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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE TILL DETALJPLAN FÖR 
 

Del av Sandås 2:7 m fl. med flera  
Tegelviken, Kalmar kommun 

 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utlåtandet som kommunens och det 
justerade förslaget till detaljplan. 

Översiktskarta som markerar planområdet.  
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Sammanfattning 
Avsikten med detaljplanen är att skapa förutsättningar att förtäta bebyggelsen 
längs Stensbergsvägens norra del med bostäder och med möjlighet till 
centrumverksamheter på ett sätt som passar in i omgivningen. Bebyggelsen 
syftar till att ge ett stadsmässigt intryck genom att vara placerad nära 
Stensbergsvägen och möjlighet finns för centrumverksamheter i bottenplan. 
Byggnaden kan byggas i fyra våningar och ha en skala som passar väl in i 
bebyggelseområdet. Bil- och cykelparkering samt dagvattenhantering ska 
ordnas inom den egna fastigheten. Framtida boende kommer att ha direkt 
närhet till rekreation i form av en innergård samt balkong. Det finns även 
närhet till lekplats och parkområde inom 200 meter. Fasaden mot 
Stensbergsvägen kommer utsättas för höga bullervärden och därav regleras 
byggnadens utformning med planbestämmelser för att inte påverka de boendes 
hälsa negativt. Kommunen har gjort en behovsbedömning och i den bedömt 
att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Relevanta 
miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen. 

Under samrådet och granskningen har det inkommit synpunkter från boende i 
intilliggande fastigheter och i närområdet som är negativa till den planerade 
bebyggelsen. De anser att planområdet inte bör bebyggas för att bevara 
utblickar och möjlighet till rekreation. De är även oroliga för ökad insyn och 
minskat insläpp av dagsljus. Till granskningsskedet har planbestämmelser som 
reglerar att avstånd till bostadshuset på Oljeväxten 1 är 14 meter samt 
bestämmelse om den norra fasadens utformning lagts till. Därtill har en utökad 
skuggstudie tagits fram för fler månader på året som visar påverkan av skuggor 
på omgivningen från planerad bebyggelse. Läs mer nedan om vilka synpunkter 
som har kommit in under granskningen och vilka justeringar som har gjorts. 
Länsstyrelsens synpunkter avseende miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) 
samt dagvatten måste beaktas för att planförslaget ska kunna anses vara 
förenligt med 11 kap. PBL och därmed inte riskera att överprövas. 
Länsstyrelsens synpunkter under upplysningar (avseende 
utformningsbestämmelser) bör beaktas då de kan påverka genomförandet av 
detaljplanen. 
Inför antagandet har gjorts förtydliganden i planhandlingar avseende 
utformning av entrévåning, takterrass och dagvattenhantering. På plankartan 
har följande justeringar gjorts:  

- Tidigare utformningsbestämmelse f2 har ersatts med formulering som följer 

Boverkets rekommendationer och Allmänna Råd: f2 ”Entrévåning ska vara 

förhöjd jämfört med ovanliggande våningar (4 kap. 16 § p. 1)”. Som ett 

förtydligande kombineras f2 med bestämmelsen v2 ”I entrévåning ska lägsta 

våningshöjd vara 3,30 meter.” (4 kap. 11 §). Förtydligandet är av stor vikt för att 
kunna trygga planförslagets syfte att möjliggöra för framtida centrumändamål i 
bottenplan och för en god gestaltning av bebyggelsen som bidrar till en trygg upplevd 
miljö i dess omgivning, även om det i första skede anordnas lägenheter i 
bottenvåning. 
Detta har även förtydligats i planbeskrivningen. 

 

- Planbestämmelse f5 har förtydligats: Takterrass om minst 75 m2 ska anordnas för 

utomhusvistelse.  
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- Egenskapsgräns för östra del av bostadshuset har anpassats och justerats cirka 2 
meter söderut så att även planerade loftgånger mot söder ingår. Denna justering sker 
endast inom tidigare redovisad sammanlagda byggnadsarean. 

 

- Egenskapsgräns för området för takterrass, f5, har justerats cirka 1meter söderut, 

för att anpassa till framtida byggnad med takterrass. 
 

Därtill har redaktionella justeringar gjorts i planhandlingarna.  

 

 
Konsekvenser för genomförande och ekonomi  

Kommunen bedömer att planen är ekonomiskt genomförbar.  

 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen innebär plan- och 
fastighetsbildningskostnader. Vidare uppstår kostnader för ledningsflyttar samt 
kostnader för de eventuella åtgärder som behövs för att göra marken lämplig 
för sin användning med avseende på markföroreningar. Kommunen får 
intäkter för försäljning av marken. 

 

Ekonomiska konsekvenser för framtida fastighetsägare/exploatör omfattar 
kostnader för samtliga åtgärder inom planområdet till följd av planförslaget. 
Vidare bekostar exploatöreren/-na ingreppen och återställning vid byggnation 
mot allmän platsmark. Framtida fastighetsägare/exploatör har ansvar för 
anslutning till tekniska försörjningsledningar. Exploatören kommer få intäkter 
från lägenheterna och marken kommer få ett högre värde. 

 

Tidigare beslut 

 Startbeslut: 2017-08-21 

 Samrådsbeslut i SBN: 2018-06-20 

 Granskningsbeslut i SBN: 2018-11-21 

 

Planhandlingar 

Planhandlingarna består av:  

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning  

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 

 Behovsbedömning 

 Samrådsredogörelse 

 Utlåtande 
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Till planen hör också: 

 Översiktlig geoteknisk undersökning (WSP, 2013) 

 Komplettering av geoteknisk undersökning (DGE Mark och miljö, 2018) 

 Dagvatten PM (Vatten och samhällsteknik AB, 2018) 

 Riskanalys (Brand och riskanalys, 2018) 

 Trafikbullerutredning (Soundcon, 2017) 

 Skuggstudier 

 Miljöteknisk markundersökning av Sandås (DGE Mark och miljö, 2018) 

 

Tidplan 

Detaljplanen följer planprocessen enligt så kallat utökat förfarande. 

 

 

 

 

 

 

 

Birgit Endom 

Planarkitekt 
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Handläggare Datum Ärendebeteckning 

Birgit Endom Upprättad 2019-02-21 2017-3408 1(10) 
0480-45 03 68  
 

 

 

 

Detaljplan för del av  

Sandås 2:7 m. fl. 
i Tegelviken, Kalmar kommun 

 

Granskningsutlåtande 
 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2018-11-30 – 2018-
12-21. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt 
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 

Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 

 

Sammanfattning 
Under granskningstiden har endast ett fåtal synpunkter inkommit. Inkomna 
synpunkter är från två sakägare (bostadsrättsföreningar norr om planområdet). 
Därtill har samrådsinstanser såsom länsstyrelsen i Kalmar län, kultur- och fri-
tidsnämnden och KSRR yttrat sig. 

Sakägarna vidhåller främst sina synpunkter från samrådet avseende trafiksituat-
ionen på Idungatan, skuggpåverkan från planerad bebyggelse samt omvandling 
av grönytan till kvartersmark. 

Länsstyrelsen har lämnat synpunkter kring miljökvalitetsnormer för vatten och 
dagvattenhantering samt utformningsbestämmelser. 

 

Inför antagandet har gjorts förtydliganden i planhandlingar avseende utform-
ning av entrévåning, takterrass och dagvattenhantering. På plankartan har föl-
jande justeringar gjorts: 

- Tidigare utformningsbestämmelse f2 har ersatts med formulering som följer Boverkets 

rekommendationer och Allmänna Råd: f2 ”Entrévåning ska vara förhöjd jämfört med 

ovanliggande våningar (4 kap. 16 § p. 1)”. Som ett förtydligande kombineras f2 med be-

stämmelsen v2 ”I entrévåning ska lägsta våningshöjd vara 3,30 meter.” (4 kap. 11 §). 

Förtydligandet är av stor vikt för att kunna trygga planförslagets syfte att möjliggöra för 
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framtida centrumändamål i bottenplan och för en god gestaltning av bebyggelsen som bi-
drar till en trygg upplevd miljö i dess omgivning, även om det i första skede anordnas lä-
genheter i bottenvåning. Detta har även förtydligats i planbeskrivningen. 

 

- Planbestämmelse f5 har förtydligats: Takterrass om minst 75 m2 ska anordnas för utom-

husvistelse.  
 

- Egenskapsgräns för östra del av bostadshuset har anpassats och justerats cirka 2 meter 
söderut så att även planerade loftgånger mot söder ingår. Denna justering sker endast 
inom tidigare redovisad sammanlagda byggnadsarean. 

 

- Egenskapsgräns för området för takterrass, f5, har justerats cirka 1meter söderut, för att 

anpassa till framtida byggnad med takterrass. 
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Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsens synpunkter miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) samt dag-
vatten måste beaktas för att planförslaget ska kunna anses vara förenligt med 
11 kap. PBL och därmed inte riskera att överprövas. Länsstyrelsens synpunkter 
under upplysningar bör beaktas då de kan påverka genomförandet av detaljpla-
nen. 

 

Kontroll enligt 11 kap. PBL 

- miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) samt dagvatten 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten och dagvatten 

Kommunen har föreskrivit fastighetsägaren att på angiven kvartersmark an-
lägga dagvattenlösning för minst 10m3 dagvatten, förslagsvis som dagvatten-
kassetter. 
Eftersom dagvattenlösningen krävs för att marken ska vara lämpligt att be-
bygga borde startbesked vara villkorat med att dagvattenlösningen finns innan 
huset byggs. 
Alternativt ska andra lösningar redovisas. 
 
Länsstyrelsen utgår ifrån att kommunen kommer vara delaktigt för hur denna 
dagvattenlösning genomförs. Det krävs för att dagvattenlösningen ska bli rätt 
dimensionerad till angiven påkopplingspunkt där kommunen övertar ansvar 
för dagvattenhanteringen. Ledningsnätet är som kommunen påpekar redan i 
dagsläget högt belastat och underdimensionerat. Det är också viktigt att dag-
vattenlösningen uppförs i samband med grävningar och byggnation av huset 
samt att dagvatten kan passera parkeringsgaragets infart utan att detta vatten-
fylls. 

Genomförandebeskrivningen bör innehålla en kostnadskalkyl för föreslaget 
dagvattenmagasin. 
 

Upplysningar 

Plankarta 

Att eftersträva god arkitektur vid nybyggnation och förtätning är lovvärt men 
det gäller att göra det på rätt sätt och många delar går inte att reglera genom 
planbestämmelser. Detaljplaner ska utreda och säkerställa mark- och vattenan-
vändningen. I plan- och bygglagens (2010:900) fjärde kapitel regleras vad 
kommunerna ska och får bestämma i en detaljplan. 

F2 Att reglera rumshöjd är generellt inte möjligt med planbestämmelse om det 
inte är med hänsyn till befintlig kulturmiljö eller liknande. 
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F5 Att taket ska kunna användas som terrass och utomhusvistelse är en otydlig 
bestämmelse. Avser kommunen att neka bygglov om ansökan inte innebär att 
taket är tillgängligt? Hur ska taket vara tillgängligt, hur stor yta etc? 

F8 Vad som menas med att ”fasad ska utformas med särskild stor omsorg av-
seende gestaltning och ge möjlighet tillvisuell kontakt mellan ute och inne” är 
en otydlig bestämmelse. Varsamhet gäller alltid, innebär bestämmelsen att det 
ska finnas fönster? 

Ovanstående bestämmelser saknar lagstöd. 

Att reglera både nockhöjd samt totalhöjd för samma egenskapsområde kan 
innebära svårighet att tyda vad som gäller. 

 

Kommentar:  

Dagvatten: I planbeskrivningen redogörs för att dagvattenfrågan behöver lösas i ett större 
sammanhang och att planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 
Rutiner för omhändertagandet av dagvattnet, anslutning av fastigheter till huvudmannens 
anslutningspunkter och – serviser återfinns i den kommunala VA-plan (tillägg till över-
siktsplanen). Planområdet utgör inget riskområde för översvämning på grund av höga neder-
bördsmängder så att marknivå behöver regleras. Dagvattenutredningen redogör för erforder-
liga utjämningsvolymer för tre delområden. Det ges även förslag att fördela dessa volymer 
proportionellt inom dessa delområden. Med tanke på bebyggelsens täthet som kräver under-
jordiskt garage så är inte infiltration möjligt att ställa som krav. Om exploateringsgraden i 
ett av de analyserade exploateringsområdena, inklusive planområdet, förändras, uppstår 
förändrat utjämningsbehov generellt. Det är därför inte heller praktiskt möjligt att anlägga 
dagvattenanläggning innan bebyggelsen. Markens utformning och utförande är en del av 
tekniska samrådet och prövas i samband med start- och slutbesked. Genom BBR, jordabal-
ken och LAV säkerställs att frågor kring markavvattning som kan likställas med omhän-
dertagandet av dagvatten, ska bevakas och beaktas. Genom att plankartan redovisar dagvat-
tenanläggningens fysiska utbredning, kan förutsättningarna för att klara ett visst dagvatten-
flöde indirekt regleras. Planförslaget redogör för en möjlighet att omhänderta dagvattnet inom 
planområdet och redovisar ett markområde i sydost där anordnandet av dagvattenkassett 
möjliggörs. I planbeskrivningen redogörs vidare att markanvisningsavtal har tecknats mellan 
exploatör och Kalmar kommun som omfattar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder som 
berör kvartersmarken. I detta avtal ingår rutiner för omhändertagandet av dagvatten inom 
fastigheten. I samband med att detaljplanen vinner laga kraft, avses köpekontrakt tecknas. I 
detta köpekontrakt kommer att upplyses köparen om att åta sig åtgärder för omhänderta-
gandet av dagvatten och uppfyller kravet att följa Kalmar kommuns dagvattenpolicy. Planbe-

stämmelse n1 kvarstår. 

 

Plankarta:  

Rumshöjd; Tidigare utformningsbestämmelse f2 har ersatts med formulering som följer Bo-

verkets rekommendationer och Allmänna Råd: ”Entrévåning ska vara förhöjd jämfört med 

ovanliggande våningar (4 kap. 16 § p. 1)”. Som ett förtydligande kombineras f2 med be-

stämmelse v2 ”I entrévåning ska lägsta våningshöjd vara 3,30 meter.” (4 kap. 11 §). För-

tydligandet är av stor vikt för att kunna trygga planförslagets syfte att möjliggöra för fram-
tida centrumändamål i bottenplan och för en god gestaltning av bebyggelsen som bidrar till en 
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trygg upplevd miljö i dess omgivning, även om det i första skede anordnas lägenheter anordnas 
i bottenvåning. 
Detta har även förtydligats i planbeskrivningen. 
 

Taket som terrass och utevistelse; Planbestämmelse f5 har förtydligats. Takterrass om minst 

75 m2 ska anordnas för utomhusvistelse.  
 

Fasadgestaltning; Planbestämmelser f6 och f8 syftar till att åstadkomma för de fasader som 

vetter mot publika stråk och bostadslägenheter i norr olika typer av fasadutsmyckningar och 
kulörer på byggnadsverk, varierad materialval där exempelvis ej genomsiktlig material var-
vas med genomsiktligt material såsom glas. I planens syfte påpekas tydligt att det är viktigt 
att bebyggelsen får en god gestaltning och att den ska bidra till en upplevd trygg miljö i dess 
omgivning. Fasadmaterial som exempelvis glas kan göra det möjlighet att en visuell kontakt 
kan uppstå mellan personer som passerar byggnaden och de som finner sig i byggnaden, vilket 
höjer trygghetsupplevelsen. 
Reglering av byggnadshöjd och nockhöjd har sin förklaring i att det i planerad byggnad avses 
kunna byggas takkupor, men att det ska kunna utläsas takytan ovanför fasaden. 
 

 

Lantmäterimyndigheten  

Lantmäterimyndigheten lämnar inga ytterligare synpunkter under granskning-
en.  

 

Kommentar: Noteras. 

 

Boende och fastighetsägare 

Sakägare 7  

Sakägare 8 

XXX är fastighetsägare till Oljeväxten 1 norr om planerad bebyggelse. XXX är 
fastighetsägare till Tulpanen 7 även den näraliggande detaljplanen. I detta ytt-
rande önskar vi gemensamt framföra de synpunkter som vi anser är kvarva-
rande sen samrådet och som vi fortfarande anser medför påtaglig skada för 
våra fastigheter och våra medlemmar. 
 
Trafiksituationen på den trånga Idungatan upplevs redan idag belastad vilket 
framfördes i samrådet. Detta kommer att förändras negativt vid ett högre antal 
lägenheter att försörja. I samrådsyttrandet angavs det att det inte var ett pro-
blem med snöröjningen, men det gavs inga tydliga förklaringar av hur det 
skulle lösas och inte heller planbeskrivningen är uppdaterad. 
 
Vi hävdar fortsatt att byggnationen i planförslaget är antingen för hög eller 
ligger för nära intilliggande bebyggelse. Vi hävdar fortsatt att bebyggelsen 
kommer att skugga våra fastigheter och minska de soltimmar som vi har i våra 
lägenheter. Vi är positiva till att det förtydligats i planförslaget att bebyggelsen 
ska ligga 4 meter från fastighetsgräns. Vi önskar fortsatt en solstudie där ett hus 
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med byggnadshöjden 13 meter och nockhöjden 16 meter, som enligt gällande 
förslag kan vara 16 meter för ett pulpettak mot vår fastighet, placeras 4 meter 
från gata mellan fastigheterna. Då det i flygfotot överst på plankartan tydligt 
syns att träden placerade en bit in på fastigheten skuggar del av vår fastighet är 
det rimligt att anta att en byggnad om 16 meter betydligt närmre oss skulle ge 
större påverkan av skuggning än vad studien redovisar. Bifogat finns fotogra-
fier av skuggbildningen av dessa träd i september. 
Då vår fastighet är byggd enligt Miljöbyggnad nivå silver där dagsljusinsläpp är 
en parameter är det extra viktigt för oss att säkerställa att en byggnation i vår 
närhet inte påverkar vår fastighet på ett sådant sätt att miljöcertifieringen inte 
längre klaras. 

Fortsatt gäller att vi i huvudsak motsätter oss bebyggelse på grönytan i kvarte-
ret. Att bygga bort grönytor i staden istället för att fokusera på gråytor som 
redan tagits i anspråk är negativt både ur miljöperspektiv och för den sociala 
hållbarheten. Grönytorna bjuder in till träning, lek och umgänge. Öppnar upp 
för sociala möten utanför de sociala kontexterna. Grönytorna är även stadens 
potential till att nå miljömålen, se till att hot-spots undviks, att den naturliga 
dagvattenreningen fungerar. Bygg inte bort denna potential, fokusera hellre på 
att se över parkeringssituationen och frigör gråytor för ny bebyggelse. 

