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Planhandlingar  

Planhandlingarna består av: Till planen hör också: 

 Plankarta med bestämmelser  Behovsbedömning 

 Planbeskrivning  Trafikutredning  

 Illustrationskarta  Bullerutredning  

 Grundkarta  Naturvärdesinventering 

 Fastighetsförteckning  Arkeologisk förundersökning  

 Riskbedömning  

 

 

Medverkande tjänstemän 

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

 

 

 

Birgit Endom 

Planarkitekt 
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Sammanfattning 
Detaljplanen ska undersöka möjligheten att etablera sådana verksamheter vid 
Snurrom som har begränsad omgivningspåverkan samt ett bra skyltläge och 
trafikförbindelse mot E22. Med hänsyn till skyltläget mot E22, närheten till 
bostadsområdet i öster och byggnadernas förhållandevis stora volymer är det 
viktigt att byggnadernas utformning och materialval är estetiskt tilltalande och 
anpassad till omgivningen.  

Angöring till verksamheterna sker från Norra vägen via Värsnäsvägen och via 
nybyggda Prästkragevägen. Framöver planeras för en industrigata väster om 
verksamhetsområdet. Denna hanteras i en kommande detaljplan.  

Största exploateringsgrad är kring 46 procent av fastighetsytan. Totalhöjden för 
byggnader inom kvartersmarken är 13 respektive 15 meter. 

Längs Prästkragevägens västra sida ska det att anläggas ett 15 meter brett park-
stråk. Det ska ge möjlighet att röra sig inom ett grönt stråk mellan tor-
get/planerad bad- och friskvårdsanläggning vid Värsnäsvägen och de naturom-
råden som finns norröver samt den planerade dagvattenanläggningen nordost 
om Snurrom-verksamheterna.  

Mot E22 har ett 50 meter brett byggnadsfritt avstånd beaktats. Inom dessa 50 
meter ska det i framtiden finnas möjlighet att anlägga en industrigata som leder 
tung trafik mellan cirkulationsplatsen vid Snurrom och framtida tillkommande 
verksamheter norr om detta verksamhetsområde.  

Kommunen har gjort en behovsbedömning och i den bedömt att genomfö-
randet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behand-
las i planbeskrivningen. 
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Inledning 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också 
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller 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 

Området vid trafikplatsen Norra (Snurrom) utgör enligt kommunens övergri-
pande planer en viktig knutpunkt i en ny stadsdel ”Norra staden” som ska 
länka samman centrala Kalmar med Lindsdal. Här ska det finnas möjlighet till 
nya bostäder och attraktiva rekreationsområden samt verksamheter med goda 
trafikförbindelser. Kollektivtrafiken samt goda gång- och cykelvägar ska främ-
jas. 
 

 
Utsnitt ur planprogram för Norra staden 2007 som återspeglas i gällande översiktsplan 2013 

  
Efter en invånardialog togs ett politiskt beslut år 2016 att en ny bad- och frisk-
vårdsanläggning ska placeras vid Snurrom. I december 2016 påbörjades arbetet 

Planområde Planområde E22 

Lindsdal 
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med syfte att möjliggöra bad- och friskvårdsanläggningen vid Norra vägen och 
för att skapa ytterligare byggrätter för verksamheterna utmed E22. Under våren 
2017 delades planarbetet upp i två detaljplaner med målet att detaljplanen för 
verksamheter ska kunna antas år 2017 och detaljplanen för bad- och frisk-
vårdsanläggningen år 2018.  
Under planarbetet med de båda detaljplanerna studerades i tidigt skede olika 
trafiklösningar, vilket resulterade i att det ska startas ett arbete med en tredje 
detaljplan. I den ska trafikanslutningar för tillkommande verksamheter längs 
E22 studeras. Tidsplanen för denna tredje detaljplan är inte klar i dagsläget. 

 I maj 2017 beviljades markreservationer för Norden Machinery AB och Modig 
Machine Tool AB vid Snurrom. 
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Syfte med detaljplanen 

Syftet med detaljplanen är att etablera sådana verksamheter vid Snurrom som 
har begränsad omgivningspåverkan. Med hänsyn till skyltläget mot E22, när-
heten till bostadsområdet i öster och byggnadernas förhållandevis stora voly-
mer är det viktigt att byggnadernas utformning och materialval är estetiskt till-
talande och anpassad till omgivningen. Extra stor hänsyn ska ägnas utformning 
av fasader, tak, stängsel och eventuella skyltar mot E22. 
Anslutning av verksamhetsområdet sker via Prästkragevägen. Framöver ska 
anslutning ske mot framtida industrigata i väster. Denna hanteras i en kom-
mande detaljplan. 
 

Plandata 

 
Översiktlig karta där planområdet är markerat 

 

Planområdet ligger i norra Kalmar, öster om E22 vid trafikplats norra Kalmar, 
söder om Lindsdal och väster om det nya bostadsområdet Snurrom. I väster 
avgränsas planområdet av Prästkragevägen, som för närvarande är utbyggd 
endast i södra delen. 

Planområde 
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Ortofoto där planområdet är markerat med gul färg 

Planområdet omfattar del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och del av Väster-
slät 17:1. Hela planområdet ligger på kommunal mark och är cirka 8,5 hektar. 

 

 

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

Planområde 
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Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner som påbörjats efter 1 januari 
2015 enligt utökat förfarande. Plankartan är utformad enligt Boverkets all-
männa råd (2014:5) om planbestämmelser 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 KVARTALET  

2017 

GRANSKNING 
3 KVARTALET  

2017 

PLAN- 
FÖRSLAG 

ANTAGANDE 
4 KVARTALET  

2017 

LAGA  
KRAFT 

    

Synpunkter Synpunkter 
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Nuläge  
Området består till övervägande del av produktionsskog som framförallt utgörs 
av tall. Sydost om planområdet har utbyggnaden av bostäder och infrastruktur 
påbörjats, etapp 1 för Snurrom-bostadsområde. Del av gamla Värsnäsvägen 
finns kvar.  

