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Planhandlingar 

 

Planhandlingarna består av: Till planen hör också: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning 

 Grundkarta 

 Undersökning av betydande miljöpå-
verkan (2020-11-17) 

 Utlåtande om kulturvärde och ändringar 
(2019-06-26)  

 Fastighetsförteckning  PM – dagvatten (2021-04-13) 

  PM – trafik (2020-11-17) 

  Markmiljöutredning (2021-01-11,       
reviderad 2021-08-12) 

 Bullerutredning (2020-12-16) 

 Volymstudie (2021-03-05)  

  

 

 

 

Medverkande tjänstepersoner 

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadskontoret på Kalmar kommun, i 
samråd med Kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kom-
mun. 

 

Lisa Wändesjö Daniela Edvinsson 
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Planområde markerat med vit linje 

 

Sammanfattning 
Planområdet omfattar två byggnader som tidigare tillhört Linnéuniversitetet, se bild 
nedan. Området är idag planlagt som skola. Byggnaderna planeras byggas om invän-
digt till bostäder, ca 70 lägenheter. Den östra byggnaden är en av Kalmars första arki-
tektritade representationsbyggnader från 1800-talet. I väster finns en påbyggnad från 
1990-talet som planeras byggas på med en våning. Norrgård är en del av en äldre 
parkmiljö med ett flertal skyddsvärda träd. 
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Inledning 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och redo-
visa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också redovisa 
eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planpro-
gram. 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 

Sökande vill förändra användningen på fastigheten Norrgård 4 från skola till bostä-
der. På fastigheten finns en äldre byggnad från 1800-talet i öster som under 90-talet 
byggdes ut med en ungefär lika stor byggnad i väster. Byggnaderna har fram till 
nyligen använts som undervisningslokaler av Linnéuniversitetet. Invändigt planeras 
byggnaderna att byggas om till cirka 70 lägenheter. Utbyggnaden från 90-talet plan-
eras byggas på med en våning. Boendeparkering och miljöhus/-sortering ska in-
rymmas på fastigheten. Gällande detaljplan anger användningen skola.  

Köpekontrakt upprättades mellan KIFAB och Glebes 2019. Framtagna ritningar 
visar på en omvandling av den äldre byggnaden till bostäder. Därefter gjordes en 
avstyckning av fastigheten Norrgård 1 och fastigheten Norrgård 4 som fastighetsre-
glerades i januari 2020 av Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. Kommunsty-
relsens planutskott beslutade 2020-04-14 att ge positivt planbesked för att pröva 
planläggning på Norrgård 4.  

 

Syfte med detaljplanen 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra området för bostäder och samtidigt bevara 
de kulturhistoriska värdena.   
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Plandata 

 
 

Planområdet avgränsas av ett grönområde i öst och fastighetsgräns i väst. I norr av-
gränsas området mot fastigheten Malmen 2:2. Planområdet är ca 1,4 ha stort. Fastig-
heten Norrgård 4 ägs av KIFAB AB. Fastigheten Malmen 2:2 ägs av kommunen. 
Norr om planområdet ligger Tingshuset och söder om planområdet ligger Axel 
Weüdelskolan (tidigare Högskolans Teknikum). Väster om planområdet ligger Kal-
mar sportcenter. 
 

Planförfarande och tidsplan 

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 förut-
sättningar under planprocessens gång inte föranleder omfattande revideringsarbete. 
Planens preliminära tidsplan: 

 

 

 

 

 

 

Detaljplanen befinner sig nu i antagandeskedet som är det tredje steget i planproces-
sen. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att justerat protokoll från sam-
hällsbyggnadsnämnden anslås på kommunens anslagstavla om inget överklagande 
inkommer. 

 

 

SAMRÅD 
4 KVARTALET  

2020 

GRANSKNING 
2 KVARTALET  

2021 

PLAN- 

FÖRSLAG 

ANTAGANDE 
3 KVARTALET  

2021 

LAGA  

KRAFT 
    

Synpunkter Synpunkter 
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Nuläge  
 

 

Planområde markerat med vit linje 

Markområdet är sedan tidigare bebyggt med ett antal sammanlänkande byggnader. 
Fram till nyligen har byggnaderna använts som undervisningslokaler för Linnéuniver-
sitetet. Universitetet har flyttat in i nya lokaler i hamnområdet i Kalmar och byggna-
derna inom planområdet står idag tomma.  

 

Översiktsplan 

Nu gällande översiktsplan från 2013 visar att en förtätning kan vara möjlig i hela in-
nerstaden som är markerad med orange cirkel på bilden. Röd prick visar planområ-
dets läge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur Översiktsplan ”Unika Kalmar” (Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2013)  
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Gällande detaljplan 

