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Inledning 

Planprogrammets bakgrund 

På senare år har det byggts bostäder och verksamheter inom området och plan-

lagd mark finns för ytterligare bostäder, besöksanläggning, verksamheter och 

hotell. Den nya bad- och friskvårdsanläggningen kommer ligga här. Norra vägen 

som passerar genom området binder ihop Lindsdal och E22 med övriga stads-

delar. Inom området och i närheten finns natur- och kulturmiljövärden som även 

är viktiga för rekreation och friluftsliv. 

Arbetet startade 2017 och 2018 kom uppdraget att ta fram ett planprogram med 

plats för 10 000 nya invånare inklusive offentlig service och utemiljöer samt 

områden för handel och kontor/verksamheter. Naturmark ska sparas för bland 

annat rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald. Längs Norra vägen 

planeras för prioriterad busstrafik och en ombyggnad av trafikplatsen vid E22 i 

samarbete med Trafikverket.  

Planprogrammets syfte 

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningar och slå fast planerings-

riktlinjer för utvecklingen av Snurrom. Planprogrammet ska underlätta påbörjade 

och framtida detaljplaner och dess genomförande, likväl som att skapa en grund 

för en dialog och förståelse om hur Kalmar kommun ämnar utveckla området 

Markägoförhållanden 

Marken ägs till övervägande del av Kalmar kommun med undantag av två 

fastigheter Kläckeberga 10:10 och Startmotorn 1 som ägs av privata fastig-

hetsägaren, Fastighets AB Sergeanten. 
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Läget 

Programområdet avgränsas främst av E22 och Runnehällsvägen i väster, 

Strängenäsvägen och Björkenäsvägen i söder, golfbanan och havet i öster och 

skogsområde i norr.  

I programområdet finns flera detaljplanelagda områden eller där bebyggelse är 

under uppförande.  

Stora delar av området utgörs av skogsmark med inslag av öppna gräspartier, men 

det förekommer även ruderatmark, dvs. mark där tidigare byggnation har stannat 

av och delvis används för upplag av schaktmassor och där vegetationen har 

kunnat växa fritt. 

Det finns två dagvattendammar intill skogen i sydost. 

 

Figur 1 Översiktskarta som visar planprogrammets läge i Kalmar kommun. 
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Miljökonsekvensbeskrivningens bakgrund och syfte 

Enligt 6 kap 3 § miljöbalken ska det göras en miljöbedömning av en plan eller ett 

program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Inom ramen för miljöbedömningen ska det upprättas en miljökonsekvens-

beskrivning (MKB).  

Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun har tagit fram en undersökning för 

planprogrammet (2020-09-29 reviderad 2022-03-15). Den samlade bedömningen 

är att förekomsten av skyddade arten sandödlan och behov av ombyggnation av 

trafikplats Kalmar norra samt förändring av landskapsbilden leder till kommunens 

bedömning att genomförandet av planprogrammet kan antas medföra en be-

tydande miljöpåverkan. Kommunen har även haft ett tidigt samråd med läns-

styrelsen 2020-10-06. 

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter och miljöhänsyn i 

utarbetandet av programmet för att främja hållbar utveckling. MKB:n är även en 

del i processen att värdera olika studerade alternativ och en grund för 

utformningen av det slutliga planförslaget. 

Avgränsning av MKB 

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att identifiera och beskriva de direkta 

och indirekta effekter det planerade planprogrammet kan medföra på:  

• Människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och 
kulturmiljö,  

• Hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,  

• Annan hushållning med material, råvaror och energi. 
 

Vidare är syftet att ge en samlad bedömning gällande människors hälsa och miljö 

samt att redogöra för åtgärder som ger en minskad miljöpåverkan.  

MKB:ns detaljeringsgrad styrs av programmets innehåll och detaljeringsgrad.  

MKB:n har avgränsats utifrån platsens förutsättningar, planens syfte och de 

väsentliga miljö- och riskfrågor som har identifierats. MKB:n föreslås omfatta 

följande frågor: 

• Landskapsbild 

• Naturmiljö 

• Kulturmiljö 

• Rekreation och friluftsliv 

• Jordbruksmark som naturresurs 

• Vattenmiljö - dagvatten 
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• Trafik och buller 

Motiveringen till avgränsningen till ovanstående punkter är att dessa miljöaspekter 

bedöms vara relevanta med hänsyn till platsens förutsättningar och den planerade 

exploateringen.  

Utöver föreslagen avgränsning för miljöaspekter föreslås MKB:n också behandla 

hur genomförandet av programmet inverkar på relevanta miljökvalitetsmål och 

miljökvalitetsnormer samt en avstämning mot bland annat riksintressen och 

skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken. I den samlade bedömningen 

redovisas också eventuella kumulativa effekter och målkonflikter, som kan följa 

vid ett genomförande av planprogrammets förslag tillsammans med andra 

pågående eller planerade ändringar av mark- och vattenanvändning. 

För varje sakområde görs följande bedömning i den samlade bedömningen: 

• Graden av miljökonsekvens 

• Konsekvensens geografiska omfattning 

Graden av konsekvens och konsekvensens geografiska omfattning markeras med 

färg enligt följande skala där exempelvis grönt betyder små konsekvenser eller 

mindre/lokal betydelse.  

