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Planhandlingar  
Planhandlingarna består av: Till planen hör också: 
• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning 

• Undersökning                       
(2019-10-29) 

• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
• Illustration 
• Sektion 

• Bullerutredning                     
(2019-05-14) 

• Dagvattenutredning                  
(2020-01-08) 

• PM Gång- och cykelväg       
(2020-03-05) 

• Miljögeoteknisk utredning    
(2011-04-27) 

  
 

 

Medverkande tjänstepersoner 
Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadskontoret på Kalmar kommun, 
i samråd med kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar 
kommun.  
 

Daniela Edvinsson 

Plankarkitekt 

 

 

 

Med följande arbetsgrupp: 

Joakim Sköldén (Exploateringsingenjör), Anton Johansson (Trafikplanerare), 
Agnes Kristiansson (Projektör), Kristine Bergius (Hälsoskyddsinspektör), 
Tomas Burén (Miljöhandläggare) och Tobias Dahlqvist 
(Förrättningslantmätare).  
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Sammanfattning 
Planförslaget skapar förutsättningar för bostäder med närhet till 
dagligvaruhandel och service. Inom planområdet föreslås flerbostadshus eller 
radhus för att bidra med en blandad bebyggelse till den befintliga 
villabebyggelsen. Även tillgången till trafiksäkra allmännyttiga vägar samt gång- 
och cykelvägar säkras. Korsningen Ryssbyvägen/Terminalvägen får en ny 
trafiksäker utformning och Ryssbyvägen/Enehagsgatan blir en fyrvägskorsning 
med ny infart till fastigheten Dampehammar 1:63. 

Kommunen har gjort en undersökning och i den bedömt att genomförandet av 
detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i 
planbeskrivningen. 
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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 
upprättat 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. 

I planbeskrivningen används benämningen ”Planförslag”. Det innebär att 
planen beskriver förslag till möjlig utveckling. Efter att detaljplanen vunnit laga 
kraft gäller planförslaget. 

 

Bakgrund 
Fastigheten Dampehammar 1:63 förvärvades år 2003 av Kalmar kommun. År 
2010 beviljade Kommunstyrelsen en markreservation för del av fastigheten 
Dampehammar 1:63 och år 2011 gjordes en beställning av detaljplan för 
området med målet att möjliggöra uppförandet av seniorbostäder, men 
detaljplanen antogs inte. 

En ny uppdragsbeställning gjordes 2018-10-03 för fastigheten Dampehammar 
1:63 följt av ett startbeslut 2018-10-05. Målet blev istället att möjliggöra för en 
blandad bebyggelse i närhet till service. Under arbetet inför samråd 
konstaterades att det i planområdets närhet finns allmännyttiga gång- och 
cykelvägar som idag är anlagda utanför kommunal mark. Ett PM har tagits 
fram för att utreda betydelsen av dessa. Önskemål från boende på fastigheten 
Knapegården 1:20 har även inkommit om en mer trafiksäker utformning av 
korsningen Ryssbyvägen/Terminalvägen. Terminalvägen som idag sköts av 
kommunen är planlagd som allmän plats med enskilt huvudmannaskap. Med 
grund i PM:et för gång- och cykelvägnätet, samt inkomna synpunkter från 
allmänheten utökades planområdet till att även innefatta del av Ryssbyvägen 
inom fastigheten Knapegården S:3, gång- och cykelväg med sträckning inom 
fastigheten Knapegården 2:1, samt en del av Terminalvägen med sträckning 
inom fastigheterna Knapegården 2:1 och Knapegården 1:2.  

 

Syfte med detaljplanen 
Syftet är att skapa förutsättningar för bostäder med närhet till dagligvaruhandel 
och service. Vidare är syftet att komplettera den utbredda villabebyggelsen med 
andra boendeformer. Syftet är också att säkerställa tillgången till allmänna gator 
och gång- och cykelvägar som har en trafiksäker utformning.  
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Plandata 

Planområde för detaljplanen  

 

Planområdet är beläget i centrala Rockneby utmed Ryssbyvägen. Planområdet 
innefattar fastigheterna Dampehammar 1:63, Knapegården S:1, Knapegården 
2:1 och Knapegården 1:2, se karta ovan. Fastigheten Dampehammar 1:63 som 
föreslås anlägga för bostäder har en areal på ca 9700 m2 och totalt innefattar 
planområdet cirka 16 500 m2. Fastigheten Dampehammar 1:63 ägs av 
kommunen. Övriga fastigheter har privata markägare, se karta nedan.  
Terminalvägen, samt gång- och cykelvägen underhålls idag av kommunen. 
Ryssbyvägen är statlig och underhålls inte av kommunen. 

 
Lila områden är kommunalägd mark. Plangräns i vitt. 
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Planförfarande och tidplan 
Det finns två planförfarande som kan användas vid framtagandet av en 
detaljplan, standard och utökat. Standardförfarandet kan användas om 
planförslaget 

• är förenligt med översiktsplanen, 

• är förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande, 

• inte är av betydande intresse för allmänheten, 

• inte i övrigt är av stor betydelse och 

• inte antas medföra en betydande miljöpåverkan 

 

Om något av kriterierna för standardförfarande inte uppfylls ska ett utökat 
förfarande användas. 

Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner som påbörjas efter 1 januari 
2015 enligt så kallat standardförfarande. Plankartan är utformad enligt 
Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan.  

Tidsplanen förutsätter att inkomna synpunkter under remisskeden eller nya 
förutsättningar under planprocessens gång inte föranleder omfattande 
revideringsarbete. Planens preliminära tidsplan: 

 

 

 

  

SAMRÅD 
2 KVARTALET  

2020 

GRANSKNING 
3 KVARTALET  

2020 

PLAN- 
FÖRSLAG 

ANTAGANDE 
4 KVARTALET  

2020 

LAGA  
KRAFT 

    

Synpunkter Synpunkter 
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Nuläge  
Rockneby är en mindre tätort på knappt 1 000 invånare med tillgång till viss 
service. Orten ligger i en aktiv jordbruksbygd nära kusten. 

Planområdet är beläget i centrala Rockneby utmed Ryssbyvägen och 
Terminalvägen. Terminalvägen är en central befintlig byväg inom Rockneby. I 
östra delen av planområdet finns gång- och cykelvägar som utgör viktiga 
sträckor för oskyddade trafikanter för att säkert kunna förflytta sig mellan 
nordöstra och centrala Rockneby. Fastigheten Dampehammar 1:63 gränsar 
söderut mot de centrala delarna av Rockneby, norrut gränsar området mot ett 
öppet jordbrukslandskap. Området utgörs idag av obebyggd naturmark, de 
ekonomibyggnader som tidigare funnits på platsen har rivits. Området ligger i 
en sluttning mot jordbrukslandskapet, vilket ger möjlighet till utblickar i 
landskapet. Öster om planområdet finns det gamla säteriet, Knapegården. 
Sydost om planområdet finns byns enda mataffär och sydväst om planområdet 
finns en frisörsalong, se karta nedan. 