 

Bilaga 1: Bild från skuggstudien aug månad med inklistrade bilder och där man ser att 
fel bilder har använts kl 09:00 och kl 17:00 

 

 

Bilaga 2: Bild tagen den 8 sep 2018 kl 13:37 där man tydligt ser skuggans längd är 
längre än i skuggstudien. 
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Bilaga 3: Ännu en bild tagen den 8 sep 2018 kl 13:38 där man också ser skuggans 

längd. 

 

 

Bilaga 4: Bild på en full parkeringsplats vid Folkets Park tagen den 11 dec 2018 kl 
09:15 
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Kommentar:  Det har tyvärr publicerats fel version på hemsidan av de till granskningen 
framtagna skuggstudier. De aktuella skuggstudierna som funnits med som beslutsunderlag 
för granskningsbeslut i SBN den 21 november 2018 visar någon marginell större skuggpå-
verkan kl 13 i mars och kl 9 i december. Skuggstudien redovisar dock vidare att det inte 
sker någon skuggpåverkan alls av planerad byggnad på er bostadsbyggnad i månad augusti. 
Se utsnitt nedan.  
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Kommunen håller fast vid sitt ställningstagande och kommentarer i samrådsredogörelsen. 
Kommunen bedömer att planens tillkommande bebyggelse får anses vara en acceptabel förtät-
ning i detta centrala läge. Skuggstudier visar begränsad påverkan på kringliggande bebyg-
gelse. Vidare regleras genom bestämmelser i plankartan ett minsta avstånd mot bebyggelsen 
på fastigheten Oljeväxten 1 samt utformningen av fasad mot er fastighet. 

Vad gäller grönytor, håller kommunen fast vid sitt tidigare ställningstagande under samrå-
det: Det större kvarter av bostäder som bildas av kringliggande gator innehåller en sedan 
tidigare planlagd park längs Idungatan i sin mitt som är kvarterets huvudsakliga område för 
närrekreation. Folkets Park på västra sidan Stensbergsvägen är också allmänt tillgänglig. 
Redan när fastigheten Oljeväxten 1 bebyggdes fanns det planer att bebygga det aktuella 
området i planprogram för Folkets Park som antogs 2005 med revidering 2007. 

 

 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 

Kultur- och fritidsnämnden 

Planområdet har kopplingar till tre rekreationsområden, vilka alla är viktiga 
att de behålls och inte förvanskas eller påverkas negativt av planförslaget. 
Folkets Park fungerar som ett rekreationsområde för boende i närområdet 
samt har stora kulturhistoriska värden. Det är viktigt att platsen inte får 
negativ påverkan av planförslaget samt att det parkeringsbehov som kom-
munen ska uppfylla för Folkets Park även fortsättningsvis hålls.  

 

Kommentar: Noteras. 
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Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 

Vi konstaterar att det är ett bra val av avfallssystem och bifogar lite förhåll-
ningsregler gällande underjords behållare. 

 

Kommentar: Noteras. 

 

 

Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 

 

Kalmar Vatten AB 

 

Följande sakägare och likställda har senast under gransknings-
tiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte blivit tillgo-
dosedda:  

Sakägare 1  

Sakägare 2 

Sakägare 3 

Sakägare 4 

Sakägare 5 

Sakägare 6 

 

Sakägare 7 

Sakägare 8 

 

Följande personer har under samrådet inkommit med skriftliga synpunkter 
som inte blivit tillgodosedda, men som inte bedömts vara sakägare. 

Privatperson 1 

Privatperson 2 

Privatperson 3 

 

Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2018-11-21 

 

 

Birgit Endom 

Planarkitekt 



 

 
 

  

 
Planeringsenheten      

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A 
Tel 0480-45 00 00  │ Fax 0480-45 04 29 

E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se 

 

Handläggare Datum Ärendebeteckning 

Freja Råberg Upprättad 2018-11-21 2017-3408 1(23) 
Tel. 0480-45 03 95  
 

 

 

 

 

 

 

Detaljplan för 

Del av Sandås 2:7 m. fl.  

i Tegelviken, Kalmar kommun  
 

Samrådsredogörelse 
 

Planförslaget har varit på samråd under tiden 2018-06-29 – 2018-09-03. 
Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt 
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Den 22 augusti 
2018 hölls ett samrådsmöte där planförslaget presenterades och följdes därefter 
av diskussioner i tre grupper. 13 personer deltog i samrådet och det var relativt 
jämt fördelat mellan män och kvinnor. Majoriteten av de som deltog var 
sakägare som bor i intilliggande fastigheter eller i närområdet.  

Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 

 

Sammanfattning 
Under samrådstiden inkom synpunkter från åtta sakägare varav två 
bostadsrättsföreningar. Därtill har det inkommit synpunkter från 11 
samrådsinstanser varav tre är boende i närområdet och resterande är 
myndigheter, kommunala förvaltningar, ledningsägare och 
intresseorganisationer.  

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Bebyggelse 

Boende i angränsande fastigheter anser att den tillkommande byggnaden är för 
hög och har en placering för nära angränsande fastighet i norr. De är oroliga 
för att den tillkommande bebyggelsen kommer att bidra till en ökad insyn, 
begränsa utblickar och insläppet av solljus och luft. Sammantaget menar de 
boende att detta skulle påverka deras boendemiljö och bostadsrätters värde 
negativt. 

Kommunen bedömer att planens tillkommande bebyggelse får anses vara en 
acceptabel förtätning i detta centrala läge. Skuggstudier visar begränsad 
påverkan på kringliggande bebyggelse. Bestämmelser i plankartan som reglerar 
placering revideras till granskningen vad gäller minsta avstånd mot bebyggelsen 
på fastigheten Oljeväxten 1 så att det blir minst 14 meter. Även 
utformningsbestämmelse om att utskjutande balkonger inte får placeras i 
nordlig riktning har lagts till.  

 

Trafik 

Boende i närområdet framhåller att både Idungatan och Bragegatan är högt 
belastade av trafik i dagsläget. De högt trafikerande vägarna skapar en osäker 
miljö för alla och framförallt för gående och cyklister. De boende menar att 
cyklister saknar säkra cykelvägar framförallt i nord-sydlig riktning i området, 
vilket gör att de delar körfält med bilarna på exempelvis Bragegatan.  De 
boende i närområdet är oroliga för att tillskottet av fler invånare i området 
kommer att resultera i ett ökat trafikflöde både på Idungatan och Bragegatan.  

Kommunen bedömer att det trafiktillskott som följer av detaljplanens möjliga 
bostäder (cirka 27 stycken) är begränsat och kommer inte på något avgörande 
sätt påverkar trafiksituationen i området. 

 

Natur- och kulturvärden 

I inkomna synpunkter framkommer att markytan som ska exploateras har ett 
rekreativt värde för de boende i intilliggande fastigheter i form av grönska att 
blicka ut över. Detta eftersom de inom den egna fastigheten inte har tillgång till 
en gemensam innergård eller grönska. 

Det större kvarter av bostäder som bildas av kringliggande gator innehåller en 
sedan tidigare planlagd park längs Idungatan i sin mitt som är kvarterets 
huvudsakliga område för närrekreation. Folkets Park på västra sidan 
Stensbergsvägen är också allmänt tillgänglig. Redan när fastigheten Oljeväxten 
1 bebyggdes fanns det planer att bebygga det aktuella området i planprogram 
för Folkets Park som antogs 2005 med revidering 2007. I en ändring av 
stadsplanen för gällande område från år 1952 återfinns också planer på att 
bebygga planområdet.  
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Inkomna synpunkter 
 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsens synpunkter under hälsa och säkerhet samt 
miljökvalitetsnorm för vatten måste beaktas för att planförslaget ska 
kunna anses vara förenligt med 11 kap. PBL och därmed inte riskera 
att överprövas. Länsstyrelsens synpunkter under upplysningar bör 
beaktas då de kan påverka genomförandet av detaljplanen. 

 

Kontroll enligt 11 kap. PBL: 

Hälsa och säkerhet och Miljökvalitetsnorm för vatten 

1. Kommunen har utfört undersökningar på planområdet för att 
utreda förorenings-situationen. Enligt undersökningarna har 
PAH-H och kadmium påträffats över de generella riktvärdena 
för känslig markanvändning, KM, som är vedertagna nivåer för 
bostäder. Kommunen har valt att ta fram platsspecifika 
riktvärden (i den fortsatta texten kallat, PSRV) för området 
istället för att använda vedertagna nivåer. Länsstyrelsen har 
granskat de platsspecifika riktvärdena och uträkningen av dessa 
och gör bedömningen att: 

- PSRV ligger i nivå med mindre känslig markanvändning, 
MKM, för de flesta ämnen vilket är vedertagna nivåer för 
industrimark och mark där personer vistas under en kort 
tid. PSRV ska ligga i nivå med KM då planen tillåter 
bostäder. 

- Andelen odlade växter på plats som konsumeras dagligen 
är mindre än generella riktvärden för KM. Hur ska detta 
kunna kontrolleras i planen? 

- Skydd av markmiljön har nedjusterats till en nivå 
motsvarande MKM utifrån SGI, 2016. Markmiljöns 
skyddsvärde och markens redan störda karaktär. 
Långtidsperspektivet saknas dock i kommunens 
resonemang. 

Kommunen behöver förklara ställningstaganden, motivera och 
konkretisera ovannämnda punkter i planhandlingar. Först när 
detta har gjorts och PSRV är godtagbara kan marken anses 
lämplig för planerad markanvändning samt slutsatser om något 
efterbehandlingsbehov finns inom planområdet. 
Naturvårdsverkets utgångspunkter för efterbehandlingsarbetet 
i Sverige är formulerade utifrån långsiktighet och hållbarhet i 
syfte att skydda hälsa, miljö och naturresurser nu och i 
framtiden. De avspeglas i den utredningsmetodik som 
Naturvårdsverket förordar samt i Naturvårdsverkets generella 
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riktvärden för förorenad mark. Utgångspunkterna bör vara 
vägledande i arbetet med efterbehandling av förorenade 
områden. Utgångspunkter om tidsperspektiv och hälsa är att 
bedömning av miljö- och hälsorisker vid förorenade områden 
bör göras i såväl ett kort som långt tidsperspektiv. Planerad 
markanvändning (utgångspunkt i riskbedömning och 
åtgärdsutredning) är vanligen överblickbar i mindre än 100 år. 
Mycket kan också hända i längre tidsperspektiv (100-tals till 
1000 år) till exempel med kvarlämnade föroreningar. Vilka 
föroreningsnivåer som ska användas på planområdet ska anges 
i planbeskrivningen. 

Kommentar: Då PAH-H och kadmium har påträffats över det generella 
riktvärdet för känslig markanvändning har en mer detaljerad 
markundersökning genomförts (DGE 2018). Detta eftersom planområdet inte 
är tänkt att användas på det sätt som bedömningen av KM är beräknad utifrån 
med exempelvis spridningsvägar. Förslag på platsspecifika riktvärden har tagits 
fram av kommunen för att ta hänsyn till de förhållanden som råder i det 
aktuella området (DGE 2018). Då halterna av kadmium och PAH-H hamnar 
under det föreslagna platsspecifika riktvärdet bedöms inga risker för 
människors hälsa och säkerhet föreligga utifrån påträffade föroreningar. 
Utifrån detta har Kalmar kommun gjort bedömningen att ingen 
efterbehandling är nödvändig inom planområdet. Då det förorenade området 
är litet väljer ändå Kalmar kommun att gräva bort de massor som överstiger 
det generella riktvärdet för KM. 

 

2. Bifogad bullerutredning visar tydligt att riktvärden för så väl 
dygnsekvivalent som maximal ljudnivå överskrids på de flesta 
mätpunkterna. Kommunen har trots detta valt att inte reglera 
byggrättens placering, lägenheternas utformning, 
bullerdämpande åtgärder eller något annat som skulle medföra 
att riktvärden för fasad samt uteplats uppnås. I en detaljplan 
ska platsens förutsättningar vad gäller, bland annat, 
bullersituationen vara vägledande för vilka planbestämmelser 
som behövs för att säkerställa en god boendemiljö. I det här 
fallet har kommunen valt att istället hänvisa till gällande 
förordning på plankartan. Planbeskrivningen ska kompletteras 
med beskrivning av de åtgärder som behövs för att klara 
riktvärden för buller enligt SFS 2015:216, Förordning om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader. Plankartan ska kompletteras 
med bestämmelser som säkerställer att riktvärden inte 
överskrids vid fasader samt uteplatser. Krävs åtgärder i form 
av bullerplank eller liknande ska genomförandebeskrivningen 
tydligt ange när åtgärden ska finnas samt vem som ansvarar för 
att den uppförs. Först när detta är gjort kan marken anses 
lämplig för ändamålet bostäder. 
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Kommentar: Planhandlingarna innehåller en bullerutredning som visar att 
riktvärden för trafikbuller enligt förordning 2015 om trafikbuller med ändring 
2017, överskrids vid fasader mot Stensbergsvägen. Förordningen ger förutom 
riktlinjer också anvisningar om hur vid ett överskridande av värdena, bostäder 
ska vända rum mot en ljuddämpad sida eller vara mindre bostäder. 
Förordningens siffror för riktlinjer beträffande ekvivalentvärden, maxvärden 
och vad som ska/får göras vid ett överskridande av värdena bör inte behöva 
upprepas i planbestämmelser. Kommunen omformulerar planbestämmelser 
enligt Boverkets anvisningar så att huslängan som ligger mot Stenbergsvägen 
får bestämmelsen; ”minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska 
orienteras mot en ljuddämpad sida (PBL 4kap 16§)” samt ”enkelsidiga 
lägenheter mot vägen ska vara mindre än 35 m2” (PBL 4kap 11§3). 
Kommunen ser inte att det behövs ytterligare planbestämmelser om 
bullerhinder som exempelvis plank, inte heller andra placeringsregler än de 
som planen redan har i sina anvisningar om byggbar och icke byggbar mark 
samt placeringsbestämmelsen. Tillsammans ger de naturligt anvisningar om 
byggnader i vinkel med en huslänga längs Stensbergsgatan och den andra i 
vinkel mot denna mot cykel- och servicevägen längs befintlig byggnad norr om 
planområdet. Den gemensamma gården uppfyller riktvärden för buller på 
uteplats.   

 

3. Utifrån både dagvattenutredning samt planbeskrivning är det 
tydligt att dagvattenhantering kan bli komplicerad inom 
föreslaget planområde. Dagvatten behöver hanteras inom 
planområdet på minst cirka 10 kubikmeter för att inte 
ytterligare belasta ett redan ansträngt dagvattennät i Kalmars 
södra del. Vatten ska sedan ledas vidare ner mot Västra sjön 
som är slutrecipient. Det konstateras också att befintliga 
ledningsdragningar måste dras om i samband med föreslagen 
exploatering. I planområdet råder det speciella 
markförhållanden så att för medeltunga och tunga byggnader 
kan förstärkningsåtgärder såsom pålning för grundläggning av 
den bärande stommen bli aktuella. Allt detta tas upp 
sammantaget vilket visar att kommunen är medveten om de 
rådande förhållandena inom planområdet. Men det finns 
synpunkter som bör utredas eller beskrivas ytterligare till 
exempel om det är lämpligt att ha ett nedgrävt garage som 
placeras så nära utjämningsmagasin för dagvatten. Enligt 
dagvattenutredningen är det inte lämpligt. Hur påverkas 
möjligheten till pålning om det finns ett parkeringsgarage 
under byggnaden?  

 

Kommentar: Parkering är tänkt placeras i ett försänkt markplan delvis under 
den ena byggnaden och delvis under en upphöjd terrass i anslutning till 
innergården. Planbestämmelser bidrar till att forma terrassen. Planen ger 
visserligen möjlighet till källarvåning inom det som markerats som byggbar 
mark men det är inte något som exploatören har avsett att utnyttja i nuläget. 
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Det finns gott om plats att placera dagvattenmagasinet på 10 kubikmeter på, 
inom ytan som anges för den korsmarkerade marken utan att det kommer i 
konflikt med en eventuell källarkonstruktion som enligt plan inte får finnas 
inom korsmarkeringen. Pålning som grundläggningsmetod har inget att göra 
med om en byggnad har ett källarplan eller ett nergrävt garageplan eller inte. 
Det påverkas av markens kvalitet. Pålning kan behöva användas om marken är 
för dålig för enklare grundläggningsmetoder och innebär att laster från 
byggnaden som förs via pelare eller bärande väggar genom våningsplanen, 
inklusive genom ett eller flera källar- eller garageplan, förs vidare under 
byggnadens bottenbjälklag via pålar genom de sämre jordlagren tills pålarna når 
stabil grund. 

Beträffande markföroreningar se ovan. 

 

4. Det vore lämpligt att fram en plan för sanering från till 
exempel höga halter av PAH-H och kadmium. Dessa frågor är 
också kopplade till hantering av grund- och ytvatten, vilket kan 
komma att påverka vattenkvaliteten inklusive MKN vatten just 
på grund av rådande markförhållanden. 

Kommentar: Inför beslut om granskning har kommunen beslutat att 
ta bort de förorenade massorna.  

 

Upplysningar 

5. Bestämmelse f3 – Fasad ska ägnas särskilt stor omsorg 
avseende gestaltning och ge möjlighet till visuell kontakt 
mellan ute och inne. Bestämmelsen är otydlig och saknar stöd i 
4 kap. PBL. 

 

Kommentar: Kommunen gör bedömningen att bestämmelsen är 
viktig ur gestaltningssynpunkt och får därför vara kvar.  

 

Lantmäterimyndigheten  

Grupperingen av planbestämmelser på plankartan och i bestämmelselistan på 
kartan kan justeras för att förbättra tydligheten. Bestämmelserna om tillåten 
byggnads- och nockhöjd bör kombineras med föreskriven markhöjd eller anges 
i gällande höjdsystem (höjduppgifterna på plankartan tolkar LM som att de 
tillhör grundkarteinformationen). Bestämmelsen om dagvatten avser troligen 
"får" istället som angivet "ska".  

Några redaktionella synpunkter lämnas underhand till planarkitekterna. 

 

Kommentar: Plankarta och planbeskrivning har justerats inför beslut 
om granskning. 

 



Samhällsbyggnadskontoret  Samrådsredogörelse
 

7(23) 

 Datum Ärendebeteckning 
 2018-11-21 2017-3408 
 

 

 

 

Boende och fastighetsägare 

 

Sakägare 1  

Jag har läst i tidningen och blivit informerad att det finns ett förslag på nytt hus 
framför Oljeväxten i Kalmar. Jag och min familj köpte lägenhet i intilligande 
fastighet förra året och vill protestera mot de byggplaner som finns framför 
vårt hus. 

