Kalmarsund, Mer Möre, 
Mer stadsliv. Under Mera stadsliv beskrivs hur staden ska utvecklas och ett av 
de viktiga målen är att utveckla Diagonalen (Norra vägen och Lindsdalsvägen) 
mellan Lindsdal och Kalmar centrum.  
Översiktsplanens karta över Lindsdal redovisar att Fjölebro ligger inom den 
zon längs Diagonalen som benämns som stadsutvecklingsstråk. 
Lindsdal 
Det övergripande målet för Lindsdal är att utveckla en småskalig stadsmiljö 
mellan Kläckeberga kulturlandskap och Värsnäs naturreservat vid Kalmarsund. 
Även om Kalmar och Lindsdal håller på att byggas ihop genom Fjölebro och 
Norra staden ska Lindsdal behålla sin identitet. 
Övriga sammanfattande mål för Lindsdal som berör utvecklingen av Fjölebro: 

- Utveckla stadsmiljön med fler bostäder och service längs Diagonalen 
där stadsdelscentrum ingår. 

- Utveckla arbetsplatsområden i Fjölebro. 
- Stärka kopplingen till Kalmarsund och Värsnäs i öster och till kultur-

landskapet i väster. 
- Variera bostadsbeståndet mer. 
Kalmar kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för 
Vatten och avlopp, antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016. I do-
kumentet anges följande mål för en hållbar dagvattenhantering:  

- dagvattnet ska ses som en resurs i planering och stadsbyggande.  

- dagvattnet ska hanteras säkert för byggnader, övriga anläggningar 
samt värdefull natur- och kulturmiljö samt för biologisk mångfald.  

- dagvattnet ska tas om hand för ett på platsen lämpligt sätt från este-
tisk, biologisk och säkerhetssynpunkt.  

- föroreningar i dagvattnet ska förebyggas och begränsas vid källan. 
Reningsåtgärder ska sättas in så nära föroreningskällan som möjligt.  

- dagvattnets belastning på ledningssystem och recipienter ska mini-
meras, både vad gäller föroreningar och flöden. 
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Program för planområdet 
I planprogram för norra Kalmar stad, från 2007, pekas området ut för framtida 
bostäder. Programmet innehåller enbart översiktliga rekommendationer. 
Kommunen bedömer inte att det är nödvändigt att bifoga programmet till 
planhandlingarna. 
 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Huvuddelen av planområdet ingår i detaljplan för Fjölebro arbetsplatsområde, 
0880K-P88/19, med inriktning mot industriverksamhet. Kommunen avsåg i 
planens genomförande att genom styrd markförsäljning förlägga mindre stö-
rande verksamheter närmst befintliga bostäder. 

 
Utdrag från plankarta för Fjölebro industriområde, 0880K-P88/19 

Gällande plan för norra delen av området är 0880K-P08/02 - Detaljplan för 
norra delen av Fjölebro, del av Västerslät 9:17 m fl. Denna plan medger bostä-
der, handel och kontor vid torget inom det nu aktuella planområdet. Genom-
förandetiden för detaljplanen är 10 år och löper ut 2017-12-31.  
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Utdrag ur plankarta (0880K-P08/02) 

 

Förutsättningar och förändringar 
Fjölebro är ett delvis outbyggt industriområde, det är främst marken österut 
som är bebyggd enligt gällande plan. Infrastruktur anpassad för industrian-
vändning finns i området. Planförslaget syftar till att skapa en grön och attrak-
tiv blandstadsbebyggelse. Verksamhetsmark blir kvar och kan utvecklas närm-
ast E22, medan marken längre västerut ställs om till bostäder.  
 

Natur- och kulturmiljö 
Planområdets oexploaterade mark består huvudsakligen av bland- och barr-
skog. Mot E22 finns verksamhetsmark med en del byggnader men också stora 
ytor för anläggningsföretag. Norr om planområdet finns en förskola och villa-
kvarter, i väster några villatomter längs Lindsdalsvägen, i söder en deponikulle 
(för schaktmassor och liknande) och i öster verksamhetsmark. 
Väster om Lindsdalsvägen dominerar det öppna odlingslandskapet, uppdelat i 
en ålderdomlig struktur med åkerholmar, stenmurar och vegetationsridåer. 
Inom planområdet finns inga kulturhistoriska värden att ta hänsyn till.  
Två vattenstråk löper genom Fjölebro från jordbruksmarken i väster mot kus-
ten i öster, dessa går samman i Björnö kärr. De är kulverterade under motorvä-
gen. Marken i planområdet har en antydan till ås centralt varifrån grundvattnet 
avvattnas till vattenstråken i norr och söder. 
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Principkartor över Fjölebro, etapp 4 och 5. 
Vänster. Grönstruktur med uppvuxen vegetation (grönt) och öppet kulturlandskap (gult) 

Höger. Publika funktioner: 1. idrott,  2. busshållplatser och 3. förskola 

Principkartor över Fjölebro, etapp 4 och 5. 
Vänster. Ortofoto  
Höger. Lågstråk med vatten, svart streckad linje visar vattendelare inom området 
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En naturvärdesinventering gjordes i samband med den övergripande plane-
ringen av Fjölebro-området och har följts upp med platsbesök under detaljpla-
neskedet. Berörda biotoper är beskrivna och numrerade i inventeringen, områ-
desnummer i beskrivningen som följer hänvisar till inventeringen. De berörda 
skogsområdena har låga naturvärden och det går inte att avgränsa några områ-
den med högre naturvärden. I tallskogen (område 20) finns spridda äldre tallar 
och någon äldre asp, men totalt sett har skogen låga naturvärden. Granskogen 
(område 18) är en typisk, planterad granskog med lågt rekreationsvärde. Det 
lilla kärret (område 15) var 2017-06-22 helt torrt. Vegetationen tyder på att det 
brukar torka upp på sommaren och därmed har det inte något värde som re-
produktionsmiljö för groddjur. Kärret är skogsbevuxet, med snår av gråvide 
och bindvide. En gammal asp är idag ett naturvärdesträd, men i dåligt skick. 
Bland övriga arter noterades odon, kråkklöver, svärdslilja, grenrör, strandlysing 
och vitmossor. Den här typen av små skogskärr är vanligt förekommande i 
närområdet. Kommunens bedömning är att det inte uppfyller kriterierna för 
påtagligt naturvärde enligt den svenska standarden för naturvärdesinventering. 
Lövskogen i område 21 har som helhet ganska låga naturvärden, men det finns 
en rätt grov ek precis i gränsen mot fastigheten Förmannen 2. 
Diket i södra delen av planområdet var också helt torrt 2017-06-22 och har 
därmed inte förutsättningar för att fungera som reproduktionsmiljö för grod-
djur. I och intill diket noterades svärdslilja, älggräs, blekbalsamin, mannagräs, 
blåsstarr, bunkestarr, rörflen, revsmörblomma, sumpförgätmigej, vattenmärke 
och besksöta. 
 
