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Planhandlingar 

Planhandlingarna består av: 

• Plankarta med bestämmelser 

• Planbeskrivning 

• Fastighetsförteckning  

• Grundkarta  

Till planen hör också: 

• Undersökning, Förstudie till miljökonsekvensbeskrivning, 2019-05-08. 

• Övergripande trafikutredning (’PM Trafikutredning Snurrom norr’,  
Ramböll, 2017-05-22). 

• Trafikutredning (’Trafikutredning Snurrom’ – del 2, Ramböll,2017-10-23). 

• Översiktlig geoteknisk utredning (´Geoteknisk utlåtande, Kalmar Snurrom, 
Sweco, 2017-07-12´).  

• Dagvattenutredning (´Dagvattenutredning bad- och friskvårdsanläggning, 
Vatten- och Samhällsteknik AB, arbetsmaterial 2019-05-08´). 

• Bilaga kring placeringsstudier och trafik för nya bad- och friskvårdsan-
läggning vid Snurrom, 2018-09-11. 

 

 

Medverkande tjänstepersoner 

Detaljplanen har upprättats av Birgit Endom, på Kalmar kommuns plane-
ringsenhet i samråd med kommunledningskontoret och Lantmäterimyndighet-
en i Kalmar kommun. 

 

 

 

Birgit Endom 

Planarkitekt 
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Sammanfattning 
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att skapa förutsättningar för en ny bad- och 
friskvårdsanläggning.  

Inom området möjliggörs även tillhörande parkering, angöringstorg och till-
fartsgata från Värsnäsvägen, en ny gång- och cykelförbindelse mellan Norra 
vägen och Prästkragevägen samt kompletterande centrumverksamhet som kan 
innehålla service- och samlingslokaler, dock ej storköps- eller livsmedelshandel. 

Planområdet är cirka 4,6 hektar stort och berör del av fastigheten Kläcke-
berga 10:1. Planarbetet har föregåtts av flera medborgar- och föreningsdialoger 
mellan åren 2015 och 2017 för att identifiera vilka önskemål och behov som 
finns. Efter utredning av olika lokaliseringsalternativ tog kommunfullmäktige 
2016-09-26 beslut om att placera den nya bad- och friskvårdsanläggningen i 
den nya stadsdelen Norra staden intill trafikplatsen Norra – Snurrom. Efter 
kommunfullmäktiges lokaliseringsbeslut tog Kultur- och fritidsnämnden fram 
ett funktionsprogram1 som kartlägger de behov som bör tillgodoses i den nya 
bad- och friskvårdsanläggningen.  

Inom nu aktuellt planområde och under arbetets gång har flera olika place-
ringsalternativ studerats där för- och nackdelar bland annat avseende trafikan-
göring, tillgänglighet, parkering och dagvattenhantering har vägts för och emot 
varandra2. 

Maximalt tillåten exploateringsgrad är 12 000 kvadratmeter byggnadsarea för 
bad- och friskvårdsanläggningen. I östra delen på parkeringsytan möjliggörs för 
uppförande av ett framtida parkeringshus, med en byggnadsarea på som mest 
2 500 kvadratmeter. 

Detaljplaneförslaget begränsar tillåten totalhöjd till + 38 meter över nollplanet 
(RH2000), vilket fungerar väl med Kalmar flygplats angivna höjdbegränsning 
för byggnation inom nu aktuellt planområde. 

Den nya bad- och friskvårdsanläggningen med kompletterande serviceverk-
samheter blir i sin funktion och placering ett landmärke och en viktig knut-
punkt och mötesplats i Norra staden. Därför ska en arkitektonisk god gestalt-
ning eftersträvas och extra stor hänsyn ska ägnas utformningen av byggnadens 
fasad och tak, gestaltning av entrétorget samt angöringsgatan från Värsnäsvä-
gen. 

Parkering för bilar ska lösas inom fastigheten och avses huvudsakligen ske i 
östra delen av planområdet. Det finns ett behov för säkra av- och påstignings-
platser nära entrén. För detta ytbehov har det tagits hänsyn vid framtagandet 
av planförslaget. Detaljerad utformning av kör- och parkeringsytor samt ute-
miljön vid bad- och friskvårdsanläggningen kommer att studeras mer i detalj 
vid projekteringen. Detaljerad utformning av angöringsgatan från Värsnäsvä-

                                     

 
1
 Funktionsprogram, Ny bad- och friskvårdsanläggning, antaget av Kultur- och fritids-

nämnden, 2017-06-01. 
2
 Bilaga kring placeringsstudier och trafik för nya bad- och friskvårdsanläggningen vid 

Snurrom, 2018-09-19. 
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gen är inte färdig utrett ännu och det har i samrådsförslaget avsatts ett större 
område för gatan än det som kommer att byggas.  

Dagvattenhanteringen föreslås ske främst genom lokal fördröjning i norra och 
östra delen av badhusfastigheten. 

Längs Prästkragevägen i öster föreslås parkområde med gångstig som ansluter 
till parkstråket intill verksamhetsområdet i norr. 

Detaljplanen är av stort allmänt intresse. Planhandlingarna tas därför fram en-
ligt utökat planförfarande. Plankartan är utformad enligt Boverkets allmänna 
råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan.  

Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen och undersökningen.  

Undersökningen har tagits fram med hjälp av en checklista för att bedöma om 
ett genomförande av detaljplaneförslaget kan antas medföra en betydande mil-
jöpåverkan. Kommunen bedömer att så inte är fallet och att en miljökonse-
kvensbeskrivning därför inte krävs. 
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Inledning 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också 
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upp-
rättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de 
bestämmelser som valts motiveras.  

Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid 
tolkning av detaljplanen. 

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

Bakgrund 
Kommunens nuvarande simhall byggdes 1970. Den är numera i omfattande 
behov av renovering och uppfyller inte dagens önskemål och behov bland an-
nat avseende bassängytor och handikappanpassning.  

Under 2012 inleddes arbetet med att utreda en ny simhall, 2014 gjordes en 
förstudie avseende lokalisering, finansiering och innehåll. Efter medborgardia-
loger bland annat om den framtida simhallens placering togs 2016 beslut i 
kommunfullmäktige att den nya bad- och friskvårdsanläggningen, BFA, ska 
ligga vid trafikplatsen Norra - Snurrom i Norra staden och innehålla en 50-
metersbassäng. I och med det fick Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta 
fram en detaljplan som möjliggör etableringen av en bad- och friskvårdsan-
läggning på fastigheten Kläckeberga 10:1 inom nu aktuellt detaljplaneområde. 
Startbeslut till detaljplanen togs 2017-02-22. 

I de medborgar- och föreningsdialoger som genomförts har olika användar-
grupper, verksamheter, Landstinget, allmänheten, föreningar som exempelvis 
seniorföreningen SPF och föreningar för funktionsnedsatta fått möjlighet att 
medverka för att skapa en tydlig målbild för Kalmars nya bad- och friskvårds-
anläggning. 

Målbilden som utkristalliserats under arbetets gång är att kommunens nya bad- 
och friskvårdsanläggning, såväl lokalt som regionalt, ska bli ett besöksmål som 
uppfyller framtidens behov för undervisning, motion, föreningsverksamhet, 
upplevelser, äventyr, friskvård, träning och tävling. Den nya bad- och frisk-
vårdsanläggningen ska vara handikappanpassad, kunna möta den ökande be-
folkningen och öka utbudet av motionssim, simträning, simundervisning och 
rekreation. Anläggningen ska vara ett besöksmål som erbjuder service och akti-
viteter för en hel dag och vara en plats med tydlig friskvårdsinriktning där 
människor kan mötas för att må bra, ha roligt och känna gemenskap.  

Kommunens intentioner är att Norra staden ska fungera som en länk mellan 
Vimpeltorpet och Lindsdal. Norra staden har stor utvecklingspotential med 
närhet till såväl kommunikationer som till stora natur- och rekreationsområ-
den. Planläggning och byggnation av verksamheter och bostäder har påbörjats i 
den nya stadsdelen och kommer att fortskrida under de närmaste åren.  
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Nu aktuellt detaljplaneförslag för bad- och friskvårdsanläggningen är en pus-
selbit i utvecklingen av Norra staden. Planarbetet har föregåtts av flera trafik-
analyser och arkitektstudier för att erhålla en så bra trafiklösning och framtida 
placering av byggnadskroppen och parkeringsytorna som möjligt. 

Vilka trafik- och placeringsalternativ som studerats och resulterat i nu aktuellt 
detaljplaneförslag har sammanfattats i ” Bilaga kring placeringsstudier och tra-
fik för nya bad- och friskvårdsanläggningen (BFA) vid Snurrom”, 2018-09-11. 

Syfte med detaljplanen 
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att skapa förutsättningar för en ny bad- och 
friskvårdsanläggning.  

Inom området möjliggörs även för kompletterande centrumverksamheter som 
kan innehålla service- och samlingslokaler, men ej storköpshandel eller livsme-
del.  

Den nya bad- och friskvårdsanläggningen med kompletterande serviceverk-
samheter blir i sin funktion och placering ett landmärke och en viktig knut-
punkt och mötesplats i Norra staden. Därför ska en arkitektonisk god gestalt-
ning eftersträvas och extra stor hänsyn ska ägnas utformningen av byggnadens 
fasad och tak, gestaltning av entrétorget samt angöringsgatan från Värsnäsvä-
gen. 

Vidare är det av stor vikt att skapa gröna kopplingar till omgivande bostads- 
och verksamhetsområden, natur- och friluftslivsområden samt kommande 
servicefunktioner i den framtida stadsdelen. 

Plandata 

Planområdet ligger i norra Kalmar, öster om E22 vid trafikplats Kalmar Norra, 
söder om Lindsdal.  

 

Figur 1: Planområdets läge mellan Kalmar och Lindsdal. 

  

E22 

Norra 
vägen 
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Norr om planområdet ansluter verksamhetsområdet ”Snurrom verksamheter”, 
i väster och öster avgränsas planområdet av Norra vägen och Prästkragevägen, 
I söder ansluter planområdet till Värsnäsvägen.  

Planområdet omfattar del av fastigheten Kläckeberga 10:1 och är cirka 4,6 hek-
tar stort.  

Berört markområde är kommunalägt. 

 
Figur 2: Översiktsbild gällande detaljplaner, aktuellt planområde är 
markerat med blå streckad linje.  

  

Verksamhets- 

området Snurrom 

verksamheter 
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Planförfarande och tidsplan 

Det finns två planförfaranden som kan användas vid framtagandet av en de-
taljplan, standard och utökat. Standardförfarandet kan användas om planför-
slaget 

 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 alla godkänner planförslaget i samrådet kan ett begränsat standardförfa-
rande användas. Då behöver inte förslaget ställas ut för granskning utan kan 
antas direkt efter samrådet. 

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

Detaljplanen är av stort allmänt intresse och följer planprocessen för detaljpla-
ner som påbörjas efter 1 januari 2015 enligt så kallat utökat förfarande. 
Plankartan är utformad enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbe-
stämmelser för detaljplan.  

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

 

 

 

 

 

 

  

SAMRÅD 
2:a KVARTALET  

2019 

GRANSKNING 
3:e KVARTALET  

2019 

PLAN- 

FÖRSLAG 

ANTAGANDE 
1:a KVARTALET  

2020 

LAGA  

KRAFT 
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Nuläge  
Planområdet består idag i huvudsak av ett mindre skogsområde och till viss del 
av öppen gräsbevuxen mark i söder. Skogsområdets träd har tidigare ingått i 
produktionsskog och utgörs till övervägande del av tallar. Området ligger mel-
lan befintlig motorväg E22, verksamhetsområdet Snurrom och ett planlagt 
bostadsområde som är under uppförande.  
Genom planområdet sträcker sig en asfalterad väg som tidigare utgick från 
Norra vägen och utgjorde en vägförbindelsen till Värsnäsområdet. 
Kvarteret Björnbäret och kvarteret Tranbäret, öster om Prästkragevägen, är två 
av de planerade bostadskvarteren som kommer att färdigställas inom en snar 
framtid. 
 

 

Figur 3: Nuvarande markanvändning, planområdet redovisat med gul streckad linje. 
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Planprogram, gällande detaljplaner och förordnanden  

Planprogram för Norra staden 

Nu aktuellt planområde är sedan tidigarer inte planlagt. 2005 gjordes det dock 
ett planprogram för Norra Kalmar stad. Under 2007 arbetades planprogram-
met om, i och med den då aktuella satsningen på ett kinesiskt mässcentrum.  
 