 

Gällande detaljplaner 

 
Gällande detaljplaner i området  

 

För planområdet finns i dag inte några gällande detaljplaner, men området 
gränsar till detaljplan för Snurrom (0880K-P08/07, 2008-01-28) och i närområ-
det finns även detaljplan för Fjölebro arbetsplatsområde (0880K-P88/19, 1988-
04-22) och detaljplan för område söder om Kläckeberga trafikplats (0880K-
P90/36, 1990-10-29). 

 

Planprogram 
2005 gjordes ett planprogram för Norra Kalmar stad, som under 2007 arbeta-
des om i och med den då aktuella satsningen på ett kinesiskt mässcentra 
(2007-03-06, tillägg 2007-10-17). Eftersom mässcentrat inte genomfördes är 

Planområde 

Detaljplan 
0880K-P08/07 

Detaljplan 
0880K-P88/19 

Detaljplan 
0880K-P90/36 
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planprogrammet i vissa delar inte längre aktuellt, men för området som berör 
detta planförslag finns vägledning i planprogrammet. 

I planprogrammet pekas planområdet ut som ett strategiskt läge vid E22 för 
nya verksamheter med hög arkitektonisk ambition och önskemål om ”skylt-
fönster” som annonserar Kalmars kvaliteter. 

Norra vägen föreslås att omformas till en förtätad gata i staden med goda kvali-
teter för såväl gående och cyklar som kollektivtrafik och bilar. 

Omhändertagande av dagvatten prioriteras och är en målsättning att ta tillvara i 
den bebyggda miljön. 

Ett nätverk av blå och gröna stråk i öst-västlig riktning skapar förbindelser till 
kusten. Grönstrukturen är viktig som samlande rörelsestråk med goda rekreat-
ionsmöjligheter och en öppen dagvattenhantering bidrar till att öka den biolo-
giska mångfalden. 

 

Mark- och vattenförhållanden 

Marknivåer inom planområdet är mellan +4 meter till + 8 meter över nollpla-
net. 

Enligt den översiktliga jordartskartan utgörs planområdet av moränmark. För 
södra delen av planområdet genomfördes en geoteknisk undersökning (maj 
2017) som bekräftar förekomsten av fast moränmark. Detta tyder på goda 
grundläggningsförhållanden. För norra delen planeras att en geoteknisk under-
sökning ska göras efter att den arkeologiska undersökningen har slutförts. Re-
sultatet väntas senast till granskningsskedet. 

Kommunen har ingen kännedom om föroreningar inom planområdet. 

I norra delen finns ett anlagt dike för dagvattenavledning från Lindsdal och 
Fjölebro mot Kalmarsund. Se vidare i dagvattenutredningen. 

 

Natur och kultur  
Planområdet utgörs till övervägande 
del av planterad tallskog med inslag 
av gran. Gamla träd och död ved 
saknas nästan helt. I norra delen av 
planområdet finns ett nyligen avver-
kat hygge samt ett dagvattendike. En 
naturvärdesinventering enligt Svensk 
standard, utförd av Ekologa i maj 
2017, visar att huvuddelen av plan-
området har låga naturvärden.  
                                                                           Övervägande tallskog inom planområdet 

I det nordöstra hörnet finns dock en alsumpskog med påtagligt naturvärde 
(klass 3). Där finns grova klibbalar, varav några är hålträd och två grova ekar. 
Signalarten glansfläck samt spår av spillkråka noterades. Det intilliggande dag-
vattendiket bedöms påverka området negativt. Planområdet utgörs till övervä-
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gande del av tallskog med inslag av gran samt men en stor avsaknad av lövträd 
och död ved.  

Inom planområdet finns flera iden-
tifierade fornlämningar. År 2007 
gjordes en arkeologisk utredning 
som redovisade två grupper av 
fornlämningar: historiska odlings-
lämningar och förhistoriska grav- 
och boplatslämningar (Norra Kal-
mar, Område 5, Kläckeberga Sn,  
Arkeologisk utredning steg 2, Kalmar 
läns museum, 2007). Odlingsläm-
ningarna är från sent 1700-tal eller 
tidigt 1800-tal och utgörs av röj-
ningsrösen, stensträngar och åkery-
tor. Boplatslämningarna består av  
en härd och två gravar, en stensätt-     Utsnitt ur förfrågningsunderlag till förunder- 
ning och ett röse.                 sökningsområdet som visar registrerade

                  fornlämningar, förundersökningsområdet (svart  
                                                                        linje) samt planområdet (röd linje) 

 

I planarbetet har en arkeologisk förundersökning gjorts. Resultat från förun-
dersökningen har resulterat i avgränsningen av de aktuella fornlämningarna, 
rösena RAÄ 49:1 och RAÄ 200 och härden RAÄ 201. Inga ytterligare gravar 
eller arkeologiska lämningar påträffades. Se Museiarkeologi sydost, 2017-06-02 

 

Bebyggelse  
Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. 

 

Tillgänglighet och infrastruktur  
Inom planområdet finns delar av gamla Värsnäsvägen kvar av. Vägnätet för 
bostadsområdet Snurrom, etapp 1, öster om planområdet, är på väg att färdig-
ställas. Närmaste väg till planområdet är via Prästkragevägen. 

  

Tidigare väg mellan Snurrom och Värsnäs        Den delvis utbyggda Prästkragevägen 

Planområde 
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Planområdets läge nära Norra vägen och E22 bidrar till god tillgänglighet till 
infrastruktur. Norra vägen är länken för bilister och cyklister mellan Kalmar 
centrum och Lindsdal. Här finns även täta, dagliga kollektivtrafikförbindelser 
mellan Kalmars stadsdelar och övriga delar av kommunen och norra länet.   

 

Service  

Närmaste offentlig och kommersiell service finns vid Berga centrum och 
Lindsdal som ligger inom cirka 3 kilometers avstånd. 
Närmaste handels- och industriområde finns vid Berga och Hansa city. 
 

Teknisk försörjning  
Verksamhetsområdet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten ligger intill 
planområdet. Det finns goda möjligheter till utbyggnad av vatten-, spillvatten- 
och dagvattenledningar. Vid Norra vägen, Värsnäsvägen och inom allmän 
platsmark inom bostadsområdet Snurrom etapp 1 finns ledningar för el, tele, 
fiber och fjärrvärme. 