Registrerade rödlistade och fridlysta arter i och intill planområdet 

Långbensgroda har rapporterats från dammen ”Fjölen” norr om planområdet, 
men har inte återfunnits på senare år. Dammen har potential att fungera som 
reproduktionsmiljö för groddjur och den berörs inte av den nya planen. Inom 
planområdet saknas lämpliga miljöer för långbensgroda. 
Ekoxe finns troligen i närområdet, till exempel väster om Lindsdalsvägen, där 
det finns äldre ekskog. Inom planområdet saknas lämpliga miljöer för ekoxe. 
Sexfläckig bastardsvärmare har observerats nära planområdet 2013. Arten är 
relativt allmänt förekommande i Kalmartrakten. Kommunen deltog i ett forsk-
ningsprojekt med feromonfällor 2012 och arten påträffades då på många stäl-
len. Det finns en del någorlunda lämpliga miljöer för arten inom planområdet, 
bland annat i vägkanter. Planområdet är dock inte mer lämpligt för arten än det 
omgivande landskapet och det går inte att peka ut något särskilt delområde 
som skulle kunna vara särskilt värdefullt. 
Knippnejlika rapporterades från området 2010. Noggrannheten är 50 m, så det 
går inte att lokalisera exakt var den växte. Biotopen beskrevs som ruderatmark 
och troligen var det en tillfällig förekomst. Arten skulle mycket väl kunna dyka 
upp på någon jordhög eller liknande, men det är i så fall inte meningsfullt att 
skydda växtplatsen. Förutom på ruderatmarkerna saknas lämpliga biotoper för 
arten inom planområdet 
Luddvicker har också rapporterats från området. Uppgiften från 2008 är angi-
ven med 50 m noggrannhet. Arten har inte gått att återfinna runt den angivna 
koordinaten, men nya tillfälliga förekomster i området kan inte uteslutas. Arten 
har både stabila och tillfälliga förekomster runt Kalmar. 
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På den före detta byggtippen söder om planområdet har ett flertal rödlistade 
växter påträffats genom åren. Även här rör det sig åtminstone i de flesta fallen 
om tillfälliga förekomster. Området berörs inte av den nya planen. 
De nuvarande verksamheterna med hantering av jordmassor skapar tillfälliga 
möjligheter för etablering av många växtarter, inklusive ett antal rödlistade ar-
ter. Flertalet av de rapporterade arterna dyker upp tillfälligt här och där i Kal-
mar, till exempel i nyanlagda gräsmattor, där de snabbt försvinner när vegetat-
ionen sluter sig. Det saknas förutsättningar för stabila förekomster av de aktu-
ella växtarterna inom planområdet. 
 

Geotekniska förhållanden 

Marken består i huvudsak av morän med inslag av ler- och sandjordar i anslut-
ning till vattendrag. Enligt en översiktlig markradonkarta finns här normalra-
donmark, vilket betyder att byggandet skall ske på ett radonskyddat sätt. I sö-
der är de geotekniska förhållandena osäkra på grund av deponerade massor 
som inte har gått att kontrollera, denna yta ges därför ingen byggrätt i planför-
slaget. En översiktlig markmiljöutredning är gjord. 
 

Bebyggelseområden 
Markanvändning 

Planen föreslår bebyggelse i en småskalig stadsmiljö med nya bostäder i form 
av mindre flerbostadshus och radhus i strategiska lägen, 2-5 våningar, och där-
emellan friliggande enbostadshus i 1-2 våningar.  
Planen möjliggör också etablering av nya verksamheter i zonen längs med väg 
E22 och i den södra delen av planområdet. Ett bebyggelsefritt avstånd på 50 
meter hålls till E22. Del av den befintliga verksamhetsmarken i söder anpassas 
för att möjliggöra intilliggande bostäder. Industrimark i gällande plan ställs om 
till verksamheter och kontor. Nuvarande upplag som används av ett mark- och 
anläggningsföretag övergår delvis till natur- och gatumark. 
På sikt finns ambitionen att komplettera befintlig bebyggelse längs Lindsdals-
vägen i form av flerbostadshus som medverkar till att tydliggöra Lindsdalsvä-
gen som stadsgata. Eftersom det inte finns en beslutad sektion för denna nya 
stadsgata så tas det inte med i planområdet. Marken får planläggas i samband 
med utvecklingen av Västerslätområdet. 
Entrén till Fjölebro kommer att göras mer attraktiv med trädplanterad entré-
gata och gång- och cykelbana (Fjölebrovägen rustas upp). I den mellersta delen 
föreslås en ny infartsväg i förlängningen av den norra delen av Teknikervägen 
(norr om där den befintliga gång-och cykelvägen ansluter till Lindsdalsvägen). 
Dessa kommer att bli de huvudsakliga entréerna till befintliga och nya bostäder 
i Fjölebro. Kring den nya platsbildningen i korsningen Teknikervä-
gen/Fjölebrovägen föreslås inramande bebyggelse.  
Den södra korsningspunkten på Lindsdalsvägen kommer att flyttas lite söderut 
och kan i framtiden markera startpunkt för Lindsdalsvägen som stadsgata. 
Korsningen omformas delvis då den nya huvudgatan till östra Lindsdal får en 
rak och enklare anslutning till Lindsdalvägen. Tyngre trafik till verksamheter i 
den östra delen av Fjölebro och Lindsdal kan därmed ledas via Förmansvägen 
norrut, längs väg E22 och ansluta till Nils Holgerssons väg. Lindsdalsvägen 
avlastas på tung trafik och får bättre förutsättningar att utvecklas till en stads-
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gata. Entrépunkten i söder kan i framtiden planläggas för någon funktion som 
utnyttjar det strategiska läget. Söder om denna kan dagvattensystemet komplet-
teras vid det befintliga diket. 
Planområdets struktur är anpassad så att den på ett naturligt sätt kan kopplas 
ihop med en framtida utveckling av Västerslät. De föreslagna korsningspunk-
terna kan kompletteras med stråk/vägar västerut och rekreativa rörelsestråk 
kan utvecklas i flera punkter. Den östra och västra sidan av Lindsdalsvägen kan 
på så sätt vävas ihop till en helhet, se vidare följande helhetsskiss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skiss - framtida utveckling västerut (vidare planering krävs, skissen är baserad på ett äldre be-
byggelseförslag för Fjölebro, Nyréns arkitekter) 
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Byggrätter 