Fastigheten Norrgård 4 regleras genom detaljplan för ”del av Malmen 2:2 och Norr-
gård 1, 0880K-P96/06, lagakraftvunnen 1996”. Byggnaden på fastigheten är planlagd 
som Skola; S (ljusröd färg). Byggnaden anges även med beteckningen q ”Byggnaden 
får inte rivas. Ändring av byggnad får inte förvanska dess karaktär”. I och med denna 
detaljplans bestämmelse är byggnaden att betrakta som en ”särskilt kulturhistorisk 
värdefull byggnad” enligt Plan- och bygglagens benämning, PBL 8 kap 13§ som just 
säger att sådana byggnader inte får förvanskas. Förvanskningsförbudet är inget för-
ändringsförbud, det är de egenskaper som gör byggnaden särskilt värdefull som är 
skyddade. Ett flertal träd inom fastigheten pekas ut med bestämmelsen n ”Träd skall 
bevaras”. För byggnaden Norrgård 4 anges en högsta byggnadshöjd på 14,5–15 me-
ter. Den södra delen av aktuellt planområde (infartsvägen, tillhörande fastighet Mal-
men 2:2), är planlagt som y ”marken ska vara tillgänglig för utfart från E-område”, g 
”marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning” samt x ”marken skall 
vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik”. Öster om byggnaden på fastigheten 
Norrgård 4 ange området som ”ej parkering”. Övriga användningsplanbestämmelser 
som anges enligt detaljplanen är: Park (grön färg), E (blå färg, teknisk anläggning), 
GC-väg (gång- och cykelväg), L-GATA (gata som ingår i lokalnätet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gällande detaljplan 0880K-P96/06 

 

 

 

Planområde 
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Riksintressen 

Fastigheten berörs av riksintresse för Försvarsmakten och avser en höjdbegränsning 
av byggnader med hänsyn till Kalmar flygplats. 

 

Socioekonomiska förutsättningar 
Stadsdelen Malmen är främst bebyggd med flerbostadshus (lägenhetsbyggnader). 
Flerbostadshusen i området består av både hyres- och bostadsrätter. Malmen är ett 
område med flera stora arbetsgivare; Försäkringskassan, Regionförbundet, Socialför-
valtningen, Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan med mera. Arbetsplatserna till-
sammans med verksamheten vid Kalmar sportcenter och gymnasieskolorna gör att 
det är ett område som många rör sig igenom. Detta innebär att det är en levande 
stadsdel med folk i olika åldrar och med olika bakgrunder som vistas i området, 
främst dagtid. 

 

Grönstrukturplan 
Natur, parker och gröna stadsrum utgör tillsammans med sammanhängande rörelses-
tråk för rekreation (grönstråk) en grönstruktur. Här finns spridningsmöjligheter för 
växt- och djurliv, samt kontakt med Kalmarsund och det omgivande kultur- och na-
turlandskapet. Natur, kulturlandskap, parker och gröna stadsrum från olika tidsepo-
ker bidrar starkt till stadens identitet. De har genom skiftande innehåll, kulturhisto-
riska värden och betydelse för stadsbilden en given roll för stadens karaktär och upp-
levelsen av denna. Grönområden och parker inom och på båda sidor fastigheten är 
utpekade i grönstrukturplanen som bland annat särskilt värdefull i sin helhet. 

 

Tillgänglighet och trygghet 

Inom parkområdet finns ett flertal gångstråk. Gymnasieskolorna och sportcentret 
innebär att det är många ungdomar som rör sig genom området, främst dagtid men 
även kvällstid. Belysning finns vid huvudstråket. Parkområden kan ofta innebära 
minskad trygghet vid mörka tidpunkter på dygnet. Belysning och det stora antalet 
som rör sig genom området bidrar till ökad trygghet. Gångstråken i området är asfal-
terade. Bänkar finns placerade utanför byggnaderna, samt vid dagvattenområdet sö-
der om planområdet. 
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Mark- och vattenförhållanden 
 

Markförhållande                    Utdrag ur Scalgo Live 
 

Fastigheten Norrgård 4 ingår i parkområdet vid Malmen. Markområdet är relativt 
flackt. Intill byggnaderna består markbeläggningen av finkornigt grus som ger möj-
lighet till infiltration. Söder om planområdet finns en dagvattendamm; Norrgårds-
dammen. 

Scalgo live är en plattform för klimatanpassning och översvämningsrisk med möjlig-
het att se hur mycket vatten som ansamlas i lågpunkter vid en viss regnmängd, vilket 
avrinningsområde som lågpunkten har och vilken avrinningsväg som vattnet tar när 
lågpunkten fyllts upp. En analys i Scalgo Live visar att det dagvatten som inte leds till 
någon av dagvattenserviserna rinner på ytan bort från fastigheten, främst mot Norra 
vägen.  

 

Ett utdrag ur Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU) jordartskarta 
visar att marken består av sandig mo-
rän, se karta till vänster. 

 

Enligt SGU:s genomsläppslighetskarta 
bedöms jordarten ha medelhög genom-
släpplighet. 

 

 

 

 

 

 
Utdrag SGU jordartskarta  
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Avrinningsområden, centrala Kalmar 

Befintlig hantering av dagvatten 

Vatten, spillvatten och dagvatten  

Enligt Kalmar kommuns VA-policy (Vatten och avlopp – tematiskt tillägg till över-
siktsplanen, antagen av kommunfullmäktige under 2016) ska dagvatten tas om hand 
på lämpligt sätt från estetisk, biologisk och säkerhetssynpunkt. Dagvatten ska ses 
som en resurs i planeringen. En hållbar dagvattenhantering kan ske genom att minska 
andelen hårdgjorda ytor vid exploatering, öka andelen grönytor, ta hand om dagvatt-
net lokalt, med mera. Fastigheten är inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten 
och dagvatten.  