 

 
Planområdet och det omkringliggande närområdet 

 

Gällande detaljplaner  
Fastigheten Dampehammar 1:63, samt gång- och cykelvägarna på 
Knapegården 2:1 är inte tidigare detaljplanelagt, se karta nedan. Största delen 
av Rockneby är planlagd i byggnadsplan från 1959 som idag format samhällets 
struktur. Terminalvägen och Ryssbyvägen som också utgör en del av 
planområdet är planlagda i denna byggnadsplan.   
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Byggnadsplan från 1959, 08-RYS-1041. Planområde med röd gränsmarkering.  

 

Socioekonomiska förutsättningar 
År 2017 bodde 913 personer i Rockneby tätort. Utifrån demografiskt underlag 
för det geografiska området Ryssby antas ca 22 % vara mellan 0-18 år, ca 58 % 
mellan 19-64 år och ca 20 % vara över 65 år. Inkomstnivåerna antas vara +6,8 
procentenheter högre jämfört med hela Kalmar kommun. Majoriteten av alla 
bostäder är äganderätter i Rockneby, vilket innebär färre möjligheter att flytta 
till bostadsrätt eller hyresrätt vid förändrade familjeförhållande eller hög ålder. 
Planområdet befinner sig inom 300 meter från dagligvaruhandel och viss 
service. 

 

22% 

58% 

20% 

ÅLDERSFÖRDELNING I ROCKNEBY TÄTORT 

0-18 år 19-64 år Över 65 år
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Mark- och vattenförhållanden 
Fastigheten Dampehammar 1:63 är ett relativt kuperat område på östra sidan 
av en svagt markerad åsrygg som löper i nordväst till sydostlig riktning i 
fastighetens västra kant. Marknivån varierar mellan ca +11 till +16 m. Marken 
har tidigare varit bebyggd med ekonomibyggnader som rivits. En synlig 
husgrund finns i den östra delen av planområdet. De andra fastigheterna utgörs 
av gator, samt gång- och cykelväg. Terminalvägen har en nivå på mellan 
+16,50 till +18,3 m. Gång och cykelvägen har marknivåer på norra sidan 
mellan +9,30 m till +15,30 m och södra sidan mellan +13,60 m till +16,80 m. 
Merparten av marken inom planområdet är anlagd med asfaltsbeläggning. 

 
Geologi 
En översiktlig miljögeoteknisk utredning togs fram 2011. Utredningen visar att 
de ytliga jordlagren består generellt av cirka 0,3 meter organiskt material 
överlagrande en fyllning till större delen bestående av sandigt grus/grusig sand 
ned till cirka 1 meter under markytan. Ställvis är fyllningen även stenig. 
Fyllningen underlagras av sand med en mäktighet av cirka 0,5 meter 
övergående till morän. Stopp mot berg eller block har erhållits på olika nivåer 
inom undersökningsområdet. Borrdjupet varierade mellan 1,3 och 7,0 meter 
inom fastigheten.  

 

Grundvattenförhållande 
I utredningen från 2011 konstateras att inget grundvatten påträffades inom 
undersökningsområdet i samband med undersökningen. Grundvattennivån 
bedöms vara lägre än 7,0 meter under markytan i en av provpunkterna, detta 
baserades på att sonderingshålet var torrt vid undersökningstillfället. 
Grundvattnets lokala flödesriktning är osäker, men bedöms i enlighet med 
topografin ske mot nordost. 

 

Natur och kultur  
Rockneby är en mindre tätort belägen i ett jordbrukslandskap. Genom 
orten går Bäckeboåsen, vilken även planområdet är beläget på. I och 
runt samhället finns flera gamla lövträd, främst ek. Runt orten rinner 
Snärjebäcken och Torsbäcken som sedan sammanstrålar i sydöst och 
tillsammans bildar Ryssbyån.  
 
Rockneby är rikt på fornlämningar, här finns ett stort antal boplatser 
från stenåldern och bronsåldersrösen, samt ett flertal järnåldersgravar. 
En arkeologisk undersökning gjordes av Kalmar läns museum 1998 
men inget av antikvariskt intresse påträffades inom planområdet. 
Fornlämningar i form av en boplats (utan synlig anläggning) från 
stenåldern finns dock norr om den tänkta bebyggelsen. 
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Fast fornlämningsområde norr om planområdet. 
 
Rockneby är en av fem byar som växte upp runt Ryssby kyrka under 
medeltiden. Rockneby omnämns i skrift för första gången år 1312. Den 
medeltida kyrkan ersattes på 1750-talet men brann sedan ner 2001.  

Knapegården, vars ägor gränsar mot planområdet österut är en gammal 
frälsegård med anor från 1500-talet.  Gården ska ha tillhört Gustav Vasa och 
har därefter haft flera framstående ägare. Under 1700-talet utvidgades gården 
och byggdes om och till. I huvudbyggnaden finns spår från gårdens storhetstid 
i form av takmålningar från 1600-tal. Konstnären Nils Kreuger har också målat 
flera konstverk med landskapsmotiv från omgivningarna då han vistades i sin 
hustrus barndomshem, Knapegården, i slutet av 1880-talet.  
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De två alléerna upp till Knapegården, den södra till höger i bild 

 

Under 1800-talet uppodlades mycket av marken till åker och från 1900-talet 
och framåt har gården ägts och förvaltats av framgångsrika lantbrukare.  

Två alléer finns i öster av planområdet som leder upp till huvudbyggnaden från 
Ryssbyvägen och ansluter till planområdet i söder. Den södra allén är välvuxen 
och utgör ett värdefullt kulturhistoriskt landskapselement, vilket kommunen 
anser att den även fortsättningsvis bör göra. Alléträdens stammar är placerade 
utanför planområdet men trädkronorna sträcker sig in över planområdet. Den 
andra allén består av blandade träslag som står placerade med ojämna 
mellanrum. Ett av alléträden befinner sig innanför planområdet i nordöst.  