För kontorsrelaterat matavfall ansvarar Kalmarsundsregionens renhållare, 
KSRR.  För företagsrelaterat avfall ansvarar respektive verksamhetsutövare. 

 

Störning och risk  

Farligt gods 

Planområdet ligger i närheten till E22, som är en rekommenderad transportled 
för farligt gods. Av denna anledning har en riskbedömning med avseende på 
de farligtgodstransporter utförts. 
 

Översvämningsrisk 

Marknivåer inom planområdet ligger mellan +4 meter till + 8 meter, vilket 
betyder att det inte föreligger någon översvämningsrisk.    
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Planförslag 

Skiss för utvecklingen av planområdet med verksamheter mellan E22 och Prästkragevägen. På 
skissen redovisas även preliminärt scenario med en placering av bad- och friskvårdsanlägg-
ningen vid Snurrom 

 

Planförslaget innebär att möjlighet till en etablering av verksamheter. I ett inle-
dande skede avses att transporter till verksamheterna sker via Prästkragevägen. 
Framöver ska en industrigata byggas öster om E22 dit aktuella och kommande 
verksamheter väster om Prästkragevägen ska anslutas till. Planförslagets av-
gränsning mot väster har tagit hänsyn till lämpligt skyddsavstånd till E22 och 
en framtida industrigata intill E22.  

Planområde 
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Mellan Prästkragevägen och 
planerade verksamhetsområ-
det ska ett 15 meter brett 
PARK-stråk anläggas som 
utgör både rekreations- och 
motionsstråk samt en visuell 
avskärmning mellan bostä-
derna och verksamheterna. 
Parkstråket avses sträcka sig 
mellan grönområden norr om 
bostadsområdet Snurrom och 
den planerade bad- och frisk-
vårdsanläggningen.  

In-/utfart anordnas mot 
Prästkragevägen ska samord-
nas mellan verksamheterna.                         

E1-område för transforma-

torstation vid PARK-stråket 
behövs för att försörja verk-
samheterna.  

 

 

                                                              

                                                          Illustration planområde 
 

 

Ändrade mark- och vattenförhållanden  

De geotekniska förhållandena inom planområdet med övervägande fast mo-
ränmark ger goda förutsättningar för grundläggning av byggnader och vägom-
råden. Kompletterande provtagningar för norra delen av planområdet sker 
under sommaren 2017. 

I samband med detaljplanarbetet har projektering påbörjats där kontroll av 
massbalans är en del av arbetsmoment för projektering. 

Dagvattendiket i norr behöver flyttas i samband med exploateringen, se vidare 
under avsnitt Genomförande och konsekvenser -Tekniska anläggningar. 

 

 

Natur och kultur  
Nuvarande tallskog behöver avverkas för etablering av verksamheterna.  

Z1 

Parkstråk 

E1-område 

Gräns  

Z1-område 

Framtida 
industrigata 
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Planområdet har anpassats till alsumpskogen i nordost (område 1 på kartan 
nedan).  

 

Tre identifierade naturvärdesobjekt redovisas geografiskt inom inventeringsområdet. Tre klas-
sade naturvärdesobjekten är två ytobjekt (1 och 2) och ett punktobjekt (3), källa naturvärdesin-
ventering Ekologa 2017-05-28 

 

Den arkeologiska förundersökningen har resulterat i avgränsningen av de aktu-
ella fornlämningarna, Museiarkeologi sydost, 2017-06-02. Inför exploateringen 
krävs tillstånd från länsstyrelsen för byggnation och markingrepp. 
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Ny bebyggelse  

Planen möjliggör för utbyggnad av verksamhetsområde. De nya byggnaderna 
inom verksamhetsområdet kommer att vara förhållandevis storskaliga. De 
kommer även att synas från bostäderna öster om Prästkragevägen och för tra-
fikanter på E22. Därför är det viktigt att vara hänsynsfull vid gestaltning och 
utformning av byggnader, skyltar, belysning, stängsel med mera. 
För att avskärma visuellt mot bostäder i öster skapas ett parkstråk längs Präst-
kragevägen.  
Nedan redovisas möjlig bebyggelse för de olika delområdena. 

 
Vy från sydväst 3D-visualisering för norra delområdet, Atrio 2017-06-08 

 3D-visualisering för södra delområdet, Mats Dahlström arkitekter, 2017-05-23 

 

Verksamhetsbyggnader ska kunna byggas ut i etapper som med fördel sker där 
fastigheter gränsar mot varandra för att kunna samordna tillfart. 
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Gestaltning 

För området gäller följande principer som ska följas. Vissa av dessa återfinns 
på plankartan som planbestämmelser:  

Verksamhetsområdet bör anpassas till platsen vid Snurrom och läget intill E22 

o Byggnaders placering bör orienteras mot omgivande vägar för att skapa 
bra skyltläge men även skapa kontakt med omgivningen. 

o Entréer skall vara inbjudande, tydliga och i skala underordnad en stor 
byggnadsvolym. Glaspartier skapar både känsla av välkomnande och 
fungerar som ljuspunkt. Komplettering av entré med bänkar eller plan-
teringar, skapar tydlighet. Den mänskliga skalan är viktig att beakta vid 
utformningen av entréer. 

      

Tydlig entré vid Södra vägen i Kalmar                    Entréutformning med glas,  
                                                                               Sweco Stockholm 
 

o Belysning kan och bör användas för att skapa rumslighet och trygghet. 
Fasadbelysning kan med fördel placeras i skylt- och entréläget. Viktigt 
är att tänka på riktningen och mängden ljus, för att inte blända trafikan-
terna på E22 eller planerad industrigata och angränsande bostäder öster 
om Prästkragevägen eller för att inte alstra för mycket spilljus. Höga be-
lysningsmaster som belyser hela tomten är inte lämpligt att uppföra då 
dessa avger ett stort mått av allmänljus. Bländande och stark belysning, 
så kallat flodljus, ska helt undvikas. Belysningsanordningar ska vara väl-
riktade och avbländande. 

o Skyltning bör främst ske i anslutning till fasaden. Mot E22 eller mot 
den framtida industrigatan får skyltarna och individuell annonsering 
inte utgöra störande element med växlande bildsekvenser enligt Trafik-
verkets regler. Skyltar i form av ljuslådor får inte förekomma. Skyltar 
ska anpassas till Trafikverkets generella riktlinjer om reklam mot all-
männa vägar. God helhetsverkan kan uppnås genom att fasadskyltar 
underordnar sig och anpassas till byggnadernas arkitektur och volym. 
Skyltar ska samverka med byggnadens ordning och uttryck. De ska 
harmoniera med byggnaden, både vad gäller skyltens storlek och utfö-
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rande. Skyltar kräver bygglov. 