Dagvattenledningar finns i anslutning 
till planområdet längs med Smålandsga-
tan. Planområdet ligger inom kommu-
nalt verksamhetsområde för dagvatten. 
Fastigheten har två dagvattenserviser, 
en anslutning i norra delen av fastighet-
en och en anslutning söder om fastig-
heten. Den norra servisen mynnar ut i 
Malmfjärden. Den södra servisen leds 
till Systraströmmen. 

Takvatten betraktas som rent så länge 
det inte varit i kontakt med kopparbe-
klätt tak; vilket innebär att rent dagvat-
ten får ledas separat via befintlig dag-
vattenledning till Malmfjärden. Dagvat-

ten som påverkats antingen via kontakt med kopparbeklätt tak eller från kör- och 
parkeringsytor ska omhändertas lokalt i infiltrationsmagasin eller ledas till Norrgårds-
dammen.  

 

Ett PM för dagvatten har tagits fram av kommunen och finns som bilaga till plan-
handlingarna. I den anges att det är viktigt att välja rätt byggnadsmaterial som inte 
kan förorena dagvattnet såsom koppar eller zink. För att så mycket som möjligt av 
dagvattnet även fortsättningsvis ska infiltreras inom planområdet är det viktigt att 
andelen hårdgjord yta inte ökar. Detta kan säkerställas genom att en planbestämmelse 
införs om att genomsläppligt material ska användas för parkeringsplatser. Parke-
ringsplatser med platser för fler än 50 bilar ska enligt Kalmar kommuns Riktlinjer för 
oljeavskiljare ha en oljeavskiljare installerad. 

Det dagvatten som leds till den allmänna VA-anläggningen är främst takvatten. Detta 
vatten bedöms inte vara förorenat. Vid nybyggnation är det viktigt att använda sig av 
miljövänliga och/eller fördröjande material där så är möjligt. Marken inom planom-
rådet består av parkmiljö som bedöms ha möjlighet att ta emot och infiltrera normala 
regnmängder. Skyfallskarteringen visar inte heller någon risk för översvämning av 
området vid ett skyfall. Det kan finnas möjlighet för exploatören att använda dag-
vattnet som en resurs, till exempel kan dagvattnet användas för bevattning eller bidra 
till estetiska inslag i miljön.  
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Ytvattenförekomster, centrala Kalmar 

Miljökvalitetsnormer - vatten 

För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnormer 
för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Vattenmyndigheten fastställer 
kvalitetskrav för alla våra vatten som inte får försämras. Målet är att våra vattenföre-
komster ska uppnå God vattenstatus.  

Dagvatten ifrån planområdet bedöms på-
verka ytvattenförekomsterna Sn Kalmarsund 
och Nvs Kalmarsund och grundvattenföre-
komsten Kalmar kustens sandstensformat-
ion. 

Sn Kalmarsund har Måttlig ekologisk status 
och uppnår ej god kemisk status. Vattenfö-
rekomsten ska uppnå God ekologisk status 
och God kemisk ytvattenstatus 2027 (undan-
tag finns för ämnena bromerad difenyleter 
och kvicksilver). Den ekologiska statusen 
beror på övergödning, där jordbruk och ut-
släpp från enskilda avlopp bedöms ha bety-
dande påverkan. Den kemiska statusen beror 
på att halterna av bromerade difenyletrar, 

kvicksilver och tributylenn överskrider de tillåtna värdena. Värdena för bromerade 
difenyletrar och kvicksilver överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster vilket beror 
på omfattande atmosfärisk deposition. Tributylenn kommer ifrån användning av 
båtbottenfärger. 

Nvs Kalmarsund har Måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Vat-
tenförekomsten ska uppnå God ekologisk status och God kemisk ytvattenstatus 2027 
(undantag finns för ämnena bromerad difenyleter och kvicksilver). Den ekologiska 
statusen beror på övergödning, där utsläpp ifrån reningsverk och jordbruk bedöms 
vara betydande påverkanskällor.  

Den kemiska statusen beror på att halterna av bromerade difenyletrar och kvicksilver 
överskrider de tillåtna värdena. Värdena för bromerade difenyletrar och kvicksilver 
överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster vilket beror på atmosfärisk deposition.  

Planområdet ligger ovanför grundvattenförekomsten Kalmarkustens sandstensform-
ation. Grundvattenförekomsten ska uppnå God kvantitativ status och God kemisk 
grundvattenstatus. Förekomsten har otillfredsställande kvantitativ status på grund av 
saltinträngning i Blekinge län. Den kemiska statusen är god. 

Dagvattnet som släpps ut ifrån planområdet bedöms inte påverka någon av vattenfö-
rekomsterna möjlighet att uppnå God vattenstatus negativt. Hanteringen av dagvatt-
net ifrån området bedöms inte påverka recipienternas förmåga att uppnå miljökvali-
tetsnormen för vatten eftersom genomförandet av planen inte medför någon föränd-
ring av markanvändningen inom området samt att dagvattnet inte bedöms vara föro-
renat.  