I planprogrammet för Norra staden nämns målsättningen med goda rekrea-
tionsmöjligheter och främjandet av den biologiska mångfalden genom en med-
veten utformning av grönstrukturen, öppen dagvattenhantering och ett nätverk 
av rörelsestråk. Vidare föreslås det att omforma Norra vägen till en förtätad 
gata i staden med goda kvaliteter för såväl gående, cyklister, bilister och kollek-
tivtrafiken. För nu aktuellt planområde presenteras möjligheten till att, tack 
vare områdets läge intill E22 och genom stora arkitektoniska ambitioner, 
kunna nyttja området som ett ”skyltfönster” som annonserar Kalmars goda 
kvaliteter.  
Eftersom mässcentret inte genomfördes, är planprogrammet i vissa delar inte 
längre aktuellt, men kan fungera som en vägledning i det fortsatta planarbetet. 
Kommunens ambitioner för utformningen av Kalmars nya bad- och frisk-
vårdsanläggning och dess planerade placering bedöms vara väl förenligt med 
planprogrammets intentioner. 

 
Figur 4: Utsnitt ur planprogrammet för Norra staden 2005/2007 som återspeglas i gällande 
översiktsplan 2013. 

 

Planområdet 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning 
 

 

Datum Ärendebeteckning  

Upprättad 2019-05-22 2016-5321   12(57) 
   

 

 
Detaljplaner som angränsar till nu aktuellt planområde är: 

• 0880K-P08/07 ”Detaljplan för Snurrom, Kläckeberga 10:1”, Kalmar 
kommun, Kalmar län, laga kraft 2008-02-29. Genomförandetiden har 
gått ut. Närmast planområdet medges bostadsändamål i maximalt 6 vå-
ningar samt huvudgata. 

• 0880K-P17/09 ”Detaljplan för del av Kläckeberga 10:1 och Västerslätt 
17:1 (Snurrom verksamheter) i Snurrom, Kalmar kommun”, laga kraft 
2017-12-04. Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit 
laga kraft. Planen medger verksamheter av icke störande karaktär med 
en högsta höjd om 13 meter närmast planområdet. 

• 0880K-P90/36 ”Detaljplan för område Söder om Kläckeberga trafik-
plats, Kalmar kommun, Kalmar län”, laga kraft 1990-11-30. Genomfö-
randetiden har gått ut. Planen medger huvudgata för Norra vägen. 

• 0880K-I:281 ”Förslag till stadsplan för industriområdet Snurrom i Kal-
mar”, fastställt 1967-08-31. Genomförandetiden har gått ut. Planen 
medger gata och gatuplantering samt industriändamål närmast planom-
rådet. 

 

 

Figur 5: Planmosaik, gällande detaljplaner (röda linjer) i anslutning till nu aktuellt planförslag 
som är markerat med blå streckad linje. 
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Socioekonomiska förutsättningar 

Demografi, jämställdhet, barnperspektiv, upplåtelseformer  

Planområdet omgärdas av följande 
demografiska områden: Fjölebro, 
Snurrom, Krafslösa och Vimpel-
torpet. Inom dessa områden bodde 
i december 2018 sammantaget, 
cirka 2 700 personer varav cirka 
230 invånare i Fjölebro, cirka 350 i 
Krafslösa, cirka 1 800 i Vimpel-
torpet och cirka 320 invånare i 
Snurrom. Andelen män och kvin-
nor är ungefär lika bland de boende 
i området. 
 
I början av 1990-talet bodde drygt 
600 personer nära planområdet. 
Folkmängden har ökat successivt 
varefter nya bostäder tillkommit. 
De senaste tre åren (fram till 31 
december 2017) har området ökat 
med 500 personer vilket motsvarar 
32 procent. Den stora ökningen 
har skett i Snurrom som gått från 
noll invånare i början av 2017 till 
100 personer idag. Även i Vimpel-
torpet har boendeantalet ökat. 
 
Medelåldern i Snurrom, Fjölebro, Vimpeltorpet och Krafslösa är med 33 år 
(32,3 år för män och 32,6 för kvinnor) lägre än i kommunen i övrigt för vilken 
medelåldern är 41 år. Utmärkande för Fjölebro, Snurrom och Vimpeltorpet är 
en högre andel yngre medelålders personer (25-44 år) med yngre barn och en 
låg andel äldre (65+). Skillnaden i åldersstrukturen jämfört med kommunsnittet 
är ett vanligt mönster i bostadsområden med många nybyggda bostäder i sta-
dens ytterkanter. Endast drygt sju procent av befolkningen är äldre än 65 år, 
motsvarande andel i kommunen är knappt 20 procent. 
 
Inom Snurrom och norra delen av Vimpeltorpet bedöms det fram till år 2020 
ha uppförts cirka 1000 hyresrätter, cirka 100 bostadsrätter och cirka 10 ägande-
rätter. Utöver detta kommer det att uppföras villabebyggelse i kommande 
etapper samt ytterligare flerbostadshus. 

Framöver kommer det växa fram en ny stadsdel, Norra staden, där bostäder 
för cirka 10 000 till 12 000 boende kommer att skapas i en blandad bebyggelse-
struktur. Den nya stadsdelen kommer innehålla ett nytt stadsdelscentrum och 
en ny F-9 skola, tar hänsyn till befintliga och skapa nya stråk till grön- och re-
kreationsområde och det planeras med fokus på social hållbarhet. 

 

Planområdet 

Figur 6: Demografiska områden. 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning 
 

 

Datum Ärendebeteckning  

Upprättad 2019-05-22 2016-5321   14(57) 
   

 

 

Tillgänglighet och trygghet 

Området utgörs idag av ett skogsparti som på grund av bullerpåverkan och 
närheten till stora vägar har få besökare. Angränsande bostadsområde i öster 
håller på att växa fram. Det nya bostadsområdet med utbyggt gatunät, gångsti-
gar och gatubelysning bidrar till en god tillgänglighet och trygghet i området. 
Närområdet saknar dock idag iordningställda allmänna torg eller mötesplatser.  
Via Värsnäsvägen och de mindre stigarna inom befintliga grönområden når 
både cyklande och gående Värsnäs friluftsområde med Värsnäs golfbana, pro-
menadstigar i skogen och natursköna strandnära platser. Friluftsområdet ligger 
inom gångavstånd både från Norra vägen, Norra Vimpeltorpet och verksam-
hetsområdet Snurrom. Mellan golfbanan och bostadsområdet Snurrom kom-
mer det att anordnas en allaktivitetspark, med bland annat en pulkabacke som 
kommer att bli en framtida mötesplats för boende och besökare i området. 

 
Figur 7: Karta med nuvarande stigar och vägkopplingar till rekreationsområden i närheten av 
planområdet  

Planerad  

aktivitetspark Plan- 

området 
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Mark- och vattenförhållanden 

Marknivåerna inom planområdet ligger mellan +5,8 meter och +12,5 meter 
över angivet nollplan i referenssystemet RH 2000.  

En översiktlig geoteknisk utredning3 har tagits fram för området mellan Präst-
kragevägen och Norra vägen som omfattar både verksamhetsområdet Snurrom 
och den tänkta placeringen av den nya bad- och friskvårdsanläggningen. Inom 
utredningsområdet består jorden av sandmorän eller sandig siltig morän. Mo-
ränen överlagras av cirka 1 meter sand eller ställvis silt och lera. Närmast Värs-
näsvägen finns enligt samma geotekniska utredning dock även ett område där 
lager med lösare sediment påträffats. De lösa lagren utgörs av lera. En över-
gång till fasta jordlager sker cirka 3,2 till 6,2 meter under markytan.  
Grundvattennivån var vid undersökningstillfället relativt högt belägen, cirka  
0,8 till 1 meter, under markytan vilket motsvarar nivåer mellan + 4,6 meter och  
+ 5,9 meter över angivet nollplan RH 2000. Grundvattenytan varierar med 
årstid, nederbörd etcetera, vilket innebär att såväl högre som lägre grundvat-
tennivåer kan förekomma.  
 
Med tanke på de förhärskande jordarterna och ett i jämförelse lägre grundvat-
tenstånd finns det troligen bättre grundläggningsförhållanden inom de högre 
belägna markområdena vid cirka +6 till +12 meter än vid de lägre partierna. 
 
Ytterligare geotekniska undersökningar erfordras dock innan marken exploate-
ras, främst med hänsyn till den storskaliga byggnadsvolymen och den tyngd 
som bad- och friskvårdsanläggningen kommer att ha.  

I kommunens kartdatabas ingår planområdet i ett så kallat normalriskområde 
för radon. Radonmätningar har i SWECOs geotekniska utredning3 utförts i 
fyra punkter. Mätresultaten påvisar inom samtliga fyra mätpunkter lågradon-
mark. En av mätpunkterna ligger inom planområdet.  

Nu aktuellt planområde nämns inte i MIFO-databasen (MIFO=metodik för 
inventering av förorenade områden) över förekomst av potentiellt förorenade 
områden. Kommunen har heller ingen kännedom om föroreningar inom plan-
området. 

  

                                     

 
3
 Översiktlig geoteknisk utredning, Geotekniskt utlåtande, Kalmar, Snurrom,  

SWECO, 2017-07-12. 
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Natur och kultur  

En naturinventering4 genomfördes av Pronatura inför framtida detaljplanering 
av Snurromområdet. Naturinventeringens avgränsning omfattar till stor del nu 
aktuellt detaljplaneområde.  

 

Figur 8: Utsnitt från bilaga 2, tillhörande 2005 års naturinventering, som utförts av Lennart 
Nilsson, Pronatura. Aktuellt planområde markerad med röd streckad linje. 

  

Barrskogsområdet, nr 3, bedöms i 2005 års inventering främst som intressant 
för det rörliga friluftslivet. Våtmarken, nr 4, bedöms som särskilt viktig med 
tanke på att bevara en variationsrik natur. Naturinventeringen sammanfattar att 
de tre naturtyperna så långt som möjligt bör tillåtas att utvecklas fritt.  
Enligt naturinventeringen bedöms ett cirka 1 500 kvadratmeter stort ekbe-
stånd, nr 13 i ovanstående kartbild, på sikt kunna utvecklas till en värdefull 
biotop med lundartad karaktär. För mer detaljerad information se naturinven-
teringen4. 

                                     

 
4
 Översiktlig naturinventering av Snurromområdet, Kalmar kommun, Pronatura,  

2005-08-01. 
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Figur 9: Ekbestånd med inslag av ask . 

 

Figur 10: Utsnitt ur 2017 års naturvärdesinventering som utförts av Jonas Wäglind, Ekologa. 
Aktuellt planområde redovisas med ljusblå linje. 

 

Vidare utförde Ekologa på uppdrag av Kalmar kommun 2017 en naturvär-
desinventering enligt Svensk standard.5 Naturvärdesinventeringens avgränsning 
omfattar nu aktuellt detaljplaneområde i sin helhet. Inventeringens syfte har 

                                     

 
5 Naturvärdesinventering (NVI), område b, vid Snurrom verksamheter i Kalmar kommun 

på fastigheterna Kläckeberga 10:1 och Västerslät 17:1, Ekologa, 2017-07-03. 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning 
 

 

Datum Ärendebeteckning  

Upprättad 2019-05-22 2016-5321   18(57) 
   

 

 
varit att lokalisera och redovisa betydelsefulla naturmiljöer (biotoper) och na-
turvårdsarter, som har betydelse för biologisk mångfald.  
 
Markeringarna inom planområdet visar de arter som allmänheten rapporterat 
in till Artportalen under åren 2000-2017. Följande fridlysta arter har rapporte-
rats: 
 

- Salamandrar: Större vattensalamander 
- Fåglar: Kornknarr, Röd glada, Ormvråk, Gulsparv, Tornfalk, Trädpiplärka, 
Rödstrupig piplärka, Grönsångare, Gärdsmyg, Mindre strandpipare.  
- Kärlväxter: Plattlummer. Plattlummer - Lycopodium complanatum är en av 
Skogsstyrelsens signalarter och omnämns därför särskilt som ett naturvärdes-
objekt, nr 3 och 4, i Ekologas inventering. 
 