1. Det verkar fullständigt vansinnigt med motiveringen att förtäta och 
göra det mer stadsmässigt. Alla som har köpt och flyttat in i det hus 
som redan finns där (intilliggande fastighet Oljeväxten) har gjort det 
utifrån hur det ser ut idag. Även boende i samtliga andra hus intill ytan 
uppskattar det lilla grönområde med träd och buskar som finns där 
idag. Nu måste de styrande i Kalmar tänka till om vilken stad vi som 
bor här vill ha och inte förstöra de små grönytorna som finns i 
utkanten av stadskärnan. Ett förtätat område med hus och balkonger 
tätt inpå varandra tar bort hela karaktären och charmen i dessa 
områden och är inget jag någonsin accepterar eller röstar på. Vem ska 
någonsin våga investera och köpa lägenhet om politiken så lättvindigt 
kan föreslå förändringar som påverkar helheten och omgivningen för 
den bostad man bor i. Den planerade byggnationen kommer att 
innebära minskat ljusinsläpp, stor insyn, försämrad utsikt och sannolikt 
ge konsekvensen att värdet på bostadsrätterna kommer att sjunka. Vår 
fastigheten har massor av balkonger som direkt kommer att drabbas av 
insyn då de ligger mitt emot planförslaget. 

 

Kommentar: Det finns en planhistorik bakom den nu planerade förtätningen. 
Kvarteret som bildas av gatorna Södra vägen, Drottning Margaretas väg, 
Bragegatan och Stensbergsvägen bestämdes i huvudsak i en plan från 1952. 
Längs gatorna planlades bostadsbebyggelse och i det inre av kvarteret lades ett 
grönområde (som idag är lekplatsen öster om Idungatan). År 1965 ändrades 
denna plan så att delar av den tilltänkta bostadsbebyggelsen längs 
Stensbergsvägen som inte hade bebyggts i stället angavs som parkering för 
Folkets park, vilket förklaras i beskrivningen till planen från 1965. På 
plankartan betecknas detta med dåtidens terminologi som ”allmän plats, 
gatuplantering”. Planen från 1965 ändrade också planen från 1952 så att det 
närmast Södra vägen blev mark för bensinstation i stället för 
bostadsbebyggelse, något som en ytterligare senare plan 2006 åter ändrade till 
bostadsmark och möjliggjorde för nuvarande bostadsrättsföreningen 
Linblomman. I ”Planprogram för Folkets Park  i Kalmar” som antogs 2005 
och reviderades 2007 angavs sedan igen att planområdet avses bli 
bostadsbebyggelse. Det aktuella planområdet har alltså varit planerat för 
bostäder eller parkering sedan länge och har aldrig varit avsett som park. 
Däremot innehåller kvarteret fortfarande det parkområde längs Idungatan som 
reglerades redan i planen från 1952 och som åter bekräftades i planen från 
1965 som ännu är gällande plan här. 

Denna planhistorik förs in i planbeskrivningen. 
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Marknadsvärdet på en bostadsrätt bestäms av många och ibland svårbedömda 
faktorer. Räntenivå och läge har exempelvis oftast stor betydelse. Att ny 
bebyggelse tillkommer och påverkar utblickar med mera behöver inte vara 
negativt. Förtätning som ger mer ”stadsmässighet” och mer underlag för 
kommersiell service kan vara positivt. Kommunen gör dock inte denna typen 
av bedömningar i samband med planärenden och har inte heller någon 
skyldighet eller rättighet att göra det enligt plan- och bygglagen. 

Inför granskningen har ytterligare begränsning gjorts av planerad bebyggelse 
som säkerställer ett större avstånd mellan fastighet i norr och planerad 
bebyggelse, dessutom regleras att utskjutande balkonger inte får placeras mot 
norr.  

 

2. Att ta bort grönområdet framför huset innebär också att ingen i 
området längre kan nyttja det för gemensam picknick, rekreation, rasta 
husdjur med mera. 

 

Kommentar: Inom 50 meters avstånd finns det större bostadskvarterets 
planerade parkmark med sida mot Idungatan. Folkets park på andra sidan 
Stensbergsvägen är också allmänt tillgänglig.  

 

3. En byggnation så tätt inpå de alla fastigheterna som redan finns där 
kommer också under lång tid att påverka miljön för oss som bor där. 
Damm och oljud kommer under stora delar av byggperioden påverka 
livet både utanför de nuvarande husen såväl som inne i lägenheterna. 

 

Kommentar: Genomförandet av detaljplanen och byggarbeten som kommer 
att pågå regleras av andra lagar än planlagstiftningen och som syftar till att 
begränsa påverkan av byggarbetet för berörda. Naturvårdverkets allmänna råd 
(2004:15) är ett exempel som begränsar buller vid byggarbetsplatser både 
utifrån ljudnivå och tider. Miljöbalken reglerar också genomförande och 
eventuella konsekvenser. De lagar och regler som finns kring byggarbeten ska 
följas och ska därför begränsa genomförandet av detaljplanens påverkan på er. 

 

4. Osäkerhet för oss som bor här och kortsiktigt agerande för långsiktiga 
lösningar av politiker och samhällsbyggnadskontor skapar ingen bra 
framtid för Kalmar och dess invånare. Vill med ovanstående argument 
och inlägg kraftigt protestera mot de byggplaner som finns framför vår 
bostadrätt. Begär också att omedelbart få information hur detta ärende 
fortlöper. 

 

Kommentar: Som sakägare kommer ni få information vid granskningstillfället 
och även vid beslut om detaljplanen kommer att antas.  
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Sakägare 2 och 3  

Bygg inte bort vår enda möjlighet att se lite grönt och känna rymd. Fastigheten 
Linblomman har ingen egen tomt som vi kan utnyttja. Andra sidan huset (mot 
norr) finns inget annat än tung trafik och industrier. 

 

Kommentar: Alla boende i det större kvarteret har bekväm tillgång till ett 
planlagt parkområde inom det större bostadskvarteret. Se ovan svar till 
sakägare 1.  

 

1. En ide för bättre insläpp av luft och solljus till Linblomman är att 
spegelvända husbygget så att delen med garage kommer i söder så vi får 
se ut över nya husets innergård. 

 

Kommentar: Noteras. Inför beslut om granskning har byggnadens placering 
och utförande studerats ytterligare och resulterat i att byggnaden inte har vänts 
enligt ert förslag. Däremot har planerad bebyggelses placering säkerställts 
hamna minst 14 meter från er byggnad. Även bestämmelse om att utskjutande 
balkonger inte placeras mot norr.  

 

2. I allmänhet antar vi att det blir trafikproblem på Idungatan och 
parkeringsproblem när inte alla bilar får rum i husets garage. 

 

Kommentar: Trafiken kommer till viss del att öka på Idungatan till följd av 
planförslaget. Dock bedöms trafikökningen som begränsad och trafikflödet 
kommer att fungera. All parkering för de tillkommande bostäderna ska ske 
inom den nya fastigheten. Kommunens riktlinjer för parkering och 
parkeringsnormer har legat till grund för beräkningen av behovet av 
parkeringar och är därmed i linje med kommunens utveckling av staden. 

 

Sakägare 4  

Enligt planförslaget omfattar planområdet 2300 m2. Detaljplanen möjliggör för 
cirka 27 hyresrätter och en byggnad som kan byggas i fyra våningar.  

1. Enligt förslaget eftersträvas ett stadsmässigt intryck genom placeringen 
nära Stensbergsvägen. Byggnaden beskrivs ha en skala som passar väl 
in i bebyggelseområdet. Detta förhåller bostadsrättsinnehavare i 
Oljeväxten 1 sig kritiska till. Område 4 utgörs av Oljeväxten 1 som är 
byggt i tre våningar med en inskjuten fjärde våning vilket talar för att 
planområdets bebyggelse inte skulle avvika höjdmässigt. Att beakta är 
dock det i dag stora avståndet mellan område 3 och 4 utgörs av 
planförslagets område som idag är tomt. Därav upplevs inte 
våningsskillnaden som så stor. I planförslaget beskrivs område 3 som 
bestående av flerbostadshus byggda i två till fyra våningar, i själva 
verket är det bebyggt av två- till trevåningshus. De två intilliggande 
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byggnaderna i område 3 utgörs av tvåvåningshus vilket kommer 
innebära att den planerade byggnaden om fyra våningar på 
planområdet kommer avvika betydligt från dessa.  

 

Kommentar: Beskrivningen av bebyggelseområdet har justerats inför 
granskning. Kommunen gör bedömningen att den planerade bebyggelsens 
höjd inte kommer att påverka bebyggelseområdet negativt då angränsade 
bebyggelse i norr har en högre höjd på tre våningar och en indragen fjärde 
våning.  

 

2. Ett antagande av föreliggande planförslag för den obebyggda tomten 
Sandås 2:7 kommer också innebära betydande olägenheter för 
bostadsrättsinnehavare i Oljeväxten 1. Framförallt omfattar 
olägenheterna trafikmiljö, boendemiljö (solljus/ljusinsläpp, insyn, 
utsikt) och en sannolik negativ påverkan på bostadsrättsvärden. 
Planförslagets fyravåningshus har en nockhöjd på 16 meter och genom 
huskroppens utsträckning längs den cykel- och gångväg som angränsar 
till Oljeväxten 1 kommer förslaget att innebära en betydande påverkan 
på utsikt, insyn, sol samt ljusinsläpp. Dessa är faktorer av avgörande 
betydelse för bostadsrättsinnehavarnas hälsa och välbefinnande. Det 
har varit svårt att se i planförslaget hur nära gångvägen den planerade 
fastigheten kommer, detta behöver tydliggöras. I dag har fastigheten 
Oljeväxten 1 uppgång 54 A och B utsikt över en gräsbevuxen 
trädförsedd obebyggd yta motsvarande 2300 m2. Fastigheten har 15 
balkonger som direkt kommer att drabbas av insyn då de ligger 
mittemot planförslagets fastighet. Det innebär en betydande skillnad 
och potentiell oangelägenhet då insynen i dagsläget är obefintlig. I 
dagsläget finns heller inget som hindrar sol och ljusinsläppet. 
Planförslaget redovisar skuggmätningar från den planerade fastigheten 
för tre månader: mars, juni och september. Viktigt att utreda 
förhållandena även för perioden oktober-februari men minst lika viktigt 
att också beräkna ljusinsläpp i lägenheterna på Stensbergsvägen 54 A 
och B.  

Kommentar: Om förtätningen generellt se kommentarer ovan. Planen justeras 
med avseende på avstånd till cykelväg norr om det planerade huset Avståndet 
är i planens samrådsversion mellan minst 1 och högst 4 meter. Till 
granskningen ändras detta till att vara minst 4 meter. Det innebär att avståndet 
mellan fasader blir minst 15 meter, vilket bedöms vara ett rimligt avstånd i 
kvartersstadsbebyggelse. Avståndet mellan fasad på Oljeväxten 1 och gavel på 
befintligt hus i Tulpanen är något mindre. Alla 15 balkongerna i byggnaden på 
Oljeväxten 1 får inte ny bebyggelse rakt framför sig. Cykelvägens gaturum 
vidgar sig något mot Stensbergsvägen. Siktlinjer ”förbi” de nya byggnaderna 
finns i stor utsträckning. Oljeväxtbyggnadens ”kamform” gör att en del 
effekter av skuggor och begränsningar av siktlinjer orsakas av själva denna 
byggnad. Till granskningen kommer planhandlingen att kompletteras med 
skuggstudier för fler tidpunkter under året. 
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3. Risken finns för att marknadsvärdet för de tre närmast angränsande 
fastigheterna kommer att påverkas negativt. Oljeväxten 1 stod klart 
2015 och risken är att värdet kan sjunka under de nivåer som 
bostadsrättsinnehavarna betalade för sina bostäder. Risken bedöms 
som mest påtaglig för uppgång 54 A och B omfattande cirka 20 
bostadsrätter. 

Kommentar: Se svar till sakägare 1 ovan. 

 

4. Planförslagets fastighet inrymmer samtlig bil- och cykelhantering där 
infarten till parkeringen från Idungatan kommer innebära avsevärd 
ökning av trafiken på den trånga Idungatan och den lika trånga och 
redan idag belastade Bragegatan. Detta kommer innebära 
oangelägenhet för de 10 fastigheterna längs med Idungatan och 
Bragegatan. Infarten till parkeringen kommer också innebära ökad 
trafik i direkt anslutning till en större lekplats på Idungatan med 
begränsad sikt från den planerade utfarten och lekparkens entréväg. 
Framkomlighet för varutransporter, färdtjänst och utryckningsfordon 
kan komma att begränsas till följd av planförslaget. Idungatan och dess 
vändplan används idag för leveranser med större lastbilar till 
omkringliggande fastigheter. Alternativa leveransvägar väljs bort i dag 
då framkomligheten och vändmöjligheterna på Drottning Margaretas 
väg är sämre och det inte heller är möjligt att stanna på Södra vägen.   

Kommentar: Se svar till sakägare 2 och 3 ovan. Idungatan och Bragegatan 
uppfyller kraven på utformning enligt Trafikverkets regler för vägars och 
gators utformning (VGU) och bedöms ha kapacitet för den tillkommande 
trafiken som detaljplanen medför. Siktlinjerna från parkeringens utfart bedöms 
inte påverka entrévägen till lekplatsen. Detta eftersom sikttriangeln i en utfart 
ska vara minst 3 meter i sidled och det uppfylls på vändplatsen där in- och 
utfart till fastigheten kommer att ske. Framkomligheten för varutransporter, 
färdtjänst och liknande bedöms inte begränsas eftersom infrastrukturen 
behåller samma standard som tidigare.  

 

5. Att beakta är också Vägtrafikmyndighetens generella 
rekommendationer om att inte bygga närmare vägar än 15 meter. 
Denna rekommendation kan visserligen upphävas av länsstyrelsen men 
då Stensbergsvägen är mycket livligt trafikerad så är trafikfaran 
uppenbar. Tilläggas kan också att de andra fastigheterna längs vägen 
upprätthåller regeln om minst 15 meter.   

Kommentar: Vägtrafikmyndighetens rekommendationer gäller där 
Trafikverket är huvudman för vägar, i princip för landsvägar utanför stadsbygd. 
Inom städer där kommuner oftast är väghållare bestämmer kommunerna vilka 
avstånd mellan en vägkant och bebyggelse som ska finnas i sin planläggning. 
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Sakägare 5 och 6  

1. Måste det byggas så fort det finns ett grönområde när det finns ett stort 
område bakom återvinningsstationen?  

Kommentar: Kvarteret har redan ett parkområde med lekredskap. Se ovan.  

 

2. Hur är det tänkt med parkeringsfrågan när det i nuläget är fullt på 
parkeringen vid Folkets park. Parkeringsplatserna räcker inte till i 
dagsläget. Oftast när det gäller hyresrätter så har man minst en bil per 
lägenhet men oftast två. Dessutom ska det finnas plats för den 
verksamhet som ska bedrivas i centrumverksamheten. När det gäller 
hyresrätter så är det ofta låginkomsttagare och barnfamiljer som inte 
har råd med att betala för garageplats eller parkeringsplats för sina bilar. 
I parkeringsutredningen (2017) som togs fram i samband med 
detaljplanen nämndes att ägandeinnehavet av bilar har minskat i 
området men vad grundar det antagande sig på? 

Kommentar: Planen följer kommunens beslutade parkeringsriktlinjer (2016) 
där det finns en framtagen norm för behovet av antalet parkeringar. Antalet 
parkeringsplatser är beroende av hur centralt planområdet ligger och hur stora 
lägenheterna är som byggs. Behovet av bilparkering ska ordnas inom den egna 
fastigheten. Vilka inkomster boende har i området tar inte detaljplanen i 
beaktning i förhållande till bilägande. I parkeringsutredningen anger det att 
ägandeinnehavet har minskat eftersom viljan att minska sitt bilåkande bland de 
största i tätorten. Hyresnivå för parkeringsplats eller bostad är inget som 
planen bestämmer. 

 

3. I planbeskrivningen skrivs att exploateringen av Sandås 2:7 kan tänkas 
bidra till en upplevd trygghet i området. Detta stämmer inte då det 
kommer att bli ännu oroligare för äldre människor och barn. 

Kommentar: Planbeskrivningen säger att ett ökat antal boende och en 
byggnad med verksamheter i bottenvåningen mot Stensbergsvägen kan 
innebära mer befolkade gator och andra platser och större social kontroll över 
det offentliga rummet, vilket enligt forskning bedöms ge mer trygghet. 

 

4. När vi var på öppet hus på Samhällsbyggnadskontoret den 22 augusti 
år 2018 ställdes det ett antal frågor bland annat hur nära  Oljeväxten 
(bostadsföreningen Linblomman) den nya byggnaden skulle komma. 
Svaret var först 5 meter men en stund senare var det nere i 1 meter. 
Vad är det som gäller? Det är omöjligt att tyda utifrån skisserna.  

Kommentar: Kommentaren avser troligen den planerade byggnadens avstånd 
till gång- och cykelvägen mellan Oljeväxten 1och den planerade byggnaden. 
Avståndet är i planens samrådsversion mellan minst 1 och högst 4 meter. Till 
granskningen ändras detta till att vara minst 4 meter genom att införa 
prickmark. Det innebär att planerad bebyggelse som närmst kommer att 
hamna 14 meter från er fasad.  
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5. Det nämndes även om att det skulle tas fram nya skuggstudier med 
andra datum och tider.  

Kommentar: Inför granskningen har en komplettering till skuggstudien tagits 
fram som omfattar fler antal månader på året.  

 

6. Det är många barnfamiljer i området som är trångbodda och är i behov 
av att byta boende. I och med denna byggnation kommer 
bostadsrätterna i området att avsevärt minska i pris vilket innebär för 
vederbörande svårigheter att få ut sina ingångsvärden. 

Kommentar: Se svar till sakägare 1 ovan. 

 

Bostadsrättsföreningen Linblomman 

Bostadsrättsföreningen Linblomman är fastighetsägare till Oljeväxten 1 norr 
om planerad bebyggelse. I detta yttrande önskar vi framföra de synpunkter 
som vi vill att planförslaget ska revideras med alternativt redogöra tydligare för 
i nästa skede av planprocessen. 