Illustrationsplanen visar cirka 60 småhus, dessutom 13 000 kvadratmeter brut-
toarea för flerbostadshus i två till fem våningar. De redovisade villatomternas 
storlek varierar mellan 600 - 750 kvadratmeter. Minsta tomtstorlek enligt pla-
nen är 300 eller 600 kvadratmeter beroende på om avsikten är att bygga villa- 
eller radhustomter. Tillåten byggnadsarea ligger mellan 25 och 35 procent av 
fastigheten, dock minst 130 eller 170 kvadratmeter. Placeringsbestämmelser är 
utformade för att möjliggöra en flexibilitet mellan olika bostadstyper.   
 

Gestaltning 

Bebyggelsen i Fjölebro ska ha förankring i småstaden och trädgårdsstadens 
tradition, gärna i förening med ett modernt uttryck. De enskilda byggnaderna 
på fastigheten bör utformningsmässigt relateras till varandra så att en harmo-
nisk stadsbild uppstår. För att skapa en grön inramning av trädgårdar och gatu-
rum bör tomterna avgränsas av häckar. Kalmar kommun tillämpar generellt en 
högsta höjd för tomtavgränsning mot gata på 110 cm. För flerbostadshus re-
gleras andelen mark som får bebyggas med hus och markparkering för att säkra 
en grön boendemiljö. 
Bostadsbyggnader ska placeras utefter förgårdsmark, 6 eller 3 m från gatan. 
Detta avstånd beror på gatans karaktär och tomtstorlekarna. Entréer vänds 
mot gatan och de privata trädgårdsrummen mot kvarterens inre och mer lugna 
delar. Garage och uthus får inte placeras framför huvudbyggnads husliv mot 
gata. Småhuskvarteret längst i öster får andra placeringsprinciper för att skapa 
bullerskyddade uteplatser i västerläge.  
Tomten för bostäder/centrumverksamhet/handel vid torget har ett strategiskt 
och exponerat läge varför särskild omsorg bör läggas vid byggnadens utform-
ning. Den ska gestaltas på ett inbjudande sätt med entré och fönsterpartier mot 
torget.  

 
Flygvy norrifrån över skissmodell (mörkgrå visionsvolymer ingår ej i planområdet) 
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Flygvy söderifrån över skissmodell (mörkgrå visionsvolymer ingår ej i planområdet) 

 
Skuggstudie över skissmodell, 15 augusti kl 09:00 

 
Skuggstudie över skissmodell, 15 augusti kl 12:00 
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Skuggstudie över skissmodell, 15 augusti kl 17:00 

 
Skuggstudie över skissmodell, 15 oktober kl 09:00 

 
Skuggstudie över skissmodell, 15 oktober kl 12:00 
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Skuggstudie över skissmodell, 15 oktober kl 14:00 

 
Service 

Förskola och idrott finns beläget norr om planområdet, en ny förskola planeras 
dessutom i Snurrom. Planförslaget innebär en ökad efterfrågan på förskoleplat-
ser i området, liksom grundskoleplatser i Lindsdal och norra Kalmar. Handel 
och offentlig service finns i Lindsdals centrum, ca 2 kilometer norrut. Planför-
slaget medger att nytt serviceutbud kan skapas vid det nya torget. Det finns 
även social dagverksamhet i närheten, vilket gör det lämpligt med någon typ av 
stöd- eller gruppboende i stadsdelen. Vårdboende medges i delar av planområ-
det (med användningsbestämmelse D). 
 

Friytor 
Lek och rekreation 

Det har nyligen anlagts en naturpark med dagvattendamm och lekplats i den 
mellersta delen av Fjölebro, norr om planområdet. I området vid dammen 
”Fjölen” kommer ytterligare parksatsningar ske för att skapa en samlingspunkt 
i Fjölebro. Befolkningssammansättningen i området har en stark tyngdpunkt 
mot barnfamiljer, så lekmöjligheter är mycket viktiga. Genom att satsa på en 
central mötespunkt främjar man sammanhållning i stadsdelen samtidigt som 
alla har gångavstånd till parken. Det har därför inte avsatts utrymme för någon 
separat lekplats inom planområdet, utan det bedöms lämpligare att utveckla 
parkmiljön kring Fjölen med lekmöjligheter för större barn och rekreation för 
alla åldrar. För mindre barn hänvisas till befintlig lekplats i norra Fjölebro. Ut-
drag ur Kalmars grönstrukturplan: 
”Folkhälsa och rekreation  

Att vistas i park- och naturområden har stor betydelse för människors hälsa 
och livskvalitet. Modern forskning har visat att de flesta människor känner ett 
större välbefinnande ju oftare de besöker ett naturpräglat område. Studier visar 
att besöksfrekvensen avtar snabbt med avståndet och om promenadavståndet 
är längre än 5-10 minuter (300 m) har antalet besök minskat med cirka 50 pro-
cent. Närhet till naturmiljöer är avgörande för barn, funktionshindrade och 
äldre mfl. som är helt hänvisade till sin närmiljö.”  
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Planområdets tillgänglighet till Kläckeberga kulturlandskap kan stärkas genom 
framtida kopplingar västerut. Värsnäs naturreservat och Kalmarsund nås via 
gång-och cykelbro över väg E22 norr om planområdet.  I en framtida utveckl-
ing skulle det vara attraktivt att kunna röra sig österut på fler sätt, till exempel 
längs lågstråken med vatten.   

