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Planhandlingar  
Planhandlingarna består av: Till planen hör också bilagor: 

• Plankarta med bestämmelser • Markmiljöundersökning 

• Planbeskrivning • Riskutredning 

• Illustration • Bullerutredning 

• Undersökning • PM bullerutredning 

• Grundkarta • Dagvattenutredning 

• Fastighetsförteckning  
 

 

 

 

 

Medverkande tjänstepersoner 
Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadskontoret på Kalmar kommun, 
i samråd med samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret och Lant-
mäterimyndigheten i Kalmar kommun. 

 

 

 

Peter Skarpnord 

Planarkitekt 
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Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att genom förtätning utveckla stråket som Norra 
vägen utgör. Planförslaget möjliggör för bostäder och centrumverksamhet på 
fastigheten Tranan 4. Föreslagen bebyggelse överensstämmer med gällande 
översiktsplan från 2013. Planförslaget möjliggör för cirka 180 bostäder samt 
centrumändamål i bottenvåning utmed Norra vägen. I korsningen mellan Norra 
vägen och Galggatan medges en högre byggnad i övrigt ska bebyggelsen anpas-
sas till befintlig bebyggelse i området. 

 

Kommunen har gjort en undersökning och i den bedömt att genomförandet av 
detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk mil-
jöbedömning krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskriv-
ningen. 
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Inledning 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också 
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upp-
rättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de 
bestämmelser som valts motiveras.  

Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid tolk-
ning av detaljplanen. 

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

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens planutskott gav positivt planbesked 2017-09-12. Arbetet 
med detaljplanen startade med att startbeskedet för planen gavs 2019-04-30. Den 
privatägda fastigheten har tidigare varit planlagd för industri och visst handels-
ändamål och har använts till försäljning av bilar samt drivmedelsförsäljning och 
biltvätt.  

 

Syfte med detaljplanen 
Syftet med detaljplanen är att genom förtätning utveckla stråket som Norra 
vägen utgör genom att möjliggöra för bostadsbebyggelse samt centrumverksam-
het i bottenplan. Planområdet är placerat i en viktig korsning som är en entré till 
innerstadens tätare bebyggelse varvid gestaltningen och uttrycket på bebyggelsen 
är av stor vikt. Bebyggelsen ska i övrigt anpassas till kringliggande äldre bebyg-
gelse i området avseende takutformning, materialval, volym och placering.  
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Plandata 

 
Avgränsning planområde i röd streckad linje 

 

Planområdet är beläget utmed Norra vägen i de centrala delarna av Kalmar och 
innehåller den privatägda fastigheten Tranan 4 samt del av den kommunalt ägda 
Malmen 2:2. Totalt omfattar planen cirka 1,4 hektar.  

 
Fastigheter i närområdet samt plangräns. 
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Planförfarande och tidsplan 
Det finns två planförfarande som kan användas vid framtagandet av en detalj-
plan, standard och utökat. Standardförfarandet kan användas om planförslaget 

• är förenligt med översiktsplanen, 

• är förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande, 

• inte är av betydande intresse för allmänheten, 

• inte i övrigt är av stor betydelse och 

• inte antas medföra en betydande miljöpåverkan 

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

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.  

Tidsplanen förutsätter att inkomna synpunkter under remisskeden eller nya för-
utsättningar under planprocessens gång inte föranleder omfattande reviderings-
arbete. Planens preliminära tidsplan: 

 

 

 

 

 

 

 

  

SAMRÅD 
1:a KVARTALET  

2020 

GRANSKNING 
2:a KVARTALET  

2020 

PLAN- 
FÖRSLAG 

ANTAGANDE 
3:e KVARTALET  

2020 

LAGA  
KRAFT 

    

Synpunkter Synpunkter 
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Nuläge  
I dagsläget finns det pågående verksamhet på fastigheten Tranan 4 i form av en 
bilverkstad samt drivmedelsförsäljning. Riksbyggen har förvärvat fastigheten 
och vill nu möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet. Fastigheten är be-
lägen vid gränsen i vad som är utpekat i gällande översiktsplan från 2013 som 
innerstaden. Dess placering är en entrépunkt till staden med dess tätare karaktär. 
Föreslaget planområde gränsar till Norra kyrkogården i norr, Norra vägen i öst 
samt ett bostadsområde från 50-talet i syd och i väst. Den befintliga bebyggel-
sens struktur och indragna placering samt generösa vägsektioner gör att området 
upplevs som öppet. Det finns även många trädplanteringar ut med gatorna och 
inne på fastigheterna som i kombination med Norra kyrkogårdens gröna karak-
tär ger ett lummigt intryck. 

 

 
Bebyggelsestruktur och grönytor i området. 
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Gällande detaljplaner, (Planprogram, områdesbestäm-
melser)  

 
Karta över gällande planer med akt nummer. 

Utöver gällande planer finns en utvecklingsplan för delar av området från 2012-
03-16 ”Erik Dahlbergs väg, Norra vägen – från trafikleder till stadsgator” samt 
Norra vägen berörs av ”Stadsdelsutvecklingsprogram för del av Norrgårdsgärdet 
Del I, II ,III” från 2005-06-22, reviderad 2006-02-01.  

 
Utsnitt från utvecklingsplanen 2012-03-16 
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Socioekonomiska förutsättningar 
Planområdet tillhör indelningsområde Norrgårdsgärdet som avgränsas av Erik 
Dahlbergs väg i söder, Galggatan/Gröndalsvägen i norr och Ängöleden i öst. 

 
Norrgårdsgärdets avgränsning, planområde i röd linje 

I kommunens välfärdsbokslut från 2015 uttrycks en vision om en kommun som 
präglas av demokrati, solidaritet och rättvisa villkor, ett växande integrerat och 
framgångsrikt Kalmar som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart med 
specifika mål och uppdrag kring: 

• Trygghet 

• Integration. 

• Attraktiv skola.  

• Ett starkt föreningsliv.  

• Jämställdhet.  

• Hbtq-frågor. 

Ur välfärdsbokslutet går det att utläsa att Norrgårdsgärdet har en lägre represen-
tation av åldersgruppen 0–24 år och en högre representation av åldersgruppen 
25–44 år. Totalt bor det 1362 invånare i området, av dess har 10,2% utländsk 
bakgrund vilket är något lägre än genomsnittet i kommunen. Andelen förvärvs-
arbetande är totalt 78,3% i området och 46,2% av invånarna har en eftergymn-
asial utbildning, vilket båda är något högre än genomsnittet i kommunen. Ande-
len barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll upp går till 7,7%.  

I området finns en blandad bebyggelse av lägenheter i olika upplåtelseform samt 
småhus. 
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Tillgänglighet och trygghet 
Ut med Norra vägen är den upplevda tillgängligheten och tryggheten god då det 
med Kalmars mått mätt är ett högt flöde av människor under dygnet alla timmar. 
Utanför planområdets östra avgränsning finns huvudcykelnätet samt något sö-
der ut finns busshållplatsen chokladfabriken. Mer specifikt för fastigheten Tra-
nan 4 så är flödet av människor begränsat under kvällar och nätter vilket kan 
leda till att området upplevs otryggt. 

 

Mark- och vattenförhållanden 
Enligt SGU (Sveriges geologiska undersökning) översiktliga kartering består 
marken av sandig morän. I dagsläget är i princip hela fastigheten hårdgjord och 
dagvatten hanteras av Kalmar vatten AB:s dagvattennät. Höjdskillnaden inom 
planområdet skiftar mellan cirka +6 till +6,5 meter för gatorna runt fastigheten 
och mellan +6,5 och +7,1 inne på fastigheten Tranan 4. 