Planområdet utgörs idag av naturmark, tidigare har här funnits 
ekonomibyggnader för jordbruksändamål, men dessa är idag rivna och mindre 
rester av husgrunder finns kvar. En större ek, med bevarandevärde står i den 
östra delen av planområdet, se bild på nästa sida. Utöver allén och den stora 
eken bedöms det inte finnas några höga naturvärden som behöver skyddas.  
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Värdefull ek inom planområdet  

 

Bebyggelse  
I Rockneby finns en blandning av bebyggelse från olika åldrar och i olika 
byggnadsstilar. Huvudsakligen har byggnaderna landsbygds- och bykaraktär, 
även om det också finns gaturelaterad bebyggelse längs Ryssbyvägen. 
Bebyggelsen utmed Ryssbyvägen utgörs i huvudsak av 1,5 & 2-planshus.  
Friliggande villor utgör den största delen av bostadsbebyggelsen med ca 93 % 
och kedjehus 2 %. Endast ca 5 % av bebyggelsen utgörs av någon form av 
flerfamiljshus.  

 

Bostadsbebyggelsen som angränsar till planområdet 
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Tillgänglighet och infrastruktur  
Rockneby ligger beläget väster om E22 som erbjuder kommunikationer norr 
och söderut. Planområdet ligger utmed Ryssbyvägen som idag är en statlig väg. 
Ryssbyvägen är en huvudled som sträcker sig nordväst genom Rockneby. Idag 
finns två infarter från Ryssbyvägen till fastigheten Dampehammar 1:63, en i 
norr och en i söder. Den norra används av boende på fastigheten Knapegården 
1:27, men saknar några skriftliga avtal för detta. Infarten bedöms inte vara 
trafiksäker då sikten är skymd på grund av den kurva som finns på 
Ryssbyvägen strax norr om infarten. Den södra vägen passerar genom 
fastigheten Knapegården 2:1, vilken även använder den som infart till sin 
fastighet.  

 
Infarter till fastigheten Dampehammar 1:63, markerat med rosa/röda cirklar 

 

Utmed Ryssbyvägen finns en separat gång- och cykelväg som leder mellan 
sydöstra Rockneby till nordöstra Rockneby, se bild nedan. Gång- och 
cykelvägen innebär att oskyddade trafikanter slipper trängas med trafik på den 
smala Ryssbyvägen. I söder går gång- och cykelvägen parallellt utmed 
Ryssbyvägen på fastigheten Knapegården 2:1 och svänger sedan in på 
fastigheten Dampehammar 1:63 där den sedan flertalet meter in fortsätter 
parallellt med Ryssbyvägen åter på fastigheten Knapegården 2:1. Ett PM för 
gång- och cykeltrafik har tagits fram för att utreda dess betydelse.  
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Gång- och cykelväg markerat i lila 

 

Från Ryssbyvägen ansluter Terminalvägen som leder västerut i Rockneby. 
Terminalvägen omfattas av byggnadsplanen från 1959 vilket innebär att vägen 
har enskilt huvudmannaskap. Då förvaltningen av vägen inte är formellt 
ordnad, men underhålls av kommunen genom tidigare åtagande, tas hela 
Terminalvägen med i denna detaljplan. Det innebär att kommunen även 
formellt blir huvudman för vägen.  

Kommunen önskar även att förbättra den nuvarande trafiksituationen i 
korsningspunkten Terminalvägen/Ryssbyvägen som inte anses vara trafiksäker 
på grund av den vida utfarten, se bild nedan. De stora vägytorna inbjuder till 
höga hastigheter i kurvan och en osäkerhet kring hur trafikanter ska förhålla sig 
till den stora ytan i korsningen.  

Korsningen Terminalvägen/Ryssbyvägen 
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Utmed Ryssbyvägen finns en säkerhetszon på 2-3 meter från vägkant där inga 
oeftergivliga föremål får placeras. Det finns även ett byggnadsfritt 
avstånd/tillståndspliktig zon på 12 meter från vägkant, se karta nedan.  

 
Skyddsavstånd och bebyggelsefritt avstånd från väg 

 

Service  
Till och från Rockneby går flertalet landsbygdsbussar. Majoriteten av dessa 
stannar vid busshållplatsen vid E22, runt 500m till 1 km från Rockneby 
centrum. Vid Rockneby E22 stannar buss 160 Västervik-Kalmar och 161 
Oskarshamn-Kalmar som erbjuder turer mellan kl. 5.00–23.30. Det finns även 
någon senare tur som varierar beroende på dag. Bussarna har tillsammans en 
turtäthet på högst 30 min mellan 6.30 och 19.30. Mellan 6.30–7.30 samt 14-17 
finns en högre turtäthet på ungefär 15-25 min beroende på riktning och 
tidpunkt. Under helger finns en turtäthet på ungefär 60 min mellan 5.30–23.30. 
Andra kommunikationer med en mindre god turtäthet erbjuds av buss 170 
Rockneby - Revsudden, 447 Rockneby - Ormestorp, 447 Kåremo och 
Kalmarssundsskolan, samt buss 452 som går mellan Rockneby skola och 
Läckeby centrum/skola. Flertalet av dessa turer är anpassade efter skolans tider 
och går endast på vardagar.   

Rockneby erbjuder ett visst serviceutbud. I orten finns en matbutik, två caféer, 
ett bageri, samt några verksamheter och butiker med detaljhandel. Matbutiken 
ligger i nära anslutning till planområdet. 300 m från planområdet finns 
Rocknebyskolan med grundskola för årskurs 1-6 och lite längre bort förskolan 
Rockneby som innefattar tre förskolor. För utövning av fritidsaktiviteter finns 
Dampevallens idrottsplats, sporthall, hockey/skaterink, en mindre 
motionsslinga och allaktivitetshus. Runtom i Rockneby finns flertalet mindre 
lekplatser. 
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Mataffär i närhet till planområdet. 

 

Teknisk försörjning  
Rockneby omfattas av verksamhetsområde för vatten och spillvatten men ej 
för dagvatten. Inom planområdet finns ledningar för VA, el, fiber, tele samt 
flera kabelskåp. En av teleledningarna som går över fastigheten Dampehammar 
1:63 är ej i bruk längre. Det finns även ledningar som tillhör Trafikverket, dessa 
har ett osäkert läge som eventuellt behöver utredas vid byggnation.  

 

 
Befintliga ledningar i rosa 
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Störning och risk  
 

Buller 
Genom Rockneby passerar tågtrafik som skulle kunna ge upphov till ett visst 
buller. Ryssbyvägen som passerar genom planområdet är en trafikerad 
huvudled som även den kan ge upphov till trafikbuller. En bullerutredning för 
att utreda lämpligheten för uppförandet av bostäder på fastigheten 
Dampehammar 1:63 har därför utförts. Ljudnivåer från trafik regleras från och 
med 2015 i förordningen (2015:216) om trafikbuller. I förordningen anges att 
60 dBA inte bör överskridas vid en bostadsbyggnads fasad eller 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå/70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden.  