 

Exempel skyltning integrerad i fasad, industriområde Kalmar 
 

o Huvudsakliga material Variation av fasadmaterial mot E22 och Präst-
kragevägen vid vidsträckta långfasader. Material bör dock vara sam-
stämd i materialval och kulör. Reflekterande fasadmaterial som till ex-
empel blank plåt och liknande ska undvikas. 

      

 
      Exempel för varierat fasadmaterial; bild till vänster polishuset i Kalmar, bild till  
        höger varierat fasadmaterial i plåt och glas, Helsingsfors musikcenter  

 

          
 
 
 
            
           
 

 

       

Exempel för samstämd fasadmaterial, ishallen i Kalmar och vid Södra vägen i  
Kalmar 

 

o Inlastning bör ske samordnat och så nära den egna byggnadsvolymen 
som möjligt. Lämpligt utrymme för avfallshantering nära byggnadsvo-
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lymen ska beaktas. Visuell avskärmning av inlastning samt avfallshan-
tering bör vidtas. Inga öppna last- och vändplatser, upplag, uppställ-
ning av maskiner och dylikt får finnas mot E22/påfart E22.  

o Parkeringsytor upptar stora ytor och främst är hårdgjorda, varför träd- 
och växtplanteringar bör anläggas. Hantering av dagvatten inom dessa 
ytor kan med fördel kombineras med planteringar.  
 

  
 
 

 
 

 

 

 

Bild till vänster: cykelparkering och trädplantering intill entrén vid Kalmar simhall, 
bild till höger: parkering med infiltrationsytor för lokalt omhändertagande för dag-
vatten 

 

o Tak: genomtänkt disposition av takens utformning. Tekniska installat-
ioner ska integreras med takvolymen och ges en placering och färg-
sättning som inte blir dominerande i exponerande lägen (E22 och 
Prästkragevägen). 

o Friytor: inom varje tomt ska det finnas plats för vistelse- och rekrea-
tionsyta för personalen. Träd och grönytor är viktiga för helhetsin-
trycket, för anpassning till omgivande landskap samt även för lokalt 
omhändertagande av dagvatten.  
 

  
 Konstnärlig utsmyckning och sittbänk vid entrén till simhallen i Kalmar 
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o Stängsel: stängsel utmed fastighetsgräns ger ofta slutet intryck och bör 

därför undvikas så att området upplevs välkomnande och öppet. Då 
behov för inhägnader föreligger ska enhetliga principer för utform-
ning och placering gälla. Visuellt avskärmande staket får inte före-
komma. 

 

Tillgänglighet och infrastruktur  

Varutransporter samt personbilstrafik till verksamhetsområdena, sker i inle-
dande skede via Prästkragevägen. Kapacitetsberäkningar tyder på att cirkulat-
ionsplatsen Snurrom och vägarna Värsnäsvägen och Prästkragevägen kan klara 
tillkommande trafikrörelserna i samband med planförslaget. Se vidare i trafik-
utredning, Ramböll 2017-05-08. Trafikutredningen redovisar även olika förslag 
med en ny väganslutning och utbyggnad av fler verksamheter norr om planom-
rådet.  
 

In- och utfart till verksam-
heterna ska kunna ske både 
från väster och från öster. I 
inledande skede ska in-
/utfart anordnas inom ett 
avgränsat område mot Präst-
kragevägen i öster (se pil i 
illustration bredvid). Detta 
görs för att parkstråket ska 
ha så få avbrott och så liten 
påverkan i dess helhet. An-
slutningen kräver extra stor 
hänsyn på grund av att det 
rör sig oskyddade trafikanter. 
När industrigatan i väster har 
byggts ut ska in-/utfart ske 
mot denna istället. Planför-
slaget har därför en kort 
genomförandetid så att 
GATA som fungerar som 
tillfart ska kunna stängas och 
omvandlas till PARK. 

                                                           

 

    
                                                          Illustration med in-/utfart mot Prästkragevägen och  
                                                          vid utbyggnad av industrigata mot väster 
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Körytor och parkeringsytor inom verksamhetsområdena ska utformas på ett 
sätt som gör ytorna tillgängliga och säkra för alla trafikanter. Säkerhet och tyd-
lighet kan uppnås genom en variation i valet av material, höjder och färger. 

Parkering för anställda och besökare till verksamheterna ska anordnas inom 
den egna fastigheten. Kalmar kommuns parkeringsriktlinjer ska följas. Enligt 
kommunens parkeringsriktlinjer gäller följande grundtal för hur många bilplat-
ser som ska anordnas för planerade verksamheter inom aktuellt område: 8 p-
platser + 1 handikapp-plats för bil per 1000 m2 bruttoarea (BTA). Vidare finns 
det riktlinjer för anordnande av cykelparkeringar. För planområdet gäller föl-
jande grundtal: 3 cykelparkeringar per 1000 m2 BTA.  

Kraven på antalet parkeringsplatser för bil kan sänkas om förutsättningar skap-
as för hållbart resande. Reduktion kan göras exempelvis vid inrättande av bil-
pool eller med hänsyn till utbudet av kollektivtrafik. Kommunen och fastig-
hetsägaren kommer att skriva ett avtal kring parkeringar där det framgår hur 
många parkeringsplatser som fastighetsägaren har fått reducerat och hur detta 
ska följas upp. 

Planerat parkstråk längs västra sidan Prästkragevägen planeras kunna användas 
för gående och cyklister till och från verksamheterna från Värsnäsvägen och 
vidare mot Norra vägen och övriga stadsdelar. I vidare perspektiv utgör park-
stråket en möjlighet, för allmänheten och framförallt besökare och motionärer 
till bad- och friskvårdsanläggningen, att röra sig vidare mot grönområden i norr 
och öster samt den planerade dagvattenanläggningen med ambitionen att an-
läggas som rekreationsområde. 