 
Jordartskarta 1:25000-1:100000 SGU 

 

Vatten 
Planområdet påverkar vattenförekomsten S n Kalmarsund. Vattenförekomsten 
ska uppnå God ekologisk status 2027 och God kemisk ytvattensstatus 2027. En-
ligt gällande statusklassning har vattenförekomsten Måttlig ekologisk status och 
uppnår ej god kemisk status. Miljöproblemet bedöms främst vara övergödning 
samt förekomsten av de prioriterade ämnena bromerade difenyleter, kvicksilver 
och tributyltenn 

Planområdet som i huvudsak utgörs av fastigheten Tranan4 ligger inom verk-
samhetsområde för dagvatten och dagvattnet leds via ledningar i marken till ut-
loppet vid Lindöfjärden. I dagsläget är planområdet helt hårdgjord med parke-
ring, gator och bebyggelse. 
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Föroreningar 
Sedan mitten av 1900-talet fram tills idag har marken använts för bilförsäljning, 
reparationer samt drivmedelsförsäljning varvid misstankar finns att marken i 
olika grader är förorenad enligt Naturvårdsverkets kriterier för känslig markan-
vändning (KM) som krävs för att användningen bostäder ska vara lämplig. En 
markmiljöundersökning har genomfört och redovisas under rubriken planför-
slag. 

 

Natur och kultur  
Det finns många kvalitéer i områdets karaktär både på strukturell nivå ner till 
byggnadsdetaljer som skapar ett trevligt intryck. Bostadsfastigheterna i området 
upplevs som gröna med flertalet träd och luftiga öppna gårdar där fastighets-
gränserna inte är visuellt märkbara på platsen. Längs med Galggatan och Frid-
hemsgatan finns det äldre trädalléer med rönn och pil som planterades när om-
rådet etablerades på 50-talet. Även längs Norra vägen finns en trädallé bestående 
av avenbok som separerar körfälten i mitten av vägen. 

Norr om planområdet finns en fornlämning enligt utdrag från Riksantikvarieäm-
betet. Lämningen har oklar utsträckning och påträffades vid schaktarbeten. Vid 
förundersökning i den södra kanten av lämningen påträffades inget av antikva-
riskt värde.  

 
Utdrag ur fornsök, Riksantikvarieämbetet 

Norra kyrkogården, som togs i bruk 1911, låg ursprungligen utanför Kalmar 
stad. Under 1900-talet har Kalmar vuxit kraftigt och det gör att kyrkogården idag 
ligger som en grön oas mellan bostadsområden och trafikleder. 

Öster om planområdet bakom gamla chokladfabriken finns Gustafbergsparken 
med en mindre lekplats och ett parkstråk.  

Den pågående verksamheten startades på fastigheten under 1940-talet 
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AB Kalmar bil & traktoraffär 1947. Foto: Kalmar länsmuseum 

 

Bebyggelse 
Inom planområdet finns befintliga byggnader kopplade till den pågående verk-
samheten så som bilhall, kontor, verkstad, biltvätt, drivmedelsförsäljning och ett 
nedgrävt parkeringsgarage. Bebyggelsen har i huvudsak vit putsad fasad och 
större glaspartier samt platta tak vilket ger ett funktionalistiskt intryck med spår 
i 1950-talets modernism. Bebyggelsens placering på fastigheten och utseendet 
har sedan 1940-talet ändrats flertalet gånger genom åren som gått. Av den be-
byggelse som finns där idag är merparten från 1990-talets renovering och ny-
byggnation när bland annat ett större parkeringsgarage anlades. Bebyggelsen har 
trotts större ingrepp en struktur och uttryck som berättar att det har varit ett 
bilismens område. 

 
Befintlig bebyggelse inom planområdet, äldre del. 
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I kringliggande kvarter dominerar bostadsbebyggelse med fasadmaterial av tegel 
eller puts i dovare kulörer. Bebyggelsen har i regel sadeltak i lägre vinkel. Vå-
ningsantal varierar mellan 1-3 våningar med tillkommande inredd vind. Bostads-
husen är i regel placerade en bit från fastighetsgränsen vilket ger ett luftigare 
intryck. Även ut mot Norra vägen är husen indragna något från fastighetsgrän-
sen varvid en förgårdsmark skapats med plats för entréer och cykelparkering. 

 
Bebyggelse på angränsande fastighet Uven 3 med trädallé längs Fridhemsgatan. 

Nordöst om planområdet finns stadsdelen Getingen som i huvudsak består av 
småhusbebyggelse från 1930 och 40-talet.  

Nordväst om planområdet finns Norra kyrkogården med tillhörande byggnader 
som utgör en värdefull kulturmiljö. Kalmar kommuns begravningsplatser faller 
under skyddet från kulturmiljölagen och tillägg i miljön bör ske varsamt. Väsent-
liga ändringar av begravningsplatsens miljö är tillståndspliktiga enligt Kulturmil-
jölagen. Inom Norra Kyrkogården 1 finns ett flertal byggnader som tillhör be-
gravningsverksamheten. Skogssalen (före detta Skogskapellet) är den äldsta 
byggnaden tillsammans med Norra kapellet. Norra kyrkogården ritades av tidi-
gare stadsarkitekten i Kalmar J. Fred. Olsson som även är begravd på platsen. 
Han ritades även begravningskapellet, arbetena pågick fram till 1911. 

Intill Skogssalen uppfördes Heliga Korsets kyrka år 1963, och församlingsgården 
år 1983. Heliga Korsets kyrka ersatte då Norra kapellet, som inte hade tillräckligt 
med utrymme. Ett nytt krematorium uppfördes även i direkt anslutning till He-
liga Korsets kyrka när denna byggdes.  

Gemensamt för byggnaderna inom kyrkogården är att de är fristående och ligger 
en bit in från vägen, där de bäddas in naturligt av grönska från kyrkogården. 
Församlingsgården utgör ett undantag som har en mer synlig position mot 
vägen.  
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Bebyggelsestruktur kring planområdet, tydlig gräns i täthet mellan norra och södra sidan av Galg-
gatan/Gröndalsvägen 

 

 
Historisk flygbild över delar av Norrgårdsgärdet 1964, planområde i rött Foto: Kalmar länsmu-
seum 

Infrastruktur 
I dagsläget finns det infarter till fastigheten Tranan 4 från tre håll. Huvudsaklig 
infart för att besöka den pågående verksamheten är från Galggatan i norr, angö-
ring för leveranser sker i söder från Oskar Wollinsgatan och två kopplingar finns 
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till parkeringsplatser via Fridhemsgatan i väster. Inga infarter finns från Norra 
vägen. Fastigheten består till stora delar av hårdgjord parkering för att försörja 
den pågående verksamheten. 

Längs Norra vägen och Galggatan finns det separerad gång- och cykelväg som 
ingår i kommunens huvudcykelnät vilket ger en god koppling till stadskärnan 
och närliggande handelskvarter Giraffen. Vad gäller kollektivtrafik finns det en 
busshållplats cirka 50 meter söder om planområdet på Norra vägen. Busshåll-
plats Chokladfabriken trafikeras av linje 401 med en turtäthet på var tionde mi-
nut in till Kalmar C. 