 
Ek väster om Lindsdalsvägen (har beaktats i den nya linjeföringen av Förmansvägen) 
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 Skiss över parkutveckling kring dammen Fjölen (OBS. endast avsedd som illustration över 
möjlig utveckling) 

 
Offentliga rum 

Ett av områdets viktigaste offentliga rum är det centralt belägna torget vid mö-
tet av den nya öst-västliga entrégatan och Fjölebrovägen.  Denna finns med i 
gällande plan, men föreslås få en annorlunda utformning med delar som blir 
enskild parkering (på kvartersmark) för att möjliggöra handel och service vid 
torget. Torget blir intimt med bebyggelse på alla fyra sidor och bör ges en om-
bonad karaktär för att skapa identitetskänsla för de som bor och verkar i stads-
delen. 
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Skiss på torgutformning, endast avsedd som illustrationsexempel (Samhällsbyggnadskontoret) 

 
Centrala torget, endast avsedd som illustrationsexempel (Samhällsbyggnadskontoret) 
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Referensbilder för torgutformning 

 

Gator och trafik 
Gatunät 

I planområdet ingår lokala bostadsgator och Förmansvägens nya anslutning till 
Lindsdalsvägen. Fjölebrovägen fyller dock en viktigare funktion och föreslås få 
en gång- och cykelbana och fortsatt trädplantering, i samma utformning som 
längre norrut. Även Teknikervägens norra flank föreslås få en sådan utform-
ning för att på sikt kunna fungera som entrégata till området från Förmansvä-
gen och Lindsdalsvägen. Östra delen av Teknikervägen får dock en mer be-
gränsad sektion liknande Spelarvägens, för att undvika intrång på enskilda fas-
tigheter. Bostadsgatorna inom området ska ha en enhetlig karaktär. De ska 
utformas som lågfartsgator med begränsad bredd på körbanor och där det är 
lätt och tryggt att röra sig som fotgängare och cyklist. Karaktär och gatumått 
följer de redan byggda bostadsgatorna i norra delen av Fjölebro. Asfalterad 
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körbana ramas in av gräs- eller grusarmering som fungerar som parkering 
och/eller gångstråk.  
I de övergripande planerna för Fjölebro finns en förlängning av Förmansvägen 
så att den ansluter direkt till Lindsdalsvägen. Korsningspunkten bör markera 
startpunkt för Lindsdalsvägen som stadsgata, en omvandling som bör ske ihop 
med utveckling av Västerslätområdet. Här kan trafiken fördelas till den västra 
respektive den östra delen av Lindsdal. Lindsdalsvägen avlastas och tyngre 
trafik till verksamheter i den östra delen leds via Förmansvägen norrut, längs 
väg E22 och ansluter till Nils Holgerssons väg. Vissa fastigheter berörs av in- 
och utfartsförbud längs Förmansvägen. Den nya huvudgatan medför att has-
tigheten på Lindsdalsvägen behöver vara 40 km/h på sträckan upp till kors-
ningen med Nils Holgerssons väg. Det kan inte uteslutas att en cirkulations-
plats behövs på sikt om biltrafiken i stadsdelen ökar väsentligt, kommunen har 
rådighet över marken närmast korsningen om en sådan behövs. Det bedöms 
inte påkallat att bygga en sådan nu, på grund av kostnaden och att det finns en 
osäkerhet kring Västerslätområdets och biltrafikens framtida utveckling.  

 
Gatunät (från trafikutredning, Ramböll) 
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Gång- och cykelvägar 

Planförslaget innebär att cyklister får en mindre gen väg mellan Lindsdal och 
Kalmar. För att kompensera detta så har förslag på en temporär åtgärd på 
Lindsdalsvägen beskrivits i trafikutredningen och bör planeras in som en inve-
steringsåtgärd i samband med planens genomförande. Denna innebär att gcm-
stöd anläggs på en befintlig körbana så att gång- och cykeltrafik blir möjlig 
längs Lindsdalsvägen. För att få en tillräcklig bredd behöver körbanans väg-
krön läggas om. Det pågår dock ett övergripande utredningsarbete för Norra 
vägen och Lindsdalsvägen som kan påverka behovet av temporär åtgärd innan 
en mer genomgripande förändring av Lindsdalsvägen genomförs. Om denna 
utredning visar att föreslagen temporär åtgärd inte är lämplig, kan konsekven-
sen bli en längre resväg för cykelpendlare tills en permanent omdaning av 
Lindsdalsvägen kan genomföras. 

 
Sektion på Lindsdalsvägen med temporär åtgärd, gcm-stöd och justerad placering av höjdrygg 

Planområdet innehåller annars flera satsningar som förbättrar tillgängligheten 
för cyklister och fotgängare: 

 Förmansvägen har separerad gång- och cykelbana som ansluter till gc-
nätet i östra Lindsdal. 

 Fjölebrovägen rustas upp med gång- och cykelbana och trädplantering. 

 Teknikervägens norra del för en gång- och cykelbana. 
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Cykelnät (ur trafikutredning, Ramböll) 

 
Kollektivtrafik 

Planområdet har god kollektivförsörjning. De nya bostäderna ligger inom 200 
m till befintliga busshållplatser längs Lindsdalsvägen. En åtgärd för att säkra 
gångpassage över Lindsdalsvägen vid busshållplatsen beskrivs i trafikutred-
ningen och bör planeras in som en investeringsåtgärd i samband med planens 
genomförande.   
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Parkering 

Parkering till villor sker på respektive tomt. Parkering till flerbostads-, par- och 
radhus föreslås ske på parkeringsgårdar i nära anslutning till bostaden. Dessa 
bör gärna ramas in av häckar för att förstärka karaktären av trädgårdsstad. För 
bebyggelsen vid torget har en enskild parkering planerats in för att möjliggöra 
någon form av handel eller service vid torget. Parkeringsbehovet beskrivs i 
Kalmar kommuns riktlinjer för parkering. För att undvika alltför visuellt domi-
nerande parkering i stadsmiljön är det angeläget att arbeta med de reduktioner 
som till exempel bilpool och ”Mobility management” kan ge. En planbestäm-
melse finns också som begränsar den yta som kan sättas av för hus och mark-
parkering. Detta för att möjliggöra gröna kvaliteter på kvartersmark. 
 
In- och utfarter 

Idag finns parkeringar där bilar backar ut på Förmansvägen vilket är olämpligt i 
framtiden. En bestämmelse om infarts- och parkeringsförbud införs längs 
vägen, i övrigt placeras in- och utfarter där så är lämpligt på det övriga gatunä-
tet. Gällande detaljplan för Västerslät 4:19 innehåller ett utfartsförbud mot 
Lindsdalsvägen, planförslaget påverkar möjligheten att anlägga en ny utfart och 
dialog sker därför med fastighetsägaren kring hur detta ska lösas i framtiden. 
 
Varutransporter 

Verksamheter med tunga transporter förutsätts använda främst Förmansvägen 
och till en mindre del Teknikervägen. 
 
Räddningsväg 

Planförslaget medger byggande upp till fem våningar, så det kan bli aktuellt 
med utrymning med stegbil. Detta förutsätts ske från gatan eller på räddnings-
väg på tomten. Krav på räddningsväg framgår av BBR.  
 