Sn Kalmarsund 

Nvs Kalmarsund 
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Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att upp-
ställda miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Planområdet är av begränsad omfattning 
och innebär ingen direkt markförändring. Kalmar kommun har genomfört en under-
sökning och bedömer att detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan. En 
särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken kommer inte att upp-
rättas eftersom planen inte innebär någon betydande påverkan på miljö, hälsa, säker-
het, hushållning av mark och vatten. Undersökningen bifogas planhandlingarna. 

 

Värmesystem 

Fjärrvärmenätet är utbyggt kring planområdet. Ansvarig för fjärrvärmenätet är Kal-
mar Energi Värme AB. Möjlighet att ansluta den tillkommande byggnaden till fjärr-
värmenätet finns.  

 

Markförorening 

Huvudbyggnaden på området uppfördes under 1800-talet och användes som en upp-
fostringsanstalt. På västra Norrgårdsområdet har det tidigare funnits en industri. En-
ligt uppgifter grundades Verkstads AB OGO 1947 och låg i en flygel i den västra 
delen till huvudbyggnaden. Verkstaden tillverkade plåtdetaljer till annan industri 
såsom svetsar, pressar och stansar. Verkstadsbyggnaden är sedan länge riven och 
verksamheten flyttade från platsen på 1960-talet.  

Länsstyrelsen har pekat ut marken på fastigheten som eventuellt förorenad genom 
verkstadsindustri - utan halogenerade lösningsmedel. 

I samband med detaljplaneläggning har en utredning om förorenad mark tagits fram 
av WSP. Markprovtagning har genomförts i två etapper. Inledande skruvprovtagning 
i totalt åtta provpunkter genomfördes 2020-12-14 (inför samrådsskedet). Komplette-
rande undersökning genom provgropsgrävning i tre provpunkter genomfördes 2021–
04–15 (inför granskningsskedet). Utöver markundersökning har även platsbesök i 
lokalerna genomförts. WSP har även genomfört en historisk inventering. Hela utred-
ningen finns som bilaga till planhandlingarna.   

  

Borrprovtagning    Provgrop 
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Karta över provtagning, 20W = borrprovtagning, PG   = provgrop 

 

 
 
 

Inga föroreningar har hittats västerut vid provtagningen. Förhöjda halter av bly, 
kvicksilver och PAH-H har observerats på fastighetens/byggnadens östra sida i fyll-
nadsmassorna. Den primära föroreningskällan bedöms därmed vara äldre fyllnads-
massor. 

Inom befintlig fastighet har även Linnéuniversitetet haft verksamhet. De kemikalier 
som använts är kopplade till den laboratorieverksamhet som fanns i byggnaden. La-
boratorieverksamheten som bedrivits i byggnaden på fastigheten har varit kontrolle-
rad och småskalig.  

WSP har tagit fram Platsspecifika riktvärden (PSRV) som ett åtgärdsmål, samt repre-
sentativa halter (UCLM 95) för analyserade parametrar. De platsspecifika riktvärdena 
har beräknats fram i Naturvårdsverkets beräkningsmodell (Naturvårdsverket, 2016) 
för förorenad jord.  

Platsspecifika riktvärden (PSRV) har beräknats för analyserade parametrar. De plats-
specifika riktvärdena har beräknats fram i Naturvårdsverkets beräkningsmodell (Na-
turvårdsverket, 2016) för förorenad jord. PSRV har beräknats utifrån den konceptu-
ella modell som tagits fram för aktuell fastighet och dess platsspecifika förutsättning-
ar. Se aktuella avvikelser från generellt scenario (KM) i tabell 3 nedan.  

Erhållna platsspecifika riktvärden redovisas i tabell 4, se bilaga 5 i Markmiljöutred-
ning (2021-01-11, reviderad 2021-08-12) för fullständig uttagsrapport från beräk-
ningsmodellen. 
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Tabeller hämtade ur Markmiljöutredning (2021-01-11, reviderad 2021-08-12) 

 

 

 

 

Representativa föroreningshalter är halter av respektive ämne som bäst beskriver 
föroreningssituationen på området utan att risken underskattas. De representativa 
halterna ska avspegla vilka föroreningshalter som människor kan exponeras för ge-
nom olika exponeringsvägar, samt hur miljön i området kan påverkas. Vid beräkning 
av representativa halter (UCLM 95) för hela fastigheten överskrids inget platsspeci-
fikt riktvärde för någon analyserad parameter.  
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Påvisade halter innebär inte någon oacceptabel risk för människors hälsa eller miljö 

vid planerad markanvändning enligt platsspecifikt scenario. Efter beräkning av repre-

sentativa halter bedöms inte någon åtgärd behövas inom aktuellt område. 

 
Genomförd miljöteknisk markundersökning inklusive historisk inventering och risk-
bedömning på fastigheten Norrgård 4 har visat att: 

 

 Representativa halter (UCLM 95) av analyserade ämnen är lägre än föreslagna 
platsspecifika riktvärden (PRV). 

 Inga förhöjda halter (över generella riktvärden eller PRV) har påvisats i prov-
punkterna kring flygelbyggnaderna där den tidigare verkstadsindustrin kan ha 
varit belägen. 

 Förhöjd halt av bly och kvicksilver (över KM) har påvisats i en provpunkt. I 
två av provpunkterna har förhöjd PAH-H halt (över KM) påvisats. 