 

Trafik 
Norra vägen är en av de mest trafikerade gatorna i Kalmar stad och i höjd med 
föreslaget planområde har den en årsdygnstrafik (ÅDT) på cirka 11.000 fordons-
rörelser per dygn där 7% beräknas vara tung trafik. Galggatan har i nuläget en 
beräknad ÅDT på cirka 6500 trafikrörelser. Norra vägen och Galggatan ingår 
även i det kommunala huvudcykelnätet, vid mätpunkt över cykelpassager norr 
om planområdet uppmättes en ÅDT på 583 cyklistpassager. Detta betyder att 
över 200 000 cyklar passerar på ett år. 

Fossilbränslefri kommun 
Kommunen har en viktig roll att spela inom klimat- och energiarbetet genom 
sina många ansvarsområden inom allt från fysisk planering till upphandling och 
informationsspridning. Kalmar kommun har långtgående mål inom klimat- och 
energiområdet, främst av dessa är Fossilbränslefria Kalmar 2030. Ett samhälle 
måste vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. För att balansera dessa 
intressen har kommunen en översiktsplan som visar hur kommunen ska utveck-
las. Översikts- och detaljplaner utgör en viktig funktion vad det gäller energian-
vändning, till exempel gällande lokalisering av ny bebyggelse och hur den place-
ras i terrängen, vilka möjligheter för kollektivtrafik som skapas och vilken infra-
struktur som kan användas. Helhetsperspektiv är viktigt för att lösa behov av 
avfallshantering, vattenrening, transporter, energiförsörjning etcetera i sam-
hället.  

 

Service  
Skola 
Området ingår i upptagningsområde för Förskolan Lindö samt Lindöskolan F-
6. För årskurs 7–9 tillhör området Funkaboskolans upptagningsområde. I och 
med att Kalmar kommun har planlagt och nu anlägger en ny F-9 skola vid Tal-
hagen på fastigheten Telemarken 1, kan upptagningsområden komma att ändras 
efter detaljplanen vunnit laga kraft. 

Offentlig och kommersiell service 
Inom planområdet finns ingen offentlig service men områdets närhet till Kvarn-
holmen på cirka en kilometer säkerställer en god tillgång till offentlig service.  
Vad gäller handel med dagligvaror så finns flera alternativ att tillgå. 600 meter 
väster ut finns handelscentrum Giraffen med matvarubutiker och shopping. 1 
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kilometer norr ut finns en Nettobutik i Funkabo och det finns även en mindre 
livsmedelsbutik cirka 50 meter söder om planområdet. 

Rekreation och lek 
Cirka 100 meter öster om planområdet bakom gamla chokladfabriken finns en 
lekplats och ett parkstråk som sträcker sig i nord/sydlig riktning. Övrig rekreat-
ion och strövområden består av Lindön cirka 500 meter öster ut där det finns 
ett utbud av mindre skogsparti med stigar, båtplatser och fotbollsplaner. En an-
nan grön oas är Norra kyrkogården norr om planområdet. 

Skyddsrum 
Inom planområdet finns ett befintligt skyddsrum från 1950 som har en tillgäng-
lighet på 23 platser.  

 
Bebyggelse med publika verksamheter i området markerat i ljusblått 

 

Teknisk försörjning  
Tranan 4 försörjs genom nätstation inom planområdet på fastigheten Malmen 
2:2. I dagsläget går det två ledningsrätter i sydvästra delen av fastigheten Tranan 
4 från nätstationen till gatan. Övrig teknisk försörjning finns i fastighetsgräns. 

Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spill-
vatten samt dagvatten. Dagvatten från planområdet leds genom ledningar i mar-
ken till utlopp i Lindöfjärden. 
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Störning och risk  
Eftersom Norra vägen är en av de mest trafikerade vägarna i Kalmar så finns en 
problematik kring trafikbuller. Även trafiken på Galggatan genererar en stor 
mängd trafikbuller.  

Trafikbuller regleras genom förordining 2015:216 (ändrad 2017:359) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader. I förordningen anges ljudnivåer som bör 
följas samt vilka anpassningar som är möjliga om ljudnivåerna överskrids.  

Vid aktuellt planområde överskrids fasadvärde om 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
vilket betyder att särskild anpassning av bebyggelsen krävs för att klara gällande 
riktvärden för trafikbuller. 

Planområdet är enligt kommunens kartering inom normalriskområde för radon 
och närliggande verksamheter med skyddszon som berör fastigheten Tranan 4 
utgörs av OKQ8 Borgmästaregatan. En riskutredning har genomförts som un-
dersökt placering av bostäder nära drivmedelsstationen. Även nätstationen inom 
planområdet har ett skyddsavstånd där byggnad eller brännbart upplag inte får 
placeras närmre än fem meter från byggnaden. 

Ljudnivåer från trafik regleras i förordningen (2015:216) om trafikbuller.  

Vid högre bebyggelse ska samråd med Luftfartsverket, Trafikverket samt Kal-
mar-Öland airport ske. 
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Planförslag 
Planförslaget möjliggör för cirka 180 nya bostäder i en inramad kvartersstruktur 
ut mot Norra vägen och Galggatan samt med en mer uppluckrad struktur i väs-
ter. Planen möjliggör även för centrumverksamhet i markplan ut mot Norra 
vägen. Tillkommande bebyggelse ska anpassas till den befintliga bebyggelsen i 
form av materialval, takutformning, placering samt volym. En annan viktig 
aspekt för att passa in bebyggelsen i området är att planområdet ges en grön inre 
karaktär med grönytor som kan fördröja och infiltrera dagvatten.  

 

 
Illustration 

 

Ny bebyggelse  
Planförslaget medger bostad- samt centrumändamål. Bebyggelsen får uppföras 
med en byggnadshöjd mellan 13–19 meter bortsett från hörnbebyggelsen vid 
Norra vägen/Galggatan som har en begränsning på 28 meter i nockhöjd. Detta 
betyder att bebyggelsen varierar mellan fyra och åtta våningar som trappas upp 
till korsningen Norra vägen/Galggatan.  

 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning – Antagande  

Datum Ärendebeteckning  
Upprättad 2019-12-04 
Reviderad: 2020-05-12, 2020-09-30 

2018-2120   20(42) 

   

 

 
Vy från norr över föreslagen bebyggelse 

Bebyggelsen längs Norra vägen och Galggatan har en inramande stadsstruktur 
och bebyggelsen utmed Fridhemsgatan och Oscar Wollinsgatan har en mer upp-
luckrad friliggande struktur av lamellhus. För att förstärka lamellhusens smala 
uttryck regleras planområdet med en generell bestämmelse som reglerar att 
översta våningen ska vara indragen. Planen möjliggör för centrumändamål i bot-
tenvåningen utmed Norra vägen varvid entrévåning ska vara förhöjd jämfört 
med ovanliggande våningar samt att lägsta våningshöjd ska vara 3,3 meter för att 
möjliggöra för olika typer av verksamheter. Det ska även finnas en portik eller 
visuellt släpp för att bryta upp bebyggelsen och skapa en kontakt mellan den 
privata gården och gatan. Takutformning på dominerande byggnadsvolymer ska 
vara sadeltak. De utkragande delarna är reglerat med en lägre byggnadshöjd och 
följer övrig byggnadsstruktur och linje utmed Norra vägen men är inte reglerade 
med krav om sadeltak utan kan användas som uteplats.  