Slutsatsen i naturvärdesinventering från 2017 är att undersökt område i stort 
saknar höga naturvärden, men att de biologiska värdena, om särskild hänsyn 
tas vid framtida exploatering, kan utvecklas och på så vis på sikt gynna den 
biologiska mångfalden. För mer detaljerad information se naturvärdesinvente-
ringen6. 

På grund av den omedelbara närheten till Norra vägen, E22 och det planlagda 
verksamhetsområdet Snurrom bedöms tallbeståndet inom planområdet idag 
heller inte ha något stort värde ur rekreationssynpunkt.  

 

  

Figur 11: Tallbestånd mellan Norra vägen och Prästkragevägen (bild till vänster), öppen mark 
norr om Värsnäsvägen (bild till höger). Foto: Jonas Wäglind, Ekologa.  

 
  

                                     

 
6
 Naturvärdesinventering, område b, vid Snurrom verksamheter Ekologa 2017-07-03. 
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Enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesregister finns en bebyggelselämning 
Kläckeberga RAÄ 57:1 ”Kruslockstorpet” som ligger strax öster om planområdet.  

 

Figur 12: Utsnitt från bilaga 3, tillhörande 2005 års naturinventering, som utförts av Lennart 
Nilsson, Pronatura. Planområde markerat med röd streckad linje.  

 
Flertalet odlingsrösen kom till under 1700- och 1800-talets uppodling, men 
även betydligt äldre odlingsrösen från medeltiden är vanliga. De odlingsrösen 
och stenmurar som anges på kartbilden ovan är troligen spår av att marken en 
gång i tiden brukades som odlingsmark. I samråd med länsstyrelsen i mars 
2018 gjordes bedömningen att aktuell mark runt träddungen och odlingsröset 
inte längre kan klassas som jordbruksmark och att det därför inte omfattas av 
det generella biotopskyddet. Däremot är det bra om ekarna och odlingsröset 
kan sparas. 
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Bebyggelse  

Inom planområdet finns ingen bebyggelse idag.  

I anslutning till planområdet, öster om Prästkragevägen pågår exploatering av 
ett cirka 45 hektar stort bebyggelseområde. Gällande detaljplan för området 
möjliggör bostäder, bostäder med möjlighet till servicefunktion i bottenvåning-
en, tekniska anläggningar, skola, förskola och centrumbebyggelse. Tillåten 
största byggnadsarea i procent av markytan är för varje kvarter 50 procent me-
dan högsta tillåtna våningsantal varierar mellan tre till sex våningar. Österut 
finns ett mindre område med ett våningsantal om upp till femton våningar. 
 

  

 
 

Norr om planområdet finns ett 7,5 hektar stort markområde som är planlagt 
för verksamheter. Tillåten största byggnadsarea är 50 respektive 55 procent av 
markytan och högsta tillåtna totalhöjd är 13 respektive 15 meter. Byggnation 
inom södra delen av verksamhetsområdet är nästan helt färdigställd. 

  

Figur 13: Foton som visar pågående byggnationer vid bostadsområdet Snurrom etapp 1, öster om plan-
området, sommaren 2018. 
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Infrastruktur  

Trafik och parkering 

Planområdet är strategiskt beläget längs med Norra vägen i höjd med trafik-
plats Kalmar Norra, som är Kalmars norra av- och påfart längs E22:an. Södra 
avfarten E22 via Chokladvägen är förhållandevis kort och utgör en risk för 
köbildning och att bilar kör på E22 i fel riktning.  

Norra vägen är länken mellan Kalmar centrum i söder och Lindsdal/Fjölebro i 
norr. Det finns separerade gång- och cykelstråk längs med Norra vägen och 
täta, dagliga kollektivtrafikförbindelser mellan Kalmars olika stadsdelar och 
övriga delar av kommunen. Närmaste hållplats finns i nuläget utmed Norra 
vägen, Kalmar Snurrom, cirka 150 meter sydväst om aktuellt planområde. Sträck-
an trafikeras för närvarande av landsbyggdslinje 160 i halvtimmestrafik och 
stadsbuss 401 i femminutersintervall under högtrafik. Det finns dessutom goda 
kollektivtrafikförbindelser från/till övriga kommuner i länet. Det finns planer 
på en framtida kollektivtrafikförbindelse från Värsnäsvägen mot Ljusstaden för 
att knyta ihop stadsdelarna Snurrom och Ljusstaden/Norrliden samt att avlasta 
Norrlidsvägen. 

Värsnäsvägen utgör infartsled till nya bostäder vid Snurrom och till Värsnäs 
friluftsområde. Det finns utbyggd gång- och cykelväg samt gatubelysning längs 
den norra sidan av Värsnäsvägens raka vägsträcka.  

 

 

Figur 14: Kartöversikt. 
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I anslutning till cirkulationsplatsen Norra vägen/Värsnäsvägen finns en grusad 
yta som fungerar som pendlarparkering.  

I figuren nedan visas trafikuppkomst på angränsande vägar. Trafiksiffror för 
Norra vägen, cirka 10 000 respektive 6 500 fordon/årsdygnstrafik (2018) och 
Värsnäsvägen, cirka 1 100 fordon i årsdygnstrafik (2017) härstammar från 
kommunens egna mätningar. Siffran på Chokladvägen är enligt Trafikverkets 
databas från år 2017. Prästkragevägen hade ännu inte tagits i bruk då mätning-
arna genomfördes. 

 
Figur 15: Uppgifter om trafikrörelser, år 2017/2018, siffror anger vardagsdygnstrafik.  

 

Transporter 

Förutom byggtrafiken från och till det nya bostadsområdet och verksamhets-
området finns det i dagsläget inga tunga transporter som är av betydelse.  
Andel tung trafik uppmättes på Norra vägen år 2017 till 865 fordon i vardags-
dygnstrafik. För avfarten E22/Chokladvägen anger Trafikverket för samma år 
150 lastbilar i vardagsdygnstrafik per dag.  
 
  

E22 

Planområdet 
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Fossilbränslefri kommun 

Att uppnå en fossilbränslefri kommun anges som ett långsiktigt mål för ett 
grönare Kalmar i Kalmar kommuns verksamhetsplan med budget 2018. I an-
gränsande bostads- och verksamhetskvarter har kommunen planerat för natur- 
och parkstråk som underlättar för besökare från närområdet att avstå från bilen 
och att istället välja att gå eller cykla till olika målpunkter i området.  

Service  
Vid de nybyggda bostadshusen öster om planområdet finns en nyöppnad för-
skola med fyra avdelningar. Närmaste grund- och högstadieskolor finns i Norr-
liden, Funkabo och Lindsdal. 

Berga centrum och Hansa city handelsområde ligger cirka 2,5-3 kilometer från 
området, det vill säga inom gång- och cykelavstånd till nu aktuellt planområde. 
Sammantaget bedöms utbudet av kommersiell och offentlig service som myck-
et god. 

Teknisk försörjning  

Vatten och spillvatten 

Det kommunala verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten 
angränsar till nu aktuellt planområde. Befintligt ledningsnät för vatten- och 
avlopp löper längs med de angränsande vägarna; Värsnäsvägen, Norra vägen 
och Prästkragevägen. 
 
Det finns en vattenledning i syd-nordlig riktning strax öster om Norra vägen 
En byggrätt kan som närmast förläggas 5 meter från ledningsrätten. 
Befintligt spillvattenledningsnät har vissa begränsningar i sin kapacitet. 
 

Dagvatten 

Befintlig dagvattenledning löper längs med Värsnäsvägen och berör nu aktuellt 
planområde i söder. Utflödet från planområdet rinner till Golfdammarna vilka 
anlades för rening av dagvatten, åren 1975 och 1994. Därefter rinner dagvatt-
net, via ett dike som passerar Kalmar golfbana vidare till vattenförekomsten 
S n Kalmarsund7, se även kartbilden nedan. Det finns planer på att bygga ut de 
befintliga dagvattendammarna vid golfbanan för att kunna hantera en ökad 
avrinning till följd av planerad exploatering av Norra staden.  

För mer information kring recipientens, det vill säga ytvattenförekomstens 
S n Kalmarsunds, ekologiska status se textavsnitt Konsekvenser av planens genomfö-
rande samt upprättad dagvattenutredning. 
 

                                     

 
7
 Vattenförekomsten S n Kalmarsund, SE 564250-162500, se http://viss.lansstyrelsen.se/ 
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Figur 16: Översikt över avrinningsområden med delavrinningsområde för planområdet,  
källa: Dagvattenutredning för bad- och friskvårdsanläggning, Vatten- och Samhällsteknik AB,  
2019-05-08.  

 

Värmesystem 

Vid Norra vägen, Värsnäsvägen och inom allmän platsmark inom bostadsom-
rådet Snurrom finns ledningar för fjärrvärme.  

El- och tele 

Vid Norra vägen, Värsnäsvägen, Prästkragevägen och inom allmän platsmark 
inom bostadsområdet Snurrom finns ledningsnät för el, tele/fiber.  

Avfallshantering 

Närmaste befintliga återvinningsstation finns vid Vimpeltorpsvägen cirka  
700 meter söder om planområdet. Verksamheter och företag får dock inte 
nyttja dessa. 
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Störning och risk  

Markföroreningar 

Nu aktuellt planområde nämns inte i MIFO-databasen över förekomst av po-
tentiellt förorenade områden. Kommunen har heller ingen kännedom om för-
oreningar inom planområdet.  

Radon 

Planområdet ligger inom normalriskområde för radon: 10-50 kBq/m3. Lågrisk-
område har påvisats i en mätpunkt, se ”Geotekniskt utlåtande, Kalmar, Snurrom”, 
2017-07-21. 

Buller 

En trafikbullerutredning8 har genomförts i samband med detaljplanen för verk-
samhetsområdet norr om planområdet. Rapporten visar på att Norra vägen 
och E22:an är de två primära källorna till trafikbuller. Vidare utgör trafik på 
Prästkragevägen en källa till buller. 

Övriga störningar och risker 

Enligt gällande detaljplan för verksamhetsområdet norr om planområdet med-
ges verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. 

Marknivåerna inom planområdet ligger mellan +5,8 meter och +12,5 meter 
över angivet nollplan i referenssystemet RH 2000, vilket inte bedöms medföra 
översvämningsrisker för stigande havsnivåer eller höga flöden vid extremne-
derbörd.  

Farligt gods 

Planområdet ligger i närheten till E22, som är en rekommenderad transportled 
för farligt gods. Med anledning av detta har en riskbedömning utförts i sam-
band med framtagandet av detaljplanen för verksamhetsområdet norr om 
planområdet9. Utredningen bedöms även kunna tillämpas för det aktuella plan-
förslaget, då etablering av en besöksanläggning tas upp i denna. Riskbedöm-
ningen anger bland annat följande rekommenderade skyddsavstånd till E22: 
 

- Parkering 30 meter. 
- Besöksanläggning 75 meter. 

  

                                     

 
8
 Bullerutredning Kläckeberga 10:1 och Västerslät 17:1 (Snurrom verksamheter), Ramböll 

Malmö, 2017-06-10. 
9
 Riskbedömning, Delar av Snurrom, Brand & Riskanalys, 2017-06-12. 
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Planförslag 
Under arbetets gång har det tagits fram en rad olika placeringsalternativ för den 
nya bad- och friskvårdsanläggningen. För- och nackdelar har studerats avse-
ende bland annat markens lämplighet, tillgänglighet och trafikfrågor liksom 
gestaltning. Se vidare i ”Bilaga placeringsstudier och trafik för nya bad- och friskvårds-
anläggningen vid Snurrom”, 2018-09-11. 
 
Nu aktuellt detaljplaneförslag skapar förutsättningar för en ny bad- och frisk-
vårdsanläggning med tillhörande parkering, angöringstorg och tillfartsgata från 
Värsnäsvägen samt en ny gång- och cykelförbindelse mellan Norra vägen och 
Prästkragevägen.  
 
Parkering för bilar ska lösas inom fastigheten och avses huvudsakligen ske i 
den östra delen. Behovet för uppställning av bussar för på- och avstigning av 
till exempel skolklasser och cykelparkering nära entrén har beaktats i planför-
slaget. Detaljerad utformning av kör- och parkeringsytor samt utemiljön vid 
bad- och friskvårdsanläggningen kommer att studeras vidare i samband med 
projekteringen av området. 
 