 

Preliminär skiss för sektion för Prästkragevägen med anlagt parkstråk, förslaget innebär att 
nuvarande utbyggd väg inte behöver förändras, parkstråket ansluter direkt väster om planlagt 
vägområde 

 

Anordnande av räddningsväg inom kvartersmark ska beaktas och bevakas i 
samband med bygglovet.   
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Förändring av teknisk försörjning  

Planområdet kommer att tas in i verksamhetsområdet för vatten och spillvat-
ten. Förbindelsepunkter för vatten och spillvatten kommer finnas vid Gullris-
vägen. Utbyggnad av el- och teleledningar samt fjärrvärmeledningar ska ske 
inom den allmänna platsmarken (GATA eller PARK i den angränsande gäl-
lande detaljplan). Projektering för ledningar har påbörjats i samband med plan-
arbetet där ledningsägare är delaktiga.  

Planområdet kommer att tas in i verksamhetsområdet för dagvatten. En dag-
vattenutredning har tagits fram i planarbetet (Dagvattenutredning för detaljplan för 
del av Kläckeberga 10:1 och del av Västerslät i Snurrom, verksamhetsområde, Kalmar 
Vatten AB, 2017-06-08). Dagvatten från tillkommande hårdgjorda ytor inom 
planområdet bör i första hand avledas enligt de naturliga avrinningsområdena. 
Det innebär att den norra delen av planområdet ska avvattnas till förbindelse-
punkt vid diket med utlopp i Horsö-Värsnäs. Den södra delen av planområdet 
ska avvattnas till förbindelsepunkt vid dagvattenstråket med fördröjningsdiket 
och utlopp i Kläckebergaviken. Rening av dagvatten för den norra delen kom-
mer att ske i den planerade våtmarken vid Björnö kärr. Vid dimensionering av 
våtmarken kommer hänsyn tas till denna och framtida exploateringar. Vid pro-
jekteringen är det viktigt att hänsyn tas till våtmarkens framtida dämningsnivåer 
så att dagvatten från E22 inte påverkas negativt. Reningsåtgärden med en ny 
våtmark kommer att leda till en betydande minskning av föroreningar till Kal-
marsund. Rening av dagvatten för den södra delen av planområdet kommer att 
ske i fördröjningsdiket och i befintliga dagvattendammarna vid golfbanan. 
Dammarna har nyligen rensats på sediment och har sedan 2015 en fastställd 
skötselplan. Dammarna bedöms klara tillskottet av fördröjt dagvatten från det 
södra planområdet (ca 2 ha) med bibehållen reningsgrad. 
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Stor dagvattenanläggning planeras nordost om planområdet, källa: Dagvattenutredning Kalmar 
vatten AB 

 

När det gäller dagvattenhantering på kvartersmark är det viktigt att kommu-
nens VA-policy följs.  Mark som är planlagd för verksamhetsändamål har av 
naturliga skäl en stor andel hårdgjord yta. Vid exploatering bör fastighetsägarna 
därför jobba aktivt med att minska den hårdgjorda ytan och bidra till minskad 
föroreningsbelastning från dagvattnet genom miljövänliga materialval. Öppna 
avrinningsstråk på kvartersmark är att föredra. Framför ledningar då det ger en 
trög avledning av dagvatten. Parkeringsytor bör delvis göras genomsläppliga 
och kombineras med avvattningsstråk. Detta ger robust system som är bättre 
rustat vid kraftiga skyfall, något som förutsägs bli vanligare i ett framtida för-
ändrat klimat. 

Kalmar kommuns riktlinjer för oljeavskiljare gäller för parkeringsytor. Utanför 
vattenskyddsområden ska olje- och slamavskiljare installeras vid anläggning av 
hårdgjord parkeringsyta som rymmer fler än 50 personbilar.  

 

Inom planområdet uppstår främst verksamhetsrelaterat avfall som respektive 
verksamhetsutövare ansvarar för att hantera. För övrigt avfall såsom matavfall 
eller kontorsrelaterat avfall ska riktlinjer från Kalmarsundsregionens renhållare, 
KSRR, följas vad gäller tillgänglighet och uppställning av sopkärl etcetera. 

Ny transformatorstation behövs – E1, och placeras i östra delen. 

 

Planområdet 

Fördröjningsdike 
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Behov av åtgärd mot störning och risk  

Farligt gods 

En riskbedömning med avseende på transporter av farligt gods på E22 har 
tagits fram i planarbetet (Riskbedömning, Delar av Snurrom, Brand & Riskanalys, 
2017-06-12). I riskbedömningen redovisas ett rekommenderat avstånd mellan 
väg och industrier på 40 meter för att säkerställa erforderlig säkerhetsnivå. En-
ligt planförslaget är det 50 meter byggnadsfritt avstånd mellan E22 och verk-
samheternas byggrätter. 

 

Buller 

Planförslaget prövar etablering av verksamheter intill planlagt område för bo-
städer. Vägledning kring riktvärden för ljudnivåer från industri/verksamhet 
finns i Naturvårdsverkets rapport 6538 (2015). Planförslaget tillåter endast 

verksamheter med begränsad omgivningspåverkan (Z1 samt m1), vilket innefat-

tar skydd mot buller enligt riktvärdena i rapporten från Naturvårdsverket. 

Nuvarande planförslag kan medföra ökad trafik på den befintliga Prästkragevä-
gen precis väster om bostadsområdet. Gällande detaljplan för bostadsområdet 
saknar bestämmelse för trafikbuller. Det finns inga formella krav på att trafik-
tillskottet som orsakas av planerat verksamhetsområde behöver anpassas till 
den befintliga planen.  

Den bullerutredning som genomförts med en framtidsprogonos med fullt ut-
byggt bostadsområde, verksamhetsområde och friskvårdsanläggning visar att 
ökningen vid bostadsfasaderna är mindre än 2 dB jämfört med bara bostadstra-
fik, se Ramböll Sverige AB, 2017-06-10. Även med fullt utbyggt område klaras 
fasadvärdena 60 dB(ekv) (SFS2015:216 med ändring 2017:359). Bedömningen 
är att utbyggnaden av verksamhetsområdet inte påverkar redan planlagt bo-
stadsområde i den omfattningen att det är befogat att ställa krav på bullerdäm-
pande åtgärder.  