 
Markradon 
Utifrån antaganden i den översiktliga miljögeotekniska utredningen från 2011 
har marken nivåer som medför att marken inom planområdet kan klassificeras 
som hög-radonmark.  

 

Markföroreningar  
En översiktlig miljögeoteknisk utredning genomfördes 2011 (Sweco). På den 
undersökta fastigheten har det bedrivits jordbruk. Vid den miljögeotekniska 
undersökningen har jord provtagits för att utreda eventuella åtgärsbehov. 

 
Dagvatten  
Planområdet omfattas som tidigare nämnts inte av kommunalt 
verksamhetsområde för dagvatten. En dagvattenutredning har genomförts för 
att undersöka möjligheten att uppföra bostäder på Dampehammar 1:63.  

De geotekniska förutsättningarna bedöms vara goda såväl när det gäller 
genomsläpplighet som erforderligt avstånd till grundvatten. Det kan dock vara 
svårt att fördröja dagvatten på vissa ställen inom området eftersom marken 
delvis består av fyllning och det kan finnas block, betongfundament och annat 
som medför att åtgärder kan krävas. En grov skyfallskartering gjord med 
programmet SCALGO live visar att vatten från området ovan Ryssbyvägen inte 
rinner över området utan vidare söder om planområdet, se bild nedan. 
Topografin inom området innebär ett naturligt fall åt nordöst, bort från 
Ryssbyvägen. Området ligger inom avrinningsområdet för 
Snärjebäcken/Ryssbyån som är en beslutad vattenförekomst (SE629893-
153296). Primär recipient för dagvatten är mark och grundvatten 
(Kalmarsundskustens sandstensformation). Dagvatten från gång- och 
cykelvägar avvattnas i intilliggande diken och infiltreras därefter i mark. 
Dagvatten på Terminalvägen avvattnas i diken vid sidan av vägen, samt till 
perkolationsbrunnar på Västra Dampevägen. Det finns idag inga kända 
problem kring hanteringen av dagvatten på Terminalvägen. Avvattning av 
Ryssbyvägen sker i intilliggande mark.  
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Skyfallsanalys utförd med Programmet SCALGO live 
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Planförslag 
Planförslaget innefattar ny bostadsbebyggelse i centrala Rockneby i form av 
flerbostadshus och eventuellt radhus. Det innefattar även förändrade 
markägoförhållanden och huvudmannaskap, samt nya trafiksäkra korsningar. 

 

Ändrade mark- och vattenförhållanden  
För Terminalvägen och Ryssbyvägen innebär detaljplanens genomförande inga 
förändringar gällande höjdförhållanden eller massor. Däremot minskas vägytan 
i korsningen Terminalvägen/Ryssbyvägen vilket innebär att asfalt kommer att 
rivas upp för att istället bli tomtmark. För gång- och cykelvägarna på 
Knapegården 2:1 innebär detaljplanens genomförande mycket små 
förändringar av dess dragning. Inom Dampehammar 1:63 dras sträckningen 
för gång- och cykelvägen delvis om, se bild ovan.  

Inom fastigheten Dampehammar 1:63 innebär detaljplanens genomförande att 
förändringar i massförhållande och topografi kommer att ske i samband med 
byggnation. Vid uppförande av byggda element behöver organiskt material 
grävas ur. Sand och morän beskrivs i utredningen utgöra övriga jordlager vilket 
kan innebära goda byggförutsättningar. Inom området kan det även finnas 
flertalet block enligt den markgeotekniska utredningen som kan påverka 
byggnation lokalt. Även den husgrund som finns i den norra delen av planen 
kan behöva åtgärdas. Utifrån den översiktliga miljötekniska utredningen är 
merpartern av massorna troligtvis användbara inom exploateringsområdet. 
Troligtvis innebär exploateringen sammanlagt ett underskott av massor, vilket 
får undersökas vidare under detaljprojekteringen vid senare skede. 
Grundvattennivån bedöms inte påverkas under detaljplanens genomförande.  

 

Natur och kultur  
Rockneby har som tidigare beskrivet en lång historia som lantbruksort med 
fornlämningar och kulturhistoriska värden. Genom detaljplanen skyddas de två 
alléerna, samt den större ek som finns inom planområdet.  

 

Ny bebyggelse  
Genom detaljplanen ges möjlighet för uppförandet av bostäder i form av 
lägenheter och/eller radhus på fastigheten Dampehammar 1:63. Det tillåtna 
våningsantalet har anpassats efter den intilliggande villabebyggelsen. Närmst 
Ryssbyvägen möjliggör detaljplanen för flerbostadshus eller radhus om högst 
två våningar. Mot åkern möjliggörs för flerbostadshus eller radhus om högst 
tre våningar. På grund av markens sluttande terräng begränsas byggnadernas 
höjd till att bli ungefär samma från markens nollplan, se sektion nedan. 
Bostadsparkering föreslås anläggas sydöst om den nya kommunala gatan. 
Möjlighet att angöra miljöhus/UWS finns genom en bred infartsväg och 
vändplan. Även utrymme för cykelparkeringar finns. 
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Föreslagen bebyggelse situationsplan 

 

Sektion över föreslagen bebyggelse 

 

Tillgänglighet och infrastruktur  
En ny infart till fastigheten Dampehammar 1:63 från Ryssbyvägen planeras. 
Ansökan har skickats till Trafikverket och fått ett preliminärt godkännande.  
Infarten placeras i korsningen Enehagsgatan/Ryssbyvägen, vilket skapar en 
fyrvägskorsning, se bild på nästa sida. Den nya gatan blir en kommunal 
återvändsgata med en vändzon anpassad för tunga fordon (LBn med backning 
& LOS utan backning). Parkeringsförbud föreslås på den nya gatan. Den norra 
infarten på fastigheten stängs då den inte anses vara trafiksäker. Boende på 
Knapegården 1:27 får en ny anslutning till sin fastighet via den nya kommunala 
gatan. Infarten i söder på fastigheten Knapegården 2:1 fortsätter att vara infart 
för Knapegården men ansluts inte till fastigheten Dampehammar 1:63. För ny 
bebyggelse på fastigheten Dampehammar 1:63 ska kommunens gällande 
riktlinjer angående parkeringsnormer efterföljas.  
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Framtida infarter från Ryssbyvägen 

I enlighet med PM för gång- och cykeltrafik bedöms gång- och cykelvägen, 
som passerar genom Dampehammar 1:63 och Knapegården 2:1, som 
betydelsefull för orten med hänsyn till trafiksäkerhet och befintlig infrastruktur. 
I samband med gång- och cykelvägen behövs även tillhörande markremsa 
österut för avvattning och skötsel av gång- och cykelväg. I den norra delen 
inkluderas även ett mindre skogsparti där en naturlig ägoslagsgräns skiljer 
mellan skog och åkermark. Mindre justeringar av sträckningen för gång- och 
cykelvägen görs för att anpassas till nya vägar och fastighetsgräns, samt öka 
genheten, se bild nedan.  