 Sammantagen bedömning är att påvisade halter (i enstaka prov) inte innebär 
någon oacceptabel risk för människors hälsa eller miljö vid planerad markan-
vändning enligt platsspecifikt scenario då den representativa halten är lägre än 
beräknade föreslagna PRV. 

 Den tidigare universitetsverksamheten med laboratorier som bedrivits i 
byggnaden på fastigheten har varit kontrollerad och småskalig. Behov av 
undersökning av inomhusluft bedöms inte föreligga i detta skede då verk-
samheten exempelvis bara omfattat svaga betastrålare och att hanteringen av 
särskilt farliga kemiska produkter, exempelvis klorerade alifater varit liten. 

Inget åtgärdsbehov föreligger därmed. 
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Parkmiljön kring Norrgårdsbyggnaden 

Natur och kultur  
 

Skyddsvärda träd 

Enligt gällande detaljplan finns ett antal skyddade träd på fastigheten som ingår i en 
kulturhistorisk värdefull parkmiljö och som pekats ut för gestaltning och kulturhisto-
riska värden, samt för biologiska värden. Lövträden som skyddas, samt träden inom 
parkområdet är stora ask- och lindträd som är viktiga för stadsbilden. 
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Trädinventering 

Nedanstående karta och tabell anger befintliga träd registrerade i kommunens träd-
databas. Åtta av träden skyddas i gällande detaljplan. 
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Närbild av Norrgårdsbyggnaden 

Viktiga karaktärsdrag exteriört är bl.a. byggnadens form, de flacka plåtklädda taken, detal-
jerna på fasaden, samt fönstersättningen. Byggnaden har äldre träfönster, dörrar och en putsad 
fasad som till stora delar är ursprunglig, samt en färgsättning i gult med mörka fönster som 
enligt arkivkällor har historisk förankring. 

Kulturhistoriska värden 
Norrgård är en tydlig institutionsbyggnad med en 
rikt dekorerad putsad fasad. Byggnaden är en av 
Kalmars första arkitektritade representations-
byggnader. Stilen är typisk för 1800-talets mitt 
med tydlig inspiration från klassicismen som är 
vanligt förekommande för den tidens skolor, 
banker, teatrar och herrgårdar. 

Byggnaden uppfördes av en stiftelse med uppgift 
att skapa en uppfostringsanstalt för föräldralösa 
och vanvårdade pojkar. Barnen fick möjlighet att 

utbilda sig inom snickeri, smide, skomakeri, skräddaryrket jordbruk med mera. An-
stalten upphörde 1942 och verksamheten flyttade till Gudmundsgården (Tegelviken). 
Kring Norrgård anlades en park som blev början till ett större sammanhängande 
parkområde på västra Malmen. I äldre källmaterial beskrivs detta område som Kal-
mars gröna lunga där folk vistades på sommaren. Parkkaraktären i området är kultur-
historiskt utmärkande och träden är en viktig del av karaktären. Under andra världs-
kriget användes byggnaden som militäranläggning. 

I samband med köpet av fastigheten gjordes en utredning om byggnadens kulturhi-
storiska värde och om möjligheten att förändra byggnadens användning till bostads-
ändamål. Utredningen är genomförd av byggnadsantikvarie vid Kalmar Läns mu-
seum och i denna anges att det kulturhistoriska värdet vilar på byggnadens utmär-
kande och påkostade arkitektur och väl synliga placering i parkmiljö vid infartsleden 
Norra vägen. Nedan sammanfattas utredningen: 

 

Norrgårdsbyggnaden 
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Entrérummet i Norrgårdsbyggnaden 

Bevarandevärden 

Interiört är entréhallen och de två breda trappuppgångarna med stentrappor och valv de mest 
välbevarade delarna. Det är entrérummets storlek, det vackra stengolvet, kollonerna (pelarna), 
detaljer på väggarna (pilastrar) och de många ljusinsläppen som bidrar till rummets storhet. En 
återställning av marmoreringsarbeten, färgsättning mm skulle med fördel kunna göras. Det 
finns också kollonner bevarade i flera lokaler, både synliga och sentida inbyggda i väggar. 

Möjliga förändringar 

Balkonger på fasaden är ett främmande inslag och bör enbart sparsamt tillkomma på den 
västra fasaden av 1800-tals byggnaden. Balkongerna bör främst vara symmetriskt placerade 
och utförda i hög kvalitet med smidda räcken. Nya balkongdörrar måste tillverkas i trä med 
befintliga fönster som förlaga.  

På flyglarnas fasader mot innergården i öster har tidigare funnits ingångar, vilket idag är mar-
kerat i putsen. Att här ta upp nya dörrar för utgång till en uteplats i markplan anges som en 
möjlighet. Det är även möjligt att ta upp muröppningar med fönsterdörrar mot uteplats i mark-
plan på fasaderna mot norr och söder. Eventuella nya fönsterdörrar måste tillverkas i trä med 
befintliga fönster som förlaga. 

Några takfönster placerade i takfallet mot väster är fullt möjligt för att möjliggöra inredning av 
vind. Denna möjlighet finns även mot öster med restriktion att det inte får uppfattas från Norra 
vägen. Några varsamt placerade och smäckert utförda takkupor mot väster är även möjligt. 