Dagvattenhanteringen föreslås ske främst genom lokal fördröjning i norra och 
östra delen av badhusfastigheten.  
 
Längs Prästkragevägen i öster föreslås ett parkområde med möjlighet att an-
lägga en gångstig som ansluter till parkstråket intill verksamhetsområdet i norr. 
 

 
Figur 17: Volymstudie kring med möjlig disponering av ytor och byggnadsvolymer. 
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Ändrade mark- och vattenförhållanden  

För byggnation av bad- och friskvårdsanläggningen krävs en stor och jämn yta. 
Med hänsyn till de varierande marknivåerna inom planområdet krävs en juste-
ring av terrängen. Sett till anslutande markhöjder och befintliga höjder för 
Värsnäsvägen, antas en färdig golvhöjd för den framtida byggnaden vara cirka 
+10 meter över nollplanet (RH 2000). En massbalans behöver upprättas i se-
nare skede. 

En närmare och mer objektanpassad geoteknisk undersökning med tillhörande 
stabilitetsundersökning krävs i samband med projekteringsfasen då beslutad 
byggnad är närmare känd och grundläggningen bestämd. Kompletterande geo-
tekniska undersökningar ska utföras i samband med detaljprojektering av vägar 
och ledningar. 

Planförslaget medför omfattande hårdgjorda ytor i form av byggnadsyta, torg, 
parkering, gata och gång- och cykelväg.  

Dagvattnet avses att i första hand omhändertas lokalt, se vidare under avsnitt 
Förändring av teknisk försörjning – dagvatten och tillhörande Dagvattenutredning, 
Vatten- och Samhällsteknik AB, 2019-05-08.  

Natur och kultur  

För de delar av planområdet som inte kommer att bebyggas bör träden kunna 
vara kvar så långt det är möjligt. För stora delar av planområdet innebär ett 
genomförande av planförslaget dock att befintlig produktionsskog kommer att 
tas ned. Dessutom kommer befintlig mindre våtmark i nordöstra delen av 
planområdet att påverkas. Kompensationsåtgärd planeras inom planområdet i 
form av en ny damm i syfte att fördröja dagvatten från parkeringsytor och tak.  

Längs Prästkragevägen föreslås ett 15 meter brett parkstråk med gångstig. Se 
vidare under avsnitt ”Lek, idrott, rekreation och friluftsliv”. 

Skogen bedöms på grund av sitt läge intill flera stora trafikleder ha låga rekrea-
tiva värden idag. Dock kan bevarandet av grönska och uppvuxna träd, i den 
mån det är möjligt, öka upplevelsen för besökare till den nya bad- och frisk-
vårdsanläggningen. Boende i de angränsande områdena kommer att kunna 
nyttja området kring badanläggningen och parkstråket som ett bostadsnära 
rekreationsområde. 

Det cirka 0,1 hektar stora ekbeståndet ligger utanför nu föreslagen plangräns 
och bedöms inte påverkas vid ett genomförande av planförslaget.  

Ny bebyggelse  
Planförslaget möjliggör etableringen av en bad- och friskvårdsanläggning med 
kompletterande verksamheter. Ny byggnation inom planområdet förväntas 
uppföras som en stor, sammanhängande byggnadsvolym, som framöver ska 
kunna växa norrut. Eventuellt uppförande av parkeringshus är hänvisad till 
östra delen av planområdet i den del av detaljplanen som anger parkering. Se 
figur 21. 
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Utformning och funktion 

Utformningen av den tilltänkta bad- och friskvårdsbyggnaden har vid tidpunk-
ten för samrådet inte detaljstuderats, utan planförslaget anger de yttre ramarna i 
form av byggnadsarea, byggnadens totalhöjd samt byggtekniska och övergri-
pande estetiska egenskaper. 

Parallellt med planarbetet görs kapacitetsberäkningar kring olika funktioner 
inom bad- och friskvårdsanläggningen. Gestaltningsfrågor och byggtekniska 
frågor har inte varit i fokus. De viktigaste funktionerna, som påverkar byggna-
dens utformning och volym är: 50 meters bassäng, familjebad, hoppmöjlighet-
er, multibassäng för olika typer av undervisningar, gym, relaxavdelning, kon-
tors- och möteslokaler samt restaurang. Dessa behov har fastslagits i funkt-
ionsprogrammet för anläggningen (antaget av kultur- och fritidsnämnden, 
2017-06-01). Vidare har det gjorts bedömning att en största byggnadsarea på 
12 000 kvadratmeter är lämpligt för anläggningen, då den är helt utbyggd.  

Efter planens antagande kommer processen kring byggnadsutformningen tar 
vid. Bedömning är att anläggningen i en första etapp uppförs med en bygg-
nadsarea om cirka 9 000 kvadratmeter. 

De inre sambanden i en simhall är komplexa och andelen teknikutrymmen i en 
sådan anläggning är hög. En relativt vanlig byggteknik är att bassänger ställs på 
betongplatta på mark istället för att grävas ner. Tekniska utrymmen kan då 
delvis placeras i markplan. Detta resulterar i en förhållandevis hög byggnad. 
Höjderna i detaljplaneförslaget är satta för att möjliggöra en sådan lösning. 

Simhallsbyggnadens placering har stor betydelse för byggnadens utformning, 
material och uttryck. Bad- och friskvårdsanläggningen kommer att annonsera 
början till den framväxande stadsdelen och Kalmars intentioner kring hälsa-, 
friluftsliv- och naturmiljöfokus. Byggnaden kommer även att annonsera sig i 
landskapet då den byggs på en höjdplatå nära Norra vägen och nuvarande på-
farten till E22. Bad- och friskvårdsanläggningen bör därför i sin gestaltning ges 
en egen identitet med god arkitektur som svarar upp mot dess roll som mål-
punkt i området och för kommunen i stort. 

Det ska vara lätt att orientera sig från Norra vägen/Värsnäsvägen och gå-
ende/cyklande ska kunna ha en visuell kontakt med simhallens huvudentré och 
insidan. Bad- och friskvårdsanläggningen ska genom sin placering, en genom-
tänkt arkitektur och en god gestaltning av utemiljön bidra till en spännande 
målpunkt i Norra staden. Upplevelsen av de relativt storskaliga trafikdomine-
rade områdena kring Norra vägen, Värsnäsvägen och E22 kommer vid ett ge-
nomförande av planförslaget då att minska. 

För att medge en flexibilitet i utformningen av besöksanläggningen, men sam-
tidigt poängtera betydelsen av utformningen, reglerar planförslaget en rad ut-
formningsbestämmelser för att åstadkomma en visuell uppdelning av fasaden 
som kan bli över 100 meter läng och ska inte upplevas som monoton.  
Detaljplaneförslaget medger en samlad byggnadsara på 16 000 kvadratmeter, 
varav bad- och friskvårdsanläggningen regleras till 12 000 kvadratmeter bygg-
nadsarea, centrumverksamhet till 1 500 kvadratmeter och ett parkeringshus till 
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2 500 kvadratmeter. Detta motsvarar en exploateringsgrad på cirka 50 procent 
vid en framtida fastighetsarea om cirka 34 000 kvadratmeter. 

Detaljplanen reglerar en högsta totalhöjd för bad- och friskvårdsanläggningen 
till + 38 meter över nollplanet. Vid en färdig golvhöjd på cirka + 10 meter 
motsvarar detta en byggnadshöjd på 28 meter. Tekniska installationer på taket 
ska ges en placering och färgsättning som inte blir dominerande. Undantag 
görs för uppstickande föremål för anläggningar som har att göra med lokal 
energiförsörjning, såsom solceller, som får uppföras fristående. Besöksanlägg-
ningar såsom den planerade bad- och friskvårdsanläggningen, kräver mycket 
ventilation och annan teknik, och badets tak kommer att vara väl synligt från 
alla håll. Därför är det viktigt att lika stor omsorg läggs på takets som fasader-
nas gestaltning. Tekniken bör i den mån det är möjligt, integreras i byggnads-
volymen.  
 

För ett eventuellt parkeringshus i öster regleras byggnadshöjden till maximalt 
12 meter för att säkerställa att denna byggnad får en underordnad karaktär 
gentemot badanläggningen samt för att undvika skuggbildning på de bostäder 
som uppförs öster om Prästkragevägen. 

Tillgänglighet och infrastruktur  

Allmänna och enskilda kör- och parkeringsytor ska utformas på ett sätt som 
ger en god funktion och tillgänglighet och är säker för alla trafikanter. Säkerhet 
och tydlighet kan uppnås genom en variation i val av material, höjder och fär-
ger. Eftersom besöksanläggningen med sina olika funktioner attraherar många 
besökare som framförallt kan vara barn eller personer med behov av särskilt 
stöd eller trygghet, är det extra viktigt med god tillgänglighet och att trygghets-
skapande åtgärder vidtas. Det gäller exempelvis en god och genomtänkt belys-
ning längs gång- och cykelstråk, i parkområden, vid entrén och parkeringen, 
men även vid gestaltning och plantering av vegetation.  

Konsekvenser av planförslaget för trafiknätet runt planområdet finns redovisad 
i avsnitt ”Konsekvenser av planens genomförande – Tillgänglighet och infra-
struktur”. 

 

Allmänna platsmarken 

In- och utfarter 
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Angöringen till den planerade bad- och friskvårdsanläggningen kommer för de 
flesta bilburna besökare att ske via E22, Norra vägen samt den framtida kopp-
lingen från Vänskapens väg. Planförslaget redovisar en ny cirka 20 meter bred 
gata som leder motortrafik (personbil, bussar, varutransporter) och cyklande 
samt gående från Värsnäsvägen till den nya bad- och friskvårdsanläggningen. 
Denna gata är dimensionerad för att klara mötet av två lastbilar samt ömsesidig 
separerade gång- och cykelstråk. Tillfartsgatan slutar lämpligen i en torgyta med 
integrerad vändplan sydost om möjlig entré till badanläggningen, se figur 21. 
Trädplanering och vegetationsbäddar längs angöringsgatan fyller flera funkt-
ioner; de bidrar till att ett attraktivt och klimatsmart gaturum bildas, här kan det 
ske lokal dagvattenhantering och grönremsorna utgör en grön koppling inom 
stadsdelen som gynnar friluftslivet och den biologiska mångfalden.  

 

   
Figur 18: Exempel på trädplantering och växtbäddar längs gata 

Figur 17a: Angöring till nya bad- och friskvårdsanläggnigen (redovisas med blå rektangel) 
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Nuvarande träd- 
dunge, utanför 
planområdet 

Angöringsgata inom planområdet Angränsande kvarter,  
utanför planområdet 

 

 
 

 

 

Exakt hur anläggningen ska angöras är ännu inte helt färdigutrett. Ett större 
vägområde är därför avsatt i planen till samrådet. 

Antalet bussar antas vara minst 12 bussar per dag (vardagar). Troligen kommer 
det att finnas behov av upp till 4 bussar som lämnar/hämtar barn samtidigt. 
Förutom Kalmar kommuns egna skolor kan det även komma bussar med ele-
ver från Öland och även minibussar från färdtjänsten kommer att angöra an-
läggningen. Upp emot 20 bussar per dag (vardag) kan därför bli aktuellt att 
kunna angöra anläggningen framöver.  

Det finns ett behov av säkra av- och påstigningsplatser nära entrén. Dettas 
ytbehov har tagits särskild hänsyn till vid framtagandet av planförslaget. Se 
vidare under avsnitt ”inom kvartersmark”, figur 21. 

 

Gång- och cykelvägar 

Gång- och cykelväg ska finnas på båda sidor om angöringsgatan till bad- och 
friskvårdsanläggningen. En förprojektering av gatan har påbörjats, detta för att 
studera marknivåer så att en så god tillgänglighet som möjligt kan uppnås, med 
maximalt 2 procent lutning. 