1. Huvudanledningen till att vi vill revidera planförslaget är att grönytan 
utanför vårt hus bebyggs. Detta är en yta som på ett påtagligt vis 
påverkar upplevelsen från våra bostäder genom att många av oss har 
utsikt mot ett grönområde från våra fönster. Det är dessutom ett 
område som flitigt används av de boende i vår fastighet för pick-nick 
och allmän samvaro. Vi är medvetna om att denna synpunkt inte 
påverkar kommunens möjlighet att planlägga andras fastigheter för 
andra ändamål än det befintliga, men vill trots det framföra den 
påtagliga skada vi menar att det medför för oss boende i 
grannfastigheten. Med det sagt önskar vi framföra följande för att 
minimera påverkan på vår fastighet om kommunen väljer att gå vidare 
med ett förslag av denna karaktär. 

Kommentar: Om kommunens planer, förtätning och det aktuella området 
som grönyta se svar till sakägare 1 ovan. 

 

2. Trafiksituationen på den trånga Idungatan upplevs redan idag som 
belastad, vilket kommer att förändras negativt vid ett högre antal 
lägenheter att försörja. Speciellt är situationen tuff vintertid då den 
behöver snöröjas. I handlingarna står det bara att gatan inte bedöms få 
några kapacitetsproblem. Det är positivt om det i planbehandlingen 
diskuteras var snön ska läggas när den öppna ytan blir exploaterad. 

Kommentar: Planens cirka 27 tillkommande bostäder medför en begränsad 
trafikökning. Kommunens bedömning är att trafiken fungerar även med en 
viss trafikökning. Kommunen är väghållare och ansvarig för snöröjningen. På 
grönytan närmast inom kvarteret finns plats för att lägga upp snö. Skulle det 
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inte få plats inom den ytan flyttas det till närmast närliggande plats där det får 
plats.  

 

3. Även parkeringar saknas i området. Det är viktigt att kommunen 
säkerställer att fastigheten ombesörjer sitt eget parkeringsbehov för 
både boende och besökare så att denna situation inte förvärras. I 
åtanke bör kommunen också ha de planer på att förtäta även 
markparkeringen på västra sidan av Stenbergsvägen. 

Kommentar: Se svar till sakägare 5 och 6 ovan. 

 

4. Den föreslagna byggnaden bedöms bli allt för hög för att vara anpassad 
till området. Oljeväxten ligger norr om planförslaget och kommer att 
påverkas av solförhållandena på platsen. Den solstudie som är 
framtagen är gjord för det arkitektförslag som finns framtaget. Men då 
detaljplanen inte är så snäv att endast detta hus får lov att bebyggas bör 
solstudien istället redovisa ett hus som utgör vad man maximalt får 
tillstånd att bygga på fastigheten och som dessutom placeras så nära 
Oljeväxten 1 som tillåts. I liggande förslag ter det sig som att 
bebyggelsen placeras cirka 4 meter från gatan mellan våra fastigheter. 
Plankartan anger dock att bebyggelse får placeras minst 1 meter och 
maximalt 4 meter från gata, vilket dessutom i planbeskrivningen är 
preciserat att syfta till att klara buller från Stenbergsvägen. Då 
bestämmelsen trots denna precisering gäller även gata mellan våra 
fastigheter önskar vi en solstudie där ett hus med byggnadshöjden 13 
meter och nockhöjden 16 meter, som enligt gällande förslag kan vara 
16 meter för ett pulpettak mot vår fastighet, placeras 1 meter från gata 
mellan fastigheterna. Då det i flygfotot överst på plankartan tydligt syns 
att träden placerade en bit in på fastigheten skuggar del av vår fastighet 
är det rimligt att anta att en byggnad om 16 meter betydligt närmre oss 
skulle ge större påverkan av skuggning än vad studien redovisar. Då vår 
fastighet är byggt som miljöcertifierat enligt Miljöbyggnad nivå silver 
där dagsljusinsläpp är en parameter är det extra viktigt för oss att 
säkerställa att en byggnation i vår närhet inte påverkar vår fastighet på 
ett sådant sätt att miljöcertifieringen inte längre klaras om vi skulle vilja 
bli certifierade i framtiden. 

Kommentar: Det är riktigt att planens samrådsversion tillåter att bebyggelsen 
placeras närmre gatan mellan Oljeväxten än vad som illustrerats och som också 
är det läge som använts i skuggstudien. Planen justeras till granskningen så att 
bebyggelsen inte kan ligga närmre vägen än 4 meter. Det vill säga så att 
placeringen som använts i illustrationer och för skuggstudien gäller. Planen har 
höjdbestämmelse såväl om byggnadshöjd (det vill i princip säga takfotshöjd 13 
meter) och nockhöjd (16 meter). En byggnad med pulpettak skulle få högsta 
höjden på detta bestämd av byggnadshöjden. Skuggverkan från byggnaden 
parallellt med Linblomman bestäms ändå i stor utsträckning av höjden 16 
meter eftersom exploatörens illustration visar ett hus där nocken ligger 
asymmetriskt, vilket är möjligt enligt planen. I skuggstudien är byggnaden 
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korrekt visad och skuggstudiens generella slutsats är att påverkan från 
skuggning på Linblomman är begränsad. Till granskningen kompletteras 
skuggstudien med fler tider. 

 

5. Vi önskar också en precisering i planförslaget hur Falkenbergsgatan 
samt cykelvägen i Drottning Margaretas väg kommer att användas i 
framtiden. Planförslaget anger bara GATA på Falkenbergsgatan, men 
ingen beskrivning om de trafikregler som gäller där idag ska ändras på 
något sätt för att klara bebyggelsen. 

Kommentar: Avsikten är att gång- och cykelvägen i Falkenbergsvägens 
förlängning mellan Stensbergsvägen och Drottning Margaretas väg ska förbli 
gång- och cykelväg. Dock kommer viss servicetrafik att finnas såsom 
sophämtning för Oljeväxten. Därav har gång- och cykelvägen fått 
beteckningen GATA i plankartan. 

 

6. Bostadsrättsföreningen Linblomman ser att en byggnation i enlighet 
med planförslaget kommer att minska värdet på lägenheterna i huset. 
Framförallt för att upplevelsen av att bo med grönytor omkring oss är 
en stor del av upplevelsen i detta område idag. Väljer kommunen att 
förtäta alla minimala grönytor som finns i detta område kommer detta 
att ge påverkan både på trivsel, dagvattenhantering, trafiksituation och 
upplevelse.  

Kommentar: Beträffande bostadsrätters värde och grönytor. Se ovan, svar till 
sakägare 1. 

 

7. Vi hoppas därför att ovan frågor studeras närmre i den fortsatta 
planhandläggningen så att påverkan på vår fastighet blir så positiv som 
möjligt. 

Kommentar: Noteras. Inför granskning har justering gjorts i plankartan som 
säkerställer att minsta avståndet mellan ny bebyggelse och cykelväg är 4 meter 
samt att utskjutande balkonger inte ska placeras mot GATA i norr. Även en 
utökad skuggstudie har tagits fram som visar den nya bebyggelsens påverkan 
på omgivningen.  

 

Bostadsrättsföreningen Tulpanen 

Vi önskar en översyn av trafiksituationen i området på grund av byggnationen 
av ytterligare flerfamiljshus. Vi önskar att Samhällsbyggnadskontoret tar fram 
och presenterar ett hållbart förslag till lösning av parkering- och 
trafiksituationen i området. 

1. Belastningen på Idungatan ökar. Gatan är smal med parkerade bilar på 
en sida. Hur ska snöröjning kunna ske och var ska snön vallas upp? 

Kommentar: Gatorna Idungatan och Bragegatan uppfyller krav enligt 
Trafikverkets regler om vägars och gators utformning och klarar därmed 
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kapaciteten för de tillkommande bostäderna. Se svar till bostadsrättsföreningen 
Linblomman ovan.  

 

2. Utfarten från Idungatan till Bragegatan är osäker på grund av redan 
mycket trafik. Utfart från Bragegatan mot Stensbergsvägen och infart 
till Bragegatan från Stensbergsvägen är redan nu besvärlig. 
Trafiktätheten på Stensbergsvägen ökar ständigt. 

Kommentar: Planens cirka 27 tillkommande bostäder medför en begränsad 
trafikökning. Kommunens bedömning är att trafiken fungerar även med en 
viss trafikökning. Se också svar till Privatpersoner 1 och 2 nedan. 

 

3. För att förekomma, eventuella planer på att släppa på trafik från 
Idungatans vändplats via gång- och cykelvägen mellan Tulpanen och 
Oljeväxten 1 och ut på Drottning Margaretas väg, vill vi redan nu 
markera att en sådan lösning finner vi synnerligen olämplig. 

Kommentar: Planen föreslår inte detta och kommunen har inga sådana planer. 

 

4. Vi vill även påpeka att med detta höghus kommer vi att känna oss helt 
omringade och helt missa den kvällssol och solnedgång som vi har 
kunnat njuta av. 

Kommentar: Den påverkan som nämns bedöms vara liten. Se uppdaterad 
utökad skuggstudie i planhandlingarna.  

 

Privatperson 1 och 2 

Inledningsvis vill vi framföra att vi inte har något emot att staden växer, 
förtätas och på så vis skapas ett mer stadsmässigt intryck. Det är dock mycket 
viktigt att se över trafiksituationen i samband med förtätningsprojekt.  

1. Trafiksituationen i stadsdelen Sandås är mycket ansträngd. Vi beskriver 
här ett ärende som startade 2012 då Drottning Margaretas väg stängdes 
av för utfart mot Falkenbergsvägen/Stensbergsvägen då fastigheten 
Oljeväxten skulle börja bebyggas. Drottning Margaretas väg är bred 
stadsdelsgata och klarade av dubbelriktad trafik till och från stadsdelen 
Sandås. Vi förstår och tycker att staden ska utvecklas med nya bostäder 
och att då trafikintensiteten ökar och att det inte är lätt att alltid skapa 
trafiksäkra miljöer i stadstrafiken. Som situationen är idag har det som 
vi befarade blivit ännu värre trafikmiljö på den smala Bragegatan 
mellan Drottning Margaretas väg och Stensbergsvägen. Bragegatan är 
5,0-5,5 meter bred och där ska dubbelriktad morgontrafik, kvällstrafik 
samt övrig trafik till och från Sandås med boende, föräldrar till 
förskolan Svärdsliljan och det stora flödet cyklister till en av Kalmars 
största arbetsgivare, Länssjukhuset, samsas. Det är bara att konstatera 
att cyklister som ska från de norra stadsdelarna kommer över 
Bragebron och de fortsätter rakt fram över Bragerondellen och vidare 
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på Bragegatan för att korsa Stensbergsvägen på väg till sjukhuset. Det 
stora flertalet cyklister använder idag trottoaren på Bragegatan och 
vidare på den breda trottoaren på Stensbergsvägen upp till Kylegatan 
för att på övergångsstället passera Stensbergsvägen på väg mot 
sjukhuset. Cyklisterna kör inte ner till Sandrarondellen och GC-vägen 
vid Stensbergsvägen upp till sjukhuset. Då det innan var parkering 
tillåten på Bragegatan så var det köbildning och absolut inte bra för 
oskyddade cyklisterna och med köbildning på Stensbergsvägen som 
följd kom inte ambulanserna varken ut eller in till sjukhuset. 
Stensbergsvägen är ambulansens matarled och måste självklart vara 
framkomlig. Idag kan det på morgon och kväll bli kö på 
Stensbergsvägen när bilister ska svänga vänster in på Bragegatan. På 
den idag ”breda” fungerande ”matarleden” från förskola och 
stadsdelen Sandås samt naturliga ”GC-väg” för sjukhuspersonal, 
Bragegatan är det idag minst sagt en ohållbar trafiksituation med 
mycket riskfylld miljö. Mitt i detta så kommer även trafik med utfart 
från Idungatan ut på Bragegatan. När nu ytterligare 27 bostäder ska ha 
sin utfart via Idungatan kommer riksfaktorn ytterligare ökas med så 
många olika trafikanter på en och samma gata. 

Vi kan konstatera att Kylegatan har mycket låg trafikhastighet, vilket är 
mycket viktigt då förskolan har sin gård mot den gatan och det finns 
idag två farthinder och bilar parkerade vilket gör att man undviker köra 
där. Det måste väl ändå vara tänkt att trafiken ska använda de bredaste 
stadsdelsgatorna som Drottning Margaretas väg, Stensövägen och 
Stensbergsvägen ut ur stadsdelen? När vi 2015 kunde konstatera att 
Kalmar kommun tog ner björkarna utanför Bragegatan 10-14 så tänkte 
vi att det skulle anläggas en gång- och cykelväg på gräsytan mellan 
gångbana och vägbana från Sandåsgatan mot Drottning Margaretas väg 
för gångare och cyklister som kom via Bragebron, men så blev inte 
fallet. 

Vi är tre familjer som bor på Bragegatan 24 med utgång/utfart rakt ut i 
en mycket trafikerad vägbana som nu inbjuder till mycket högre 
hastighet än innan då det var parkerade bilar som tog ner hastigheten. 
Det är med stort obehag vi går, cyklar och kör ut bilen från vår gård. 
Vårt förslag för att skapa en trafiksäker miljö i en stad som profilerar 
sig som cykelstad är att Bragegatan från Drottning Margaretas väg till 
Stensbergsvägen görs till återvändsgränd eller enkelriktas, och att det 
skapas gång- och cykelväg från Bragebron till Stensbergsvägen samt att 
övergångsstället vid Kylegatan flyttas till Bragegatan då det finns 
övergångställe vid rondellen Ståthållaregatan/Stensbergsvägen. Detta 
kommer göra att frekvensen av infart på Bragegatan från 
Stensbergvägen markant minskas, då bara boende längs Bragegatan 
fram till Drottning Margaretas väg kommer nyttja Bragegatans infart. 
Då minskas risken för störning för ambulans som är på akut inryckning 
mot sjukhuset. 

Kommentar: Kommunen bedömer, att tillkommande trafik från de cirka 27 
bostäderna som planen möjliggör för, innebär en begränsad trafikökning och 
något som inte i större utsträckning förändrar trafiksituationen på 
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kringliggande gator. Yttrandet för ett resonemang kring trafiken i ett större 
perspektiv och föreslår åtgärder för att förbättra trafiksituationen. Förslagen 
trafikreglering, utbyggnad av gång- och cykelvägar, flytt av övergångsställe med 
mera regleras inte i en detaljplan utan analyseras och hanteras i ett strategiskt 
perspektiv. Synpunkterna förs vidare till kommunens enhet för trafik, 
markupplåtelse och evenemang(TME) som är den enhet inom kommunen som 
kan föreslå ändringar i dagens trafikföring.  

 

Privatperson 3  

Min uppfattning är att det är helt galet att trycka in ett nytt bostadsprojekt på 
denna yta.  

1. Trafiken till och från verkar inte helt utredd.  

Kommentar: Se svar till privatperson 1 och 2 ovan. 

 

2. Den enda gröna yta för de boende idag tas i anspråk. Allt grönt 
försvinner såsom de stora vackra lövträden som skiftar med årstiden. 
Runtom är det en större bilparkering, rondell, industrier och bilar. Den 
enda plats som är grön skulle försvinna. Boendemiljön är viktig! Tänk 
om! Det finns en annan grönyta utan träd snett emot väster om 
Stensbergsvägen. Där var tänkt att bygga ett äldreboende, men 
utredningen visar att området var för litet. Tänk om och fundera på att 
bygga där istället! Ett överklagande på gällande förslag skulle ta lika 
lång tid som att projektera på ett nytt. Kör inte över fler människor i 
dess boendemiljö! Kom ihåg att vi har demokrati – inte diktatur! 

Kommentar: Det större kvarteret, där planen föreslår ny bebyggelse, är enligt 
planprogrammet för Folkets park i Kalmar (antagen 2005) föreslagit för 
bostäder och verksamhet. Närmast liggande Folkets Park på andra sidan 
Stensbergsvägen avses i detta program som grön- och rekreationsområde. 
Folkets Park är allmänt tillgänglig. Se också svar till sakägare 1 ovan. 

 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 

 

Kalmar Brandkår 

1. Brandkåren har granskat riskanalysen som är bifogad förslaget till 
detaljplan och konstaterar att det finns risk för personer som befinner 
sig i området att utsättas för skadliga nivåer av ammoniak vid ett 
utsläpp från KLS. Sannolikheten för ett utsläpp är dock väldigt liten. 
Vid ett mindre utsläpp finns möjlighet för personer som befinner sig 
utomhus att sätta sig i säkerhet inomhus alternativt utrymma området, 
beroende på vad räddningsledaren beslutar. Vid överhängande fara för 
ett större utsläpp finns samma möjligheter. Brandkåren vill gärna 
förtydliga att det är ett problem ifall man förtätar för mycket kring 
riskobjekt, då det blir väldigt avancerat att göra en insats samt svårt att 
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utföra en ev utrymning. Det kommer också innebära ännu hårdare krav 
på riskobjekten, via tillsyn med mera. 

Kommentar: Noteras. 

 

2. För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör 
räddningsfordon komma så nära byggnadernas entréer att man inte 
behöver dra slang och transportera materiel mer än 50 meter. 
Dessutom bör gångavståndet vara högst 50 meter om nödutrymning 
avses ske med bärbara stegar. Räddningsväg ska anordnas om det 
befintliga gatunätet inte ger tillräcklig åtkomlighet för räddningsinsats 
eller för utrymning med räddningstjänstens stegutrustning. En 
räddningsväg: 

 Ska ha en fri höjd på minst 4 meter. 

 Ska ha bärighet motsvarande angränsande vägnät eller tåla ett axeltryck 
av 100 kN. 

 Bör vara försedd med ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller 
motsvarande. Hårdgjorda gräsmattor rekommenderas inte.  

 Ska ha en körbandebredd på minst 3 meter på raksträckor 

 Ska ha en längslutning på max 8 %, tvärfall  2 % och vertikalradien 
(konkav eller konvex) minst 50 meter.  

 Ska ha en inre radie i kurvor på minst 7 meter och det bör finnas sådan 
breddökning och hinderfritt sidoområde före, genom och efter kurvan 
så att stegfordon kan framföras. 

 Ska markeras med standardiserad skylt. 

 Ska underhållas och snöröjas. Exempel på underhåll är skötsel av träd 
som kan hindra stegresning. 

 Bör ha angöringen i anslutning till byggnadens adress. 
 

För de utrymmen där alternativ utrymningsväg utgörs av fönster med hjälp av 
räddningstjänsten och där avståndet mellan mark och fönsterkarm överstiger 
11 meter krävs maskinstege. I dessa fall ska uppställningsplats för stegfordon 
anordnas enligt nedan: 

 Ska inte luta mer än 8,5 % i någon riktning 

 Ska vara förlagd utanför ytterkant av balkonger som ska kunna nås med 
maskinstege, dock högst 9 meter från husväggen. 

 Ska vara minst 5 meter bred och 12 meter lång 

 Underhållas och snöröjas på samma sätt som räddningsvägen. 