 

 

 

 

Fornlämningar 

Inom planområdet, eller i direkt anslutning, finns inga kända fornlämningar. Om det 
vid markingrepp påträffas fornlämning/-ar ska detta anmälas till länsstyrelsen, enligt 
2 kap 10§ KML.  
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Volymstudie 

I samband med granskningsskedet av planprocessen har kommunen låtit ta fram en 
volymstudie (2021-03-05) för att utreda påverkan på det kulturhistoriska värdet vid 
ombyggnation av den västra 90-tals byggnaden.  

Volymstudien illustrerar tre scenarier; 

1. Byggnaden som sammanlänkar den östra och västra byggnaden illustreras  
oförändrad med en nockhöjd på 9 meter. Byggnaden i väster illustreras med 
en påbyggnad på en våning, med en nockhöjd på 20 meter. 

2. Byggnaden som sammanlänkar den östra och västra byggnaden illustreras  
med samma nockhöjd som 1800-talsbyggnaden (17,5 meter). Byggnaden i 
väster illustreras med en nockhöjd på 20 meter 

3. Byggnaden som sammanlänkar den östra och västra byggnaden illustreras  
med en nockhöjd på 20 meter. Byggnaden i väster illustreras med en nock-
höjd på 20 meter. 

 

 

 

Scenario 1. Vy från norr 

Scenario 2. Vy från norr 

Scenario 3. Vy från norr 
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Volymstudien visar att scenario 3 där byggnaden som sammanlänkar den västra och 
östra byggnaden, har en högre nockhöjd än 1800-talsbyggnaden, skulle komma att 
påverka det kulturhistoriska värdet för Norrgårdsbyggnaden. Detaljplanen bör därför 
inte tillåta en högre nockhöjd än 17,5 meter, vilket är samma som för 1800-
talsbyggnaden. Volymstudien visar att en högre byggnadsvolym längre österut inte 
påverkar det kulturhistoriska värdet visuellt.  Volymstudien visar illustrationer från 
fler vinklar och finns i sin helhet som bilaga till detaljplanen.  

Scenario 1. Vy från öst 

Scenario 2. Vy från öst 

Scenario 3. Vy från öst 
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Byggnader på Norrgård 4 

Bebyggelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I modern tid har Norrgård (bild 2) hyrts ut till Televerket under en period innan 
Linnéuniversitetet övertog byggnaden som undervisningslokaler 1979. Under 90-talet 
revs envåningsflyglarna i väster och ersattes med moderna byggnader i två våningar 
som sammankopplades med en ny stor byggnad i tre våningar ytterligare en bit väs-
terut (bild 1). Bild 3 visar sammankopplingen mellan den äldre byggnaden och de 
moderna byggnaderna.  

 

 

 

 

  

2
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Infrastruktur  

Kollektivtrafik 

Busshållplatsen Malmen är en knutpunkt i kollektivtrafiknätet och ligger längs med 
Norra vägen, i nära anslutning till planområdet. En majoritet av tätortens busslinjer 
passerar hållplatsen.  

 

Stråk 

Området genomkorsas av gångstråk mellan Smålandsgatan, Skyttegatan och Norra 
vägen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Busshållplats vid Norra vägen               Gångstråk söder om planområdet 

Svartstreckade linjer visar gångstråk till och från planområdet, röd linje visar planområdet 
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Trafik 

Transporter 

Ett PM för trafik har tagits fram av kommunen och finns som bilaga till planhand-
lingarna. 

Trafikmätning vid Norra vägen från 2018 visar en trafikintensitet på drygt 12 000 
fordon/dygn, varav andel tung trafik motsvarar 6,9 %. Trafikmätningar vid Erik 
Dahlbergs väg visar en trafikintensitet på strax under 13 000 fordon/dygn, varav 
andel tung trafik motsvarar 5,1 %.   

Fastigheten har idag in- och utfart via gemensamhetsanläggningen Malmen ga:2 i 
söder. Norr om planområdet finns idag en anslutande detaljplan (0880K-P16/10) 
som ger möjlighet att bilda en ny gemensamhetsanläggning för parkering och in- och 
utfart. I denna eventuella gemensamhetsanläggning skulle Norrgård 4 kunna ingå 
som en av de deltagande fastigheterna. Infart till planområdet sker norrifrån via Erik 
Dahlbergsväg och vidare till Smålandsgatan. Söderifrån sker infarten från Skyttegatan 
och sedan vidare till Smålandsgatan. Smålandsgatan har en hastighet på 30 km/h. 
Miljöhus finns i den sydvästra delen av fastigheten.  

Renhållningsfordon använder idag den norra eller södra infarten till fastigheten och 
kör sedan längs med byggnadens västra sida för att sedan köra ut på motsatt håll. 
Räddningsfordon kan använda samma körväg.   

 

Parkering 

Parkering sker idag längs med Smålandsgatan, samt inom parkeringsytor inom plan-
området. Inom planområdet finns idag ca 30 platser intill byggnaden. Parkering finns 
idag även placerad på Norrgård 1, intill den södra infarten. Genom tillskapande av en 
ny eventuell gemensamhetsanläggning, kan parkeringsfrågan för Norrgård 1 och 4 
hanteras. 
  