 
Vy från söder över föreslagen bebyggelse 
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Inspirationsbild fasadutformning och fönstervariation 

 

Ändrade mark- och vattenförhållanden  
Planförslaget aktualiserar förändringar i markanvändandet varvid högre krav 
ställs på markmiljön. Då marken inte uppfyller naturvårdsverkets riktlinjer kom-
mer genomförandet av planen att villkoras med att starbesked inte får ges innan 
marken har blivit sanerad. (Se avsnitt nedan Förorenad mark) 

Grundläggning 
Grundläggningsförhållanden i planområdet är goda enligt den översiktliga ana-
lysen av SGU:s kartmaterial där det indikeras att marken består av sandig morän. 
Den geoteknisk undersökning bekräftar att marken generellt utgörs av naturliga 
massor med ett lager av grusig morän cirka en meter under befintlig marknivå.  

Förorenad mark 
Fastigheten har undersökts genom en översiktlig miljöteknisk markundersök-
ning. Marken är delvis påverkad av tidigare verksamhet och halten av vissa tung-
metaller överstiger enligt provtagningen generella riktvärdet för känslig markan-
vändning, KM (Kobolt och Kvicksilver) och klarar därmed inte Naturvårdsver-
kets riktvärden för bostadsbyggande.  

För mark som föreslås planläggas för bostäder anses Naturvårdsverkets gene-
rella riktvärde för känslig markanvändning (KM) vara tillämpbar och för mark 
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som är planlagd som gata föreslås Naturvårdsverkets riktvärde för mindre käns-
lig markanvändning (MKM) vara tillämpbar. 

En mer omfattande markmiljöundersökning behöver göras efter det att den be-
fintliga bebyggelsen har rivits innan ny exploatering kan ske. Exploateringen på 
kvartersmark belastas med ett villkor på plankartan att markföroreningar måste 
vara avhjälpte innan startbesked kan ges. Kvartersmarken ska därmed saneras 
till riktvärde KM innan startbesked för bostäder får ges. 

Förorenade massorna räknas som avfall och behöver föras till godkänd motta-
gare.  

Massbalans 
På grund av att ett underjordiskt parkeringsgarage ska anläggas kan exploate-
ringen totalt sett få ett överskott av massor vilket behöver hanteras i genomfö-
randet. enligt miljöbalkens regler. 

Vid ett massöverskott och massorna planera att återanvändas kommer massor 
att behöva omhändertas enligt gällande lagstiftning och en anmälan inlämnas till 
tillsynsmyndigheten enligt miljöbalkens regler. 

 

Natur och kultur  
När fastigheten Tranan 4 bebyggs skapas en tydligare kant in till staden och dess 
tätare karaktär. Detta kommer att påverka hur området upplevs och bebyggelsen 
blir på så sätt en del av stadsbilden. De tillkommande privata grönytor som till-
skapas för de boende ökar områdets redan gröna karaktär och utgör en bra möj-
lighet för att förbättra dagvattenhanteringen på fastigheten. Tillkommande be-
byggelse ska anpassas till den redan befintliga bebyggelsen i närområdet i form 
av volym, takutförande och materialval samt att gården ska ges en grön karaktär 
som samspelar med kringliggande fastigheter. De befintliga byggnaderna inom 
planområdet kommer behöva rivas i samband med genomförandet av föreslagen 
bebyggelse, hanteringen av eventuella dokumentationskrav överlämnas till bygg-
lovsskedet. 

 
Inspirationsbild för det inre parkrummet 
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Det finns inga kända fornlämningar på fastigheten Tranan 4 och bebyggelsen 
antas inte beröra närliggande fornlämning norr om planområdet. Enligt kultur-
miljölagen är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över 
eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en forn-
lämning 2 kap. 6§. 

Tillgänglighet och infrastruktur  
I samband med exploateringen kommer den kommunala gångvägen utmed 
Galggatan att behöva breddas för att säkerställa en god angöring med gång och 
cykel till den nya bebyggelsen. Även gaturummet som Fridhemsgatan utgör be-
höver ses över och eventuellt kompletteras med en gångbana utmed fastigheten 
Tranan 4. Bebyggelsen planeras ha genomgående trapphus som nås både från 
kringliggande gator och från innergården samt minst en portik ut mot Norra 
vägen.  

Planförslaget regleras med utfartsförbud utmed Norra vägen och Galggatan för 
att inte störa trafiken eller skapa konfliktpunkter över befintlig gång- och cykel-
väg. Kalmar kommun utreder möjligheten med ett Bus rapid transit (BRT)-sy-
stem för Norra vägen varvid framkomligheten och vägbredden på Norra vägen 
är viktig att ta i beaktande för framtida projekt. Parkering sker främst genom 
parkeringsgarage samt markparkering på fastigheten. Infart till parkeringsgarage 
och räddningsväg är tänkt att ske från söder via Oscar Wollinsgatan. Övrig mo-
torburen angöring är tänkt att ske från Fridhemsgatan. Planförslaget antas inte 
generera fler trafikrörelser eller alstra mer buller än pågående verksamhet. Kal-
mar kommun har tagit fram en parkerings policy Riktlinjer för parkering i Kalmar 
kommun – i detaljplan och bygglov antagen 2016-04-26 som redovisar antal parke-
ringsplatser som behöver tillskapas för bilar och cyklar. Planförslaget ingår i zon 
A vilket betyder att enligt grundtalet per 1000m² BTA behöver det skapas 36 
cykelparkeringar och 9 parkeringsplatser för bil. För föreslagen byggrätt enligt 
detaljplanen innebär detta att det behövs 180 parkeringsplatser för bil och 720 
cykelplatser inne på fastigheten Tranan 4.  

 
Föreslagen fördelning av parkeringsplatser där 140 platser är underjordiska. 
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Ny service  
I planförslaget möjliggörs för centrumverksamheter i bottenplan ut mot Norra 
vägen. Detta skapar möjligheter för att mindre verksamheter kan etableras vid 
ett av Kalmars mer trafikerade stråk. Om centrumverksamhet etableras påverkar 
detta p-talet och en separat avvägning får ske i samband med bygglov.  

 
Visionsbild av hörnet Norra vägen/Galggatan. 

 

Förändring av teknisk försörjning  
Inom planområdet finns en befintlig nätstation med tillhörande ledningar. Nyli-
gen genomfördes ledningsflyttar och sanering där flertalet av ledningarna flytta-
des ut i kringliggande gator, dock finns några kvar inne på fastigheten Tranan 4 
som tillhör nätstationen. De ledningar som finns kvar inne på fastigheten Tranan 
4 behöver i samband med exploateringen att flyttas ut i gata. För ekonomisk 
uppdelning se avsnitt Genomförande och konsekvenser.  

Hantering av hushållsavfall ska ske inom kvartersmarken och med bra tillgäng-
lighet för sopbil och boende. En lösning som visat sig vara yteffektiv och lätt 
tillgängligt är nedgrävd sophantering, vilket minimerar behovet av backning och 
liknande vid tömning av kärl på dessa platser. Miljöplatsernas kärl för hushålls-
avfall och brännbart avfall kan då tömmas av ett kranfordon från intilliggande 
gata. Antal miljöplatser som ska serva kvarteret ska samrådas med KSRR, men 
ska placeras i anslutning till gatorna inom området. Detaljerad placering på kvar-
tersmark får studeras i genomförandeskedet och samordnas med övrig byggnat-
ion och infrastruktur. Återvinningsstation finns cirka 150 meter nordöst om 
planområdet vid Hantverkaregatan. 
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Behov av åtgärd mot störning och risk  
Trafikbuller 
Planområdet berörs av trafikbuller från Norra vägen samt Galggatan. Beräknade 
trafikflöden för år 2040 redovisar ett flöde för Norra vägen med 13 600 ÅDT 
med en beräknad procent av 6 % tung trafik samt Galggatan 8000 ÅDT med 3 
% tung trafik. Bebyggelsen regleras genom bullerförordningen (2015:216 3§) där 
buller från spårtrafik och vägar inte bör överstiga 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
en bostadsbyggnads fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
För bostad om högst 35 kvadratmeter gäller istället att bullret inte bör överskrida 
65dBA ekvivalent ljudnivå vid fasaden. 