 

Övrigt 

För att skydda omgivningen (bostäder och trafikanter på E22) från andra stör-

ningar såsom damm, partiklar, ljus och lukt, finns planbestämmelsen m1  
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Beskrivning av planbestämmelser  

Plankarta med planbestämmelser 

 

Allmän platsmark 

GATA – för in-/utfart till verksamhetsområdet. 

PARK- stråk längs Prästkragevägen med funktion att leda oskyddade trafikan-
ter mellan verksamhetsområdet och planerad bad- och friskvårdsanläggning 
samt vidare till rekreationsområden nordost om planområdet. Parkstråket ut-
gör även rekreationsstråk med anknytning till områdets hälso-/idrottsprofil i 
och med den framtida bad- och friskvårdsanläggningen. 
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Kvartersmark 

Z1- Verksamheter såsom montering, bearbetning och andra av likartad karaktär 

och med begränsad omgivningspåverkan. Ej handel  

e1  Största byggnadsarea är 46 procent av fastighetens yta. 

För norra delen av verksamhetsområdet medges högsta totalhöjd 15 meter och 
för södra delen medges högsta totalhöjd 13 meter. 

Inom användningsområdet Z1 regleras följande skyddsbestämmelse mot stör-

ningar: m1Verksamhet får inte vara störande för omgivande bostäder vad gäller 

buller, damm, partiklar, ljus och lukt. Fristående belysning får inte vara besvä-
rande och får inte kasta ljus på omgivningen. 

Inom användningsområdet Z1 regleras följande utformningsbestämmelser med 

hänsyn till områdets skyltläge mot E22 och närhet till bostäder i öst: 

o f1 Byggnadsvolymer och fasader mot E22 ska ägna särskilt stor omsorg 

om gestaltning och ett varierat uttryck. Större byggnadsvolymer ska visu-
ellt delas upp. Obruten fasad får vara högst 40 meter lång. 

o f2 Skyltar får inte placeras på tak. Fristående skyltar får inte sticka upp 

över högsta totalhöjd.  

o f3 Byggnad ska utföras i dova kulörer, exempelvis ej helvitt eller lysande 

gult. 

o f4 Blank plåt och andra starkt reflekterande material får ej användas på 

fasad eller lutande tak mot E22. 

o f5 Varsam utformning av tak. Tekniska installationer ska integreras med 

takvolymen och ges en placering och färgsättning som inte blir domine-
rande i exponerande lägen mot E22 och Prästkragevägen. 

o f6 Högsta tillåtna höjd av plank mot väster är 1,20 meter, vid genomsikt-

lig avskärmning kan medges högre höjd. 

p1 byggnad ska placeras minst 5 meter från fastighetsgräns.  

 

E1-område för teknisk anläggning, transformatorstation. För transformatorstat-

ionen medges en 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. Detta har skett med hänsyn till att anslutning 
till verksamhetsområdet ska vändas mot ny industrigata i väster, vilket hanteras 
i en särskilt detaljplan. 
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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 och PARK, inom 
planområdet. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av 
dessa områden. 

 

Regler och tillstånd 

 Inom planområdet finns registrerade fornlämningar RAÄ 49:1 och 
RAÄ 200. Särskilt tillstånd enligt kulturminneslagen krävs för all bygg-
nation och andra markingrepp. Arkeologisk förundersökning genom-
fördes maj/juni 2017.  

 Inför den arkeologiska förundersökningen har samråd enligt 12:6 mil-
jöbaken genomförts. Ytterligare ett 12:6 samråd krävs inför planens 
genomförande som medför avverkning av skog över 0,5 hektar. 

 För skyltanordningar och belysningsåtgärder gäller utökad lovplikt 

 

 

Övriga avtal eller överenskommelser 

Norden Machinery AB och Modig Machine Tool AB har beviljats markreser-
vation inom Kläckeberga 10:1 och Västerslät 17:1.  

 

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

Inom planområdet kan det bildas en eller flera fastigheter för verksamhetsän-
damål. Planområdet omfattar fastigheterna Kläckeberga 10:1 och Västerslät 
17:1 vilket innebär att det kan krävas fastighetsreglering mellan fastigheterna 
vid avstyckning. Kalmar kommun äger idag all mark inom planområdet.  

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-område på plankar-

tan) kan säkerställas med ledningsrätt eller avstyckning som egen fastighet. 
Tillfart sker via allmän platsmark, gata.    

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.  

 

Rättigheter 

Allmänna ledningar ska förläggas inom allmän platsmark.  

Område för teknisk anläggning (E1-område på plankartan) kan säkerställas med 

ledningsrätt eller avstyckning som kvartersmark. 

 

 

Tekniska frågor  

Tekniska utredningar  

Trafik  

Som underlag för detaljplanen har en trafikutredning tagits fram av Ramböll 
Sverige AB, 2017-05-08. Kapacitetsberäkningar visare på god kapacitet av väg-
nätet vid genomförandet av detaljplanen.  

 

Geoteknik 

Enligt geotekniskt underlag krävs inga grundförstärkningsåtgärder för övervä-
gande del av planområdet. För norra delen av planområdet planeras komplette-
rande provtagningar under sommaren 2017. 

 

Tekniska anläggningar 

Parallellt med detaljplanen har förprojektering av allmänna vägar och lednings-
nätet påbörjats. Norra delen av Prästkragevägen (körbanan och gång-
/cykelvägen) kommer att byggas ut enligt gällande detaljplan. 

Parkstråk längs med västra sidan Prästkragevägen kommer att anläggas. 
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Dagvattendiket i norr behöver flyttas. En ny sträckning av diket görs norr om 
planområdet.  

 

Ny transformatorstation krävs inom planområdet. Kalmar energi ansvarar för 
detta. 

 

Nya VA- och dagvattenledningar samt el-, fjärrvärme, tele- och fiberledningar 
kommer att förläggas inom allmänna platsmarken. Respektive ledningsdra-
gande bolag ansvarar för detta, vilket är Kalmar Vatten AB, Kalmar 
energi/E.ON, Kalmar energi fjärvärme AB och Skanova AB.  