  

Karta som visar angöring och parkering till planområdet, röd linje visar planområdet 
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Service  

Planområdet är centralt beläget vid stadsdelen Malmen i Kalmar. Väster om planom-
rådet ligger Kalmar sportcenter innehållande simhall, ishall, idrottslokaler med mera. 
Gymnasieskolan Jenny Nyströmsskolan ligger nordväst om planområdet. Inom när-
området finns det ett flertal förskolor och grundskolor. Kommersiell service i form 
av livsmedelsbutiker, restauranger, bagerier mm finns utspridda i närområdet. Hälso-
central finns i nära anslutning till planområdet.  

 

Teknisk försörjning  

  

Dagvattenserviser  Kartutdrag med ledningar från telebolag 

 

Enligt ledningsregistret finns det två dagvattenserviser, en från norr och en från sö-
der mot Norrgårdsdammen. Därutöver finns utbyggda ledningar för fjärrvärme, samt 
vatten- och avlopp. 

Enligt information från ”Ledningskollen” finns det även framdragna ledningar från 
ett telebolag inom planområdet.  

 

Störning och risk  

Buller 

I samband med planläggning har en bullerutredning tagits fram av Ramböll. Nedan 
sammanfattas utredningen. Hela utredningen finns som bilaga till planhandlingarna. 

Ljudnivåer från trafik regleras från och med 2015 i förordningen (2015:216) om tra-
fikbuller. Enligt förordningen bör trafikbuller inte överskrida 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggna-
den.  

Beräkning av trafikbuller visar att nya bostäder enligt planbeskrivning kan anordnas. 
Vid uppräkning av bullernivåerna till år 2040 överskrids inte 60 dB A vid någon fa-
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sad. Riktvärdet 50 dBA för uteplats överskrids vid alla fasader förutom vid innegår-
den, samt mot Smålandsgatan.  

Uteplatser bör kunna anordnas inom den skyddade gårdsmiljön och vid fasad mot 
Smålandsgatan. Om en gemensam uteplats anordnas inom den skyddade gårdsmil-
jön, går det även att anordna uteplatser så som balkonger vid fasad där riktvärdena 
för uteplats överskrids. 

 
 

Radon 

Radonmätningar visar att planområdet ligger inom normalriskområde: 10-50 kBq/m3 
jordluft.  
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Planförslag 
 

 

Skiss ritad av arkitekt Mats Dahlström 

 

Ändrade mark- och vattenförhållanden  

Detaljplanen innebär inga större förändringar gällande markanvändning då fastighet-
en redan är bebyggd. Nytillkommande parkeringsytor styrs genom planbestämmelse 
om genomsläppligt material, samt att schaktningar kräver marklov.  

De miljötekniska rapporterna ska delges aktuell myndighet av den som äger eller 

brukar en fastighet enligt upplysningsskyldighet MB 10 kap 11§. Vid schaktarbeten 

kommer massor att behöva omhändertas enligt gällande lagstiftning och en anmälan 

inlämnas till tillsynsmyndigheten enligt miljöbalkens regler. 

 

Kultur  
Norrgårdsbyggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och förändringar måste var-
samt smälta in i den befintliga miljön. Skyddsbestämmelser, samt rivningsförbud har 
införts på plankartan. 
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Natur  

Inom planområdet finns ett antal äldre träd som ingår i Malmens parkområde. Det 
finns även en del skyddsvärda träd strax utanför planområdet som växer väldigt nära 
fastighetsgränsen. Rotsystemet berör båda fastigheterna och får inte skadas. 

Kommunen anser det motiverat att fortsätta skydda de träd som skyddas i gällande 
detaljplan. Träden skyddas i plan både av natur- och kulturhistorisk hänsyn. Upp-
vuxna stadsträd bidrar med ekosystemtjänster och bidrar till upplevelsen av ”institut-
ionsbyggnad i park”. Träden på fastigheten ingår i ett större sammanhang av upp-
vuxna träd utmed Norra Vägen och är viktiga för stadsbilden, samt balansen mellan 
växtlighet och väganordningar.  
 

Ny bebyggelse  
Inom planområdet planeras ingen ny bebyggelse utan enbart påbyggnad av den västra 
byggnaden. På innergården finns idag en lägre byggnad som kommer att rivas för att 
ge utrymme för uteplatser. Väderskyddade cykelparkeringar, samt mindre komple-
mentbyggnader (miljöhus mm) kan tillkomma inom planområdet. 

 

Tillgänglighet och infrastruktur  
Planförslaget innebär inga förändringar gällande tillgänglighet, då befintlig infrastruk-
tur redan är utbyggd.    

 

Förändring av teknisk försörjning  
Till planområdet finns idag framdragna ledningar. Planförslaget innebär mindre för-
ändringar gällande teknisk försörjning. 

 

Behov av åtgärd mot störning och risk  
Bullerberäkningar visar att framtida riktvärden överskrids för uteplatser. Om uteplat-
ser eller balkonger byggs vid de tre fasader där riktvärdena överskrids, ska även en 
gemensam uteplats i ljudskyddat läge anordnas.  
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Plankarta  
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Beskrivning av planbestämmelser 
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Genomförande  
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har 
ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan 
och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte 
ur genomförandesynpunkt. 

 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i enlig-
het med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomfö-
randetiden kan fastighetsägarna ha rätt till ersättning av kommunen. 