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 

Längst i sydväst är det tekniskt svårt att försörja bebyggelsen med anslutningar 
till vatten och avlopp (VA). Endast en mindre del av kvarteret tas med i denna 
planläggning, i framtiden kan resten av kvarteret erbjudas en anslutning via 
gemensamhetsanläggning inom kvarteret, eller från ledningar från Västerslätsi-
dan. Kommunen vill inte föregripa planering på Västerslätsidan med att dra ut 
nya ledningsstråk innan en struktur är bestämd för området. Ett VA-stråk be-
höver flyttas i nordvästra delen av planområdet för att möjliggöra bebyggelse 
längs Teknikervägens planerade förlängning.   
 

Dagvatten 

Planförslaget innehåller en begränsning av hur mycket mark som får bebyggas 
och användas till parkering. Det är viktigt att fastighetsägare där så är möjligt 
fördröjer och renar dagvatten på den egna fastigheten, innan det leds ut på det 
allmänna nätet. Andelen bebyggd mark är reglerad i planförslaget för att möj-
liggöra detta. Planområdets dagvatten avvattnas norrut via Fjölebrovägen och 
grönstråket till naturparken med dagvattendammen Fjölen, samt söderut i be-
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fintligt dike. En vattendelare korsar planområdet i öst-västlig riktning (se figur 
under Natur- och kulturmiljö). Dessa stråk flyter samman öster om E22. En ny 
damm projekteras öster om E22 vid Björnökärr för att förbättra reningen från 
Fjölen som är hårt belastad idag. Detta kommer att medföra en stor förbättring 
av reningen för Fjölebro, södra Lindsdal och omgivande jordbruksmark. Mar-
ken är kommunalt ägd, har stöd i översiktlig planering och projektet bedöms 
inte påverka några större naturvärden (åkergroda finns i området men bör gyn-
nas av ny damm) eller befintliga avvattningsföretag eller vattendomar. Dam-
men blir anmälningspliktig som avloppsanläggning och som vattenverksamhet. 
Omfattningen bedöms som mindre än 5 hektar, exakta mått och reningseffekt 
kommer att tas fram i projekteringsarbetet, men det kommer att innebära en 
klar förbättring som kompenserar för nybyggnation inom planområdet. Dessu-
tom finns ett behov av en fördröjningsyta inom södra delen av planområdet 
eftersom ledningskapaciteteten under E22 är begränsad, denna bör utformas 
på ett sätt så att den bidrar till en attraktiv miljö och reningseffekt. Preliminärt 
bedöms denna åtgärd främst innebära en bredare och eventuellt djupare di-
kesutformning i planområdets södra kant. Utrymmet är tillräckligt för att und-
vika påverkan på vägens funktion och konstruktion.  

 
Utdrag från planprogram för Norra Kalmar och markering för föreslaget dammläge 
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Stark grön färg visar verksamhetsområde för dagvatten som avvattnas till ny damm (röd cirkel) 

 
Värmesystem 

Fjärrvärmeledning finns i Fjölebrovägen, norr om planområdet ligger en re-
servvärmepanna. Ledningen kan säkerställas med ledningsrätt, planförslaget 
innehåller u-område där ledningen ligger på kvartersmark. 
 
El- och tele 

Det finns en befintlig elstation inom området, denna kommer att byggas om på 
befintlig plats. Ett antal ledningsflyttar är aktuella där ledningar kommer i kon-
flikt med föreslagen bebyggelse. Planförslaget innehåller också ett antal u-
områden där ledningsrätt kan bildas för befintliga ledningar. Detta innebär att 
marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom områ-
det får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller för-
svåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar. Detta säkerställs 
genom att ledningsrätt bildas. 
 
Avfallshantering 

Bostadshusen föreslås ha en avfallshantering på egen fastighet eller inom ge-
mensamhetsanläggning. Yta sätts av för återvinning nära Lindsdalsvägens 
korsning med Förmansvägen, denna är dimensionerad för så kallade citycon-
tainrar eller underjordisk lösning. Den kompletterar befintligt läge för återvin-
ningsstation i södra Lindsdal. 
 

Störningar och risker 
De omgivande större vägarna och verksamheterna påverkar delar av planom-
rådets föreslagna bebyggelse på ett sådant sätt att angivna riktvärden för trafik- 
och verksamhetsbuller överskrids. Det bedöms dock som möjligt att skapa 
tysta uteplatser och tysta sidor till bostadshusen. I bullerutredningen som bifo-



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning
 2017-12-12

28(38)

 
 
gas planen utvecklas frågan djupare. Ett antal bulleråtgärder har också bedömts 
i utredningen och är införda som planbestämmelser. Med tanke på att det finns 
flera olika typer av buller i området har bulleråtgärder planerats in även om 
störningarna var för sig inte gör åtgärderna strikt nödvändiga för att uppfylla 
gällande riktvärden. Tillkommande bebyggelse har även krav på sig om buller-
anpassning vad gäller placering och utformning. Planförslaget beaktar att ljud-
dämpad sida och uteplats klarar riktvärdena för de olika bullertyperna.  

 Utdrag ur trafikbullerutredning för södra delen av Fjölebro, ekvivalentbuller 2 m över mark-
nivå. Rött visar nivåer över gällande riktvärden vid fasad 

I och med omvandlingen till ett blandstadsområde ändras användningsbe-
stämmelsen från marken närmast E22 från Industri till Verksamheter, Kontor 
och Parkering med begränsad omgivningspåverkan så att inte bostäderna ska få 
oacceptabla störningar. Byggnadshöjder och bullerskyddsåtgärder ska samverka 
för att möjliggöra att befintlig verksamhet kan fortsätta. Verksamheterna på 
platsen är inte tillståndsgivna så någon exakt omfattning av verksamheten är 
inte definierad. Planeringen av området ur bullersynpunkt utgår från gällande 
regler och riktlinjer: ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbygg-
nader” (nya bestämmelser för planärenden påbörjade efter 2 januari 2015) och 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning
 2017-12-12

29(38)

 
 
”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”, rapport 6538, april 
2015. 