 

Ekonomiska frågor 
Kommunen bedömer att planen är ekonomiskt genomförbar.  

Ansvaret för förrättningskostnaderna kommer att förhandlas inom ramen för 
den/de köpekontrakt som tecknas. 

Kostnader uppstår för flytt av dagvattendike i norra delen av planområdet. 

 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Intäkter 

Försäljning av mark till verksamheter.  

 

Kostnader 

Kommunens exploateringsbudget får kostnader för:  

 Framtagande av detaljplan med tillhörande utredningar såsom geotek-
nik, buller etcetera 

 Arkeologisk förundersökning 

 Projektering och utbyggnad av allmän platsmark 

 

För i planförslaget redovisade allmänna platser, såsom GATA och PARK upp-
står drifts- och skötselkostnader framöver. 

 

 

Ekonomiska konsekvenser för ledningsägare 

 Ledningsägarna får kostnader för lantmäteriförrättning för att bilda 
ledningsrätt eller avstyckning 

 Kalmar Vatten AB får kostnader för utbyggnad av vatten-, spillvatten- 
och dagvattenledningar samt dagvattenanläggningar. Kalmar Vatten AB 
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får driftskostnader i samband med nya VA-ledningar samt nya dagvat-
tenanläggningar. Kalmar Vatten AB får intäkter i form av anslutnings-
avgifter.  

 Kalmar energi elnät AB får kostnader för förläggning av nya el- och fi-
berledningar samt intäkter för anslutningsavgifter. 

 Kalmar energi Fjärrvärme AB får kostnader för utbyggnad av fjärrvär-
menätet och intäkter för anslutningsavgifter. 

 Skanova AB får kostnader för utbyggnad av fiberledningar och intäkter 
för anslutningsavgifter 

 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare 

Kläckeberga 10:1 och Västerslät 17:1 ägs av Kalmar kommun och de ekono-
miska konsekvenserna beskrivs ovan under rubriken ”ekonomiska konsekven-
ser för kommunen”.  

 

Planavgift 

Planavgift ska inte utgå vid bygglov, eftersom plankostnaden regleras i ett sär-
skilt avtal. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Enligt PBL 5:18 ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om ”detaljpla-
nen medger en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar 
som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med 
mark och vatten och andra resurser. Miljökonsekvensbeskrivningen skall möj-
liggöra en samlad bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets eller 
åtgärds inverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och 
andra resurser”. För att avgöra om en miljökonsekvensbeskrivning behöver 
upprättas görs en behovsbedömning med syfte att ta reda på om en betydande 
miljöpåverkan uppstår till följd av detaljplanen. 

 

Behovsbedömning 

Kommunen har gjort en behovsbedömning och i den bedömt att genomfö-
randet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behand-
las i planbeskrivningen. 

 

Sociala konsekvenser 

Etablering av verksamheter med cirka 350 nya anställda medför utökat un-
derlag för närmast liggande servicecentra. Etablering av verksamheter inom 
den nya stadsdelen vid Snurrom och planerade Norra staden bidrar till att 
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stadsdelen kommer vara en blandning av bostäder och verksamheter som gyn-
nar social hållbarhet. 

 

Mark- och vattenförhållanden  

Etablering av verksamheter medför att nuvarande tallskog behöver avverkas. 
Vidare kommer större delen av kvartersmarken utgöras av hårdgjorda ytor. 
Lokalt omhändertagande av dagvatten kommer därför att vara begränsad. 
Dagvattenutredningen redogör för omhändertagandet av dagvattnet. 

Med de dagvattenåtgärder som planeras inom avrinningsområdena så bedöms 
att MKN Vatten för vattenförekomsten S n Kalmarsund inte kommer att på-
verkas negativt. (läs mer under Planförslag – Förändring av teknisk försörjning samt i 
Dagvattenutredning upprättad av Kalmar vatten AB ) 

I samband med detaljplanering har projekteringsarbetet påbörjats där massba-
lans ingår. 

 

Natur och kultur  

Etablering av verksamheter påverkar landskapsbilden genom att nya byggnader 
uppförs och att nuvarande tallskog avverkas. 

Naturvärdesinventering i samband med planarbetet har bidragit till inventering 
och avgränsning av alsumpskog med höga naturvärden. Plangräns har anpas-
sats till alsumpskogen. 

Resultat från arkeologisk förundersökning har resulterat i att de aktuella forn-
lämningarna har kunnat avgränsas. I anslutning till rösena påträffades inga yt-
terligare gravar eller arkeologiska lämningar. Se Museiarkeologi sydost, 2017-
06-02. Inför exploateringen krävs tillstånd från länsstyrelsen för byggnation 
och markingrepp. 

 

Tillgänglighet och infrastruktur  

Etablering av verksamheter medför ett ökat antal trafikrörelser på Prästkrage-
vägen. Vid utbyggnad av planerad industrigata väster om verksamheterna för-
flyttas verksamhetsanknutna trafikrörelser från Prästkragevägen till industriga-
tan 

Verksamhetsetablering bedöms medföra ökat underlag för kollektivtrafiken 
och användning av gång- och cykelvägar. Genom en planerad stig inom park-
stråket skapas ett nytt rörelsestråk mellan Snurrom och de angränsande natur- 
och rekreationsområdena. 

 

Service  

Planförslaget bedöms medföra ett ökat underlag för offentlig, kommersiell och 
social service för servicecentra Lindsdal och Berga samt Hansa city och Berga. 
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Teknisk försörjning   

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

 

Tidigare ställningstaganden 
Överkommunala beslut 

Riksintresse för väg 

E22 är av riksintresse eftersom det ingår i det av EU utpekade transeuropeiska 
transportnätet, TEN-T. E22 utgör en viktig nationell förbindelse mellan Skåne, 
Blekinge och ostkusten vidare norrut. E22 ingår i det rekommenderade vägnä-
tet för farligt gods. 