Vidare föreslås en gång- och cykelväg som leder till anläggningen direkt från 
Norra vägen samt vidare till Prästkragevägen och angränsande bostäder och 
grönområden kring Snurrom och Värsnäs. Även denna ska vara tillgänglighets-
anpassad, vilket innebär att lutningen inte får överstiga 2 procent. I mötet av 
gång- och cykelvägen med Prästkragevägen planeras anordnas en upphöjd pas-
sage till gång- och cykelvägen på östra sidan Prästkragevägen. I anslutning till 

Dag- 
vatten- 
dike 
gång- 
väg 

Gång-
/cykelväg 

Körbana 
(dubbelsidig) 

Sidoremsa 
med dag-
vattenan-
läggning 
och träd 

Figur 19: Schematisk sektion för angöringsgatan till bad- och friskvårdsanläggningen. 
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gång- och cykelvägen och invid badanläggningens södra fasad kan lämpligen 
anläggas exempelvis sittbänkar, utegym-redskap, planteringar och cykelparke-
ringar.  

Det relativt korta avståndet till flertalet av Kalmar stads bostadsområden i 
kombination med ett väl utbyggt gång- och cykelnät gynnar möjligheten att gå 
och cykla till den planerade bad- och friskvårdsanläggningen (BFA). Vid varje 
entré ska det reserveras ytor för cykelparkeringar under tak samt plats för låd-
cyklar. Se vidare under avsnitt Inom kvartersmark.  

   

 

  

Figur 20: Exempel på olika redskap eller funktioner som kan finnas invid en badanläggning  
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Inom kvartersmark 

Eftersom utformningen av bad- och friskvårdsanläggningen varken har detalj-
studerats eller fastslagits ännu, så kan endast en schematisk skiss ges av hur 
olika ytor och funktioner avses fördelas. 

Figur 21: Principskiss uppdelning av ytor för parkering, angöring/entrétorg, grönytor vid nya 
bad- och friskvårdsanläggning. Svart streckad linje redovisar planförslagets plangräns. 

 
Entrén föreslås ske i sydöst, där både bilar och bussar angör byggnaden. En 
zon för av- och påstigning finns därför strax öster om entrén. Bad- och frisk-
vårdsanläggningens entrézon utformas så att det ryms en avstigningsplats för 
funktionsnedsatta samt en avlastningsplats för föreningar.  
Godsmottagningen avses ske via en separat avlastningsplats och ingång. Ef-
tersom byggnadsutformningen inte är klar vid samrådsskedet, antas att varu- 
in- och utlastning sker från byggnadens nordöstra eller norra sida, det vill säga 
en bit bort från entrén där oskyddade trafikanter rör sig. 

Parkering 

Parkering för anställda och besökare ska lösas inom den egna fastigheten. I 
Kalmar kommuns riktlinjer för parkering finns inget grundtal som gäller för 
just besöksanläggningar eller en bad- och friskvårdsanläggning. Därför har 
följande beräkningsformler tillämpats: 
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Bilparkeringsplats-efterfrågan = (Besökstäthet*Bilandel besöksre-
sor)+(Anställdtäthet*Bilandel arbetsresor). 

Undersökningar som gjordes år 2017 kring besöksantal till den befintliga sim-
hallen på Malmen i centrala Kalmar visade att mellan 50-180 personer besöker 
simhallen samtidigt. Dessa siffror tar dock inte hänsyn till andel/antal anställda. 
Undersökningen visar vidare att andelen resor som görs med bil är mellan 
39 procent och 53 procent. Enligt riktlinjerna för parkering ligger fritidsresor 
på 45 procent i zon A (det vill säga inom tätorten). Därmed anses att under-
sökningen för den befintliga anläggningen stämmer tämligen väl överens med 
kommunens riktlinjer. Parkeringsefterfrågan för personbil för befintlig simhall 
hamnar därmed på cirka 80 platser i teorin. Den nya anläggningen kommer att 
ligga i zon C (det vill säga utanför tätorten), där det kan antas att 55 procent av 
resorna görs med bil. Om besökstätheten fördubblas samtidigt som andelen 
bilresor ökar från 45 till 55 procent blir därmed parkeringsbehovet för den nya 
simhallen mellan 190-200 parkeringsplatser. Ytbehov för en bilparkeringsplats 
är följande: 25 kvadratmeter per parkeringsplats (25*200= 5 000 kvm). Denna 
yta kan bli mindre eller större, beroende på utformningen av parkeringsanlägg-
ningen. Vid ett parkeringshus minskar ytbehovet, medan det vid en markparke-
ring ökar. 

Detaljplaneförslaget möjliggör en parkeringsyta inom vilken det ryms cirka 200 
parkeringsplatser för personbil för anställda och besökare till bad- och frisk-
vårdsanläggningen. Större delen av badets parkering föreslås att placeras i östra 
delen mot planerat parkstråk längs Prästkragevägen. Inom östra delen av fas-
tigheten ska det även rymmas trädplanteringar och fördröjningsytor för dagvat-
ten. Detta regleras genom planbestämmelser. Nära entrén ska det dessutom 
finnas platser reserverade för funktionsnedsatta. Det är dessutom önskvärt att 
det finns platser med laddstolpar för elbilar. 

 

 

 

 

Placeringen av markparkeringen har medvetet styrts bort från Norra vägen och 
förlagts öster om bad- och friskvårdsanläggningen. På så vis kan bad- och 
friskvårdsanläggningen annonsera sig mot Norra vägen samtidigt som parke-
ringsytan hamnar nära entrén. Parkeringsytan avskärmas genom ett nord-
sydligt gående parkstråk mot angränsande bostäder.   

Bild 22: Exempel på olika alternativ att hantera dagvatten inom parkeringsytorna   
  med genomsläppligt material via dagvattenkassetter eller via växtbädd.  
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Ytterligare 50 parkeringsplatser behövs för kompletterande verksamheter eller 
samlingslokaler, som kan finnas i byggnaden. Dessa bedöms kunna anordnas 
inom fastigheten utöver den östra delen. 

 

Ett utrymme om 200 cykelparkeringsplatser avsätts i planen. Några platser, 
förslagsvis 10%, bör reserveras för att möjliggöra bredare parkering för större 
cyklar. Ytbehovet för cykelparkering beror på vilket cykelställ som väljs. Lämp-
lig ytberäkning baseras på ett minimum om 0,6*2 meter per plats för en vanlig 
cykel. Fritt utrymme bakåt minst 2,1 meter. Cykelparkering bör lämpligen för-
ses med tak.  

Kollektivtrafik 

Ett genomförande av planförslaget ökar underlaget för kollektivtrafiken. I takt 
med att Norra staden byggs ut och antalet resenärer i området ökar, är det 
önskvärt att det i framtiden anläggs en busshållplats i omedelbar närhet till bad- 
och friskvårdsanläggningens huvudentré.  
Det finns förslag att införa en ny kollektivtrafikförbindelse mellan Vänskapens 
väg och Snurrom. Kalmar länstrafik (KLT) arbetar med detta i samråd med 
Kalmar kommun. Den nya busslinjen kommer att tillgodose god kollektivtra-
fikförsörjning till hela norra staden och avlasta trafiken på Norra vägen vars 
kapacitet är ansträngd redan idag. En ny hållplats i nära anslutning till bad- och 
friskvårdsanläggningen utgör en viktig målsättning för Kalmar kommun och 
ligger även i linje med KLTs målsättningar.  
.

 

Figur 23: Planerad linjesträckning för stadsbusslinje som passerar planerad bad- och friskvårds-
anläggning, källa KLT 2018-04-05 

Enligt KLT kan på sikt bytespunkten i Snurrom, som i dagsläget finns i kors-
ningen Norra vägen/Chokladvägen, kunna utvecklas till att även inkludera en 
bytespunkt längs den intilliggande E22:an för expressbusstrafik inom länet 
samt även den kommersiella trafiken mot till exempel Stockholm. 

Vänskapens väg 

Snurrom 
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Figur 24: Kartan redovisar möjliga bytespunkter för tätortstrafiken (blå färg) och expressbus-
sen (lila färg), källa KLT 2017-11-23. Med blå streckad linje visas schematisk planerad kollek-
tivtrafikförbindelse mellan Vänskapens väg och Värsnäsvägen 

 

Räddningsväg 

Tillgängligheten för räddningsfordon kommer att säkerställas inom kvarters-
mark i samband med framtida bygglov. 

Lek, idrott, rekreation och friluftsliv 

Planförslaget möjliggör för byggnation av en ny besöksanläggning i form av 
bad- och friskvård. Inom byggnaden kan även andra verksamheter, knutna till 
motion och hälsa eller mindre restaurang/affär, bli aktuella. 

Längs Prästkragevägen, vid badanläggningens östra tomtgräns, föreslås ett 15 
meter brett parkstråk i likhet med det som finns i gällande detaljplan för verk-
samheterna i norr. Det ska utgöra en naturlig länk till angränsande rekreations-
områden i norr och som en given fortsättning av gång- och cykelstråket från 
Norra vägen och angöringsgatan. De som vill motionera i anslutning till badak-
tiviteter ska kunna få möjlighet att ta sig tryggt till omgivningens rekreationsy-
tor och cykelstråk som ligger norr och öster om platsen. Det kan bli ett trevligt 
stråk att gå eller springa i, men det är för smalt för att erbjuda några större upp-
levelsevärden. 

 

mot Kalmar 

centrum  

      Ljusstaden 

Norrliden 

E22 

E22 

Planområde 
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Figur 25: Schematisk sektion över Prästkragevägen med anlagt parkstråk. Förslaget innebär att 
nuvarande utbyggd väg inte behöver förändras, parkstråket ansluter direkt väster om planlagt 
vägområde. 

 

Vid utformning och genomförande av parkstråket ska nuvarande förutsätt-
ningar beaktas: Stråket går huvudsakligen genom likåldrig, planterad tallskog 
med blåbär och örnbräken som dominerande fältskiktsarter. I närheten av den 
gamla Värsnäsvägen passeras ett litet kärr med bland annat kråkklöver. 
Skogsremsan kommer att bli ganska gles och det finns risk för att en del träd 
blåser omkull. Det är viktigt att ta vara på lövuppslag som finns. Komplette-
rande planteringar kan vara lämpliga för att vegetationen i stråket ska bli tätare 
på sikt. Man bör då välja naturligt förekommande arter, gärna med ätliga fruk-
ter, exempelvis körsbär. Lämpligen bygger man den enkla gångvägen först och 
väntar med planteringen tills man ser hur det ser ut och var det kommer upp 
naturlig vegetation. 
Stråket har även funktionen att skärma av badanläggningen och dess parke-
ringsyta från bostadsområdet.  
Anläggningen av gångstråket ska ske med minsta möjliga påverkan på befintlig 
natur gällande såväl höjdförhållanden som vegetation. Minsta möjliga maskiner 
ska användas och ingen vegetation på sidorna om stråkets sträckning ska röras. 
Gångstråket ska vara 2-3 meter brett och ha en ytbeläggning av grus/stenmjöl. 
Det ska inte vara belyst och inte snöröjas. Eventuellt kan någon del av stråket 
behöva utformas med kortare träspång för att komma över fuktiga partier.  
 

   
Figur 26: Referensbilder från gångstråk, delvis med träspång vid Lillviken (vid Stensövägen i 
Kalmar) som förebild för utformning av parkstråket. 

Parkstråk Prästkragevägen 
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Badanläggningens omgärdande ytor som inte används för körytor eller annan 
logistik, ska bevaras som grönytor och med växtlighet. Detaljerad utformning 
och gestaltning kommer att göras i samband med projektering av badanlägg-
ningen. 

Offentliga rum och mötesplatser 

Offentliga rum i planområdet utgörs av natur- och parkmark samt gatumark 
och gång- och cykelväg. Se under respektive avsnitt ovan. 

Torget med entrézonen intill bad- och friskvårdsanläggningen, som dock ingår 
i kvartersmark men kommer att upplevas som ett offentligt rum, ska rymma 
plats för angöring av bil, buss, cykel eller gående. Här ska man även kunna 
mötas och uppehålla sig inför besöket i anläggningen. Torgytan ska kunna ta 
hand om besökande trafik, angöring av både bussar och bilar liksom viss par-
kering. Utformningen ska studeras vidare så att en god trafiksäkerhet uppnås 
liksom en god tillgänglighet och god orienterbarhet. Med fördel används 
konstnärlig utsmyckning och vegetationsplantering för att göra området intres-
sant och lockande. 

 

 

Eftersom besöksanläggningen med sina funktioner attraherar många besökare 
som framförallt kan vara barn eller personer med behov av särskilt stöd eller 
trygghet kommer den att bli en viktig mötesplats i den nya stadsdelen. 