En bullerutredning har genomförts som visar en tänkbar exploatering av fastig-
heten, resultatet visar att gränsvärdet 60 dBA ekvivalent nivå överskrids utmed 
Norra vägen och delvis vid Galggatan (röd färg). Om ljudnivån överskrids går 
det att göra anpassningar enligt 4§ i bullerförordningen där minst hälften av bo-
stadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
(beige färg) inte överskrids vid fasaden samt att 70dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl.22.00 och 06.00 vid fasaden. 

 
Utsnitt ur bullerutredningen, Dygnsekvivalent ljudnivå samt ljudnivåer i beräkningspunkter. 

Bullerutredningen visar att ljudnivån inte överstiger 65 dBA ekvivalent nivå var-
vid mindre lägenheter kan placeras ut mot Norra vägen och Galggatan. Alterna-
tivt kan lägenheter över 35m² vara genomgående och minst hälften av bostads-
rummen placeras mot en tyst sida, då bullerutredningen även visar att 
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innergården klarar kraven om 55 dBA ekvivalent ljudnivå för tyst sida. Bullerut-
redningen visar även att det går att bebygga planområdet så att en skyddad ute-
plats kan ordnas (gul färg). Sammanfattningsvis visar bullerutredningen att det 
inte finns några hinder att bebygga fastigheten Tranan 4 med tänkt bebyggelse 
enligt planförslaget. Detaljplanen regleras med en utformningsbestämmelse vad 
gäller bostadsrummens placering mot ljuddämpad sida. I bestämmelsen används 
begrepp som bostadsrum vilket syftar till rum för daglig samvaro, utom kök, och 
rum för sömn. 

 
Utsnitt ur bullerutredningen, dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad. 

 

Ett kompletterande PM för buller har tagits fram i granskningsskedet där enbart 
de lägre gårdshusen har undersökts. Detta för att se om gårdshusen behöver 
villkoras med att den större skyddande bebyggelsen måste uppföras först. Resul-
tatet som finns bifogat planen visar att det inte föreligger någon problematik att 
klara gällande riktvärden för fasad men att det är viktigt att om en uteplats ska 
iordningställas måste den vara placerad väster om det södra gårdshuset, alterna-
tivt utföras med lokala skydd såsom plank eller liknande bullerdämpande funkt-
ion. Om den skyddande större bebyggelsen uppförs först eller samtidigt förelig-
ger det inget krav då uteplats kan placeras enligt riktlinjerna på större delar av 
fastigheten. 
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Utsnitt ur den kompletterande bullerutredningen, ekvivalent ljudnivå 2040. 

 

Dagvatten 
Planområdet som i huvudsak utgörs av fastigheten Tranan4 ligger inom befint-
ligt verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattnet leds via ledningar i marken 
till utloppet vid Lindöfjärden. Planområdet är i dagsläget helt hårdgjord med 
parkering, gator och bebyggelse. En dagvattenutredning har tagits fram till plan-
förslagets granskningsskede. Utredningen visar att i och med planförslaget kom-
mer mängden dagvatten från planområdet att minska genom att grönytor skapas 
som kan fördröja och infiltrera dagvatten. En omvandling av markanvändningen 
från bensinmack/verkstad till bostäder samt en sanering av de föroreningar som 
finns i marken bedöms bidra till att föroreningarna i dagvattnet minskar. Påver-
kan på recipienten S n Kalmarsund minskar enligt tabell nedan: 

 
Utsnitt ur dagvattenutredningen, tabell 5, beräknade mängder (Kg/år) 

Dagvattenutredningens rekommendation är att planen regleras med en reserve-
rad yta (n1) för fördröjning av dagvatten samt att Minst 10 % av yta där parkering 
kan anläggas skall vara infiltrerbar (b1) vilket i praktiken innebär att cirka 20 % 
behöver anläggas med gräs, grus eller permeabel beläggning.  
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Den större multifunktionella grönyta som är tänkt att delvis hantera dagvatten 
föreslås bli en så kallad torrdamm där infiltration kan ske men även möjlig yta 
att utjämna flöden. Vid merparten av tiden kan ytan användas av de boende för 
rekreation. Utredningen föreslår att ytan ska vara cirka 25x50 meter stor och ha 
ett minsta djup på 0,2 meter. Se principskiss nedan 

 
Utsnitt ur dagvattenutredningen, figur 8, Principskiss torrdamm.  

I de lägen av fastigheten där dagvatten inte kan ledas till den avsedda centrala 
ytan föreslås att mindre växtbäddar kan anläggas. Detta är inget som regleras i 
detaljplanen utan får studeras närmare i genomförandeskedet. En viktig aspekt 
med dagvattenhanteringen är att säkerställa de rinnvägar mellan bebyggelsen 
som kan behövas vid skyfall. Då bebyggelsen har släpp mellan byggnadskrop-
parna anses detta inte vara något problem att säkerställa i genomförandet. 

 
Utsnitt ur dagvattenutredningen, figur 7, Föreslagen dagvattenhantering 

Dagvattenutredningen konstaterar att då planområdet är relativt litet och är pla-
cerat uppströms i avrinningsområdet bedöms det som fördelaktigt att i 
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framtiden skapa möjligheter för att hantera dagvatten nedströms vid utloppet 
och på så sätt rena hela avrinningsområdet.  

Denna större åtgärd är inget planförslaget har rådighet över utan faller under 
huvudmannen för dagvattens ansvarsområde, Kalmar vatten AB. Utloppet vid 
Lindöfjärden ingår bland de prioriterade dagvattenutlopp där åtgärder för dag-
vattenrening ska utredas och genomföras inom den närmaste tvåårsperioden. 
För att detta ska vara möjligt behöver allmänplatsmark vid utloppet tillskapas 
samt erforderliga tillstånd för en reningsanläggning beviljas. 

Om detaljplanen genomförs kommer detta ha en positiv inverkan på miljökvali-
tetsnormen för vatten då både mängden dagvatten och föroreningarna från plan-
området minskar. 
I och med planförslaget sker en förbättring då ett tillskott av grönytor tillskapas 
som kan fördröja och infiltrera dagvatten. Detta regleras i plankartan med två 
bestämmelser där den ena reglerar en yta för möjlig fördröjning av dagvatten 
samt den andra andelen hårdgjord yta. Kalmar kommun har även en policy som 
ställer krav på oljeavskiljare vid mer än 50 parkeringsplatser.  

 

Risk 
Byggnation eller brännbart upplag inte får placeras inom fem meter från e-om-
rådet. Skyddsavståndet säkerställer även att boende inte utsätts för strålning från 
elektromagnetiska fält, Det är därför inte lämpligt att placera lekredskap eller 
liknande användning inom skyddsavståndet. 

En riskbedömning har genomförts i och med planområdets närhet till drivme-
delsstation. Bedömningen kommer fram till att avståndet till riskkällan samt ris-
knivåerna betraktas som acceptabla. Därav behövs inte några speciella planbe-
stämmelser eller riskreducerande åtgärder för byggnationen ur risksynpunkt. 