 

Fornlämningar 

I planarbetet har en arkeologisk förundersökning gjorts. Den har resulterat i att 
de aktuella fornlämningarna RAÄ 49:1 och RAÄ 200 har kunnat avgränsas. I 
anslutning till rösena påträffades inga ytterligare gravar eller arkeologiska läm-
ningar. Se Museiarkeologi sydost, 2017-06-02. Samma resultat framkom vid 
härden RAÄ 201. Särskilt tillstånd enligt kulturminneslagen krävs för all bygg-
nation och andra markingrepp.  

 

Strandskydd 

Genom norra delen av planområdet går ett grävt dike, från väster till öster. 
Diket samlar, tillsammans med ett annat dike som ansluter öster om planom-
rådet, upp dagvatten från Lindsdal och Fjölebro och mynnar i vassområdet 
väster om Horsö-Värsnäs naturreservat. Dikena verkar ha anlagts i samband 
med utbyggnaden av Lindsdal och E22. De finns inte med på den ekonomiska 
kartan från 1941, men finns med i sin nuvarande sträckning på den ekono-
miska kartan från 1974. Diket är inte vattenhållande hela året och inga speciella 
naturvärden har noterats vid naturvärdesinventeringen (2017) eller vid tidigare 
inventeringar. Kommunen bedömer därför att diket inte är något vattendrag i 
lagens mening och därmed omfattas det inte av strandskydd. 

 

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-
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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.  

 

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 god status 2015. Eftersom det bedömts tekniskt omöjligt att uppnå statu-
sen till 2015 har ett nytt mål satts att vattenförekomsterna senast år 2021 ska ha 
uppnått god ekologisk status. I förslaget till ny klassning inför perioden 2016-
2021 föreslås fortsatt måttlig ekologisk status med en förlängd tidsfrist till 
2027. Miljöproblemet bedöms främst vara övergödning. 

Planområdet ligger på gränsen mellan två naturliga avrinningsområden. Den 
berörda vattenförekomsten för båda avrinningsområdena är S n Kalmarsund. 
S n Kalmarsund har måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus 
(exklusive överallt överskridande ämnen) enligt Vattenmyndighetens bedöm-
ning 2016. Målet är god ekologisk status 2027. 

Med de dagvattenåtgärder som planeras inom avrinningsområdena så bedöms 
att MKN Vatten för vattenförekomsten S n Kalmarsund inte kommer att på-
verkas negativt. (läs mer under Planförslag – Förändring av teknisk försörjning samt i 
Dagvattenutredning upprättad av Kalmar vatten AB ) 

 

Översiktsplaner  

Översiktsplan Kalmar kommun 

I översiktsplanen för Kalmar kommun (antagen av kommunfullmäktige den 
2013-06-17) ligger planområdet inom ett stadsutvecklingsstråk – diagonalen, på 
gränsen mellan stadsdelarna Lindsdal och Norra staden. Diagonalen sträcker 
sig från Lindsdals centrum till järnvägsstationen och innebär en omvandling av 
Norra vägen från barriär till stadsgata med möjlighet att skapa nya attraktiva 
bostäder, verksamheter samt stärka det lokala serviceunderlaget. Målet är att 
skapa ett attraktivt, tilltalande och inbjudande stadsrum med ett livligt stadsliv. 

Planområdet ligger vid norra trafikplatsen, som i översiktsplanen pekas ut som 
en viktig entré- och sambandspunkt. En effektiv kollektivtrafik är viktig längs 
diagonalen och behöver utformas så att förutsättningar behålls för en framtida 
trafik med spårvagn eller liknande.  

Detaljplanens syfte överensstämmer med översiktsplanens intentioner. 

 

VA-plan 

Enligt VA-policyn (Vatten och avlopp – tematiskt tillägg till översiktsplanen, antagen av 
kommunfullmäktige 2016-01-25) ska dagvattnet ses som en resurs i planering och 
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byggande. Dagvattenet ska tas om hand för ett på platsen lämpligt sätt från 
estetisk, biologisk och säkerhetshetssynpunkt. All dagvattenhantering ska ske 
på ett säkert sätt för människor, byggnader, anläggningar samt djur- och växt-
liv. 

En hållbar dagvattenhantering innebär att 

 förebygga och begränsa föroreningar vid källan – rena när det behövs 

 ta hand om dagvattnet lokalt där det är möjligt 

 eftersträva öppen dagvattenhantering 

 minska andelen hårdgjord yta 

 öka andelen grönytor 

 infiltrera där det är möjligt 

 se till att ha kapacitet för extremsituationer 

 göra en höjdsättning som skyddar mot översvämningar 

 

Kommunala program och beslut i övrigt 

Grönstrukturplan 

I grönstrukturplanen (Grönstrukturen i Kalmar – Planeringsunderlag för Kalmar stad 
utifrån ett socialt och biologiskt perspektiv, antagen av kommunfullmäktige 2010-11-29) 
pekas skogsområdet norr om Vimpeltorpet ut med syfte att bevara och öka 
variationen och mångfalden av biotoper värdefulla för växt- och djurliv samt 
att öka mängden öppna vattenspeglar och våtmarker. Viss del av skogsområdet 
är avsett att exploateras i framtiden. 

Planförslaget är förenligt med de beskrivningar av värden och möjligheter som 
beskrivs i grönstrukturplanen.  

 

Parkeringsriktlinjer 

Samhällsbyggnadskontorets riktlinjer för parkering (antagna av KF 2016-06-20) 
är vägledande för att beräkna vilken efterfrågan på parkeringar som ska tillgo-
doses. Grundprincipen är att parkeringsfrågan ska lösas inom den egna fastig-
heten. Om en fastighetsägare eller byggherre kan visa på åtgärder som leder till 
minskad parkeringsefterfrågan anger riktlinjerna tydliga spelregler för hur en 
reducering av antal parkeringsplatser beräknas samt hur detta ska regleras i 
avtal. Möjligheten till flexibla parkeringstal gäller enbart för bilparkering, för 
cykelparkering ges ingen reduktion. I den mån parkering inte kan anordnas 
inom den egna fastigheten kan parkeringsefterfrågan lösas genom avtal på an-
nan fastighet eller genom parkeringsköp i en parkeringsanläggning. 

 
Lägsta färdiga golvhöjd 

Planområdet ligger mellan +4 och + 8 meter över havet. Därför krävs inga 
särskilda bestämmelser kring översvämningsskydd. 

 