Service  

En bad- och friskvårdsanläggning kan gynnas av annan verksamhet på platsen. 
Inom byggnaden kan även andra verksamheter, knutna till motion och hälsa 
eller mindre restaurang/affär, därför bli aktuella.  

Ett genomförande av planförslaget tillsammans med planerade utbyggnader av 
bostäder vid Snurrom/Norra staden bedöms ge incitament för etablering av 
offentlig, kommersiell och social service knuten till den nya stadsdelen Norra 
staden.  

Figur 27: Inspirationsbilder kring torgytan, där belysning, tillgänglighet, konstnärlig utsmyckning, 
vegetation ska beaktas  
källa: Trafikutredning Ramböll, 2017-10-23  
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Förändring av teknisk försörjning  

Vatten och spillvatten 

Bad- och friskvårdsanläggningen ska anslutas till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet. Anslutningspunkten kommer att ligga vid Värsnäsvägen.  

Dagvatten 

Dagvattenhanteringen ska följa Kalmar kommuns mål och principer enligt 
”Vatten och avlopp, Tematiskt tillägg till ÖP, 2016.”  Se vidare i avsnitt Tema-
tiskt tillägg VA-Plan i slutet av planbeskrivningen. 

Dagvattenlösningen får inte påverka angränsande vägars avvattning, det vill 
säga dagvatten från planområdet får inte ledas till vägdiken längs påfartsram-
pen till och från E22 eller Norra vägen. 

Dagvatten kommer att behöva avledas både norrut och söderut. I den norra 
delen föreslås anläggandet av en damm/våtmark som kan rena och fördröja 
dagvatten från parkeringsytor och tak. Söderut krävs en fördröjning av dag-
vattnet innan vattnet leds till den befintliga dagvattenledningen. På södra sidan 
föreslås att takvatten fördröjs i så kallade multifunktionella ytor eller i cisterner 
(ovan eller under mark). Parkeringsytor som avvattnas söderut bör renas, an-
tingen genom oljeavskiljare eller i annan anläggning med oljeavskiljande funkt-
ion till exempel biofilter. Ett avskärande dike kan behövas i södra plangränsen 
om inte avvattning sker via täta dagvattenlösningar med tillräcklig kapacitet för 
fördröjning. Det dagvatten som inte infiltreras lokalt leds till kommunens dag-
vattenledningar. Planområdet kommer i norr avvattnas till ny dagvattendamm 
inom planområdet för rening och fördröjning innan anslutning sker till förbin-
delsepunkt för dagvatten med fördröjningsdike vid Prästkragevägen som har 
sitt utlopp i Golfdammarna och sedan till Kläckebergaviken. Anslutning till det 
kommunala dagvattennätet för södra delen av planområdet finns vid Värsnäs-
vägen. 
Det finns behov av åtgärder för både fördröjning och rening i planområdet. 
Åtgärder för fördröjning behövs dels då ledningsnätet har begränsad kapacitet 
men även då rening i nedströms liggande dammar kan försämras om flödet 
ökar. I dagvattenutredningen redovisas ungefärligt fördröjningsbehov. För-
dröjningsbehovet påverkas av framtida marknivåer och kan komma att föränd-
ras. Behovet av åtgärder för reduktion av föroreningar är dock lägre än normalt 
då det finns en dagvattendamm nedströms, vilket innebär att ytor som genere-
rar mindre föroreningshalter (tak, torgytor mm) kan ledas orenat.  För dagvat-
ten från parkeringsytorna finns ett stort reningsbehov och ett kommunalt krav 
på oljeavskiljning och för dessa ytor krävs rening, vilket föreslås ske i 
damm/våtmark i norr samt biofilter/planteringsytor. 

Planområdet påverkas inte av tillrinnande vatten från omkringliggande mark. 
Påverkan på mark utanför planområdet begränsas genom fördröjning samt 
genom framtida höjdsättning av marken. I norr säkerställs skyfallshantering 
genom planerad dagvattendamm och prickmark som kan nyttjas för lågstråk. I 
söder skapas en yta för hantering av skyfall. 
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Figur 28: Principskiss för hantering av dagvatten, källa: Dagvattenutredning Vatten- och Sam-
hällsteknik AB, 2019-05-08. 

 

Eftersom planområdet kommer att bebyggas, är det oundvikligt att det sker en 
ökad belastning till recipienten. Aktuell vattenförekomst utgörs av ett kustnära 
havsområde och har areal på cirka 118 km2. Den totala vattenvolymen är 
mycket stor. Utifrån planförslagets redovisade åtgärder kring dagvattenhante-
ring bedöms sammantaget inte att den planerade bebyggelsen och föreslagen 
markanvändning påverka statusklassningen av vattenförekomsten. För detalje-
rad redovisning av dagvattenhantering och miljökvalitetsnorm för vatten, se 
Dagvattenutredning som har tagits fram av Vatten- och Samhällsteknik AB, 
2019-05-08. 

Värmesystem 

Möjlighet finns att ansluta bad- och friskvårdsanläggningen till Kalmar Energis 
fjärrvärmenät. Fjärrvärmeledningar finns längs med Prästkragevägen och Norra 
vägen. Anslutningspunkt för planområdet finns vid Norra vägen. Lednings-
dragning planeras ske längs med planerad gång- och cykelväg från Norra 
vägen. 
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El- och tele 

El- och tele kan anslutas till befintliga leverantörers ledningar, Kalmar energi 
AB, Telia/Skanova AB och Telenor. 
För den nya besöksanläggningen krävs byggnation av en ny transformatorsta-
tion och starkströmledningar till stationen. Placeringen av transformatorstat-
ionen föreslås ske i det sydöstra hörnet av planområdet, och säkerställs genom 
ett E-område. Starkströmledningar kommer att förläggas längs med Prästkra-
gevägen från en nyetablerad station vid verksamhetsområdet. 

Avfallshantering 

Verksamhetsutövaren för bad- och friskvårdsanläggningen ansvarar för hante-
ring av avfall som uppstår inom den egna verksamheten. Förpackningsmaterial 
med mera kan mot en avgift lämnas på närmaste återvinningscentral ÅVC vid 
Nyhagen, nordväst om Karlsro. Istället för att verksamhetsutövaren själv läm-
nar förpackningsmaterial med mera är det vanligt att avtal för hämtning teck-
nas med en lokal entreprenör. 

För matavfall från bad- och friskvårdsanläggningens verksamheter ansvarar 
Kalmarsundsregionens renhållare, KSRR 

 

Behov av åtgärd mot störning och risk  

Buller 

För planerad bad- och friskvårdsverksamhet finns inga allmänna råd som anger 
vilken ljudnivå i dBA som inte bör överskridas. Verksamheten i sig bedöms 
som ej störande, däremot kan en viss alstring av ljud från en ökad biltrafik till 
och från planområdet förväntas. I fritidsanläggningar som denna badanlägg-
ning, utgör aktiviteten inomhus i regel en större källa till buller än utifrån 
kommande ljud. 

Med hänsyn till bad- och friskvårdsanläggningens tomt/utomhusmiljö där per-
soner och besökare kommer att vistas och uppehålla sig, bör bullerskyddande 
åtgärder vidtas i de delar som ligger närmast Norra vägen och påfartsrampen 
E22. Om plank eller liknande ska uppföras så måste dessa har en god arkitek-
tonisk utformning, då anläggningen ligger väl synlig från omgivningen. 
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Beskrivning av planbestämmelser  

  Figur 29: Kartutsnitt plankarta. 

  

 

Allmän platsmark 

GATA – Gata 
Gata för tillfart bad- och friskvårdsanläggningen samt kommande kvarter mel-
lan badanläggningen och Värsnäsvägen. Området innefattar både körytor för 
bilburen trafik, gång- och cykelväg samt möjlighet till lokalt omhändertagande 
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av dagvatten. Trädplantering ska finnas. I samrådsskedet har större yta än 
framtida verkliga behov avsatts. Till granskningen kommer denna angränsning 
revideras och minskas. 
 

GC – Gång- och cykelväg 
Gång- och cykelväg mellan Norra vägen och Prästkragevägen.  
 

PARK – Park 
Parkstråk längs Prästkragevägen med funktion att leda oskyddade trafikanter 
mellan bad- och friskvårdsanläggningen och rekreationsområden i norr. Park-
stråket utgör även rekreationsstråk med anknytning till områdets hälso-
/idrottsprofil. 
 
NATUR – Naturområde 
Naturområde mellan bad- och frisvårdsanläggning och Norra vägen, där det 
finns ett antal ledningar som begränsar markens användning för byggnation. 

träd1 trädplanering ska finnas 

Trädplantering ska finnas inom vägområde för gata. Angöringsgatan till bad- 
och friskvårdsanläggningen ska leda besökare längs en inbjudande, grön gestal-
tad gata till besöksanläggningen och de framtida kvarteren intill angöringsgatan. 

 

dagvatten Dagvattenhantering  
Anläggning för omhändertagandet av dagvatten från gc-vägen. 

 

Kvartersmark 

R1  – Besöksanläggning, bad- och friskvårdsanläggning. 

C1 – Centrumverksamhet med service- och samlingslokaler, dock ej storköps- eller livsme-

delshandel. 

e1              Högsta utnyttjandegrad är 12 000 kvadratmeter i byggnadsarea  för bad- och  

                 friskvårdsanläggning 

e2             Högsta utnyttjandegrad är 1500 kvadratmeter i byggnadsarea för centrum- 

                ändamål.  

e3              Högsta utnyttjandegrad är 2 500 kvadratmeter i byggnadsarea inom egen- 

                 skapsområde  
Inom egenskapsområdet avsedd för parkering, får parkeringshus om max  
2 500 kvadratmeter byggnadsarea uppföras.  
 
 

e4 Största byggnadsarea är 40 procent inom egenskapsområdet 

Inom egenskapsområdet vid sydöstra kvartersmarken avses kunna uppföras 
utomhusbassäng och uteservering under tak, men även förråd och cykelparke-

ring med tak. En byggnadsarea på cirka 600 m
2
 kan därmed kunna bli aktuellt. 
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                   Högsta totalhöjd är 26 meter över nollplanet. Inom egenskapsområdet får  
                   40 procent av byggnaden uppföras med högsta totalhöjd om + 38 meter över  
                  nollplanet. 
 
Den högsta höjdangivelsen avser möjlighet för att kunna bygga exempelvis 
hopptorn, rutschkana eller relaxavdelning på taket, som kräver större bygg-
nadshöjder. 
 

                   Högsta byggnadshöjd är 12 meter respektive 3 meter.  
                    
Höjdbegränsningen 12 meter avser parkeringshus i östra delen, motsvarande 
cirka 3-4 våningar med rumshöjd om cirka 2,5-3 meter. Höjdbegränsningen 3 
meter avser byggnadshöjd för transformatorstation. 
 

                      Högsta totalhöjd är 26 meter över nollplanet. 

 

Höjdangivelsen för södra delen av byggnadsdelen får samma höjd som huvud-
delen av stora byggnadsvolymen. 

  

n1 Markparkering och uppförande av parkeringshus  
 

n2                  Minst 5 procent av egenskapsområdet ska användas för trädplantering eller  

                      vegetationsbäddar  
                      

n3   Minst 35 procent av markytan ska anordnas för att möjliggöra  

                     fördröjning av dagvatten i dagvattendamm. 
Dagvattendamm för lokal fördröjning och delvis reningsfunktion ska anordnas 
i nordöstra delen av planområdet. 
 

n4  Dagvattenhantering            

Anläggning för omhändertagandet av dagvatten från kvartersmark.  

 

n5 Angöring och viss parkering 

Området är avsedd för att ohindrad ska komma till huvudentré samt kortvarig 
uppställning av fordon för på- och avstigning eller tillfällig uppställning vid 
lastning och lossning. 
 

 
Marken får inte förses med byggnad  
 

Inga byggnader får uppföras inom område 5 meter från kvartersmarksgräns 
och inom område med underjordiska ledningar (u-område) 

+ +26/+38 

12 3 

+26 
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Inom användningsområdet R1C1 regleras följande utformnings-, utförande- 

och skyddsbestämmelser: 

f1  Byggnadsvolymer och fasader ska ägnas särskilt stor omsorg om  

 gestaltning och ha ett varierat uttryck. Sammanhängande fasad ska visuellt  
                     delas upp i mindre enheter samt i längd och höjd. 

f2  Varsam utformning av tak. Tekniska installationer ska ges en placering  

                      och färgsättning som inte blir dominerande.  

f3 Utformning av bullskydd ska ägnas särskilt stor omsorg om gestaltning och 

i höjd underordnar sig byggnadsvolym inom f1.                             

b1  Huvudentré ska placeras vänd mot GATA eller södra delen av n2 
 

  

E1  - Teknisk anläggning, transformatorstation.  