 
Utdrag ur externbullerutredning för södra delen av Fjölebro, ekvivalentbuller 2 m över mark-
nivå. Starkt orange visar nivåer över gällande riktvärden vid fasad (blå figur visar bullerskärm) 

Planförslaget innehåller en bullerskärm med minst 2,5 meters höjd mot fastig-
heten Ritaren 1 och en bullervall med minst 2 meters höjd längs E 22, dessa är 
kommunala åtgärder på allmän platsmark. Villkorsbestämmelse för bygglov 
gäller sådana åtgärder som behövs på den egna verksamhetstomten utöver de 
kommunala bullerskärmarna för att kunna uppfylla störningsbestämmelse i 
planen.     
En nätstation finns inom planområdet, plankartan är utformad för att undvika 
bebyggelse inom 5 m från nätstationen. Övrig bebyggelse inom planområdet 
omfattas av de generella kraven på brandskydd i byggnormerna. Längst i söder 
möjliggörs femvåningsbebyggelse som kan ställa krav på räddningsväg, detta 
säkerställs i bygglovsprövning och byggsamråd. 

 

Förorenad mark 
Bakgrund 
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För framtagandet av ny detaljplan, och inför planerad nybyggnation har Kal-
mar kommun utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning på Förman-
nen 2 och 5 samt del av fastighet Västerslät 9:17 (Tyréns 2015). Detta för att 
undersöka eventuella mark-och grundvattenföroreningar inom exploaterings-
området.  
PPL Entreprenad AB utför olika entreprenadjobb inom transport, mark och 
anläggning och finns på fastigheterna Förmannen 2 och 5. Anläggarna AB be-
driver samma typ av verksamhet som PPL och finns på del av fastigheten Väs-
terslät 9:17. På del av Västerslät 9:17 finns en äldre deponi och även till viss del 
inom Förmannen 2. Nuvarande användning av marken bedöms närmast mot-
svara mindre känslig markanvändning (MKM).  
För att kunna bedöma en påverkan från pågående verksamheter och den f.d. 
deponin, togs en provtagningsplan fram. Provtagning har skett med avseende 
att kontrollera eventuellt läckage till mark i anslutning till upplagsområde och 
för att kontrollera eventuell förororening i fyllning. Provtagning har även skett 
för att kontrollera om det finns ytliga föroreningar samt eventuella förorening-
ar i schakthögar. 
 

 
Karta från hitta.se över aktuellt undersökningsområde inom Fjölebro (svagt tonat område). 
Ungefärligt läge av PPLs och Anläggarna ABs verksamhetsområde framgår av rödmarkerat 
område. Före detta deponi ligger främst i södra delen av området men viss utfyllnad har även 
skett inom PPLs verksamhetsområde.  

Anläggarna 

PPL 
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Resultat 
Resultat från utförd undersökning visar överlag på föroreningshalter i jord un-
der riktvärdet känslig markanvändning (KM). På Förmannen 2 hittades i en 
punkt föroreningar av PAH och alifater över KM. Även ytliga förorening av 
alifater över mindre känslig markanvändning (MKM) påträffades på fastighet-
en. Föroreningen härstammar från spill från verksamheten. På Förmannen 5 
hittades en punkt med ytliga föroreningar av bly och kadmium över KM samt 
vanadin över MKM. I den södra delen av Förmannen 5 hittades ytliga förore-
ningar av PAH, kobolt och PCB, troligtvis härstammande från spill från verk-
samheten. På fastigheten del av Västerslät 9:17, där Anläggarna har sin verk-
samhet, hittades förhöjda halter av PAH över KM i två punkter.  I den södra 
delen av verksamhetsområdet hittades ytliga föroreningar av PAH, kobolt och 
PCB, troligtvis härstammande från spill från verksamheten 

Avseende grundvattnet, ses en viss påverkan främst i den norra delen av 
undersökningsområdet, med något förhöjda halter av PAH och aromatiska 
kolväten. De förhöjda halterna underskrider riktvärden för exponering via 
ångor i byggnader, och ligger i nivå med riktvärden för exponering via bevatt-
ning. 
Bedömning och genomförande 
Resultat från utförd undersökning visar överlag på föroreningshalter i jord un-
der KM-riktvärden. Dock påvisades ställvis enstaka förhöjda halter av PAH, 
petroleumämnen, metaller och PCB i fyllningsmassor över KM-riktvärden, 
samt i ett ytligt prov en halt av tyngre alifater över MKM-riktvärdet. Naturliga 
jordar bedöms inte vara förorenade. Grundvattnet inom det undersökta områ-
det bedöms inte vara påverkat i någon utsträckning och innebär inte någon risk 
för människors hälsa eller för miljön.  
Framtida planerad användning av marken inom Fjölebro till största delen 
närmast motsvara MKM, med undantag av en mindre yta i den norra delen av 
området som kommer att bebyggas med bostäder. Här bedöms framtida mar-
kanvändning närmast motsvara känslig markanvändning (KM). 
Inför en exploatering ska massor kontrolleras och marken inom bostadsområ-
det saneras till KM så att ingen risk föreligger för människors hälsa och säker-
het. Saneringsvillkor finns som planbestämmelse för det södra bostadskvarte-
ret.  
På fastigheten Förmannen 2 kommer dagvatten att hanteras, en ny väg kom-
mer att anläggas, en del av området kommer fortfarande att vara ett verksam-
hetsområde samt övrig mark blir naturmark. Ytliga föroreningar av alifater 
över MKM har påträffats inom fastigheten. Inför en exploatering ska massor 
kontrolleras och marken inom Förmannen 2 saneras till MKM så att ingen risk 
föreligger för människors hälsa och säkerhet. 
Då det fortfarande förekommer verksamhet på fastigheterna Förmannen 2 och 
5 skall dessa områden undersökas mer noggrant när verksamheterna avvecklats 
för att säkerställa att inga ytterligare föroreningar påträffas. Sanering ska före-
gås av en anmälan om avhjälpandeåtgärder till tillsynsmyndigheten. 
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Genomförande 
Organisatoriska frågor 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det inne-
bär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden. 
 
Markförvärv 

Allmän platsmark behöver tas i anspråk från enskild fastighet, det handlar om 
en markyta på Förmannen 2 och 5, cirka 0,85 hektar, som behövs för en ny 
gata och naturmark. Överenskommelse om detta bör finnas mellan parterna 
innan planen antas. Kommunen har både rättighet och skyldighet att lösa in 
allmän platsmark.  
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 

Avsikten med planen är att dela in planområdet i ett antal kvarter som består 
av en eller flera fastigheter. Avstyckning ska ske från den kommunala fastighet-
en Västerslät 9:17. Mark tillhörig Förmannen 2 och 5 med föreslagen använd-
ning som gatu- och naturmark ska föras till den kommunala fastigheten Väster-
slät 9:17. För att lösa utfart för Västerslät 4:19 ska ett område från Västerslät 
9:17 överföras till fastigheten. Alternativt kan fastighetens utfart ordnas genom 
att fastigheten deltar i gemensamhetsanläggningen som ska bildas norr om eller 
väster om fastigheten. Beslut om marköverföringar samt inrättande av gemen-
samhetsanläggning grundas i första hand på överenskommelse mellan fastig-
hetsägarna inom ramen för en lantmäteriförrättning. Det underlättar genomfö-
randet i fall överenskommelse kan träffas innan planen antas. Ansökan om 
lantmäteriförrättning görs hos lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. För-
rättningen bekostas av kommunen.   
 