Skyddsrum 
Inom planområdet finns ett befintligt skyddsrum från 1950 som har en tillgäng-
lighet på 23 platser. Det föreligger inget krav att uppföra nya skyddsrum för 
tillkommande bebyggelse men det befintliga skyddsrummet ska finnas kvar om 
inte en ansökan om avveckling godkänns av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) 

 

Beskrivning av planbestämmelser  
Sammanvägt möjliggör planbestämmelserna för bebyggelse med i huvudsak bo-
stadsändamål med möjlighet till centrumändamål i bottenvåningen utmed Norra 
vägen, entrévåningen ska därför vara förhöjd. Bebyggelsen ska ha sadeltak och 
variera i höjd mellan 13–28 meter, vilket medger cirka 4-8 våningar. I mitten av 
planområdet avsetts yta för fördröjning av dagvatten samt möjlighet för rekreat-
ion för boende. Innan bostäder får börja byggas måste den förorenade marken 
saneras. På grund av bullersituationen regleras planen av lägenheter över 35m² 
ska vara genomgående. 
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Plankarta 

 

Allmän platsmark 

 Marken är avsedd för allmän gata 

 Marken är avsedd för gångbana 

 Marken är avsedd för cykelbana 

 

Kvartersmark 

 Marken är avsedd för bostadsändamål 

 Bostäder, Centrumändamål i bottenvåningen 

 Marken är avsedd för transformatorstation 
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Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
 

e1 Största byggnadsarea är angivet värde i m². Reglerar hur stort ”fotav-
tryck” bebyggelsen får ha inom angivet egenskapsområde. 

 Högsta byggnadshöjd är angivet i meter, reglerar hur hög en byggnad 
får vara upp till takfoten. 

 Endast komplementbyggnad får placeras. ”Plus mark” som reglerar 
att huvudbyggnad inte får finnas. Bara avsedd för kompletterande 
byggnadstyper och användning så som växthus, väderskyddad grill-
plats, cykelskjul, övernattningslägenhet och gemensamhetslokal. 

 Högsta nockhöjd är angivet i meter. Reglerar hur hög nockhöjd en 
byggnad får vara, där taket avses och eventuella uppstickande delar så 
som ventilation, antenner osv ej räknas med. 

 Entrévåning ska vara förhöjd jämfört med ovanliggande våningar. 
Om verksamheter ska kunna etableras i bottenvåningen krävs en för-
höjd entrévåning. Om bottenvåningen består av bostäder finns möj-
ligheten att placera lägenheterna något högre upp vilket skapar 
mindre insyn. 

 Portik eller släpp ska anordnas med en minsta bredd av 3 meter. Re-
glerar att bebyggelsen utmed norra vägen inte uppfattas som helt slu-
ten eller som en mur, samt säkerställer en visuell kontakt mellan in-
nergården och gatan. Kringliggande bebyggelse är friliggande vilket 
inte är lämpligt för ny bebyggelse med tanke på buller, bestämmelsen 
syftar till att bevara delar av den öppenhet som finns i närområdet. 

f3 Endast sadeltak på dominerande volymer inom egenskapsområdet, 
De högsta och största volymerna ska ha sadeltak, utkragande och 
lägre delar omfattas inte av bestämmelsen. 

f4 Översta våningen ska vara indragen, denna bestämmelse avser att 
minska den upplevda byggnadshöjden och gör även att bebyggelsen 
upplevs som slankare. Den uppnår även ytterligare en nivå av trapp-
ning av de olika byggnadsvolymerna och bidrar till anpassningen till 
kringliggande bebyggelse. 

f5 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot 
en ljuddämpad sida som har en ekvivalent ljudnivå om maximalt 55 
dBA ekvivalent ljudnivå (bestämmelsen gäller där 60d BA ekvivalent 
ljud nivå överskrids) Säkerställer att bebyggelsen klarar riktvärden 
från trafikbullerförordningen. 
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  Utfartsförbud. Reglerar vart körbar förbindelse tillåts. Detta för att 
hindra olämpliga korsningspunkter mot Norra vägen och Galggatan, 
även för att minska konfliktpunkterna med gång och cykel-bana. 

 Marken är avsedd för fördröjning av dagvatten. Enligt rekommendat-
ion från dagvattenutredningen. Dagvatten ska enligt kommunens po-
licy och tematiska tillägg i första hand fördröjas inom den egna fas-
tigheten. Denna bestämmelse säkerställer att plats finns för detta än-
damål samtidigt som friyta för boende säkerställs. 

b1 Endast 80 % av marken får hårdgöras. Enligt rekommendation från 
dagvattenutredningen.  

b2 Marken får inte hårdgöras, även detta för att säkerställa att marken 
blir lämplig för hantering av dagvatten enligt n1 

 Marken får ej förses med byggnad. Bestämmelsen säkerställer att be-
byggelsen inte hamnar för nära fastighetsgränsen och den allmänna 
gatan. Då avståndet varierar till fastighetsgränsen regleras marken 
med ”prickmark” istället för en placeringsbestämmelse. 

 Entrévåning ska ha en lägsta våningshöjd på minst 3,3 meter. Om 
verksamheter ska kunna etableras i bottenvåningen krävs en förhöjd 
våningshöjd. Om bottenvåningen består av bostäder finns möjlig-
heten att förhöja golvet vilket skapar mindre insyn till lägenheterna. 

v2 Enkelsidiga lägenheter mot Norra vägen och Galggatan ska vara 
mindre än 35m² Säkerställer att bebyggelsen klarar riktvärden från tra-
fikbullerförordningen. 

 Byggnadens användning ska vara bostäder över entrévåning. Reglerar 
att centrumändamål enbart kan etableras i bottenvåningen i och med 
att det enbart får vara bostäder över entrévåning.  

 

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden är 10 år från det att planen vunnit laga kraft.  

Startbesked får inte ges för bostäder förrän markföroreningar avhjälpts. Gäller 
inom all kvartersmark inom planområdet och säkerställer att befintliga markför-
oreningar avhjälps till naturvårdsverkets riktvärde KM innan bostäder får bygg-
gas. 

 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Reglerar all-
männa ledningars placering och innebär ett generellt byggnadsförbud. 
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Genomförande och konsekvenser 
Genomförandet av planförslaget innebär en förändring i den fysiska miljön och 
får konsekvenser både för området i stort men även för enskilda fastighetsägare. 
Den sammanvägda bedömning som gjorts i och med planbeskrivningen, bifo-
gade utredningar samt undersökningen redovisar att det inte uppstår några på-
tagliga negativa konsekvenser för någon berörd part eller annat särskilt intresse 
inom eller i närheten av planområdet. Planförslaget antas inte generera fler tra-
fikrörelser eller alstra mer buller än den pågående verksamheten som finns på 
platsen idag. I samband med detaljplanen kommer ett mindre markområde i 
norra delen om cirka 120m² att övergå från Tranan 4 till Malmen 2:2. Tillkom-
mande bebyggelsens placering och omfattning anses inte ha några negativa 
skuggningseffekter på kringliggande fastigheter. 

 

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

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

 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär 
att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden.  