 Ha samma bärighet som räddningsvägen. 
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 Utrymning med hjälp av maskinstege bör inte genomföras om 
avståndet mellan mark och karmunderstycke överstiger 23 meter. Detta 
bör beaktas i bygglovsskedet för att säkerställa säker utrymning.  

 

Brandposter: 

 Brandpostnätet ska uppfylla gällande normer. 

 

Kommentar: Brandkårens konkreta anvisningar kan uppfyllas av 
bebyggelse som medges enligt planen. 

 

Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 

 

KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare 

Vid fortsatt planering för en eventuell förändring och ombyggnation av 
området förutsättes att planering sker för framtida avfallshantering. Detta gäller 
så väl tillgänglighet av miljörum, uppställningsplatser för kärl, platser för 
nedgrävda avfalls behållare i enlighet med KSRR:s renhållnings föreskrifter. Vi 
vill också tillägga att fastighetsägaren är skyldig att leverera den typ av avfall 
som KSRR kräver. Så vikten av att återvinningsavfallet sorteras ut ur 
restavfallet är stor. Det är därför viktigt att den nya återvinningsstationen 
hamnar inom rimligt avstånd för hyresgästerna. Skulle det av någon anledning 
inte etableras någon ny station måste det finnas möjlighet för de boende att 
sortera avfallet inom fastigheten exempelvis i ett återvinningsrum som även det 
måste ha en tillgänglig placering för samtliga parter. Förutsättningar för 
sortering inne i lägenheterna är också något som är av yttersta vikt eftersom 
det är där det börjar. 

Kommentar: Avfallshantering för den föreslagna bebyggelsen ska lösas inom 
fastigheten. 

 

Skanova 

Skanova har kablar på delar av fastigheten. Skanova önskar vara med på 
ledningsägarmöten så att eventuella kabelflyttar kan göras i samband med 
byggprojektet.  

Kommentar: Noteras. 

 

E. ON. Gas 

E. ON Gas har inget att erinra mot planförslaget då vi inte har några ledningar 
inom planområdet. 

Kommentar: Noteras. 
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Intresseorganisationer och övriga 

 

Hyresgästföreningen 

Hyresgästföreningen Kalmar–Torsås–Öland har tagit del av alla planhandlingar 
och avlämnar nedanstående yttrande. Vi vill börja med att tacka 
Samhällsbyggnadskontoret för ett bra och informativt samrådsmöte den 22 
augusti. Vi tillstyrker detaljplanen som helhet, men vill framföra följande 
synpunkter, förslag, önskemål och kommentarer. 

1. Vi bedömer att utemiljön kommer att bli god, både gårdsmiljön och 
närmiljön för rekreation (bland annat före detta Folkets Park). En 
viktig förutsättning är dock att de i planen beskrivna innergårdarna 
förverkligas. 

Kommentar: Noteras. 

 

2. Vissa delar av huskropparna och gårdsmiljön kommer att utsättas för 
trafikbuller som överskrider fastställda riktlinjer, framför allt utefter 
den hårt trafikerade Stensbergsvägen. Vi förutsätter att de åtgärder som 
föreslås i bullerutredningen och detaljplanen genomförs så att 
bullernivåerna kan hållas enligt riktlinjerna. 

 

3. Två riskbedömningar angående utsläpp av ammoniak från KLS-
Ugglarp har gjorts. Detaljplaneområdet ligger på ett avstånd av 230 
meter från området för hantering av ammoniak. Bedömningen görs att 
risken för allvarlig individ- och samhällsskada är liten. Dock 
konstateras i planförslaget: ”Vid ett stort utsläpp, eller risk för ett stort 
utsläpp, av ammoniak kommer ett stort område att kunna utsättas för 
skadliga koncentrationer av ammoniak. Även vid ett mindre utsläpp 
kan koncentrationer på upp till 300 ppm uppstå inom 300 meter från 
utsläppspunkten vid vissa väderförhållanden. Detta område når till viss 
del in i planområdet. Personer som utsätts för dessa koncentrationer 
förväntas dock inte omkomma och tid finns att sätta sig i säkerhet 
innan allvarliga skador uppstår”. Hyresgästföreningen inser att risken 
för att detta ska inträffa är mycket liten, men vi vill veta vilken 
beredskap som finns om det värsta skulle inträffa. 

Kommentar: Beredskapen för att hantera ett ”worst case” scenario ligger 
utanför det som planen kan påverka. Ansvaret i detta fall ligger på 
organisationer som hanterar brandförsvar och sjukvård. 

 

4. Vi är medvetna om att det inte är en del av detaljplaneprocessen att 
kräva en samlingslokal för de boendes trivsel och samvaro. Men 
Hyresgästföreningen önskar att kommunen framför denna för oss 
viktiga synpunkt till huvudentreprenören för byggnationen. 
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5. Inte heller denna fråga är formellt sett en del av planprocessen. Men vi 
anser att kommunen, som en föregångare inom miljöområdet, med 
skärpa till byggentreprenören bör förmedla Hyresgästföreningens 
önskemål om laddstolpar för elbilar. 

 

6. ”Detaljplanen möjliggör för detta dels inom huvudbyggnaden men 
även inom komplementbyggnad inom planområdet”. Vi vill framhålla 
vikten av att cykelförvaring inomhus tillgodoses i tillräcklig 
utsträckning och i proportion till antalet hushåll i fastigheterna, och att 
denna synpunkt framförs till byggentreprenören. 

 

7. För att kunna göra en riktig bedömning vill vi se skuggstudier även för 
november och december. 

Kommentar: Skuggstudien har kompletteras till granskningen med fler tider. 

 

8. Parkeringsbehovet för de 27 planerade lägenheterna förutsätts lösas 
inom detaljplaneområdet i enlighet med kommunens parkeringspolicy. 
Boende i området som Hyresgästföreningen pratat med framhåller att 
parkeringssituationen i närområdet är smått kaotisk. Kommunens 
utredning säger att beläggningen på Folkets Parks gratisparkering på 
kvällar bara är lite över 50 procent, men enligt boende vi talat med är 
beläggningen mycket högre. Tillgången på parkeringsplatser på 
intilliggande gator som Idungatan, Bragegatan och Okegatan är dålig 
eftersom de gatorna redan i dag är hårt utnyttjade för parkering. 

Kommentar: För de tillkommande bostäderna ska parkeringen ordnas inom 
fastigheten. Behovet har beräknats utifrån kommunens beslutade 
parkeringsnorm. 

I parkeringsutredningen som gjordes inför planarbetet som ursprungligen 
avsåg ett större område räknades parkeringsbeläggningen på Folkets Parks 
parkering. Att beläggningen kvällstid är 50 procent är resultat av en konkret 
undersökning. Parkeringsutredningen säger samtidigt att om denna parkering 
skulle bebyggas behövs mer andra parkeringer.  

 

9. Även om parkeringsfrågan i sig inte formellt sett ingår i 
detaljplaneprocessen önskar Hyresgästföreningen att kommunen ser 
över parkeringssituationen i området. 

Kommentar: Se ovan. 

 

Kalmar Läns Museum 

Länsmuseet har inga synpunkter på det förslag till ny detaljplan för del av 
Sandås 2:7 som nu är ute på samråd.  
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Kommentar: Noteras. 

 

Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 

Kalmar Vatten AB 

 

Följande sakägare och likställda har inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda:  

Sakägare 1 

Sakägare 2  

Sakägare 3 

Sakägare 4 

Sakägare 5 

Sakägare 6 

 

Bostadsrättsföreningen Linblomman 

Bostadsrättsföreningen Tulpanen 

 

 

Följande personer har under samrådet inkommit med skriftliga synpunkter 
som inte blivit tillgodosedda, men som inte bedömts vara sakägare. 

Privatperson 1  

Privatperson 2 

Privatperson 3 

 

 

 

Freja Råberg 

Planarkitekt 
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Planhandlingar  

Planhandlingarna består av: Till planen hör också: 

 Plankarta med planbestämmelser 

 Planbeskrivning  

 Behovsbedömning 

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 

 Riskanalys (Brand och riskanalys, 
2018) 

 Trafikbullerutredning (Soundcon, 
2017) 

 Dagvattenutredning(Vatten och 
Samhällsteknik, 2018) 

 Samrådsredogörelse 

 Utlåtande 

 Skuggstudier 

 Geoteknisk undersökning (DGE Mark 
och miljö, 2018) 

 Miljöteknisk markundersökning av 
Sandås (DGE Mark och miljö, 2018) 

  

 

 

Medverkande tjänstepersoner 

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadskontoret i samråd med 
Kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. 

 

Freja Råberg, Planarkitekt 

Birgit Endom, Planarkitekt 
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Sammanfattning 
Avsikten med detaljplanen är att skapa förutsättningar att förtäta bebyggelsen 
längs Stensbergsvägens norra del med bostäder och med möjlighet till 
centrumverksamheter på ett sätt som passar in i omgivningen. Bebyggelsen 
syftar till att ge ett stadsmässigt intryck genom att vara placerad nära 
Stensbergsvägen och möjlighet finns för centrumverksamheter i bottenplan då 
rumshöjden är reglerad för detta. Byggnaden kan byggas i fyra våningar och ha 
en skala som passar väl in i bebyggelseområdet. Bil- och cykelparkering samt 
dagvattenhantering ska ordnas inom den egna fastigheten. Framtida boende 
kommer att ha direkt närhet till rekreation i form av en innergård samt 
balkong. Det finns även närhet till lekplats och parkområde inom 200 meter. 
Fasaden mot Stensbergsvägen kommer utsättas för höga bullervärden och 
därav regleras byggnadens utformning med planbestämmelser för att inte 
påverka de boendes hälsa negativt. Kommunen har gjort en behovsbedömning 
och i den bedömt att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. 
Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen. 
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Inledning 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också 
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller 
upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och 
de bestämmelser som valts motiveras. Planbeskrivningen har ingen egen 
rättsverkan utan ska vara vägledande vid tolkning av detaljplanen. I 
planbeskrivningen används benämningen ”planförslag”. Det innebär att planen 
beskriver förslag till möjlig utveckling.  

 

Bakgrund 

Detaljplanen har ett startbeslut från år 2017. Innan dess har en del förarbete 
gjorts i samband med planområdet. Läs mer om det nedan.  

År 2011 fick SBK en beställning av KSAU genom kommunledningskontorets 
mark- och planeringsenhet (nuvarande projekt- och exploateringsenheten) att 
upprätta en ny detaljplan för Folkets park och omkringliggande områden för 
att kunna sälja marken och uppföra byggnader för bostäder, handel och kontor 
(dnr 2011-3018). Efter beslut att det inte ska byggas bostäder i Folkets park, 
påbörjades år 2014 arbetet med att undersöka förutsättningarna att uppföra ett 
vårdboende på delar av Tegelviken 2:4, längs Stensbergsvägens västra sida och 
förtäta bebyggelsen på den östra sidan med bostäder (dnr 2014-5267). Hansa 
Bygg och LW Fastigheter har tillsammans med arkitekter arbetat fram skisser 
för hur de skulle vilja bebygga områdena. Beställningen av detaljplanen, som 
gjordes i september år 2011, omfattade då ett större område och handlade 
framförallt om Folkets park. Eftersom detaljplanen påbörjades mellan 1 maj 
2011 och 31 december 2014 skulle planen handläggas enligt den äldre 
planprocessen med normalt planförfarande och de gamla riktvärdena för 
trafikbuller för detaljplaner som påbörjades före 2 januari 2015 skulle tillämpas. 

Under våren 2017 togs en bullerutredning fram för området. I den 
konstaterades att de gamla riktvärdena för trafikbuller, som tillämpas för 
detaljplaner påbörjade före 2 januari 2015, inte klaras vid en byggnation enligt 
Hansa Bygg och LW Fastigheters skisser. Med de nya riktvärdena däremot, 
som gäller från och med 1 juli 2017, ansågs att områdena skulle kunna 
bebyggas enligt skisserna om man anpassar lägenhetsstorlekar, planlösningar 
och uteplatser. Genom att starta om detaljplanen kan den handläggas enligt 
den nya planprocessen med utökat planförfarande och de nya riktvärdena för 
trafikbuller kan tillämpas. Något tidigare startbeslut för detaljplanen finns inte, 
eftersom de rutinerna inte fanns då. 

Under detaljplanearbetets gång framkom att Tegelviken 2:4 inte är lämpligt för 
ett omsorgsboende utifrån de förutsättningar som finns. Därav beslutades 
våren 2018 att planområdet endast ska omfatta planerad bostadsbebyggelse 
öster om Stensbergsvägen på del av fastigheten Sandås 2:7.  

 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning 
 

 

Datum Ärendebeteckning  

Upprättad 2018-06-20 2017-3408   6(45) 
Senast reviderad 2019-02-21   

 

 

Syfte med detaljplanen 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar att förtäta bebyggelsen 
längs Stensbergsvägens norra del med bostäder och med möjlighet till 
centrumverksamheter i botten plan. Det är viktigt att bebyggelsen får en god 
gestaltning som passar in i bebyggelseområdet och bidrar till en upplevd trygg 
miljö i dess omgivning. 

 

Plandata 
Planområdet omfattas av del av fastigheten Sandås 2:7 och ligger cirka 1,5 
kilometer väster om Kvarnholmen, centrala Kalmar. Planområdet omfattar 
cirka 2300 m2 mark som idag ägs av kommunen. Se kartor nedan.  

 

Planområdets läge i Kalmar. 
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Del av Sandås 2:7 som ingår i planområdet.  

 

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

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SAMRÅD 
3:E KVARTALET  

2018 

GRANSKNING 
4:E KVARTALET  

2018 

PLAN- 
FÖRSLAG 
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 1:A KVARTALET  

2019 

LAGA  
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Nuläge  
Planområdet utgörs i dagsläget av en öppen grönyta med klippt gräs, vändplan 
för motorfordonstrafik samt del av Stensbergvägen. Närmast i norr och söder 
angränsar planområdet till bostäder. Öster om planområdet finns grönyta med 
lekplats. Väster om planområdet och Stensbergsvägen finns också en öppen 
grönyta med klippt gräs, parkeringsplatser för allmänheten samt 
återvinningsstation. Det finns planer på att i ett detaljplanearbeta utreda om det 
är möjligt att bygga bostäder där.  Nordväst om planområdet ligger Folket park 
som har ett högt kulturvärde. Nedan beskrivs planområdets förutsättningar.  

 

 

Nuvarande användning inom och i anslutning till planområdet. Planområdet är markerat med 
streckad svart linje.  
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Gällande och tidigare gällande detaljplaner 

 

Inom planområdet gällde tidigare underliggande stadsplan: 

 Förslag till ändring av stadsplanen för område kring Sandås 
Söder om Södra vägen i Kalmar, 0880K-I:168, 1952-03-07.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utklipp från tidigare underliggande stadsplan där planområdet var avsett för bostadsändamål. 
Planområdet är markerad i svart streckad linje.  

 

Planområdet var redan år 1952 beslutat att planläggas för bostadsändamål men 
kom år 1965 (0880K-P04/13, 2006-02-23) att ändras i nu underliggande 
detaljplan till yta för parkering och gatuplantering. Se utklipp på nästa sida.  
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Inom planområdet gäller idag följande detaljplaner:  

 Sandåsområdet och Kalmar Västra och Södra stationer i Kalmar, 
0880K-I:265, 1965-10-15.  

 Södra vägen - Bragegatan m.m, 0880K-P04/13, 2006-02-23. 

 

Bilden visar gällande detaljplaner och angränsande användningar till och inom planområdet. 

 

Parkeringen byggdes aldrig ut eftersom det, trots framtagen detaljplan, inte 
fanns behov av det ändå. Ytan utgör idag en restyta som till viss del används av 
närboende för viss rekreation. Underliggande detaljplan är inte längre aktuell då 
det råder bostadsbrist. Utifrån Kalmar kommuns översiktsplan (2013) är 
motivet att förtäta med bebyggelse och centrumverksamheter i bottenplan. 
Tankar på att förtäta inom planområdet återfinns redan år 2004 i 
planprogrammet för Folkets Park i Kalmar. Läs mer under nästa rubrik.  

 

Gällande planprogram   
Planområdet omfattas delvis av planprogrammet för Folkets park i Kalmar 
(Program för Folkets Park i Kalmar, 2004-2593, antagen 13 januari 2005, reviderad 13 
juni 2007). Planprogrammet lyfter att planprogramsområdet ska utvecklas med 
bostäder/verksamheter där byggnaderna väster om Stensbergsvägen kan 
utformas så att handel, service eller andra verksamheter kan inrymmas i 
byggnadernas bottenvåningar. De befintliga byggnaderna i Folkets park ska 
enligt planprogrammet förnyas och parken föreslås bli en ny, modern park. 
Det lyfts även fram att dagvattnet ska fungera som ett attraktivt inslag i 
stadsmiljön. Här framkommer även att det är viktigt att studera hur den nya 
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bebyggelsen ska förhålla sig till den befintliga stadbyggnadsstrukturen som 
finns på platsen.  

 

 

Markanvändning enligt programförslag. 

 

Mark- och vattenförhållanden  
Terrängen utgörs av ett gräsbevuxet grönområde med ett fåtal träd. Nivåerna 
inom området ligger inom intervallet cirka +7,5 till +8,5. WSP har på uppdrag 
av Kalmar kommun genomfört en översiktlig geoteknisk undersökning. Syftet 
har varit att klargöra markens förutsättningar inför att marken ska exploateras. 
WSP har gjort en indelning i områden, se karta på nästa sida.  
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Karta från den översiktliga geotekniska utredningen (WSP). 

 

Område 2 som omfattar planområdet har något komplicerade 
grundförhållanden. Jorden består överst av cirka 0,7 – 1 meter fyllning och 
därunder av cirka 1 meter sand och 2 – 2,5 meter lera som vilar på morän. 
Fyllningen utgörs huvudsakligen av grusig sand med inslag av tegelrester. 
Sanden har medelfast lagringstäthet. Lerans egenskaper varierar inom området 
och dess sammanlagda tjocklek är som högst cirka 2,5 meter. Grundvattnet 
bedöms ligga på cirka +3 meter, motsvarande, cirka 3,5 meter under markytan. 
Grundvattennivån varierar med nederbörd och årstid. Mätning har endast 
utförts under ett kortare tidsintervall. Djup ner till fast botten varierar mellan 
cirka 4 – 4,5 meter och leran kan antas vara normalkonsoliderad – lätt 
överkonsoliderad. Lätta byggnader kan troligtvis grundläggas på konventionellt 
sätt, efter urgrävning av eventuell fyllning och mullhaltig ytjord, utan några 
omfattande grundläggningsförstärkningar. För medeltunga och tunga 
byggnader kan förstärkningsåtgärder såsom pålning för grundläggning av den 
bärande stommen bli aktuellt. 