Gemensamhetsanläggning mm 

Gemensamhetsanläggning kan vid behov bildas för gemensamma parkeringar 
och komplementbyggnader till fler-, par- och radhus i planområdet. Några om-
råden har bestämmelsen g vilket innebär att marken är reserverad för gemen-
samhetsanläggning. För ett kvarter närmst Lindsdalsvägen finns en yta som i 
framtiden skulle kunna bli gemensam infart när området närmst Lindsdalsvä-
gen planläggs för ny bebyggelse. Fastigheten Västerslät 4:19 berörs av planför-
slaget på ett sätt som innebär att den skulle kunna ingå i gemensamhetsanlägg-
ningar på angränsande fastigheter, se vidare under Tekniska anläggningar. 
Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos lantmäterimyndigheten i Kalmar 
kommun. Förrättningen bekostas av kommunen.   
 
Rättigheter 

Befintliga underjordiska allmänna ledningar på kvartersmark ska säkerställas 
med ledningsrätt inom område med u-bestämmelse. Det handlar om fjärrvär-
meledning på östra sidan Fjölebrovägen och VA-ledningar där en del av nuva-
rande Teknikervägen blir kvartersmark.  Område för tekniska anläggningar, E 
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som användningsbestämmelse, kan säkerställas med ledningsrätt. Ansökan om 
ledningsrätt görs och bekostas av ledningshavaren. 
Fastighetsindelningsbestämmelser 

Kommunen bedömer att några fastighetsindelningsbestämmelser inte behövs 
för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan fastighets-
indelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.  

 

Fastighetsbildning, anläggningsåtgärd och rättigheter 
Detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser per fastighet framgår av tabell 
nedan och kartbilaga. De arealuppgifter som anges är enbart grafiskt tolkade 
och kan senare komma att justeras. 
 
Fastighet, gemensamhets-
anläggning, mark-
samfällighet 

Konsekvenser 

Förmannen 1 Område 16 ska överföras till Förmannen 1 från Västerslät 9:17.  

Fastighetens ändamål ändras till kontor- och/eller verksamhet. En 
eller flera fastigheter kan avstyckas för dessa ändamål. 

Förmannen 2 Område 18 ska överföras till Förmannen 2 från Västerslät 9:17. 

Område 21 ska överföras från Förmannen 2 till Västerslät 9:17. 

Fastighetens ändamål ändras till kontor- och/eller verksamhet. En 
eller flera fastigheter kan avstyckas för dessa ändamål. 

Förmannen 4 Område 17 ska överföras till Förmannen 4 från Västerslät 9:17.  

Fastighetens ändamål ändras till kontor- och/eller verksamhet. En 
eller flera fastigheter kan avstyckas för dessa ändamål. 

Förmannen 5 Område 19 ska överföras till Förmannen 5 från Västerslät 9:17. 
Område 20 ska överföras från Förmannen 5 till Västerslät 9:17. 
Fastighetens ändamål ändras till bostads- och/eller vård. En eller 
flera fastigheter kan avstyckas för dessa ändamål. 

Inom området med beteckningen u ska ledningsrätt bildas för 
allmänna ledningar. 

Förmannen 6 Område 15 ska överföras till Förmannen 6 från Västerslät 9:17. 
Fastighetens ändamål ändras till kontor- och/eller verksamhet. En 
eller flera fastigheter kan avstyckas för dessa ändamål. 

Kokerskan 3 Område 23 ska överföras till Kokerskan 3 från Västerslät 9:17.  

Kokerskan 6 Område 24 ska överföras till Kokerskan 6 från Västerslät 9:17. 

Kokerskan 9 Område 13 ska överföras till Kokerskan 9 från Västerslät 9:17. 

Ritaren 1 Område 14 ska överföras till Ritaren 1 från Västerslät 9:17. 

Fastighetens ändamål ändras till kontor- och/eller bygg-, hantver-
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kar- och anläggningsverksamhet. En eller flera fastigheter kan 
avstyckas för dessa ändamål. 

Inom området med beteckningen u ska ledningsrätt bildas för 
allmänna ledningar. 

Västerslät 4:10 Område 1 ska överföras till Västerslät 4:10 från Västerslät 9:17. 

Västerslät 4:11 Område 2 ska överföras till Västerslät 4:11 från Västerslät 9:17. 

Västerslät 4:13 Område 3 ska överföras till Västerslät 4:13 från Västerslät 9:17. 

Västerslät 4:19 Område 22 ska överföras till Västerslät 4:19 från Västerslät 9:17. 

Västerslät 9:17 
Kommunens fastighet för 
allmän platsmark 

Område 14 ska överföras från Västerslät 9:17 till Ritaren 1. 
Område 15 ska överföras från Västerslät 9:17 till Förmannen 6. 
Område 16 ska överföras från Västerslät 9:17 till Förmannen 1. 
Område 17 ska överföras från Västerslät 9:17 till Förmannen 4. 
Område 18 ska överföras från Västerslät 9:17 till Förmannen 2. 
Område 19 ska överföras från Västerslät 9:17 till Förmannen 5. 
Område 21 ska överföras till Västerslät 9:17 från Förmannen 2. 
Område 22 ska överföras till Västerslät 4:19 från Västerslät 9:17. 
 Område 23 ska överföras från Västerslät 9:17 till Kokerskan 3. 
Område 24 ska överföras från Västerslät 9:17 till Kokerskan 6. 
Område 13 ska överföras från Västerslät 9:17 till Kokerskan 9. 
Område 5 ska avstyckas för bostads-, centrum-, handels- eller 
besöksanläggningsändamål.  

Område 6 ska avstyckas för parkeringsändamål. 

Område 7 och 11 ska avstyckas för bostads-, centrum eller för 
vårdändamål.  