Ny sträckning gc-väg i grönt.  



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning   

Datum Ärendebeteckning  
Upprättad 2020-03-26 2018-1550  24(41) 
   

 
 
Korsningen Terminalvägen/Ryssbyvägen får en ny trafiksäker utformning. De 
överdimensionerade vägytorna i korsningen minskas. En del av ytan på norra 
sidan om utfarten blir bostadsändamål vilket ökar avståndet mellan byggnad 
och gata. Marken med bostadsändamål fastighetsregleras till Knapegården 1:20. 

    

 
Illustration över ny utformning av korsning Terminalvägen/Ryssbyvägen 

 

Ny service  
Den nya bostadsbebyggelsen är centralt beläget i Rockneby vilket ger korta 
avstånd till befintlig service på orten. Närheten till mataffären ger god 
tillgänglighet för exempelvis äldre.  

 

Förändring av teknisk försörjning  
Detaljplanens genomförande innebär viss påverkan på befintliga ledningar. Ett 
kabelskåp behöver flyttas med tillhörande elledningar på fastigheten 
Dampehammar 1:63. Befintlig elledning som sträcker sig över planområdet 
behöver även läggas om i ny sträckning. Nya anslutningar till VA, el etc. utreds 
vidare vid genomförandet. Utrymme för en transformatorstation på 
Dampehammar 1:63 möjliggörs även genom detaljplanen. Påverkan på 
elledningar kan även ske i korsningen Terminalvägen/Ryssbyvägen där delar av 
vägytan blir tomtmark. Vid behov kan ledningen behöva grävas ner på ett 
större djup. 

 

Behov av åtgärd mot störning och risk  
 

Buller 
Ljudnivåer för väg och tågtrafik har utretts på fastigheten Dampehammar 1:63 
för att avgöra lämpligheten för uppförandet av bostäder. Utredningen visar att 
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ljudnivån för samtliga föreslagna nya bostadshus i planområdet underskrider 60 
dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad och därmed erhålls riktvärdet för ljudnivå 
vid bostadsfasad. Riktvärdet 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) 
maximal ljudnivå för uteplats erhålls förutsatt att en minst en uteplats inom 
boningstomten uppförs där 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids. För 
bostadshus som är placerade utmed Ryssbyvägen gäller därmed att en uteplats 
även bör finnas norr om bostadshuset där riktvärdet för uteplats uppfylls. 

Den användningsyta för bostadsändamål som tillkommer på fastigheten 
Knapegården 2:1 i och med detaljplanen möjliggör inte för någon ny 
bebyggelse. Istället skapas ett större avstånd mellan trafik och bostad. 
Detaljplanens genomförande innebär inte heller någon ökad trafikbelastning 
för Terminalvägen. Bedömningen görs därför att det inte behöver göras någon 
utredning av bullersituationen.    

 

Markradon 
Eftersom marken klassificeras som högradonmark ska byggnaders 
grundkonstruktion utföras radonsäkert. 

 

Markföroreningar  
Eftersom fastigheten Dampehammar 1:63 föreslås planläggas för bostäder 
anses Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM) 
vara tillämpbar. Analyserna visar inte på några föroreningar med halter 
överskridande riktvärdena för KM. Förekomsten av metaller är i nivå med 
naturliga bakgrundshalter. Förekomst av PAH och spår av bekämpningsmedel 
noteras men i mycket låga halter. Undersökningen visar därmed att det inte 
föreligger några åtgärdsbehov inom fastigheten beroende på föroreningar i 
jord. För mark på Terminalvägen som omvandlas från gata till bostadsmark på 
fastigheten Knapegården 1:20 tillämpas också Naturvårdsverkets generella 
riktvärde för känslig markanvändning (KM). Det finns inga misstankar om 
föroreningar, men markprover kommer att tas efter samrådsskedet för att 
säkerställa att marken inte överstiger det antagna riktvärdet. Övrig mark inom 
planområdet utmed Terminalvägen är idag befintlig tomtmark och provtagning 
bedöms därför ej behövas.   

 

Magnetfält 
På den blivande tomtmarken till Knapegården 1:20 går en elledning och där-
med magnetfält. Enligt försiktighetsprincipen bör inte bostäder placeras i om-
råden där magnetfälten kan vara förhöjda. Det är inte heller lämpligt att placera 
anordningar som exempelvis uteplats eller sandlåda ovanpå ledningen som 
innebär att människor vistas på platsen under en längre tid. I och med att tom-
ten utökas hamnar ledningen på tomtmark. I plankartan regleras att marken 
ovan ledningen ej får bebyggas. Kommunen bedömer att det inte är sannolikt 
att ägaren till fastigheten placerar en s ovanpå ledningen, eftersom det finns 
bättre platser för detta på den stora fastigheten. 
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Dagvatten 
Eftersom planområdet har goda förutsättningar gällande infiltration, 
genomsläpplighet och erforderligt avstånd till grundvatten, anses det inte 
finnas ett behov av att lösa dagvatten i större sammanhang genom att inrätta 
kommunalt verksamhetsområde. Inom fastigheten Dampehammar 1:63 finns 
varken instängda lågpunkter eller befintliga anslutningspunkter som kräver att 
speciella ytor reserveras för dagvatten. I plankartan regleras att minst 30 % av 
tomtmarken ska bestå av infiltrerbar mark, vilket säkerställer en god 
infiltration. Nedan visas ett förslag på hur detta kan genomföras.  

 

 
Åtgärdsförslag för hantering av dagvatten 

 

För hantering av dagvatten vid större skyfall från den nya kommunala gatan 
har kommunen gjort en förprojektering av ett öppet dagvattenmagasin. 
Magasinet regleras även i plankartan. 

Förprojektering av ny gata och dagvattenfördröjning 
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Då området Dampehammar 1:63 exploateras är det oundvikligt att det sker en 
ökad belastning till mark och till viss del grundvatten. Fastläggning sker i mark 
och ingen påverkan sker på någon vattenförekomst. För att minska 
föroreningar i dagvatten rekommenderas god byggnadsteknik med bra 
materialval och begränsad trafik. Utbyggnaden av detaljplanen försämrar inte 
möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen för grundvattenförekomsten. 