 

Regler och tillstånd 
Plankartan regleras med villkor för startbesked: Startbesked får inte ges för bo-
städer förrän markföroreningar avhjälpts Denna bestämmelse gäller inom all 
kvartersmark inom planområdet och säkerställer att befintliga markföroreningar 
avhjälps till riktvärdet KM innan bostäder får byggas. Exploateringen belastas 
även med ett krav att det befintliga skyddsrummet behöver ersättas om inte an-
sökan om avveckling godkänns av MSB. 

 

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en exploatör/privat 
fastighetsägare om genomförandet av en detaljplan på mark som inte ägs av 
kommunen. Avtalet slår fast ansvar, utförande och kostnadsfördelning mellan 
kommunen och exploatören eller fastighetsägaren. 

Kvartersmarken inom planområdet ägs av Riksbyggen ekonomisk förening. 
Kommunens markinnehav omfattas endast av omkringliggande gator.  
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Exploatörerna står för de kostnader för åtgärder som är till nytta för eller krävs 
för att genomföra planen. Detta innefattar blanda annat: 

• flytt av ledningar från kvartersmark till allmän plats, 

• sanering av kvartersmark, samt 

• bekostande av lantmäteriförrättning(ar) 

 

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

Fastighetsregleringarna genomförs i första hand med överenskommelse om fas-
tighetsreglering mellan fastighetsägarna som grund. Detsamma gäller inrättande 
av eventuella gemensamhetsanläggningar. Ansökan om lantmäteriförrättning 
görs hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. 

Mark för allmän plats enligt detaljplanen har kommunen både rättighet och skyl-
dighet att lösa in, eftersom kommunen är huvudman för allmän plats inom plan-
området. Detta genomförs enklast genom att marken överförs genom fastighets-
reglering i en lantmäteriförrättning. I första hand tas besluten om fastighetsre-
glering med stöd av överenskommelse mellan kommunen och berörd markä-
gare. I överenskommelsen regleras även vilken ersättning som kommunen ska 
betala till fastighetsägaren, när det är aktuellt. Finns det ingen överenskommelse, 
beslutar lantmäterimyndigheten om marköverföring och ersättning enligt lagreg-
ler och praxis. Alternativet till lantmäteriförrättning är att inlösen enligt plan- 
och bygglagen beslutas efter en process i domstol. 

Kommunen bedömer att det inte krävs fastighetsindelningsbestämmelser för att 
kunna genomföra detaljplanen. Om behov uppstår, kan fastighetsindelningsbe-
stämmelser införas senare genom ändring av detaljplan. 
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Fastighetsbildning 
I tabellen på nästa sida framgår tillsammans med en karta vilka fastighetsrättsliga 
åtgärder detaljplanen medför för de berörda fastigheterna och ledningshavarna. 
Ungefärliga arealer för de beskrivna ytorna framgår av en särskild tabell. 

 

Fastighet Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Tranan 4 Från Tranan 4 ska område 1 överföras till Malmen 2:2. 

Nya ledningsrätter ska bildas för allmänna ledningar 
inom u-områden på Tranan 4 eller eventuella fastig-
heter som avstyckas från Tranan 4.. 

Fastigheten berörs av rättigheter, se under ”Befintliga 
rättigheter, Avtalsservitut”. 

Malmen 2:2 Till Malmen 2:2 ska område 1 överföras från Tranan 
4. 

Område med användning E kan avstyckas som en 
egen fastighet för teknisk anläggning eller upplåtas 
med ledningsrätt. 

Befintliga rättig-
heter, Avtalsservi-
tut 

 

08-IM1-82/7681.1 Elkablar. Belastar Tranan 4, till förmån för Kalmar 
Energi Elnät AB:s fastighet. Ska flyttas ut i gata, av-
talsservitutet bör därefter ändras/tas bort. 

Rättigheter 
som ska nybildas 

 

Ledningsrätter 
inom Tranan 4 

Ny ledningsrätt för starkströms ska bildas för Kalmar 
Energi Elnät AB inom u-område på Tranan 4 (u-om-
råde mot Norra vägen). 

Ny ledningsrätt för starkström ska bildas för Kalmar 
Energi Elnät AB:s ledningar inom u-område på Tra-
nan 4 (u-område mot Fridhemsgatan) 
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Karta som tillsammans med tabellen ovan visar detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser 

 

Figur nr Areal m2 (ca) Tillhör idag fastighet 
1 120 Tranan 4 

OBS! Arealuppgifterna är ungefärliga  
 

Gemensamhetsanläggning mm 
För gemensamma parkeringar och övriga anordningar kan gemensamhetsan-
läggningar behöva bildas om fler fastigheter bildas ur Tranan 4 och det uppstår 
gemensamma behov. 

 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
I samband med planarbetet har material och utredningar tagits fram som beskri-
ver markmiljön, buller, dagvatten samt risk. En fördjupad geoteknisk undersök-
ning, markmiljöundersökning samt kompletterande bullerutredning kan krävas i 
samband med bygglovet. Till antagandet ska en förprojektering och kostnadsbe-
räkning tas fram för en breddning av gång och cykelväg utmed Galggatan. 

Sannolikt är att exploateringen får ett överskott av massor varvid en särskild 
masshanteringsplan får tas fram i samband med genomförandet.  
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Tekniska anläggningar 
Flytt av ledningar 
Inom planområdet finns befintliga ledningar som behöver flyttas ut till allmän 
platsmark i gata.  

 

Ekonomiska frågor 
Kommunen bedömer att planen är ekonomiskt genomförbar. Ekonomiska kon-
sekvenser mellan exploatören och kommunen regleras i plankostnadsavtal samt 
exploateringsavtal (Se rubrik Exploateringsavtal). Ytterligare ekonomiska konse-
kvenser för kommunen som inte regleras i exploateringsavtalet är ökade drift 
och skötselkostnader för ny gång och cykelbana i norra delen av planområdet. 

 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och rättighetsha-
vare 
Exploatörens kostnader för detaljplanen regleras med särskilt plankostnadsavtal 
där kostnader för framtagande av planhandlingar och utredningar framgår. 

Övriga kostnader framgår av särskilt exploateringsavtal mellan kommunen och 
exploatören. Generellt ska exploatören bekosta de kostnader som exploate-
ringen aktualiserar, detta kan även innefatta åtgärder på allmänplats. 

 

Kostnader 
Exploatören får i och med planens genomförande kostnader för: 

 Flytt av ledningar från fastigheten Tranan 4 till gata. 

 Lantmäterikostnader. 

 Sanering av mark samt kostnader för eventuella överskottsmassor eller 
förorenade massor som behöver deponeras. 

 Kostnad för eventuell ny/ombyggnation av skyddsrum. 

 Anläggning av fördröjningsyta för dagvatten 

Intäkter 
Exploatören får intäkter för: 

 Försäljning av bostadsrätter eller hyresintäkter från uthyrning 

 Marköverlåtelser 

 

Planavgift 
Planavgift ska inte utgå vid bygglov, eftersom plankostnaden regleras i ett särskilt 
avtal. 
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Konsekvenser av planens genomförande 
Strategisk miljöbedömning  
När en plan upprättas eller ändras ska kommunen enligt Miljöbalken 6 kap 5 § 
genom en undersökning bedöma om planens genomförande kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. Om planens genomförande kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan, ska en strategisk miljöbedömning göras enligt Miljö-
balken 6 kap 3 § och 9 §. En miljökonsekvensbeskrivning skall då upprättas i 
enlighet med Miljöbalken 6 kap 11 §. 