 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Inom planområdet finns ingen allmän platsmark. Fastighetsägare ansvarar för fastig-
heten Norrgård 4. Infartsvägen är en del av fastigheten Malmen 2:2 som ägs av 
kommunen. För området finns en gemensamhetsanläggning som ansvarar för under-
håll och skötsel.  

 

Övriga avtal eller överenskommelser 

Avtal mellan exploatör och kommunen angående bilpool kommer att tas fram. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Allmänt 

De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet. Föränd-
ringarna framgår av tabell och karta nedan. Ungefärliga arealuppgifter för respektive 
område kan avläsas i särskild tabell. 

Fastighetsregleringarna genomförs i första hand med överenskommelse om fastig-
hetsreglering mellan fastighetsägarna som grund. Detsamma gäller inrättande av ge-
mensamhetsanläggningar. Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos Lantmäteri-
myndigheten i Kalmar kommun. 

 

Fastighetsindelningsbestämmelser 

Kommunen bedömer att det inte krävs fastighetsindelningsbestämmelser för att 
kunna genomföra detaljplanen. Om behov uppstår, kan fastighetsindelningsbestäm-
melser införas senare genom ändring av detaljplan. 
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Fastighetsbildning 

I tabellen nedan framgår tillsammans med en karta vilka fastighetsrättsliga åtgärder 
detaljplanen medför för de berörda fastigheterna. Ungefärliga arealer för de beskrivna 
ytorna framgår av en särskild tabell.  

Plantolkning av Norrgård 4 och del av Malmen 2:2. Område 743 kvm. 

 

 

 

 

Fastighet Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Malmen 2:2 Från Malmen 2:2 kan område 1 om 743 
kvm överföras genom fastighetsreglering 
till Norrgård 1 eller Norrgård 4. 

Norrgård 1 Till Norrgård 1 kan område 1 om 743 
kvm överföras genom fastighetsreglering. 

Norrgård 4 Till Norrgård 4 kan område 1 om 743 

kvm överföras genom fastighetsregle-

ring. 

 

Nya rättigheter  

 Ledningsrätt ska bildas till förmån för 
Kalmar Energi AB för dels elledning (låg-
spänning) och dels opto-fiberkablar inom 
u1-områden. 
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Fastighetsbildning 

Fastigheten Norrgård 4 styckades av från Norrgård 1 och fastighetsbildades i januari 
2020.  

 

Gemensamhetsanläggning m.m. 

För infartsvägen i söder (del av Malmen 2:2) finns en befintlig gemensamhetsanlägg-
ning idag. Gemensamhetsanläggningen består idag av in- och utfartsväg, parkering 
för personbilar längs vägens södra sida. Anläggningen vintervägshålls. Deltagande 
fastigheter är Malmen 2:2, Norrgård 1, 3 och 4. 
 
Norr om planområdet finns idag en anslutande detaljplan (0880K-P16/10) som ger 
möjlighet att bilda en ny gemensamhetsanläggning för parkering och in- och utfart. I 
denna eventuella gemensamhetsanläggning skulle Norrgård 4 kunna ingå som en av 
de deltagande fastigheterna. 
 

Rättigheter 

Inom infartsvägen finns i dag två befintliga ledningsrätter bildade dels 0880K-
98/101.1 för fjärrvärme (Kalmar Energi Värme AB), och dels 0880K-98/101.2 för 
starkström (Kalmar Energi Elnät AB). 

  
 

Andra fastighetsrättsliga konsekvenser 

 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 

I samband med planläggning har en markmiljöutredning, samt en bullerutredning 
tagits fram. Kommunen har tagit fram ett pm för dagvattenhantering, samt för trafik.  

 

Tekniska anläggningar 

Planområdet är redan bebyggt och innebär inga markarbeten. Markägaren ansvarar 
och står för kostnaden av eventuell flytt av ledningar.  

 

Ekonomiska frågor 
Kommunen bedömer att planen är ekonomiskt genomförbar. Marken ägs idag av 
KIFAB som är ett kommunalt fastighetsbolag och som har initierat planarbetet. För 
planarbetet finns ett undertecknat plankostnadsavtal. Enligt avtalet står markägaren 
KIFAB för samtliga kostnader som härrör till planarbetet så som framtagande av 
planhandlingar, konsultarbete, utredningar, kartor, fastighetsförteckning, annons, 
mm. Genomförandet av detaljplanen kommer att bekostas av Glebes som planeras 
överta ägandeskapet av fastigheten.  

Samtliga nedan redovisade inkomster och utgifter är angivna i 2020 års prisnivå (ex-
klusive moms). 
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Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Kostnader 

Kommunen belastas inte med några kostnader som konsekvens av planarbetet.  

 

Intäkter 

Kommunen får intäkter för nedlagda kostnader i planarbetet. 

 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och rättighetshavare 

Kostnader 

Fastighetsägaren får kostnader för planarbetet (inklusive utredningar m.m.) som upp-
går till ca 1 000 000 SEK. 

Fastighetsägaren får även kostnader för detaljprojektering, ombyggnation från skol-
lokal till bostadslägenheter, samt gällande anläggningar.  

Kalmar energi får kostnader för ansökan om ledningsrätter.  

 

Intäkter 

Fastighetsägaren får framtida intäkter från hyreslägenheter.  

 

Planavgift 

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