Terminalvägen, Ryssbyvägen och gång- och cykelvägarna tillför ingen ny 
belastning och därför föreslås ingen förändring av den nuvarande 
dagvattenhanteringen som fördröjs i mark i intilliggande diken.   
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Beskrivning av planbestämmelser  

 
 

 

  

Plankarta 

Inzoomning plankarta, korsning Terminalvägen/Ryssbyvägen 
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Allmän platsmark 
Användningsbestämmelser 

NATUR  Befintlig naturmark som bevaras 

GATA  Ryssbyvägen, statlig väg 

Terminalvägen, kommunal gata med ny 
utformning av utfart 

Ny kommunal gata på Dampehammar 1:63 

 

GÅNGCYKEL Kombinerad gång- och cykelväg 

 

Utformningsbestämmelser 

Dagvatten  Marken är avsedd för fördröjning av dagvatten 

 

Kvartersmark 
Användningsbestämmelser 

B Bostäder 

E1 Transformatorstation  

 

Utformningsbestämmelser 

Omfattning 

Marken får inte förses med byggnad. 

e1 Största byggnadsarea i % av fastighetsarean inom 
användningsområdet. Byggnader regleras efter den omfattning som 
anses vara lämpligt. 

 

Utformning 

f1  Endast flerbostadshus eller radhus. Tillför fler bostadsformer i 
Rockneby som har en majoritet av villor. 

Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan. 
Byggnadernas nockhöjd regleras till den omkringliggande 
bebyggelsens skala.  

Minsta takvinkel är angivet värde i grader.  

 

Markens anordnande och vegetation 

n1 Skyddsvärt träd. Träd med särskilt värde som ska bevaras. 

 

27,0 
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Utfart 

 Utfartsförbud. Förbjuder möjligheten till utfart där det inte bedöms 
vara trafiksäkert. 

Utförande 

b1 Minst 30 % av marken ska vara genomsläpplig. Bestämmelsen 
bibehåller en god infiltration av dagvatten inom området.  

 

Störningsskydd 

m1 Om en bostad har en eller flera uteplatser ska minst en av dessa 
ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal 
ljudnivå.   

 

Administrativa bestämmelser 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark; gata, gång och cykel, samt 
natur. Ryssbyvägen är idag ett undantag då det är en statlig väg.  

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år efter att planen vunnit laga kraft.  

 

Markreservat för allmännyttiga ändamål 
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

 

Ändrad lovplikt 

Marklov krävs även för påverkan av utpekade skyddsvärda träd.  
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Genomförande och konsekvenser 
 

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i 
enlighet med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under 
genomförandetiden kan fastighetsägarna ha rätt till ersättning av kommunen. 

 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det 
innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden. 
Undantag är Ryssbyvägen som är en statlig väg. 

 

Regler och tillstånd 
Marklov krävs för ändringar av markens topografi. 

Besiktning av nya/förändrade anslutningsvägar mot Ryssbyvägen krävs och 
ansöks hos Trafikverket. 

 

Etapputbyggnad 
De tillkommande byggrätterna i detaljplanen byggs av samma exploatör, 
troligtvis i en etapp. De kommunala anläggningarna byggs ut i en etapp efter 
det att detaljplanen vunnit laga kraft och marken sålts till en exploatör. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 
Allmänt 
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet. Förändringarna 
framgår av tabell och karta nedan.  

Fastighetsregleringarna genomförs i första hand med överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan fastighetsägarna som grund. Detsamma gäller inrät-
tande av gemensamhetsanläggningar och bildande av ledningsrätter. Ansökan 
om lantmäteriförrättning görs hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. 

Mark för allmän plats enligt detaljplanen har kommunen både rättighet och 
skyldighet att lösa in, eftersom kommunen är huvudman för allmän plats inom 
planområdet. Detta genomförs enklast genom att marken överförs genom fas-
tighetsreglering i en lantmäteriförrättning. I första hand tas besluten om fastig-
hetsreglering med stöd av överenskommelser mellan kommunen och berörda 
markägare. I överenskommelserna regleras även vilken ersättning som kom-
munen ska betala till fastighetsägarna, när det är aktuellt. Finns det ingen över-
enskommelse, beslutar lantmäterimyndigheten om marköverföring och ersätt-



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning   

Datum Ärendebeteckning  
Upprättad 2020-03-26 2018-1550  32(41) 
   

 
 
ningar enligt lagregler och praxis.  (Alternativet till lantmäteriförrättning är att 
inlösen enligt plan- och bygglagen beslutas efter en process i domstol.) 

 

Fastighetsbildning 
I tabellen nedan framgår tillsammans med en karta vilka fastighetsrättsliga åt-
gärder detaljplanen medför för de berörda fastigheterna och ledningshavarna. 
Ungefärliga arealer för de beskrivna ytorna framgår av en särskild tabell. 

Fastighet Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Dampehammar 
1:63 

Från Knapegården 2:1 ska område 1, 3, 5 och 10 överfö-
ras till Dampehammar 1:63. 

Från Dampehammar 1:63 kan område 11 avstyckas till en 
eller flera fastigheter. 

Från Dampehammar 1:63 kan område 9 och 10 avstyckas 
till en ny fastighet eller så kan området upplåtas med led-
ningsrätt. 

Från Knapegården s:1 ska område 4 överföras till Dam-
pehammar 1:63. 

Från Knapegården 1:2 ska område 12 och 13 överföras till 
Dampehammar 1:63. 

Ny ledningsrätt ska bildas för u-område inom Dampe-
hammar 1:63s nybildade fastighet/-er. 

Knapegården 2:1 Från Knapegården 2:1 ska område 1, 3, 5 och 10 överfö-
ras till Dampehammar 1:63. 

Från Knapegården 2:1 ska område 6 överföras till Knape-
gården 1:20. 

Från Knapegården 2:1 ska område 7 överföras till Knape-
gården 1:60 

Från Knapegården 2:1 ska område 8 överföras till Knape-
gården 1:16. 

Knapegården s:1 Från Knapegården s:1 ska område 4 överföras till Dam-
pehammar 1:63. 

Knapegården 1:20 Från Knapegården 2:1 ska område 6 överföras till Knape-
gården 1:20. Ny ledningsrätt ska bildas inom u-område. 

Knapegården 1:60 Från Knapegården 2:1 ska område 7 överföras till Knape-
gården 1:60. 

Knapegården 1:16 Från Knapegården 2:1 ska område 8 överföras till Knape-
gården 1:60. 

Knapegården 1:2 Från Knapegården 1:2 ska område 12 och 13 överföras till 
Dampehammar 1:63. 
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Gemensamhetsanläggning  
För gemensamma anordningar kan gemensamhetsanläggningar bildas om fler 
än en fastighet bildas och det uppstår gemensamma behov. 

 

Fastighetsindelningsbestämmelser 
Kommunen bedömer inte att några fastighetsindelningsbestämmelser behövs 
för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan sådana 
bestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan även under genom-
förandetiden. 