 

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

 

Sociala konsekvenser 
I området Norrgårdsgärdet finns en blandning mellan hyreslägenheter, bostads-
rätter samt småhus. Planförslaget möjliggör för cirka 180 lägenheter i bostads-
rättsform vilket ökar möjligheten för fler att bo centralt i Kalmar. Planförslaget 
förväntas inte innebära någon större förändring vad gäller jämställdhet, demo-
grafi, inkomst eller ålder.  

Tillgänglighet och trygghet 
Planförslaget syftar till att förtäta en idag relativt otrygg plats varvid en förbätt-
ring i den upplevda tryggheten bör förbättras. Framtida boende i bebyggelsen 
skapar ett flöde av människor samt att bebyggelsen placeras utmed gatorna 
skapar en naturlig övervakning för de befintliga stråken i området. Tillgången till 
rekreation på allmän platsmark finns 100 meter bort i Gustafsbergsparken. 

Planförslaget regleras med att visuella släpp eller portiker ska finnas utmed Norra 
vägen vilket skapar en bra kontakt mellan den privata fastigheten och den all-
männa gatan. Tillgängligheten till området kommer fortsatt vara god då buss-
hållplats samt huvudcykelnät finns intill planområdet. 

 

Mark- och vattenförhållanden 
Sannolikt kommer en konsekvens av exploateringen genomförande att vara ett 
överskott av massor som delvis är förorenade och som därmed måste omhän-
dertas av en godkänd mottagare. När marken är sanerad kan startbesked ges för 
byggnation.  

De miljötekniska rapporterna ska delges till aktuell myndighet av den som äger 
eller brukar en fastighet enligt upplysningsskyldighet MB 10 kap 11§. Inför en 
sanering ska en anmälan om sanering inlämnas till tillsynsmyndigheten enligt 
miljöbalkens regler. 

En förbättring av markmiljön minskar även sannolikt belastningen av förore-
ningar för slutrecipienten. Om detaljplanen genomförs kommer detta ha en 
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positiv inverkan på miljökvalitetsnormen för vatten då både mängden dagvatten 
och föroreningarna från planområdet minskar. 

 

Natur och kultur 
En konsekvens för stadsbilden blir att bebyggelsen skapar en mer markerad kant 
mellan området Getingens mer spridda villabebyggelse och den tätare innersta-
den söder om Galggatan. Vid hörnet av Galggatan/Norra vägen skapar den 
högre bebyggelsen ett landmärke och en form av entré in till innerstaden. Ex-
ploateringen föranleder inga konsekvenser på befintlig fornlämning norr om 
planområdet. I och med planförslaget stärks områdets gröna karaktär i form av 
anläggande av grönytor, planteringar och träd. 

 

Bebyggelse 
Befintlig bebyggelse på fastigheten Tranan 4 rivs och ersätts med bostadsbygg-
nation. Befintligt skyddsrum ska ersättas eller avvecklas efter godkännande av 
MSB. Den befintliga nätstationen på Malmen 2:2 lämnas oförändrad. 

 

Tillgänglighet och infrastruktur 
Exploateringen aktualiserar inga större ändringar i infrastrukturen och innebär 
inga försämringar mot tidigare tillgänglighet. Ett ökat underlag kan stärka områ-
dets behov av huvudcykelnät och tillgång till kollektivtrafik. Parkering ska ske 
på den egna fastigheten och infarter får anordnas från Fridhemsgatan samt 
Oscar Wollins gata. 

Service 
Pågående markanvändning avvecklas och ersätts med främst bostäder. Möjlig-
heten till mindre verksamheter i bottenvåningen skapar en förutsättning att 
stadskärnan kan utökas. Ett ökat underlag med fler boende i området kan gynna 
lokala handlare och verksamheter. 

 

Teknisk försörjning  
Befintliga ledningar behöver i och med genomförandet flyttas från fastigheten 
Tranan 4 till allmänplatsmark i gata. Nya anslutningspunkter för vatten och av-
lopp, dagvatten kan behöva anläggas.  

 

Störning och risk 
Planområdet berörs av trafikbuller, ökad risk och markföroreningar, relevanta 
åtgärder och avvägningar har skett i planarbetet. Se avsnitt ”planförslag”.  
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Tidigare ställningstaganden 
Överkommunala beslut 
Riksintressen 
Planområdet berörs av Riksintresse Försvarsmakten - Område med särskilt be-
hov av hinderfrihet: Civil flygplats. Detta betyder vissa höjdrestriktioner gäller 
samt att samråd med Försvarsmakten ska ske. 

 

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

 

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

 

Vatten 
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitets-
normer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Vattenmyndigheterna 
beslutade i december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- 
och grundvatten. Målsättningen var att alla vattenförekomster skulle ha 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. Planområdet påverkar vattenförekomsten S n Kalmarsund. 
Vattenförekomsten ska uppnå God ekologisk status 2027 och God kemisk yt-
vattensstatus 2027. Enligt gällande statusklassning har vattenförekomsten Mått-
lig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljöproblemet bedöms 
främst vara övergödning samt förekomsten av de prioriterade ämnena brome-
rade difenyleter, kvicksilver och tributyltenn. Planen kan bidra till god kemisk 
vattenstatus genom att kvicksilver saneras från marken. 
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Översiktsplaner  
Översiktsplan Kalmar kommun 
Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan Unika Kalmar från 2013. 
Området finns med som en del av den utökade innerstaden där förtätning är 
möjlig inom hela området. Den del av Norra vägen som finns öster om planom-
rådet är utpekad som omgestaltad stadsgata (Streckad röd linje). 

 
Utsnitt ur gällande översiktsplan, orange färg: Innerstaden – Hela innerstaden är lämplig för 
förtätning framförallt med verksamheter och service i bottenvåningarna 

 

Tematiskt tillägg till översiktsplanen 
Planen berörs av VA-planen. 

Punkter för en hållbar dagvattenhantering enligt VA-planen. 

Angrip föroreningskällorna. Minska andelen hårdgjord yta vid exploatering uti-
från platsens förutsättningar. Öka andelen grönytor utifrån platsens förutsätt-
ningar för att skapa möjlighet för infiltration av dagvatten. Lokalt omhänderta-
gande av dagvatten där så är möjligt utifrån platsens förutsättningar. Eftersträva 
öppen dagvattenhantering samt rena dagvatten när det behövs.  

Då markförhållanden eller andra förutsättningar inte tillåter lokalt omhänderta-
gande av dagvatten eller öppen dagvattenhantering får dagvattnet avledas i trad-
itionella ledningar och vid behov renas på annan plats 
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Kommunala program och beslut i övrigt 
Utöver gällande planer i området finns en utvecklingsplan för delar av området 
från 2012-03-16 ”Erik Dahlbergs väg, Norra vägen – från trafikleder till stads-
gator” samt Norra vägen berörs av ”Stadsdelsutvecklingsprogram för del av 
Norrgårdsgärdet Del I, II, III” från 2005-06-22, reviderad 2006-02-01.  

Aktuell grönstrukturplan, antagen av KF 2010-09-29 pekar inte ut planområdet 
som värdefullt eller någon önskvärd utveckling. Det som nämns i planen är att 
kommunen bör verka för att minska de upplevda barriärerna som kringliggande 
gator utgör för att skapa bättre förutsättningar att ta sig till grannskapsparkerna.   

 

Lägsta färdiga golvhöjd 
I Samhällsbyggnadsnämnden fattades 2012-12-19 beslut om riktlinjen att lägsta 
färdiga golvhöjd för bostäder ska vara belägen minst 2,65 meter över nollplanet 
utifrån det nationella höjdsystemet RH2000  
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