 

Markföroreningar  

Kalmar kommun har genomfört översiktlig miljöteknisk markundersökning för 
att utreda föroreningssituationen i området (WSP 2014). Inga kända 
miljöstörande verksamheter har funnits på platsen däremot kan delar av 
området vara utfyllt. Vid den miljötekniska undersökningen har jord och 
grundvatten provtagits och föroreningshalter över det generella riktvärdet för 
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känslig markanvändning (KM) för PAH-H förekommer i ett jordprov. 
Analyser av grundvattnet visar på låga föroreningshalter. För att utreda 
föroreningssituationen ytterligare har en mer detaljerad markundersökning 
genomförts (DGE 2018). Inom planområdet har PAH-H och kadmium 
påträffats över det generella riktvärdet för KM. Förslag på platsspecifika 
riktvärden har tagits fram av kommunen för att ta hänsyn till de förhållanden 
som råder i det aktuella området (DGE 2018). Då halterna av kadmium och 
PAH-H hamnar under det föreslagna platsspecifika riktvärdet bedöms inga 
risker för människors hälsa och säkerhet föreligga utifrån påträffade 
föroreningar. Utifrån detta har Kalmar kommun gjort bedömningen att ingen 
efterbehandling är nödvändig inom planområdet. Då det förorenade området 
är litet väljer ändå Kalmar kommun att gräva bort de massor som överstiger 
det generella riktvärdet för KM. 

 

Radon 

Marken är klassad som normalriskområde (10-50 kBq/m3 jordluft). För ny 
bebyggelse rekommenderas därmed radonskyddande åtgärder.  

 

Natur och kultur  

 

Historisk tillbakablick 

Under 1600-talet utgjorde planområdet en del av Kalmar stads utmarker. 
Marken norr om dagens Södra vägen tillhörde Skälby kungsgård. Trakten var 
sparsamt bebyggd och marken utgjordes till största delen av jordbruksmark. 
Södra vägen är kvar från den tiden och har nästan samma sträckning idag som 
då. I slutet av 1700-talet började stadens borgare bygga boställen utanför 
stadens vallar, så kallade malmgårdar. Flera malmgårdar kom till i området, 
bland andra Rostad, Svaneberg, Lindsberg, Carlsberg och Fredriksberg. På 
gårdarna odlades frukt och grönsaker av framförallt nöjesskäl. Anders Lind, 
som var stadens borgmästare på den tiden, byggde en sådan gård på 1770-talet 
på den platsen som idag kallas för Folkets park. Gården döptes till Lindsberg 
och beskrevs som ”välbyggd, har en vacker trädgård med äldre och yngre 
fruktträd, bärbuskar…” samt ”… lustparken med vacker plantering af björk, 
ask och lind…”. På det som idag kallas lusthuskullen fanns väderkvarn och en 
mjölnarbostad kvar till 1830-talet.  

Från mitten av 1800-talet började allt fler fabriker anläggas i omgivningarna 
och den lantliga idyllen började blekna. År 1874 anlades järnvägen och Kalmars 
första industriområde började växa i snabb takt norr om Södra vägen. År 1908 
anlades Kalmar Läns Andelssvinslakteriförenings slakteri som fortfarande är 
verksamma på samma ställe. På 1920- och 30-talen anlades en bensinstation 
och en tapetfabrik vars byggnader finns kvar än idag strax norr om Folkets 
park. Området söder om Folkets park var länge obebyggt, men år 1939 hade 
staden vuxit sig så pass stor att även denna mark planlades och exploaterades 
med bostäder. Se karta nedan från år 1941. 
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Karta från år 1941. Markerat område visar planområdets ungefärliga lokalisering. Området var 
länge obebyggt och användes som jordbruksmark. Bild från bebyggelsehistorisk utredning för 
Vesslan 1 (Kalmar Läns Museum).  

 

År 1881 utbröt en strejk som blev starten för arbetarrörelsen i Kalmar. År 1889 
bildades fackföreningar som startade en byggnadsfond för att samla medel till 
att skapa ett Folkets park som samlingsplats. 10 år senare förverkligades 
planerna då Ernst Ancker, riksbankdirektören i Kalmar, erbjöd 
fackföreningarna att köpa hans sommarställe Lindsberg. Sedan dess har flera 
byggnadsverk kommit till såsom dansbana, en liten teaterscen, 
vaktmästarbostad, entré till parken, serveringspaviljong, teaterlada med flera. I 
en bebyggelsehistorisk utredning som Kalmar Läns Museum har tagit fram 
bedöms samtliga byggnader i Folkets park som kulturhistoriskt värdefulla och 
bör skyddas mot förvanskning och rivning.  

Utifrån den kulturhistoriska utredningen går det att konstatera att Folkets park 
utgör ett viktigt kulturhistoriskt inslag i bebyggelseområdet som kommer att 
utgöra ett värde för framtida boende inom planområdet. Planförslaget påverkar 
inte Folkets park negativt. 

 

Kultur- och naturvärden  

Grönytan som tas i anspråk för bebyggelse utgörs av klippt gräsyta utan några 
kända speciella naturvärden och bedöms därmed inte påverka växtlivet 
negativt.  De två träden som finns i planområdet har ett visst naturvärde men 
bedöms inte som skyddsvärde sett utifrån Naturvårdverkets åtgärdsprogram. 
Se bild nedan. Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.  
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Bilden visar planområdet som består av gräsmatta och ett fåtal större träd. 

 

Det finns kopplingar till tre rekreationsområden inom olika avstånd: grönyta 
och lekplats inom kvarteret, Folkets park tvärs över Stensbergvägen och Stensö 
inom promenad- och cykelavstånd i syd-västlig riktning.  

 

Karta som visar kopplingar till rekreation. Vitt streckat område markerar planområdet. 
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Närmast planområdet inom kvarteret finns en öppen grönyta med lekplats och 
möjlighet till rekreation.  Folket park ligger över Stensbergsvägen och förutom 
att den är värdefull ur kulturhistorisk synpunkt är den också värdefull som 
rekreationsområde för boende i närområdet. Folkets park är öppet för 
allmänheten och där finns stora öppna gröna ytor och olika typer av växtlighet. 
Det kan även tänkas ha betydelse för den biologiska mångfalden i området.  

 

 

Bilden visar en del av Folkets park där en boulebana har anlagts. 

 

Bebyggelseområde  

Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Bebyggelsen i närområdet har 
stor variation både sett till ålder, utförande och volym. Majoriteten av 
byggnaderna används för bostadsändamål. Se karta nedan.  
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Kartan markerar omgivande bebyggelseområden. Varje område beskrivs nedan i text. 
Planområdet är markerat med vit streckad linje.  

 

Område 1 består av ett flerbostadshus byggt i tre våningar med en inskjuten 
fjärde våning och ett nedgrävt garage som angörs från Stensbergsvägen. 
Balkongerna är vända mot planområdet. Se bild nedan.  

 

 

Område 1. Bilden visar närmaste bebyggelse norr om planområdet. Modernt flerbostadshus 
byggt i tre våningar med inskjuten fjärde våning.  

 

Område 2 angränsar till planområdet i öster och består av lägenheter byggda i 
två plan. Uteplatserna är vända mot kvarteret och framsidorna mot Drottning 
Margaretas väg. Närmast planområdet ligger lägenheternas parkeringsgarage 
byggda i ett plan. Se bilder nedan. 
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Område 2 som ligger öster om planområdet och är byggt i två plan. 

 

 

Parkeringsgarage tillhörande område 2 närmast anslutande till planområdet i öster. 

 

Område 3 som angränser till planområdet i söder består av flerbostadshus 
byggda i två till tre våningar. Kortsidorna är placerade mot Stensbergvägen och 
omges av trädgårdar. Dessa angörs från Idungatan.  
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Område 3. Till vänster i bildens syns flerbostadshusen byggda i två till tre våningar som 
angränsar planområdet i söder.   

 

 

Tillgänglighet och infrastruktur  

Tillgängligheten till och inom planområdet bedöms vara god. Planområdet 
ligger inom Kalmar tätort cirka 1,5 kilometer väster om Kvarnholmen, centrala 
Kalmar. Intill planområdet ligger Stensbergsvägen som leder söderut till 
länssjukhuset samt Stensö rekreationsområde. Stensbergsvägen är idag en 
räddningsväg för Länssjukhuset i Kalmar län. Framkomligheten för 
utryckningsfordon längs med denna väg är således viktig.  

Intill planområdet finns busshållplatsen Falkenbergsvägen. Från 
busshållplatsen går bussar mot Kalmar centralstation respektive Ljungbyholm. 

I anslutning till planområdet finns huvudcykelstråk längs med 
Stensbergsvägens västra sida. Trottoar finns på båda sidor av Stensbergsvägen. 
På Falkenbergsvägen delar cykeltrafikanter och bilister körbana.  

 

Parkering  

Ytan väster om planområdet består idag av 101 allmänna markparkeringar för 
bil. Denna parkering är ej avgiftsbelagd. En parkeringsutredning (2017) har 
tagits fram för att kartlägga hur parkeringsefterfrågan ser ut i området idag 
samt för att synliggöra olika alternativ för hur dessa befintliga parkeringsplatser 
ska hanteras då ytan planläggs. Enligt denna parkeringsutredning är 
parkeringsytan inom planområdet nästintill fullbelagd (99 av 101 
parkeringsplatser var belagda) en vardagsförmiddag. Under kvällstid på en 
vardag är parkeringsytan inte lika välbesökt, endast 66 av 101 platser var 
belagda. Enligt utredningen är cirka 50 procent av de bilar som använder 
parkeringsytan registrerade i de flerbostadshus som ligger i anslutning till 
planområdet. Resterande 50 procent är registrerade i andra delar av tätorten 
eller utanför Kalmar tätort. Enligt gällande detaljplan för Folkets park (1993) 
har Kalmar kommun ansvar för att till viss del tillgodose Folkets parks 
efterfrågan på parkeringsplatser. Enligt parkeringsutredningen handlar det om 
att kommunen ska anordna cirka 30-40 parkeringsplatser för denna verksamhet 
på allmän platsmark. I detaljplanerna som omfattar de närliggande skolorna 
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Falkenbergsskolan och Vasaskolan har det inte angetts i plan hur parkeringar 
ska lösas. Kalmar kommun har således ansvar att även ordna dessa parkeringar 
på allmän plats.  

 

 
Parkeringsyta med 101 parkeringsplatser väster om planområdet.  

 

Service  

I nära anslutning till planområdet finns sjukhus, förskolor, grundskolor och 
gymnasium. Grundskolan Falkenbergsskolan med klasser från förskoleklass till 
och med år nio ligger cirka 400 meter sydväst om planområdet. Grundskolan 
Vasaskolan ligger cirka 500 meter öster om planområdet, vilken även har 
klasser från förskoleklass till och med år nio. Kalmar Waldorfskola, med 
verksamhet från förskola till gymnasium, ligger cirka 500 meter sydväst om 
planområdet. I närhet till planområdet finns även förskolorna Kotten, 
Vallmon, Stensberg samt Svärdliljan. Länssjukhuset i Kalmar län ligger cirka 
500 meter söder om planområdet. 

Söder och väster om planområdet finns kommersiell service i form av apotek, 
kiosk, matvarubutiker och secondhandbutik. Norr om planområdet finns 
bilhandlare och slakteri.  

Strax söder om planområdet finns kolonilotter samt parken Ståthållareparken 
Cirka 1,5 kilometer söder om planområdet finns Stensö naturreservat som har 
flertalet elljusspår. Dessa områden bedöms ha ett högt rekreativt värde för 
närområdet. 
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Teknisk försörjning   

 

Dagvatten  

Begreppet dagvatten avser vatten som tillfälligt rinner på markytan och som 
huvudsakligen har sitt ursprung från hårdgjorda ytor såsom tak, asfaltsytor och 
stenläggningar. Nedan beskrivs dagvatten utifrån dagens förutsättningar.  

 

Markförhållanden  

Planområdet ingår i Kalmar Vattens verksamhetsområde för dagvatten. I 
planområdet bedöms infiltrationen av dagvatten i marken som relativt god där 
det finns gröna ytor. Avrinningsområdet av dagvattnet tillhörande planområdet 
begränsas av topografiska och tekniska barriärer, såsom dagvattenledningar. 
Planområdet lutar norrut med en genomsnittlig lutning om cirka 12 promille. 
Som mest uppgår höjdvariationerna till cirka 1 meter (+7,5 till +8,5 meter över 
havet). Tillrinningen från högre liggande mark begränsas till stor del av 
omgivande byggnation och ledningsnät. Avrinningsområdet antas därför få 
samma utbredning likt planområdet. 

 

Ledningsnät  

Inom planområdet ligger ett flera spill-, tryckspill-, vatten- och 
dagvattenledningar. Dessa flyttas till Stensbergsvägen vid exploatering. 
Dagvattennätet inom området är hårt belastat och flödesanalyser påvisar risk 
för översvämning inom ett flertal områden nedströms planområdet för ett regn 
med 10-års återkomsttid. Därför är det angeläget att inte öka belastningen från 
planområdet till ledningsnätet. Det är exploatörens ansvar att omhänderta 
dagvattnet inom fastigheten. Läs mer under Planförslag.  

 

Rening 

Dagvattnet från utredningsområdet ingår i ett större avrinningsområde, där 
dagvattnet renas inom tegelviksdammen, innan det släpps ut till Västra Sjön. 
Beräkningar visar på att det finns kapacitet inom tegelviksdammen att inrymma 
ett större flöde.  

 

Vatten & avlopp 

Planområdet ingår i Kalmar vattens verksamhetsområde för vatten och avlopp.  

 

El, tele, värme 

Det finns goda möjligheter att ansluta planerad bebyggelse till el, tele och 
värme. Inom planområdet finns ledningar som ska dras om i samband med 
exploatering.  
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Återvinningsstation 

I anslutning till planområdet finns en återvinningsstation. I samband med 
eventuell planläggning av fastigheten där den idag finns kommer den att flyttas 
till en plats i närområdet.  

 

Störning och risk  

 

Trafikbuller  

Ljudnivåer från trafik regleras från och med 2015 i förordningen (2015:216) 
om trafikbuller. I förordningen anges att 60 dBA ekvivalent ljudnivå inte bör 
överskridas vid en bostadsbyggnads fasad eller 50 dBA ekvivalent ljudnivå/70 
dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning 
till byggnaden. I trafikbullerförordningen anges också att trafikbuller inte får 
överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå för bostadsbyggnader om högst 35 m2. 

Eftersom Stensbergsvägen är vältrafikerad och att äldre bullerkartläggning 
tyder på att riktvärdena kan komma att överskridas så har en bullerutredning 
tagits fram. Resultaten av utredningen visar att ljudnivåerna inom det aktuella 
området blir som högst på fasaderna ut mot Stenbergsvägen där de ekvivalenta 
ljudnivåerna uppgår till som högst 61-62 dBA. De ekvivalenta ljudnivåerna 
överskrider därmed det nya riktvärdet 60 dBA på fasad som löper parallellt 
med Stenbergsvägen. Läs mer om åtgärder under Planförslag.  

 

Industribuller  

Närmaste industriområde KLS Ugglarps AB har tagit fram en bullerutredning 
under 2015-2016. Enligt den utsätts inte aktuellt planområde för 
bullerstörningar.  KLS Ugglarps AB får bullra max 40dBA nattetid vid 
närmaste bostad. Planområdet bedöms därmed inte påverkas av eller bidra till 
industribuller. 

 

Lukt  

Slakteriet KLS Ugglarps AB ger periodvis upphov till lukt i omgivningen. 
Huvudutsläppen av lukt vid slakteriet sker genom skorstenen vid de processer 
där slakteriavfall behandlas. KLS Ugglarps AB har luktvillkor om att 
verksamheten inte ska förorsaka luktolägenheter i omgivningen (Luktprovtagning 
vid KLS slakteri i Kalmar, 2015).  

 

Ammoniak  

I samband med detaljplanearbetet har en riskanalys tagits fram av Brand och 
Riskanalys på beställning av Kalmar kommun (2018). I en riskanalys analyseras 
risker som orsakas av ett riskobjekt, i detta fall en industri med hantering av 
farliga kemikalier eller en transportsträcka för farligt gods. Risknivån redovisas 
i form av samhälls- och individrisk.  
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I riskanalysen (2018) har bland annat risknivån i samband med 
ammoniakhanteringen på KLS Ugglarps AB studerats. I riskanalysen 
framkommer det att avståndet mellan slakteriet och detaljplaneområdet 
överstiger 230 meter. Det framkommer även att det är minst 230 meter mellan 
huvudbyggnaden som inrymmer ammoniakanläggningen och 
detaljplaneområdet. I riskbedömningen framförs det att enligt tidigare 
genomförd riskanalys för slakteriet (daterad 2016-12-13) är samhällsrisken låg i 
närområdet. Det framkommer även att individrisken är mindre än 10-7 på 
avstånd överstigande 130 meter från KLS Ugglarps (avståndet är idag över 230 
meter). Individrisk och samhällsriskberäkningar fokuserar på risk för dödsfall. I 
riskanalysen har beräkningar utförts för att beskriva risker för skador i 
samband med utsläpp av ammoniak. Beräkningar för avstånd till koncentration 
150 ppm är utförda. 150 ppm är gränsvärdet ERPG-2 för ammoniak. AEGL-2 
värdet är 160 ppm för 1 timmes exponering. Spridningsberäkningarna 
resulterar i att på avstånd längre än 1,3 kilometer från utsläppspunkt 
understiger koncentrationen 150 ppm vid stort utsläpp. Beräkningen gäller för 
halva mängden ammoniak som finns i det största kylsystemet, samt 
väderförhållanden som är gynnsamma för gasspridning (stabilitetsklass F, 
vindhastighet 2 m/s). Vid mer normala väderförhållanden (stabilitetsklass D, 
vindhastighet 5 m/s) är motsvarande avstånd 375 meter vid stort utsläpp. 
Riskanalysen visar således att risknivån är låg vid de aktuella fastigheterna. Vid 
ett stort utsläpp av ammoniak kan området dock påverkas av koncentrationer 
som kan orsaka skador. 

Riskanalysen kompletterades i februari 2018 med nya riktlinjer för 
riskområden. De nya riktlinjerna uppdaterades 2016 av MSB och 
Socialstyrelsen. Riskområde definieras som ”område inom vilket skada på 
människor, miljö eller egendom kan befaras, eller där ytterligare skada kan ske” enligt 
Socialstyrelsens termbank 2015. Som gräns för riskområde för ammoniak bör 
avstånd till koncentrationen 300 ppm användas (IDLH-värde). Motsvarande 
beräkningar har utförts för att redovisa detta avstånd vid litet utsläpp.  