För transformatorstation medges högsta byggnadshöjd på 3 meter. 

 

Administrativa bestämmelser 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Detta inne-
bär att byggherren har garanterad byggrätt enligt planen inom denna tid. Ge-
nomförandetiden är relativt kort, eftersom anläggningen förväntas uppföras 
inom kort.  

 

u1          Marken ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar.  
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Genomförande och konsekvenser 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 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, GATA, GC, PARK och NA-
TUR inom planområdet. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll 
och skötsel av dessa områden.  

En massbalans behöver upprättas för att reglera massorna inom planområdet.  

För del av Norra vägen och påfarten E22 är Trafikverket huvudman. Plangrän-
sen ligger utanför vägområden för dessa vägar.  

Etapputbyggnad och tidsplan 

Bad- och friskvårdsanläggningen planeras att byggas i flera etapper, varav den 
första etappen avser en byggnadsarea om cirka 9 000 kvadratmeter närmast 
den södra fastighetsgränsen. Successivt ska byggnaden kunna byggas ut norr-
över. Placeringen av parkeringsplatserna kan flyttas beroende på anläggningens 
övriga utformning, men bör framförallt ligga i den östra delen. 

Byggnation av bad- och friskvårdsanläggningen planeras påbörjas årsskiftet 
2020/2021, färdigställandet förväntas tidigast kunna ske årsskiftet 2022/2023. 

Regler och tillstånd 

Inför exploateringen av området krävs samråd enligt 12:6 miljöbalken avseende 
avverkning av tallskogen, åverkan på mindre våtmark i nordost och på 
plattlummern som finns i området.  

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Allmänt 

De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet. För-
ändringarna framgår av tabell och karta nedan. Arealuppgifter för respektive 
område kan avläsas i särskild tabell. 

Fastighetsregleringarna sker i första hand genom en överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan fastighetsägarna som grund. Detsamma gäller inrät-
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tande av gemensamhetsanläggningar. Ansökan om lantmäteriförrättning görs 
hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. 

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

Fastighetsbildning 

Inom planområdet kan det bildas en eller flera fastigheter för besöksrelaterad 
verksamhet. I dagsläget är en bad- och friskvårdsanläggning planerad som 
rymmer framförallt en ny simhall med olika bassängar och till det hörande ser-
vicefunktioner. Kalmar kommun äger idag fastigheten Kläckeberga 10:1, och 
därmed all mark inom planområdet.  

Gemensamhetsanläggning och rättigheter 

Ifall kvartersmarken ska delas in i flera fastigheter ska gemensam utfart och 
övriga gemensamma anläggningar lösas med gemensamhetsanläggning eller 
servitut.  

Område för teknisk anläggning, transformatorstation E1, kan säkerställas med 

ledningsrätt eller avstyckning som egen fastighet.  

Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar 
kommun. 

Rättigheter 

Inom planområdet finns servitut för jordkabel som belastar Kläckeberga 10:1, 
08-IM1-85/2709.1 Vidare finns ledningsrätt, 0880-102.1, som avser telekabel 
och belastar Kläckeberga 10:1. 

För allmänna befintliga ledningar inom u-område ska ledningsrätt bildas. 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 

En närmare och mer objektanpassad geoteknisk undersökning med tillhörande 
stabilitetsundersökning krävs i samband med projekteringsfasen då beslutad 
byggnad är närmare känd och grundläggningen bestämd. Kompletterande geo-
tekniska undersökningar ska utföras i samband med detaljprojektering av vägar 
och ledningar. 

En massbalans behöver upprättas för att reglera massorna inom planområdet. 
Massbalansen är avhängig på färdig golvhöjd för nya besöksanläggningen. 

Tekniska anläggningar 

Parallellt med detaljplanearbetet har förprojektering av allmänna platser, 
GATA, GC och PARK samt ledningsnätet påbörjats. Höjdsättning av kvar-
tersmark ska vara anpassad till denne. Längs med västra sidan av Prästkragevä-
gen kommer ett parkstråk att anläggas. Se detaljerad beskrivning under avsnitt 
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Planförslag-Tillgänglighet och infrastruktur. Den exakta utformningen av park-
stråket, placering samt utformning av gångstråket regleras inte av detaljplanen. 

Nya vatten- och avloppsledningar samt dagvattenledningar kommer främst att 
förläggas inom den allmänna platsmarken. Kalmar vatten AB ansvarar för 
detta. Anslutning av spillvatten görs till ett självfallssystem. Delar av planområ-
det behöver fyllas upp för att det ska vara möjligt att ansluta fastigheternas 
spillvattenservis med självfall. 

Dagvattenanläggningar ska uppföras inom kvartersmarken samt allmänna 
platsmarken. Dessa anläggningar fungerar för lokal fördröjning och delvis 
reningsfunktion för dagvatten inom planområdet. Dagvattenanläggningarnas 
slutliga storlek bestäms av andel hårdgjord yta inom kvartersmarken. Detta tas 
fram vid detaljprojekteringen i samband med detaljplanens genomförande. Vid 
hårdgjord yta inom parkeringsytor för mer än 40 bilparkeringsplatser så ska 
oljeavskiljare finnas. 

Nya el-, fjärrvärme-, tele- och fiberledningar kommer att förläggas inom den 
allmänna platsmarken. Respektive ledningsdragande bolag ansvarar för detta, 
vilket är Kalmar Energi AB, Kalmar Energi Fjärrvärme AB, Skanova AB, Tel-
enor AB och TeliaSverige AB.   
Ny transformatorstation krävs inom planområdet. Kalmar energi ansvarar för 
detta. 
Uppförandet av bulleravskärmning är beroende av gestaltning och användning 
av utomhusmiljön. Detaljerad utredning kring behov, placering och utformning 
av detta skydd krävs i senare skede. 

En grov uppskattning av massabalans inom kvartersmark behöver tas fram och 
kommer avse hela detaljplaneområdet. Med fördel kan massor som grävs upp 
för bad- och friskvårdsanläggningen användas inom allmänna platsmarken 
(gång- och cykelstråk, parkområdet, Gata). Inom västra delen av GC-vägen 
kommer befintlig lera behövas grävas bort och placeras fyllnadmassor som 
lämpligen kan användas från markberedningen för bad- och friskvårdsanlägg-
ningen. 

 

Ekonomiska frågor 
I kommunens verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk planering 
2020-2021 hänvisas till att beslut om byggnation av ny bad –och friskvårdsan-
läggning vid Snurrom tas som särskilt beslut av kommunfullmäktige före års-
skiftet 2019.  

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Kommunens investeringsbudget belastas med kostnader för framtagandet av 
detaljplan med tillhörande utredningar såsom dagvatten, geoteknik, trafik samt 
projektering och utbyggnad av allmän plats. 

Kostnader kommer även uppstå i samband med framtida drift och skötsel all-
män plats såsom gator, gång- och cykelvägar, parkstråk med gångstig.  
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Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare 

Förrättningskostnader uppstår om kvartersmarken ska avstyckas från Kläcke-
berga 10:1. Kalmar kommun är fastighetsägare för Kläckeberga 10:1. 

Intäkter sker vid eventuell markförsäljning eller genom uthyrning av verksam-
hetsytor. 

Fastighetsägare får kostnader för projektering, byggnation och drift av ny bad- 
och friskvårdsanläggning med tillhörande trafikytor, utomhusmiljö och dagvat-
tenhantering inom kvartersmark. 

Ekonomiska konsekvenser för ledningsägare 

 Ledningsägarna bekostar lantmäteriförrättning för att bilda ledningsrätt 
eller avstyckning. 

 Kalmar Vatten AB bekostar utbyggnaden av vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar samt allmänna dagvattenanläggningar. Kalmar Vat-
ten AB får driftskostnader i samband med nya VA-ledningar samt nya 
dagvattenanläggningar. Kalmar Vatten AB erhåller intäkter i form av 
anslutningsavgifter.  

 Kalmar Energi Elnät AB bekostar anläggning av nya elledningar samt 
ny transformatorstation och erhåller intäkter i form av anslutningsav-
gifter.  

 Kalmar Energi Fjärrvärme AB bekostar utbyggnaden av fjärrvärmenä-
tet och erhåller intäkter i form av anslutningsavgifter.  

 Aktuell fiber-/telebolag bekostar utbyggnaden av fiberledningar och 
erhåller intäkter i form av anslutningsavgifter. 

Planavgift 

Planavgift ska inte utgå vid bygglov eller anmälan enligt Plan- och bygglagen. 
Plankostnaden regleras i ett särskilt plankostnadsavtal. 

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 med-
föra en betydande miljöpåverkan. Om planens genomförande kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan, ska en strategisk miljöbedömning göras en-
ligt 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 
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miljöbedömning krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbe-
skrivningen. 

Sociala konsekvenser 

Tillgänglighet och trygghet 

Den nya bad- och friskvårdsanläggningen och planerad utbyggnad av gång- 
och cykelnätet samt parkstråk kommer bli ett tillskott för de boende i området 
men även för besökare i stadsdelen. Planområdet i sig och angränsande rekre-
ations- och naturområden kommer att bli mer tillgängliga i jämförelse med 
dagens situation. Bra standard och belysning av allmänna ytor kommer att bi-
dra till detta. 

Bad- och friskvårdsanläggningen kommer att bli en lokal, regional och nationell 
mötesplats för människor i olika åldrar, med olika etnisk bakgrund och socioe-
konomiska förutsättningar. Planområdet har förutsättningar att bli en bra miljö 
för både barn och vuxna, med goda möjligheter till rekreation. Detta gynnar 
även boendeefterfrågan i den nya stadsdedelen. Här vill man vara, träffas, mot-
ionera, bo och jobba. 

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främst rummet. Bad- och 
friskvårdsanläggningen kommer att locka lokala och mera långväga besökare, 
och det kommer att skapas nya möjligheter för invånarna, där barnen inklude-
ras, att känna stolthet över sitt område och sitt bad. Badet kommer att inne-
hålla undervisningsbassänger, vilket stödjer barnens simkunnighet. Badet 
kommer att ha goda förutsättningar att bli en gemensam mötesplats för flera 
generationer och samhällsgrupper. 

Mark- och vattenförhållanden och MKN vatten 

Etablering av bad- och friskvårdsanläggningen medför att nuvarande tallskog 
behöver avverkas i stora delar. Vidare kommer större delen av kvartersmarken 
utgöras av hårdgjorda ytor. Lokalt omhändertagande av dagvatten kommer 
därför att vara begränsad. Dagvattenutredningen redogör för omhändertagan-
det av dagvattnet. Kalmar kommuns dagvattenpolicy ska tillämpas vid exploa-
tering inom kvartersmark. 

Med de dagvattenåtgärder som planeras inom avrinningsområdena och redovi-
sas i planförslaget och tillhörande dagvattenutredning samt de krav som finns i 
Kalmar kommuns dagvattenpolicy som gäller inom kvartersmark så bedöms att 
MKN Vatten för vattenförekomsten S n Kalmarsund inte kommer att påver-
kas negativt. (läs mer under Planförslag – Förändring av teknisk försörjning samt i Dag-
vattenutredning upprättad av Vatten- och samhällsteknik AB ) 

I samband med detaljplaneringen har projekteringsarbetet påbörjats där mass-
balans ingår. 

Natur och kultur 

Etablering av bad- och friskvårdsanläggningen medför att nuvarande tallskog 
behöver avverkas i stora delar. Även en mindre våtmark i nordost kommer att 
påverkas i samband med markberedningar inom kvartersmarken. Som kom-
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pensationsåtgärd planeras en ny dagvattendamm norr om den befintliga våt-
marken. Anläggandet av en dagvattenanläggning i den nordöstra delen av plan-
området, bidrar till att arter som är relaterade till fuktiga och permanenta vat-
tenmiljöer attraheras till planområdet.  
 