Område 8, E-område (teknisk anläggning), kan upplåtas med led-
ningsrätt eller avstyckas som egen fastighet. 

Område 4, 9, 10 och 12 ska avstyckas för bostadsändamål. 

Inom områdena som avstyckas kan det bli aktuellt att bilda ge-
mensamhetsanläggningar för gemensamma funktioner som utfart, 
parkering och komplementbyggnader. 

Inom områden med beteckningen u ska ledningsrätt bildas för 
allmänna ledningar. 

Område 20 och 21 avser mark som i detaljplanen är allmän plats 
med kommunen som huvudman. 
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Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 

Bullerutredning (trafik och externbuller) är gjord för för södra Fjölebro och 
visar att gällande förordningar för buller kan uppfyllas med anpassning av be-
byggelsen enligt planförslagets bestämmelser.  
Trafikutredning är gjord som kan ligga till grund för framtida projekteringsar-
bete. 
Markmiljöundersökning är gjord och bifogas planförslaget. 
Utifrån erfarenheter från genomförandet av norra delen av Fjölebro bör en 
höjdsättningsplan för kvartersmarken tas fram och kommunen bör överväga 
att göra masshanteringen för grov nivåsättning av kvarteren. På grund av ter-
rängförhållandena så förutses ett överskott av massor, där en del bör kunna 
avsättas på det framtida torget söder om planområdet där marknivå är låg rela-
tivt omgivande gator. Massbalansstudier pågår för närvarande. 
 
Tekniska anläggningar 

Bullerskärmar ska anläggas av kommunen med höjder och utsträckning enligt 
plankartans bestämmelser. Längs Ritaren 1 anläggs ett bullerplank och längs  
E 22 en bullervall. Genomförandet av dessa ska vara färdigt innan bostäderna 
närmst motorvägen och Ritaren 1 är färdigställda. Dagvattendamm öster om 
E22 utreds för närvarande, troligtvis införs dämning kombinerad med grävar-
beten längs befintligt dike. Se höjdkarta för nivåförhållanden. Dämning ska inte 
påverka dagvattensystemet väster om E22. 

 
Höjder vid läge för föreslagen damm (blått – grönt lägre marknivå, gult – rött högre marknivå) 

Fastigheten Västerslät 4:19 får en påverkan av planförslaget i och med att be-
rörd del av Köksvägen tas bort. Fastigheten har idag ett utfartsförbud mot 
Lindsdalsvägen som inte är genomfört. Kommunen har tagit fram en möjlig 
utfartslösning via en gata söder om fastigheten, blå pilar i följande figur (lila pil 
gångtillgänglighet), mark för utfarten avses reserveras för denna fastighet. Al-
ternativt kan prövas om fastigheten kan ingå i angränsande gemensamhetsan-
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läggningar för utfarter, röda pilar i följande figur. Det får i så fall prövas i en 
lantmäteriförrättning om väsentlighetsvillkoret är uppfyllt. Dessa skulle också 
kunna användas som alternativ infart, men då behöver ett nytt garage byggas 
eller befintligt byggas om. Nivåskillnaden mellan fastigheten och Fjölebrovä-
gen/Teknikervägen är mindre och det är lättare att uppfylla tillgänglighetskrav 
för gående utan ramper eller trappor.    

 
Planförslaget innebär påverkan på enskild fastighet vad gäller alternativ utfart och avfallshante-
ring 

Dokumentation och kontroll 

Kontroll av massor i samband med markarbeten för väg kommer att krävas på 
Förmannen 2.  

 
Konsekvenser 
Inverkan på miljön – behovsbedömning 
Syftet med behovsbedömning är att ta reda på om en betydande miljöpåverkan 
uppstår till följd av detaljplaner. 
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas med-
föra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför 
inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen. 
Planförslaget fortsätter omvandlingen från industriområde till blandad stadsdel 
i enlighet med översiktsplanen. Verksamheter inom området ska ha begränsad 
omgivningspåverkan. Befintliga naturvärden bedöms inte som så stora att ex-
ploateringen innebär betydande miljöpåverkan.  
 

Sociala konsekvenser 
Lindsdal och Kalmar stad knyts närmre samman vilket är positivt ur bland 
annat trygghetshänseende för de som cyklar och går genom området. Planen 
innehåller blandade bostadstyper vilket kompletterar den dominerande typen i 
Lindsdal idag, småhus i äganderättsform.    
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Ekonomiska konsekvenser 
Exploateringskostnader 

Intäkter för kommunen 
Kommunen får intäkter för markförsäljning av tomter för flerfamiljshus, 
grupphus och villatomter. 
 
Kostnader för kommunen 
Kommunen får kostnader för fastighetsbildning, markinlösen, flytt av el- och 
va-ledningar , anläggande av torg samt vid behov anläggande av bullervall längs 
E22. Vidare får kommunen kostnader för infrastrukturåtgärder berörande ny- 
och ombyggnation av Fjölebrovägen, Teknikervägen, Köksvägen, Spisvägen 
och nya bostadsgator. Medel är äskade (begärda) ur kommunens investerings-
budget för anläggande av den nya huvudgatan Förmansvägen vilket även om-
fattar huvudgatans korsningar mot Lindsdalsvägen och Nils Holgerssons väg. 
Framöver avses medel äskas från investeringsbudgeten för flytt av två buss-
hållplatser och anläggande av en gc-väg längs Lindsdalsvägen. 
För ett antal fastigheter kan ersättning på grund av in- och utfartsförbud eller 
flyttad parkering bli aktuellt. 
 
Inlösen 

Två enskilda fastigheter berörs av ianspråktagande för allmän plats, Förman-
nen 2 och 5. Dessa delar kan enligt planförslaget lösas in av kommunen om 
inte överenskommelse nås.  
 
Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare 
Planförslaget påverkar befintliga in- och utfarter samt parkering med direktut-
fart mot gata för fastigheterna Västerslät 4:19, Förmannen 1 och 4. Enligt 
Plan- och bygglagen 14 kap. 3 § har fastighetsägare rätt till ersättning i samband 
med föreläggande om åtgärd. Kommunen bedömer inte att planförslaget inne-
håller några kulturhistoriska skyddsbestämmelser eller inskränkt byggrätt eller 
användning jämfört med gällande plan vars genomförandetid inte har löpt ut. 
Se även under rubriken Inlösen. 
 
Planavgift 

Planarbetet bekostas genom plankostnadsavtal, planavgift vid bygglov är inte 
aktuellt. 

 
 
Emil Stille 
Arkitekt MSA 
 
 