 

 
Karta som tillsammans med tabellen ovan visar detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser 
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Områdenas arealer ungefärligt angivna efter grafisk tolkning 

 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
Under planarbetet har översiktliga utredningar tagits fram. Vid genomförandet 
kan det komma att krävas mer detaljerade utredningar för byggnation inom 
kvartersmark, exempelvis geoteknisk utredning. Fastighetsägare/exploatör 
ansvarar för dessa. 

 

Tekniska anläggningar 
I området tillskapas möjlighet att anlägga en mindre transformatorstation för 
att försörja tillkommande bebyggelse. Ny placering av elskåp med tillhörande 
ledningar behöver undersökas närmre under genomförandet. Om flytt eller 
nedgrävning av ledning behövs i korsning Terminalvägen/Ryssbyvägen avgörs 
likaså under genomförandet av detaljplanen.   

Förprojekteringar har under detaljplanearbetet tagits fram för ny gata med 
kommunalt huvudmannaskap, samt för ny utformning av korsning 
Terminalvägen/Ryssbyvägen. I anslutning till ny kommunal gata finns även 
förprojektering av ett öppet dagvattenmagasin för infiltration.  

 
Ekonomiska frågor 
 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Framtagandet av detaljplanen och utbyggandet av allmänna platser bekostas av 
kommunen som sedan får intäkter i form av försäljning av mark.  
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Kostnader 
Kommunen får en kostnad för framtagandet av detaljplanen. I genomförandet 
av planen uppstår kostnader för utförandet av allmänna anläggningar så som 
gata och gång- och cykelväg. Kommunen får också en kostnad för anläggande 
av ny infart till Knapegården 1:27 som ersättning för den som stängs. 

Kostnad för lantmäteriförrättningar och inlösen av allmän platsmark 
uppkommer också.  

 
Intäkter 
Kommunen får intäkter vid försäljning av byggbar mark. 

 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och 
rättighetshavare 
 

Kostnader 
Kostnad uppstår för ägaren av Knapegården 1:20 om denne väljer att köpa den 
del av nuvarande vägmark som planläggs som kvartersmark bostad.  

Kostnad kan uppstå för EON för nedgrävning eller flytt av den ledning som 
går under nuvarande vägmark som planläggs som kvartersmark bostad. 
Kostnad kan också uppstå för att säkra rättigheter för befintliga ledningar.  

 

Intäkter 
Ägaren av Knapegården 2:1 får intäkt i form av ersättning för den mark som 
kommunen löser in i samband med att den blir allmän platsmark. Intäkt kan 
också uppkomma för den del av fastigheten som tidigare varit gata men nu blir 
kvartersmark med bostadsändamål. 

Ägaren av Knapegården 1:2 får intäkt i form av ersättning för den mark som 
kommunen löser in i samband med att den blir allmän platsmark. 

 

Inlösen 
Ägaren av Knapegården 2:1 har rätt till inlösen av den gatumark som tidigare 
varit allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap som nu blir allmän 
platsmark med kommunalt huvudmannaskap samt den cykelväg som tidigare 
varit icke-planlagd mark men nu blir allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap.  

Ägaren av Knapegården 1:2 har rätt till inlösen av den gatumark som tidigare 
varit allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap som nu blir allmän 
platsmark med kommunalt huvudmannaskap. 
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Ersättning för marköverlåtelser 
Ersättning för nödvändiga marköverlåtelser bestäms i överenskommelse med 
berörd fastighetsägare eller av lantmäterimyndigheten i en 
lantmäteriförrättning.  

 

Planavgift 
Planavgift ska inte utgå vid bygglov, eftersom plankostnaden regleras i ett 
särskilt avtal. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 
Strategisk miljöbedömning  
När en plan upprättas eller ändras ska kommunen enligt Miljöbalken 6 kap 5 § 
genom en undersökning bedöma om planens genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Om planens genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan, ska en strategisk miljöbedömning göras 
enligt Miljöbalken 6 kap 3 § och 9 §. En miljökonsekvensbeskrivning skall då 
upprättas i enlighet med Miljöbalken 6 kap 11 §.    

 

Undersökning 
Kommunen har gjort en undersökning och i den bedömt att genomförandet av 
detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i 
planbeskrivningen. 

 

Sociala konsekvenser 
Detaljplanen innebär ett tillskott av flerfamiljshus och eventuellt radhus som 
bidrar till en mer jämn fördelning av upplåtelseformer i Rockneby. Planen kan 
därmed göra det möjligt för exempelvis äldre som behöver flytta från sitt hus 
men vill bo kvar på orten att kunna bo kvar, eller för andra hushåll med 
ändrade familjeförhållanden. Den centrala placeringen innebär närhet och 
tillgänglighet till servicen på orten, exempelvis till mataffären som ligger inom 
100 m från planområdet.  

 

Mark- och vattenförhållanden 
Inom fastigheten Dampehammar 1:63 innebär detaljplanen förändringar i 
massförhållandena och topografi. Utifrån den översiktliga miljötekniska 
utredningen är merpartern av massorna troligtvis användbara inom 
exploateringsområdet. Troligtvis innebär exploateringen sammanfattningsvis 
ett underskott av massor, men får undersökas vidare under detaljprojekteringen 
vid senare skede. Grundvattennivån kommer inte att påverkas under 
detaljplanens genomförande. För övriga fastigheter sker inga större 
förändringar gällande mark och vatten. 
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Natur och kultur 
Detaljplanens genomförande innebär ingen direkt påverkan på fornlämningar 
eller andra kulturhistoriska värden som finns i anslutning till planområdet. 
Alléerna upp till Knapegården som bedöms vara kulturhistoriskt viktiga 
landskapselement kommer att skyddas genom planen. Marken intill den södra 
allén kommer genom detaljplanen att skyddas från byggnader för att dessa ska 
ha möjlighet att växa utan påverkan på rötter. Det alléträd som finns inom 
planområdet från den södra allén, samt en större ek skyddas genom marklov 
och skyddsbestämmelse. Detaljplanens genomförande innebär att delar av 
marken omvandlas från natur till tomtmark vilket innebär att flertalet mindre 
träd och buskage behöver tas ner inom planområdet för att möjliggöra 
exploatering. Enligt kommunens bedömning antas dessa inte ha särskilt värde. 
En del av marken kommer däremot att omvandlas från grusväg till naturmark i 
norra delen mot fastigheten Knapegården 1:27. 

 

Bebyggelse 
Genom uppförande av det nya flerbostadshuset skapas en inramning av 
Ryssbyvägen, vilket kan förstärka intrycket av att befinna sig i de centrala 
delarna av Rockneby. Detaljplanen möjliggör en bebyggelse som kan ha en 
något högre exploateringsgrad än den intilliggande villabebyggelsen.  