Plattlummern som är en fridlyst art, har enligt Artportalen observerats inom 
planområdet. Eventuellt måste en exploatering av området därför föregås av 
ett kapitel 12:6 samråd enligt miljöbalken. Enligt en inventering av sandödla 
och större vattensalamander 2016 (Ecocom) så finns det inom nu aktuellt 
planområde inga lämpliga reproduktionsområden för varken sandödlor eller 
vattensalamandrar. Slutsatsen av den översiktliga naturvärdesinventeringen 
(Ekologa 2017) är att undersökt område i stort saknar höga naturvärden.  

Trädplanering och vegetationsbäddar längs angöringsgatan fyller flera funkt-
ioner; de bidrar till att ett attraktivt och klimatsmart gaturum bildas, här kan det 
ske lokal dagvattenhantering och grönremsorna utgör en grön koppling inom 
stadsdelen som gynnar friluftslivet och den biologiska mångfalden. 

Bebyggelse 

Nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggningen innebär en markant förändring 
av stadsbilden, vilket har studerats genom bild- och modellstudier. Anläggning-
en kommer att få en viktig funktion som symbolbyggnad och som målpunkt 
vid Norra staden/Snurrom.  
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Tillgänglighet och infrastruktur 

Enligt den trafikutredning 
som är gjord (Ramböll 
2017-10-23) och det funkt-
ionsprogram för ny bad- 
och friskvårdsanläggning 
(Kalmar kommun 2017) 
som tagits fram i samband 
med planarbetet, har be-
räknats att anläggningen 
med kompletterande verk-
samheter kommer att ha 
cirka 900 besökare och 20 
anställda per dag, vilket 
alstrar ungefär 550 biltra-
fikrörelser per vardag. Vid 
evenemang kommer antalet 
bilrelaterade rörelser att 
kraftigt öka. Ökade trafik-
rörelser tillkommer främst 
på Värsnäsvägen och i för-
längningen av Norra vägen 
och E22. 

Ett genomförande av nu 
aktuellt planförslag till-
sammans med angränsande 
befintliga och planlagda 
bebyggelseområden och 
verksamhetsområden be-
räknas innebära cirka  
16 100 rörelser (ÅDT, årsdygnstrafik) på Värsnäsvägen i västgående riktning 
och 14 200 rörelser ÅDT på Värsnäsvägen österut. Beräkningarna grundar sig 
på uppräknade trafikflöden när hela Norra staden har byggts ut för 10 000 in-
vånare (inklusive kontor och butiker) och om verksamhetsområden norr om 
planområdet angör mot Värsnäsvägen. 10 

Slutsatser i trafikutredningen är vidare att dagens cirkulationsplats Norra 
vägen/Värsnäsvägen samt nuvarande på- och avfart på östra sidan E22 klarar 
den förväntade utbyggnaden av verksamhetsområdet, bad- och friskvårdsan-
läggningen samt för de planlagda bostäderna vid Snurrom, etapp 1 norr om 
Värsnäsvägen. Men vid en utbyggnad för ytterligare 7000 invånare och service-
funktioner, krävs en annan lösning. Arbetet kring detta har påbörjats med en 
åtgärdsvalstudie tillsammans med Trafikverket för att titta på en framtida ut-
formning av på- och avfartsramp för E22 beroende på framtida utvecklingar 

                                     

 
10

 Trafikutredning Ramböll, 2017-10-23. 

Snurrom etapp 1 

Figur 30: Beräknad trafikalstring och fördelning på vägnätet,  
källa: Trafikutredning Ramböll, 2017-10-23  
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för Norra staden och den ökade trafikuppkomsten. Se vidare i bilagan ”Place-
ringsstudier och trafik för nya bad- och friskvårdsanläggningen, 2018-09-19”  

Service 

Planförslaget bedöms medföra ett ökat underlag för offentlig, kommersiell och 
social service inom stadsdelen Norra staden och för de servicecentra som finns 
i Lindsdal och Berga samt Hansa city. 

Teknisk försörjning  

Planförslaget medför en utökning av kommunalt verksamhetsområde för vat-
ten, spillvatten och dagvatten. Ledningsnätet för el- fjärrvärme, tele/fiber 
byggs ut.  
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Tidigare ställningstaganden 

Överkommunala beslut 

Riksintressen  

Planområdet är beläget inom influensområde för flyghinder vid Kalmars flyg-
plats, som är ett riksintresse. Riksintresset innebär för nu aktuellt planområde 
att byggnader inom planområdet inte får överstiga +50,3 meter över havet (RH 
2000). Detaljplanens utformning kommer att samrådas med Transportstyrelsen 
och Kalmar flygplats, ytterligare samråd bör ske i bygglovsskedet.11  

Fornminnen 

Enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesregister finns en bebyggelselämning 
Kläckeberga RAÄ 57:1 ”Kruslockstorpet” som ligger strax öster om planområdet. 

I övrigt finns enligt fornminnesregistret varken någon känd fast fornlämning 
eller övrig kulturhistorisk lämning inom planområdet. Ifall fornlämningar på-
träffas i samband med markarbeten inom planområdet ska arbetet, i enlighet 
med Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap 10 §, omedelbart avbrytas och länssty-
relsen underrättas.  

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, nick-
el, 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 exempel-
vis bensen.  

Ett genomförande av planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna 
för utomhusluft (SFS 201:527) överskrids. 

Vatten 

För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitets-
normer 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 upp-
nått en god status 2015. Eftersom det bedömts tekniskt omöjligt att uppnå 

                                     

 
11 Trafikverket, rapport Riksintresseprecisering Kalmar flygplats 2014-02-25, publikations-

nummer 2014:0543. 
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denna målsättning till år 2015 har ett nytt mål satts om att vattenförekomsterna 
senast år 2027 ska ha uppnått en god ekologisk status. Miljöproblemet bedöms 
främst vara övergödning. 

 
Planområdet berör kustvattenförekomsten S N Kalmarsund (SE-564250-
162500) och grundvattnet tillhör Kalmarkustens sandstensformation (SE 
628995-153160). Utflödet från planområdet rinner till Golfdammarna vilka är 
anlagda för rening av dagvatten, åren 1975 och 1994. 

Därefter rinner dagvattnet vidare till S n Kalmarsund via ett dike som passerar 
Kalmar golfbana, se även figur 16 under avsnitt Dagvatten/förutsättningar. 

Dagvattnet föreslås i planen att i mesta möjliga mån omhändertas genom infilt-
ration i marken och renas lokalt. Därmed begränsas utflödet från området och 
föroreningar avskiljs.  

Ett genomförande av planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna 
för vatten (SFS 2004:660) överskrids.  

Nationella friluftsmål 

Riksdagen har antagit tio nationella friluftsmål för att stödja människors möj-
ligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är 
grundpelare. Målen syftar till att alla människor ska ha möjlighet att få natur-
upplevelser, välbefinnande, social gemenskap samt ökad kunskap om natur och 
miljö. Det finns tio mätbara mål för friluftslivspolitikens genomförande:  

 Tillgänglig natur för alla  

 Skyddade områden som resurs för friluftslivet  

 Starkt engagemang och samverkan  

 Allemansrätten  

 Tillgång till natur för friluftsliv  

 Attraktiv tätortsnära natur  

 Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling  

 Ett rikt friluftsliv i skolan  

 Friluftsliv för god folkhälsa  

 God kunskap om friluftslivet 

 

Planförslaget bidrar främst till att uppnå friluftsmålen för god folkhälsa då bad- 
och friskvårdsanläggningen gynnar ökad simkunnighet för barn och vuxna och 
genom anläggningens hälso- och idrottsprofil. 

Parkstråket i öster och aktivitetsytor i anslutning till badanläggningen gynnar 
målen ”Tillgång till natur för friluftsliv” och ”Attraktiv tätortsnära natur”.  
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Översiktsplaner  

Översiktsplan Kalmar kommun 

Enligt kommunens översiktliga planering ingår detaljplaneområdet i en viktig 
knutpunkt i den nya stadsdelen ”Norra staden” som ska länka samman centrala 
Kalmar och Lindsdal. Här ska det enligt kommunens översiktsplan, ÖP 2013, 
antagen 2013-06-17, finnas möjlighet till nya bostäder och attraktiva rekreat-
ionsområden samt verksamheter med goda trafikförbindelser. Kollektivtrafiken 
samt goda gång- och cykelvägar ska främjas.  
Sedan kommunens översiktsplan antogs har utvecklingen av Norra staden 
framskridit. I linje med kommunens översiktsplan har detaljplaner för Snur-
rom, Fjölebro, Vimpeltorpet och Snurrom Verksamheter tagits fram.  Byggnat-
ion av planerade lägenhetshus, villor, småhus och tillhörande infrastruktur har 
påbörjats och i vissa delar färdigställts. 
En översiktlig bild av den kommande utvecklingen av området Snurrom håller 
på att tas fram och förväntas vara klar till årsskiftet 2019/2020. 
Nu aktuellt detaljplaneförslag för bad- och friskvårdsanläggningen bedöms 
vara väl förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens gransk-
ningsyttrande. 
 

Tematiskt tillägg till översiktsplanen - VA-plan 

Kalmar kommun har tagit fram dokumentet Vatten och avlopp, Tematiskt 
tillägg till översiktsplanen, Kalmar kommun, Antagen av kommunfullmäktige 
25 januari 2016. I dokumentet anges följande mål för en hållbar dagvattenhan-
tering: 

 dagvattnet ska ses som en resurs i planering och stadsbyggande. 

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

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

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

 dagvattnets belastning på ledningssystem och recipienter ska minime-
ras, både vad gäller föroreningar och flöden. 

 
Bedömningen är att planförslaget uppfyller kriterierna i det tematiska tillägget 
till översiktsplanen då dagvattenanläggningar anläggs och den lokala infiltrat-
ionen förbättras. 
 

Punkter för en hållbar dagvattenhantering enligt VA-planen. 

• Angrip föroreningskällorna.  
• Minska andelen hårdgjord yta vid exploatering utifrån platsens förutsättning-
ar.  
• Öka andelen grönytor utifrån platsens förutsättningar för att skapa möjlighet 
för infiltration av dagvatten.  
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• Lokalt omhändertagande av dagvatten där så är möjligt utifrån platsens förut-
sättningar.  
• Eftersträva öppen dagvattenhantering.  
• Rena dagvatten när det behövs.  
• Hårdgjord yta med avrinning till dagvatten och vid mer än 40 bilparkerings-
platser så ska oljeavskiljare finnas.  
 
Då markförhållanden eller andra förutsättningar inte tillåter lokalt omhänderta-
gande av dagvatten eller öppen dagvattenhantering får dagvattnet avledas i 
traditionella ledningar och vid behov renas på annan plats. 

Kommunala program och beslut i övrigt 

Planområdet ingår i avgränsning för planprogrammet för Norra Kalmar stad, 
som under 2007 arbetades om till ”Kalmar Norra stad” i och med den då aktu-
ella satsningen på ett kinesiskt mässcentrum. Kommunens ambitioner för ut-
formningen av Kalmars nya bad- och friskvårdsanläggning och dess planerade 
placering bedöms vara väl förenligt med planprogrammets intentioner. 

Grönstrukturplan  

En grönstrukturplan, antagen av KF 2010-09-29, ska utgöra underlag för pla-
nering. Planområdet ligger enligt kommunens grönstrukturplan, antagen 29 
november 2010, i kanten av kärnområdet ”Skogsområdet norr om Vimpel-
torpet (H)”. Kärnområden definieras i grönstrukturplanen som stora samman-
hängande naturområden med många artrika biotoper och naturtyper, eller goda 
förutsättningar att utveckla sådana. Vidare anges att områdena inte är statiska 
utan att det ständigt sker förändringar. För kärnområdet (H) som i sin västra 
kant berörs av nu aktuellt detaljplaneförslag anges att det innehåller vardagsna-
tur med få höga naturvärden samt att viss del av skogsområdet norr om Vim-
peltorpet är avsett att exploateras i framtiden. 

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. Planområdet ligger över denna 
marknivå, varför ingen särskild bestämmelse krävs. 

Kommunens budgetmål 

I kommunens verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk planering 
2020-2021 hänvisas till att beslut om byggnation av ny bad –och friskvårdsan-
läggning vid Snurrom tas som särskilt beslut av kommunfullmäktige före års-
skiftet 2019.   

 