 

Förutsättningar är enligt MSB (2016):  

- Stabilitetsklass D, 5 m/s, källstyrka 0,34 kg/s, varaktighet: 74 minuter.  

- Stabilitetsklass F, 2 m/s, källstyrka 0,27 kg/s, varaktighet: 93 minuter.  

 

Avstånd redovisas dels för normalt väder (stabilitetsklass D, 5 m/s), dels för 
väder gynnsamt för gasspridning (stabilitetsklass F, 2 m/s).  
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Vid normala väderförhållanden blir riskavstånd vid litet utsläpp endast inom 
KLS Ugglarps verksamhetsområde. Vid väderförhållanden som är gynnsamma 
för gasspridning kan riskområdet sträcka sig in i detaljplaneområdet. 
Förhärskande (vanligast) vindriktning är sydlig och västlig. Vid dessa 
vindriktningar påverkas ej detaljplaneområdet. Slutsatsen i riskanalysen (2018) 
visar på att det är en låg risknivå. Detta gäller såväl samhällsrisk som 
individrisk. Vid ett stort utsläpp, eller risk för ett stort utsläpp, av ammoniak 
kommer ett stort område att kunna utsättas för skadliga koncentrationer av 
ammoniak. Även vid ett mindre utsläpp kan koncentrationer på upp till 300 
ppm uppstå inom 300 meter från utsläppspunkten vid vissa väderförhållanden. 
Detta område når till viss del in i planområdet. Personer som utsätts för dessa 
koncentrationer förväntas dock inte omkomma och tid finns att sätta sig i 
säkerhet innan allvarliga skador uppstår. Läs mer om åtgärder under Planförslag. 

 

Södra vägen - farligt godsled  

Brand och riskanalys har även studerat Södra vägen som farligt godsled i 
samband med detaljplanearbetet. Avståndet mellan Sandås 2:7 och rondellen 
på Södra vägen är cirka 65 meter. Avstånd till vägen som ansluter till rondellen 
i väster är cirka 75 meter. Riskerna med transporter på Södra vägen har 
analyserats i riskanalys upprättad 2010. Denna analys visar att individrisken i 
området är låg (mindre än 10-7) på avstånd över 35 meter från vägkant. 

Samhällsrisken är inom ALARP-området. Den byggnation som planeras är 
placerad längre än 45 meter från vägkant. Därför undersöks vilka scenarier som 
ger så långa riskavstånd att den studerade fastigheten skulle kunna beröras av 
dem.  De riskscenarier som når över 45 meter från vägkant är:  

- Gasololycka – jetflamma (medelstort och stort utsläpp)  

- Gasololycka – Fördröjd antändning (medelstort och stort utsläpp)  

- Gasololycka – BLEVE (medelstort och stort utsläpp)  

Dessa scenarier har en frekvens lägre än 10-8. Därmed är det en mycket liten 
sannolikhet för att det ska inträffa riskscenarier på vägen som kan ge skador på 
personer på de studerade fastigheterna. Risknivån kan därmed betraktas som 
acceptabel enligt de använda kriterierna.  

Det finns även generella rekommendationer om krav på riskhänsyn vid 
nybyggnation intill transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen i Stockholm 
har tagit fram Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras 
farligt gods, Fakta 2016:4, 2016-04-11. Rekommenderade skyddsavstånd mellan 
väg och bostäder eller vårdlokaler är 75 meter. Dessa rekommendationer 
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indikerar därmed att en mer detaljerad riskanalys behöver göras för att beskriva 
den faktiska risknivån i området.  

Dessa generella rekommendationer tar inte hänsyn till faktiska förutsättningar 
som hastighet och faktiska transporterade ämnen med mera. Därmed är den 
upprättade kvantitativa riskanalysen för Södra vägen (Riskanalys 2010) 
lämpligare att använda som underlag för att beskriva områdets riskbild. 

Slutsatsen i riskanalysen (2018) visar på att det finns riskscenarier på Södra 
vägen som kan nå planområdet, men sannolikheten för dessa är så låg att de 
normalt inte beaktas i samband med samhällsplanering. Kalmar kommun gör 
därmed bedömningen att risken är så pass låg att det inte påverkar föreslagen 
bebyggelse inom planområdet.  
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Planförslag 
 

Ny bebyggelse  

Nedan beskrivs och illusteraras föreslagen bebyggelse.  

 

 

Illustration av hur föreslagen bebyggelse skulle kunna se ut sett från parkeringen väster om 
Stensbergsvägen. 

 

 

Illustration av hur föreslagen bebyggelse skulle kunna se ut sett från lekplatsen öster om 
Idungatan. 
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Detaljplanen möjliggör bostäder samt verksamheter med centrumändamål. 
Planförslaget visar två byggnadskroppar som har långsidan mot 
Stensbergsvägen respektive Oljeväxten 1 och rymmer cirka 27 lägenheter. 
Detaljplanen reglerar byggnadshöjden till 13 meter som möjliggör för 
byggnader som är cirka fyra våningar. Byggnadshöjden relaterar och samspelar 
med omkringliggande bebyggelse. Tanken är att byggnaden ska rama in 
korsningen vid Stensbergsvägen och Falkenbergsvägen och skapa en tydlig 
entré till området. Genom byggnadens placering nära Stensbergsvägen och 
byggnadshöjden skapas en stadsmässighet och en mänsklig skala som väger 
upp det breda gaturummet. Den nya byggnaden kommer närmare 
Stensbergsvägen och det kan innebära att fotgängare och cyklister upplever en 
ökad trygghet eftersom det skapas mer rörelse i gaturummet av de som inte är 
bilburna.  

I dagsläget kommer byggnaden att användas för bostäder, men för att 
möjliggöra centrumverksamheter i framtiden och skapar en stadsmässig fasad i 
entréplanet mot gatan regleras en förhöjd entrévåning jämfört med 
ovanliggande våningar i plankartan. För att vara tydligt vad som menas med 
förhöjd entrévåning, regleras en lägsta våningshöjd i entréplanet till 3,30 meter. 
Våningshöjd är enligt Svensk standard (SS 21054:2009) avståndet mellan 
golvplanen i två över varandra liggande våningar. I bottenvåningen på 
byggnaden i nordöst är planen idag att det ska vara ett parkeringsgarage. På 
taket på garaget på våning två finns möjlighet till en upphöjd innergård som 
kan nyttjas av boende inom fastigheten. Byggnaderna sammankopplas med 
loftgångar och det finns möjlighet att bygga balkonger på vissa delar av 
fasaderna.  

 

 

 

 

Byggnads-
höjd 

Illustrationen till vänster visar funktionerna inom planområdet. Till höger redovisas i en schematisk 
sektion vad som avses med förhöjd entrévåning och hur våningshöjd har beräknats (gul färg) 
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En skuggstudie har gjorts i samband med detaljplanearbetet. Se bilaga till 
planbeskrivningen. Utifrån skuggstudien går det att konstatera att byggnaden 
inte kommer att påverka sin omgivning med skuggor avsevärt negativt. 
Avståndet till närmast bebyggelse i norr (Oljeväxten 1) är minst 14 meter vilket 
bedöms som rimligt med tanke på befintlig bebyggelsestruktur i kvarteret. I 
östra delen av kvarteret är befintlig bebyggelse närmare Oljeväxten 1 än den 
planerade bebyggelsen. Detaljplanen möjliggör därmed en byggnad som 
bedöms kan bidra till en god bebyggd miljö. Se planerad bebyggelse i 
förhållande till Oljeväxten 1 i norr på bilder nedan. 

 

 

 

 

Illustrationen visar förhållandet mellan befintlig bebyggelse på Oljeväxten 1 till vänster och 
planerad bebyggelse på del av Sandås 2:7 till höger sett från Stensbergsvägen.    

Illustrationen visar förhållandet mellan Oljeväxten 1 och planerad bebyggelse inom del av 
Sandås 2:7 sett från gång- och cykelvägen mellan fastigheter Tulpanen 7 och Oljeväxten 1. 
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Ny service  

Detaljplanen möjliggör för centrumverksamheter i bottenplan genom 
användningsbestämmelse och egenskapsbestämmelser.  

 

Tillgång till utomhusmiljö 
För att klara riktvärden för buller måste boende inom planområdet ha tillgång 
till en tyst uteplats med en ekvivalent ljudnivå på högst 50 dBA och maximal 
ljudnivå på högst 70 dBA. Detaljplanen säkerställer att en del av fastigheten 
kommer att vara innergård med planbestämmelse som reglerar byggnadens 
omfattning. Det kommer även att finnas möjlighet att skapa en innegård på del 
av våning två som går ut över första våningen som delvis utgörs av garage. Det 
finns möjlighet att ha loftgångar och balkonger som kan nyttjas för 
utomhusvistelse.  Inom gångavstånd finns lekplats inom kvarteret öster om 
Idungatan och Folkets park väster om Stensbergsvägen som kan nyttjas i 
rekreativt syfte. 

 

Dagvatten 
Kommunala dagvattennätet inom området är hårt belastat och flödesanalyser 
påvisar risk för översvämning inom ett flertal områden nedströms planområdet 
för ett regn med 10-års återkomsttid. Därför är det angeläget att inte öka 
belastningen från planområdet till ledningsnätet. Det är exploatörerens ansvar 
att omhänderta dagvattnet inom fastigheten. I dagvattenutredningen som 
omfattar planområdet och två angränsande områden redovisas att det inom 
fastigheten Sandås 2:7 ska fördröjas en utjämningsvolym om cirka 10 m3, 
förslagsvis via dagvattenkassetter. Dagvattenkassetter erbjuder stor frihet i 
placering och utformning. På plankartan har reglerats möjligheten till 
anläggning av en dagvattenanläggning som fördröjer 10 m3 inom planområdet. 
Planförslaget säkerställer därmed för en möjlighet att omhänderta dagvattnet 
inom planområdet och redovisar ett särskilt område i sydost för det. 
Kapacitetsbrister i det kommunala dagvattennätet behöver dock lösas i ett 
större sammanhang. Genom att plankartan redovisar dagvattenanläggningens 
fysiska utbredning, kan förutsättningarna för att klara ett visst dagvattenflöde 
indirekt regleras. Ett markanvisningsavtal har tecknats mellan exploatör och 
Kalmar kommun som omfattar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder som 
berör kvartersmarken. I detta avtal ingår rutiner för omhändertagandet av 
dagvatten inom fastigheten. I samband med att detaljplanen vinner laga kraft, 
avses köpekontrakt tecknas. I detta köpekontrakt kommer det att upplyses 
köparen om att åta sig åtgärder för omhändertagandet av dagvatten och 
uppfyller kravet att följa Kalmar kommuns dagvattenpolicy.  

 

Upplevd trygghet och säkerhet 

Exploateringen av Sandås 2:7 kan tänkas bidra till en upplevd trygghet i 
området. Detta eftersom förslaget möjliggör för fler personer att röra sig i 
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området. Speciellt Stensbergsvägen kan tänkas påverkas positivt av tillskottet 
på bostäder och eventuellt centrumverksamheter i framtiden eftersom det 
kommer att ske mer rörelse i gaturummet. För personer som väntar på bussen 
kan det kännas tryggt att andra människor finns i direkt närhet ifall exempelvis 
en olycka skulle inträffa.  

 

 

Tillgänglighet och infrastruktur  

 

Cykel, gång och kollektivtrafik 

Det finns goda kopplingar för fotgängare och cyklister att ta sig till Sandås 2:7. 
Enligt Kalmar kommuns riktlinjer för parkering (2016) ska fastighetsägaren 
ordna minst 65 parkeringsplatser för cykel inom planområdet. Detaljplanen 
möjliggör för detta dels inom huvudbyggnaden men även inom 
komplementbyggnad inom planområdet.   

I anslutning till Sandås 2:7 finns möjlighet att ha kvar och utveckla den 
väderskyddade busshållplats som finns. Planen möjliggör även för att anlägga 
cykelparkering för tio cyklar i direkt anslutning.  

 

Biltrafik  

Det finns även relativt goda förutsättningar för biltrafik att ta sig till Sandås 2:7. 
Infarten för bilar till fastigheten kommer att ske från Idungatan som inte 
bedöms få några kapacitetsproblem med tillökningen av denna fastighet. Enligt 
kommunens riktlinjer för parkering (2016) ska fastighetsägaren ordna minst 20 
parkeringsplatser för bil inom fastigheten. Kraven på antalet 
bilparkeringsplatser kan sänkas om förutsättningar skapas för hållbart resande. 
I parkeringsutredningen (2017) som togs fram i samband med detaljplanen 
nämndes att ägandeinnehavet av bilar är stort i detta område samtidigt som 
viljan är stor bland de boende att minska bilanvändandet. Det motiverar i sin 
tur till att särkskilt planera för gång- och cykeltrafik. Bilparkeringen ska i 
huvudsak anordnas under huvudbyggnaden som helt eller halvt nedgrävd. På 
innergården får maximalt fyra parkeringsplatser för bil anordnas för att 
säkerställa att de boende kommer att få tillgång till en närliggande 
utomhusmiljö.  

 

Räddningsväg  

Med räddningsväg avses en möjlig framkomlighet för räddningsfordon med 
viss säkerställd standard för utryckning. Bebyggelsen påkallar inga särskilda 
räddningsvägar utöver allmänna gator. Vid eventuellt behov av att utrymma 
byggnaden finns möjlighet att komma åt byggnaden med hjälp av bärbar stege 
och höjdfordon. Det finns lämpliga uppställningsplatser för räddningstjänstens 
stegutrustning i direkt anslutning på marknivå. Höjden till högsta fönstrets 
nederkant beräknas vara cirka nio meter över mark vilket gör det möjligt att 
utrymma med bärbar stege.  
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Avfallshantering 
Avfallshanteringen ordnas inom fastigheten. Möjligheten att ordna nedgrävd 
avfallshantering har studerats i detaljplanearbetet men resulterat i att det är 
svårt att hitta en lämplig placering. Detta då det finns andra funktioner som 
behöver ligga i specifika lägen inom fastigheten. Därav förordas ett miljöhus i 
anslutning till vändplanen på Idungatan.  

 

Ändrade mark- och vattenförhållanden   

 

Geotekniska förhållanden  

I planområdet för Sandås 2:7 bedöms grundförhållandena som något 
komplicerade. Djup ner till fast botten varierar från cirka 4 – 4,5 meter och 
leran kan antas vara normalkonsoliderad – lätt överkonsoliderad. Lätta 
byggnader kan troligtvis grundläggas på konventionellt sätt, efter urgrävning av 
eventuell fyllning och mullhaltig ytjord, utan några omfattande 
grundläggningsförstärkningar. För medeltunga och tunga byggnader kan 
förstärkningsåtgärder såsom pålning för grundläggning av den bärande 
stommen bli aktuella. 

 

Masshantering och föroreningar  

Kommunen har som mål enligt Vägledning för masshantering i kommunala 
bygg- och anläggningsprojekt (2018) att arbeta enligt den framtagna sex-
stegsprincipen för att hitta den optimala lösningen för masshanteringen. Sex-
stegsprincipen innebär:  

- Undvika att överskottsmassor uppstår genom att anpassa planeringen 
till markförhållandena. 

- Återanvänd överskottsmassorna inom projektet. 

- Återanvänd överskottsmassorna i närområdet eller i grannprojekt.  

- Transportera till utpekade objekt med behov av massor. 

- Transportera till mellanlagringsanläggning i väntan på användning. 

- Transportera massorna till deponi/Moskogen. 

Planförslaget antas leda till ett överskott av massor där all massor inte bedöms 
kunna återanvändas inom projektet. Massor kommer således behöva 
transporteras till annan plats. I genomförandeskedet studeras masshanteringen 
närmare.  

Vid den miljötekniska undersökningen har jord provtagits inom planområdet.  
Föroreningshalter över generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) 
för PAH-H och kadmium förekommer inom området.  

Då det förorenade området är litet väljer Kalmar kommun att gräva bort de 
massor som överstiger det generella riktvärdet för KM.  
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De miljötekniska rapporterna ska delges aktuell myndighet av den som äger eller 
brukar en fastighet enligt upplysningsskyldighet MB 10 kap 11§. Vid sanering 
och schaktarbeten kommer massor att behöva omhändertas enligt gällande 
lagstiftning och en anmälan inlämnas till tillsynsmyndigheten enligt miljöbalkens 
regler.  

 

Topografi 

Exploateringen som planförslaget möjliggör innebär att landskapsbilden inte 
kommer att förändras avsevärt.  

 

Natur och rekreation  
De grönytor som tas i anspråk för bebyggelse utgörs av klippta gräsytor utan 
några kända speciella naturvärden och bedöms därmed inte påverka växt- eller 
djurlivet negativt.  

 

Förändring av teknisk försörjning  
Flera ledningar kommer att flyttas i samband med genomförandet. Ledningar 
ska i så hög utsträckning som möjligt förläggas i gata eller allmän platsmark för 
att underlätta framtida underhåll. I det område där ledningar kommer att 
behöva förläggas på kvartersmark finns markreservat för ledningar (u-område).  

 

Behov av åtgärd mot störning och risk  

 

Skydd mot trafikbuller 

I samband med detaljplanearbetet har en bullerutredning tagits fram som visar 
på en trafikprognos för planområdet år 2032. Bullerutredningen visar att 
riktvärdet 60 dBA ekvivalent överskrids, främst för fasaden som är vänd mot 
Stensbergsvägen (se bilder på nästa sida). För att klara kraven i 
trafikbullerförordningen krävs att lägenheterna planeras så att minst hälften av 
bostadsrummen vetter mot en sida som klarar 55 dBA ekvivalent. Ett alternativ 
är också att bygga lägenheter som är mindre än 35 kvadratmeter enligt 
förordningen. För att säkra att detta följs införs planbestämmelser i plankartan 
som reglerar lägenheternas utformning och lägenhetsfördelning.  
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Ammoniakhantering och farligt godsled 

Som beskrevs under Nuläge har en riskanalys tagits fram i samband med 
detaljplanearbetet. Riskanalysen visar att det är en låg risknivå på de studerade 
fastigheterna. Detta gäller såväl samhällsrisk som individrisk. Det finns 
riskscenarier på Södra vägen som kan nå planområdet, men sannolikheten för 
dessa är så låg att de normalt inte beaktas i samband med samhällsplanering. 
Vid ett stort utsläpp, eller risk för ett stort utsläpp, av ammoniak från KLS 
Ugglarps kommer ett stort område att kunna utsättas för skadliga 
koncentrationer av ammoniak. Även vid ett mindre utsläpp kan 
koncentrationer på upp till 300 ppm (riktlinjer som uppdaterades 2016 av MSB 
och Socialstyrelsen) uppstå inom 300 meter från utsläppspunkten vid vissa 
väderförhållanden. Detta område når till viss del in i planområdet. 
Koncentrationerna bedöms inte som en fara för livet och det finns tid för att 
sätta sig i säkerhet innan eventuella allvarliga skador skulle uppstå. Inga 
åtgärder bedöms nödvändiga för en bostadsbyggnad på Sandås 2:7. 