 

Tillgänglighet och infrastruktur 
Genom detaljplanen säkras tillgången till samhällsnyttiga vägar och gång- och 
cykelvägar. Att bibehålla gång- och cykelvägen innebär att oskyddade gång- 
och cykeltrafikanter säkert kan ta sig till de nordöstra delarna av Rockneby. 
Detaljplanens genomförande innebär även att korsningen 
Ryssbyvägen/Terminalvägen, samt ut-/infart från Dampehammar 1:63 kan 
utformas trafiksäkert. 

 

Service 
Detaljplanen ger förutsättningar för bebyggelse i centrumnära läge i Rockneby 
men bidrar i sig inte till någon service som inte gäller infrastruktur. Närhet och 
tillgång till service kan däremot skapa trygghet för boende.  

 

Teknisk försörjning  
Detaljplanens genomförande innebär viss påverkan på befintliga ledningar. 
Inom fastigheten Dampehammar 1:63 innebär en exploatering att flytt av 
befintlig serviceledning behövs. Ett elskåp med tillhörande ledningar behöver 
även flyttas samt eventuellt en troligtvis ytligt liggande ledning som kan 
påverkas vid förändring av markyta. Nya anslutningar behövs för ny 
bebyggelse. Påverkan på befintlig ledning kan även ske på ytligt liggande 
ledning i korsningen Terminalvägen/Ryssbyvägen. 
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Störning och risk 
Planens genomförande förväntas ge något ökad vägtrafik och därmed också 
något mer luftföroreningar. Utförd dagvattenutredningen visar på att 
detaljplanens genomförande inte har negativ påverkan på vattenförekomsten 
Snärjebäcken/Ryssbyån. Dock sker en ökad belastning till recipienten, i detta 
fall mark och till viss del grundvatten. Planens genomförande innebär att 
naturmark hårdgörs, vilket innebär att dagvatten behöver hanteras. Framtagen 
dagvattenutredning visar att den nuvarande fastigheten Dampehammar 1:63 
har kapacitet att hantera den ökade mängden dagvatten som tillkommer i 
samband med planens genomförande. Övriga fastigheter inom planområdet får 
ingen ökad belastning gällande dagvatten. Utförd bullerutredning visar på att 
det med är möjligt att bygga bostäder på det utpekade området. Utredningen 
visar även att uteplatser är möjliga att uppföra förutsatt att en minst en uteplats 
inom boningstomten uppförs där 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids. 
Sammantaget försvårar inte detaljplanen möjligheten att uppnå miljökvalitets-
normerna (MKN). 
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Tidigare ställningstaganden 
Överkommunala beslut 
 

Miljökvalitetsnormer 
Regeringen har fastställt riktlinjer för utomhusluft, omgivningsbuller (ej aktuellt 
i Kalmar) och vatten, dessa normer är huvudsakligen baserade på krav i EU-
direktiv och syftar till att skydda människors hälsa och miljön.  

 
Utomhusluft  
Miljökvalitetsnormer (MKN) gäller för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), arsenik, kadmium, 
nickel, bensen(a)pyren och ozon. I Kalmar genomfördes mätningar under 
2003-2004 vilka sammanställts av Kalmar läns luftvårdsförbund. MKN 
överskreds inte för något utsläpp. Dock överskreds de nationella miljömålen 
för exempelvis bensen.  

 

Vatten 
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört 
miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). 
Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer 
(=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och grundvatten. Målsättningen var att 
alla vattenförekomster skulle ha uppnått god status 2015. Eftersom det 
bedömts tekniskt omöjligt att uppnå statusen till 2015 har nytt mål satts att 
vattenförekomsterna senast år 2021 ska ha uppnått god ekologisk status. I 
förslaget till ny klassning inför perioden 2016-2021 föreslås fortsatt måttlig 
ekologisk status med en förlängd tidsfrist till 2027. Miljöproblemet bedöms 
främst vara övergödning. 

 

Översiktsplaner  
Översiktsplan Kalmar kommun 
I Översiktsplanen 2013 diskuteras fyra övergripande mål för Kalmars 
utveckling; en god livsmiljö, resurshushållande samhällsutveckling, en säker 
robust kommun och ett måttfullt stadsbyggande. Rockneby benämns som en 
mindre tätort där en gles och grön karaktär ska vårdas, samtidigt som en 
sammanhållen struktur eftersträvas med närhet till bostäder, arbetsplatser, 
grönområden och service. Detaljplanen innefattas i det område som pekas ut 
som bykärna i översiktsplanen. Liksom Översiktsplanens ambitioner med 
Rockneby eftersträvar detaljplanen att skapa en sammanhållen bebyggelse med 
närhet till samhällets målpunkter, samtidigt som en anpassad exploateringsgrad 
tillåts. I översiktsplanen önskas även en omgestaltning av Ryssbyvägen till en 
bygata.  
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Utklipp från Översiktsplanen 2013 

 

Planprogram 
År 2008 framarbetades ett planprogram för centrala Rockneby. I 
planprogrammet föreslås Dampehammar 1:63 att planläggas för äldrebostäder 
efter en markreservation som gjorts, se bild nedan.  

 
Utdrag från Planprogram 2008 

 
Vatten och avlopp - Tematiskt tillägg till översiktsplanen  
Punkter för en hållbar dagvattenhantering enligt VA-policyn i VA-planen anta-
gen av kommunfullmäktige den 25 januari 2016.  
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- Angrip föroreningskällorna.  

- Minska andelen hårdgjord yta vid exploatering utifrån platsens 
förutsättningar.  

- Öka andelen grönytor utifrån platsens förutsättningar för att skapa 
möjlighet för infiltration av dagvatten.  

- Lokalt omhändertagande av dagvatten där det är möjligt utifrån 
platsens förutsättningar.  

- Eftersträva öppen dagvattenhantering.  

- Rena dagvatten när det behövs.  

 

Om markförhållanden eller andra förutsättningar inte tillåter lokalt 
omhändertagande av dagvatten eller öppen dagvattenhantering får dagvattnet 
avledas i traditionella ledningar och vid behov renas på annan plats. Gällande 
VA- policyn har beaktats i utförd dagvattenutredning. 

 

Lägsta färdiga golvhöjd 

I Samhällsbyggnadsnämnden fattades 2012-12-19 beslut om riktlinjen att lägsta 
färdiga golvhöjd för bostäder ska vara belägen minst 2,65 meter över nollplanet 
utifrån det nationella höjdsystemet RH2000. Områden som får bebyggas inom 
detaljplaneområdet innefattar marknivåer över + 11,20 och berörs därför inte. 
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