 

 

Bild från trafikbullerutredningen som visar bullervärden vid ekvivalent 
nivå. Ekvivalent ljuddnivå ligger mellan 60-65 dBA och överstiger 
riktvärdet på 60 dBA. 

Bild från trafikbullerutredningen som visar bullervärden vid maximal 
ljudnivå. 
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Beskrivning av planbestämmelser 

  

Allmän platsmark 

Nedan redovisas föreslagen användning med en förklarande text. 

 

Gata. Användningen gäller på delar av Stensbergsvägen och vändplanet på 
Sandås 2:7. På ytan mellan planområdet och Oljeväxten 1 ska ytan användas 
som gång- och cykelväg men ska även kunna nyttjas vid uttryckningsfordon. 
   

 

Kvartersmark 

Inom planområdet regleras användningen av kvartersmarken med:  

  

Bostäder. Hela byggnaden får nyttjas för bostadsändamål.  

 

Möjlighet till centrumverksamhet på entréplan. Detta för att möjliggöra för 
centrumverksamheter i framtiden då planområdet ligger centralt. 
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Förutom användningen regleras kvartersmarken med egenskapsbestämmelser 
gällande omfattning, placering, utformning, mark och utförande.  

 

Utfart får inte anordnas. Utfart och infart till fastigheten ska ske från 
vändplanet på Idungatan då det bedöms vara mest lämpligt trafikmässigt.  

 

Angivet värde i kvadratmeter får byggas i byggnadsarea. Detta regleras så att 
mindre komplementbyggnader får uppföras på innergården, dock inte större än 
80 m2 tillsammans. Detta för att säkerställa de boendes tillgång till innergården 
och utomhusvistelse inom fastigheten. 

 

Högsta byggnadshöjd i meter över marknivå. Byggnadshöjden har reglerats för 
att kunna passa in i bebyggelseområdet och så att byggnaden ej blir för hög i 
förhållande till omgivande bebyggelse.  

 

Högsta nockhöjd är angivet värde i meter. Högsta nockhöjd regleras så att 
byggnaden ej blir för hög i förhållande till omgivande bebyggelse samt för att 
säkerställa en upphöjd innergård för de boende på Sandås 2:7.  

 

Marken får ej förses med byggnad. Detta regleras genom markreservat för u-
område för att ledningarna ska vara tillgängliga vid behov av ledningsarbeten. 
Detta reglerar även byggnadens placering mot Oljeväxten för att säkerställa att 
föreslagen byggnad inte påverkar sin omgivning negativt i form av exempelvis 
skuggor. 

 

Endast byggnadsdel som innehåller bostadskomplement samt sophantering, 
dagvattenanläggning och maximalt fyra bilparkeringsplatser får placeras. Ytan 
som får bebyggas med komplementbyggnader är begränsad för att kunna 
säkerställa för bland annat parkeringsplatser och tillgång till utomhusvistelse.  

 

Byggnaden ska placeras minst 1 meter och högst 4 meter från GATA 
(Stensbergsvägen). Denna placeringsbestämmelse säkerställer att 
byggnadskonstruktion kan ordnas inom den egna fastigheten samtidigt som 
byggnaden placeras nära Stensbergsvägen för att skapa ett stadsmässigt intryck.  

 

Huvudentré ska anordnas mot GATA (Stensbergsvägen). Anledningen är, som 
tidigare beskrivet, att koncentrera rörelsen till gaturummet på Stensbergsvägen 
för att skapa trygghet.  
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Entrévåning ska vara förhöjd jämfört med ovanliggande våningar. Detta 
regleras för att möjliggöra för centrumverksamhet på entréplan och för att ge 
byggnadens fasad mot GATA ett stadsmässigt utryck.  

 

Minst hälften av rummen i varje lägenhet ska vara orienterade mot en 
ljuddämpad sida. Lägenheternas utformning regleras för att höga bullernivåer 
inte ska påverka framtida boende inom planområdets hälsa negativt. 

 

Utskjutande balkonger får inte anordnas mot GATA i norr. Detta regleras för 
att säkerställa byggnadens avstånd mot Oljeväxten 1 samt upplevelsen av ökad 
insyn mellan fastigheterna. 

 

Takterrass om minst 75 m
2
 ska anordnas till utomhusvistelse. Detta regleras 

för att säkerställa att boende inom planområdet får tillgång till yta för 
utomhusvistelse inom fastigheten.   

 

Norra fasaden i entréplan ska utgöras av 50% genomsiktligt material. Detta 
regleras för att säkerställa att fasaden mot norr upplevs som trygg genom att 
skapa kontakt mellan planerad bebyggelse och utomhus. Det säkerställer även 
en variation av fasadmaterialet som kan bidra till att omgivningen upplevs som 
välkomnande.  

 

Inga utskjutande byggnadsdelar får placeras över allmän platsmark. Detta 
regleras för att säkerställa att den planerade bebyggelsen påverkar gaturummet 
på ett negativt sätt så att otrygga miljöer skapas.  

 

Fasad ska ägnas särskilt stor omsorg avseende gestaltning och ge möjlighet till 
visuell kontakt mellan ute och inne. Syftet med denna bestämmelse är att skapa 
en god gestaltad miljö och att bottenvåningen ska få en mer öppen karaktär. 
Detta för att skapa en upplevd trygg miljö till angränsande ytor.  

 

Dagvattenanläggning som fördröjer angivet värde i kubik dagvatten får 
anläggas. Syftet med bestämmelsen är att fastighetsägaren ska ordna 
dagvattenhanteringen inom den egna fastigheten och därför möjliggör 
detaljplanen för detta.  

 

Maximalt fyra parkeringsplatser får anordnas. Då fastighetens storlek är 
begränsad regleras antalet parkeringsplatser som får anordnas på innergården 
då de boende även ska ha tillgång till utomhusvistelse.  
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Enkelsidiga lägenheter mot Stensbergsvägen ska vara mindre än 35 m2. 
Lägenheternas utformning regleras för att höga bullernivåer inte ska påverka 
framtida boende inom planområdets hälsa negativt. 

 

I entrévåning ska lägsta våningshöjd vara 3,30 meter. Det är av stor vikt för att 
kunna trygga planförslagets syfte för en god gestaltning av bebyggelsen som 
bidrar till en trygg upplevd miljö i dess omgivning och för att kunna möjliggöra 
för framtida centrumändamål i entréplanet. 

 

 

Administrativa bestämmelser 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Ledningarna som 
ligger inom området är allmännyttiga och därav regleras markreservat för dessa 
i plankartan. 

 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Genomförandetiden är 5 år 
från den dag detaljplanen vunnit laga kraft.  

 

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 inom planområdet. Det 
innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden.  

 

Övriga avtal eller överenskommelser  

Markanvisningsavtal har tecknats mellan kommunen och LW Fastigheter i 
Kalmar AB som ger bolaget ensamrätt att under avtalets giltighetstid förhandla 
med kommunen om att köpa den del av Sandås 2:7 inom detaljplanområdet 
som avser mark för bostadsändamål. Avtalet reglerar förutsättningarna för den 
kommande marköverlåtelsen samt ansvars- och kostnadsfördelningen för 
framtagandet och genomförandet av detaljplanen. I markpriset ingår kostnader 
för framtagandet av detaljplanen. Bolaget ansvarar för och bekostar de skisser, 
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illustrationsplaner och den projektering som behövs som underlag för att ta 
fram detaljplanen. Bolaget ansvarar för och bekostar därutöver samtliga bygg- 
och anläggningsåtgärder som berör kvartersmarken och ska också betala 
nödvändiga anläggningsavgifter. I samband med att detaljplanen vinner laga 
kraft avses köpekontrakt tecknas. I detta köpekontrakt ingår även rutiner för 
omhändertagandet av dagvatten inom fastigheten som finns förankrade i 
Kalmar kommuns dagvattenpolicy. 

 

Fastighetsrättsliga frågor  

 

Allmänt  

De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet. 
Förändringarna framgår av tabell och karta nedan. Arealuppgifter för 
respektive område är grafiskt tolkade och ungefärligt angivna. 

Fastighetsregleringarna genomförs i första hand med överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan fastighetsägarna som grund. 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 
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.  

 

Fastighetsbildning  

 

Fastighet Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Sandås 2:7 Område1 (ca 1758 m2) ska avstyckas från Sandås 2:7 
till en ny fastighet. 

På fastigheten som nybildas ska ledningsrätt för 
allmännyttiga underjordiska ledningar bildas inom u-
område. 

Område 2 och 3 blir allmänplatsmark och ska ligga 
kvar på Sandås 2:7. 

Tigern 7 Servitut för avloppsledning och signalledning 
(0880K-09/80.1) till förmån för Tigern 7 och 
Vesholmarna 2 ska ligga kvar på gatumarken på 
Sandås 2:7. 

Vesholmarna 2 Servitut för avloppsledning och signalledning 
(0880K-09/80.1) till förmån för Tigern 7 och 
Vesholmarna 2 ska ligga kvar på gatumarken på 
Sandås 2:7. 
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Karta som tillsammans med beskrivning i tabellen ovan visar planens fastighetsrättsliga 
konsekvenser. 

 

 

Tekniska anläggningar  

Inom kvartersmarken finns ett område som ska vara tillgängligt för 
allmännyttiga underjordiska ledningar.  

 

Tekniska utredningar 

I samband med detaljplanen har följande tekniska utredningar tagits fram 
översiktlig geoteknisk undersökning (WSP, 2013), miljöteknisk 
markundersökning av Stensbergsvägen (DGE Mark och Miljö, 2018), 
trafikbullerutredning (Soundcon, 2017), riskanalys (Brand och riskanalys, 2018) 
samt PM för dagvatten (Vatten och Samhällsteknik, 2018). 

 

Ekonomiska frågor   
Kommunen bedömer att planen är ekonomiskt genomförbar.  

 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen  

Ekonomiska konsekvenser för kommunen, förväntade kostnader och intäkter: 

Kostnader 

 Plan- och fastighetsbildningskostnader. 
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 Kostnader för ledningsflyttar samt kostnader för de eventuella åtgärder 
som behövs för att göra marken lämplig för sin användning med 
avseende på markföroreningar.  

Intäkter 

 Kommunen får intäkter för försäljning av marken. 

 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och 
rättighetshavare  

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och övriga berörda: 

 

Kostnader 

 Fastighetsägare kommer att bekosta samtliga åtgärder inom 
planområdet till följd av planförslaget.  

 Vid byggnation mot allmän platsmark bekostar exploatöreren/-na 
ingreppen och återställning. 

 Fastighetsägarna har ansvar för anslutning till tekniska 
försörjningsledningar. Anläggandet av servisledningarna utförs av 
Kalmar Vatten AB och debiteras enligt gällande VA-taxa. 

Intäkter 

 Exploatören kommer att få intäkter från lägenheterna och marken 
kommer få ett högre värde. 

 

Planavgift 

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

 

Konsekvenser av planens genomförande 
 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Enligt PBL 5:18 ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 
”detaljplanen 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 möjliggöra 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. 

 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning 
 

 

Datum Ärendebeteckning  

Upprättad 2018-06-20 2017-3408   41(45) 
Senast reviderad 2019-02-21   

 

 

Behovsbedömning 

Kommunen har gjort en behovsbedömning och bedömt att genomförandet av 
detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter 
behandlas i planbeskrivningen. 

 

Sociala konsekvenser 

Detaljplanen möjliggör för bostäder och centrumverksamhet. Det skapas 
därmed möjlighet för en blandning av olika verksamheter på platsen vilket kan 
leda till att människor som vanligtvis inte möts träffas.  

Detaljplanen möjliggör för ett tillskott av fler lägenheter inom området och 
planen är i dag att det ska bli hyresrätter. Det bidrar till fler bostäder till de som 
söker denna form av boende som det idag är stor brist på i kommunen.  

En ytterligare konsekvens är att detaljplanen ändrar användning på Sandås 2:7 
från att vara allmän platsmark (gatuplantering i detaljplan) till att bli 
kvartersmark (bostäder och centrumverksamhet). Närboendes tillgång till 
rekreation blir därmed mer begränsad. Dock finns det närhet till andra 
områden som kan användas i rekreativt syfte och som har ett högre värde.    

 

Trygghet och säkerhet 

I verksamhetsplanen för år 2017 är ett delmål att Kalmar ska vara landets 
tryggaste residenskommun. Exploateringen kan tänkas bidra till en ökad 
upplevd trygghet i området då planen möjliggör för att platsen används av fler 
personer och att det då leder till en ökad rörelse av människor i området fler 
tider om dygnet. Speciellt Stensbergsvägen kan påverkas positivt eftersom det 
då kommer ske mer rörelse i gaturummet av de som inte är bilburna, 
framförallt i anslutning till byggnaderna. För personer som väntar på bussen 
kan det kännas tryggt att andra människor finns i direkt närhet ifall exempelvis 
en olycka skulle inträffa.  

 

Mark- och vattenförhållanden 

En negativ konsekvens av detaljplanen är att andelen hårdgjord yta kommer att 
öka inom planområdet. Detta leder till att andelen dagvatten som kan 
infiltreras naturligt i marken minskar i jämförelse med dagsläget. Detta ställer 
krav på fastighetsägaren att ta omhand dagvatten inom den egna fastigheten så 
att det idag redan överbelastade dagvattenledningsnätet inte ytterligare belastas.  

En annan konsekvens av planförslaget är att det vid genomförandet av planen 
antas leda till ett överskott av massor där all massa ej antas kunna återanvändas 
inom projektet.  
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Stadsbild 

Stadsbilden kommer att förändras till att blir mer stadsmässig. Skalan på 
bebyggelsen passar väl in i bebyggelseområdet. Bebyggelse kommer närmare 
Stensbergsvägen och gröna ytor kommer till viss del att försvinna. Bebyggelsen 
blir därmed även tätare och de öppna ytorna i området färre.   

 

Naturvärden 

De grönytor som tas i anspråk för bebyggelse utgörs av klippta gräsytor utan 
några kända speciella naturvärden och bedöms därmed inte påverka växtlivet 
negativt.   

 

Tillgänglighet och infrastruktur 

Detaljplanen skapar möjlighet för cykelparkering i anslutning till väderskyddad 
busshållplatskur, vilket gynnar kollektivtrafikresenärer. Deras tillgänglighet till 
området kan därmed konstateras förbättras av detaljplanen.  

Stensbergsvägens framkomlighet som utryckningsväg kommer inte att 
påverkas av planförslaget.  

 

Service 

Detaljplanen möjliggör för fler boende i området vilket innebär större 
kundunderlag för service såsom vårdcentral, sjukvård, kollektivtrafik, 
dagligvaruhandel, återvinningsstationer med mera. Det innebär även ett ökat 
tryck på förskole- och skolplatser i närområdet. Även de gemensamma ytorna 
såsom grönområdet, torg, lekplatser och andra mötesplatser kommer att få en 
högre belastning vilket kräver mer skötsel.  

Detaljplanen möjliggör för centrumverksamheter vilket i framtiden kan bidra 
till ett ökat utbud av service, handel, samlingslokaler och andra verksamheter 
som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå.  

 

Teknisk försörjning  

Planförslaget kommer innebära att flera ledningar behöver flyttas. Det kommer 
även innebära en högre belastning på befintliga ledningar. Dagvattnet, som 
föreslagen bebyggelse medför, ska dock tas omhand inom den egna 
fastigheten.  

 

Störning och risk 

En negativ konsekvens av planen är att fler personer kommer att utsättas för 
trafikbuller. Bullerutredningen som har upprättats visar på att vissa delar av 
byggnaden på fastigheten Sandås 2:7 kommer att utsättas för bullernivåer över 
60 dBA ekvivalent ljudnivå. Dock regleras byggnadens utformning så att 
riskerna att det ska påverka människors hälsa negativt minimeras. 
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Slakteriet KLS Ugglarps AB ger periodvis upphov till lukt i omgivningen. KLS 
har dock luktvillkor om att verksamheten inte ska förorsaka luktolägenheter i 
omgivningen. Därmed anses inte lukt vara ett bekymmer i denna plan.  

 
 

Tidigare ställningstaganden 
 

Överkommunala beslut 

 

Riksintressen 

Planområdet berörs inte av riksintressen.  

 

Fornminnen 

Det finns inga fornminnen inom planområdet eller i anslutning som påverkas 
negativt av planförslaget. 

 

Byggnadsminnen 

Det finns inga byggnadsminnen inom planområdet eller i anslutning som 
påverkas negativt av planförslaget. 

 

Strandskydd 

Planområdet ligger inte inom strandskyddat område och berörs därav 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, 
nickel, bensen(a)pyren och ozon. I Kalmar genomfördes mätningar under 
2003-2004 vilka sammanställts av Kalmar läns luftvårdsförbund. MKN 
överskreds inte för något utsläpp. Dock överskreds de nationella miljömålen 
för exempelvis bensen.  
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Vatten 

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

 

Översiktsplaner  

 

Översiktsplan Kalmar kommun 

Enligt den kommunomfattande översiktsplanen (Översiktsplan för Kalmar kommun, 

antagen av kommunfullmäktige 2013-06-07) ligger planområdet inom Kalmar 
innerstad. Planförslaget går i linje med översiktsplanen eftersom 
översiktsplanen framförhåller att innerstaden ska förtätas med bland annat 
bostäder. Översiktsplanen pekar även ut stråket Södra vägen/Folkets park till 
Långviken som ett stråk som ska utvecklas.  

 

Tematiskt tillägg till översiktsplanen 

Det tematiska tillägg till översiktsplanen som berör är Kalmar kommuns VA-
policy (Vatten och avlopp – tematiskt tillägg till översiksplanen, antagen av 
kommunfullmäktige 2016-01-25).  

I dokumentet anges följande mål för en hållbar dagvattenhantering:  

 Dagvattnet ska ses som en resurs i planering och stadsbyggande. 

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

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

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

 Dagvattnets belastning på ledningssystem och recipienter ska 
minimeras, både vad gäller föroreningar och flöden.  
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Kommunala program och beslut i övrigt 

 

Belysningsprogram 

Kommunfullmäktigte antog i början av 2017 ett belysningsprogram som 
inventerat stora delar av Kalmar kommun. Eventuell tillkommande belysningen på 
Stensbergsvägen inom gatumark ska utföras enligt de riktlinjer som 
belysningsprogrammet föreslår. 
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