Grad av konsekvens för miljöaspekt 

Mycket stora 

konsekvenser 
Stora  

konsekvenser 
Måttliga  

konsekvenser 
Små 

konsekvenser 
  Positiva  

  konsekvenser 

 

Konsekvensens geografiska omfattning 

Nationell påverkan Regional betydelse Kommunal 

betydelse 

Mindre/lokal betydelse 
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Tidsmässig avgränsning 

Framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen och planprogrammet sker 

parallellt. Miljökonsekvensbeskrivningen och planprogrammet kan därför behöva 

kompletteras/justeras vartefter det fortsatta arbetet med planprogrammet 

fortskrider.  

Detaljeringsgrad vid bedömning 

Huruvida miljökonsekvenserna vid ett genomförande av planprogrammet är 

betydande är till viss del en tolkningsfråga, eftersom olika genomföranden är 

tänkbara inom planprogrammets ramar.  

Geografisk avgränsning 

Ett genomförande av programförslaget kan medföra konsekvenser inte endast 

inom avgränsningen av planprogrammets yta utan även utanför och MKB:n 

omfattar även dessa konsekvenser i förekommande fall.  

Redovisning av alternativ 

Ett nollalternativ beskrivs kortfattat. Bedömning av konsekvenser för det så 

kallade nollalternativet speglar den troliga utvecklingen om planprogrammet inte 

godkänns.  
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Befintlig markanvändning 

Befintlig markanvändning inom programområdet kan i huvudsak delas in i 

följande kategorier som redovisas i figuren nedan.  

• Bebyggelse 

• Mark för industriändamål, i nuläget ruderatmark med plats för upplag. 

• Jordbruksmark och gräsytor inom planlagt område. 

• Annan öppen mark. 

• Skog 

• Vatten 

 

Figur 2 Avgränsning och schematisk markanvändning inom programområdet i nuläget.  
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Planprogram - ”Snurrom, den moderna friluftsstaden"  

Kommunen skriver att mötet mellan natur och stad, friluftsliv och vardagsliv är de 

unika kombinationerna som tillsammans skapar den moderna friluftsstaden. I 

friluftsstaden har invånarna nära till rekreation, sport och natur, såväl som mötes-

platser, service, handel och arbetsplatser. Stadsdelen är en attraktiv plats för både 

invånare och besökare att bo, leva och mötas i.  

Friluftsstaden erbjuder ett rikt utbud av olika bostadsformer och storlekar i gröna 

miljöer. Avstånden mellan målpunkter upplevs korta och det är enkelt att förflytta 

sig med hållbara transportval både inom och utanför stadsdelen. Hållbarhet 

genomsyrar stadsdelen och syns både genom klimatsmarta materialval, stads-

odlingar och genomtänka grönytor som både ger ett gott mikroklimat och 

hanterar dagvatten.   

  

Orange yta Stadsmässig bebyggelse/urban bebyggelse 3-5 våningar 

Beige yta Blandad bebyggelse 1-3 våningar 

Brun yta Handel bland annat 

Mörkgrön yta Park 

Ljusgrön yta Natur 

 

Figur 3 Planprogrammets struktur. 



  
 2022-05-10 
 
 
 

 8 

Alternativ 

Nollalternativ  

Nollalternativet innebär den sannolika utvecklingen av området om det aktuella 

planprogramförslaget inte antas och realiseras.  

Nollalternativet innebär att området i närtid inte kommer att exploateras utan den 

pågående markanvändningen fortsätter, vilket är positivt för natur- och kultur-

miljövärden samt landskapsbilden väster om Norra vägen. Nollalternativet är 

däremot negativt för landskapsbilden om den större fastigheten med upplag 

centralt inom området inte förändras/utvecklas.  

Nollalternativet är positivt för kulturmiljön eftersom eventuella berörda 

fornlämningar kan behållas och kulturlandskapet vid Krafslösa malm behålls 

intakt.  

Förslaget till planprogram bedöms som både positivt och negativt för rekreation 

och friluftsliv jämfört med nollalternativet. Positivt är att ett ökat underlag kan 

medföra förbättringar vad gäller anläggningar. Negativt är att en ökad exploatering 

medför sämre tillgång till befintliga grönområden inom området för de som redan 

bor inom området. 

Nollalternativet är i huvudsak positivt vad gäller påverkan på vattenmiljön genom 

att dagvattenmängderna inte ökar men negativt genom att tillförseln av gödande 

ämnen fortsätter när jorden brukas och jorden gödslas. 

Planprogrammet bedöms som mer positivt än nollalternativet med hänsyn till att 

underlaget för kollektivtrafik ökar. Planprogrammet innebär ökade trafikmängder 

och därmed ett behov av att på sikt bygga om trafikplatsen. 

Även om inte planprogrammet godkänns kommer troligtvis området bebyggas 

eftersom det finns med i översiktsplanen och fler bostäder behövs i Kalmar.  

Att ta fram ett planprogram som underlag för arbetet med detaljplaner inom 

området ger bättre förutsättningar för en god och ändamålsenlig utveckling av 

området. 

Alternativ exploatering 

Arbetet med planprogrammet har föregåtts av förvaltningsövergripande arbete 

med workshops för att fånga in olika synpunkter och idéer och under arbetets 

gång har ett flertal versioner av områdets struktur tagits fram. Under arbetets gång 

har olika alternativ för den nya huvudgatan genom området studerats. Den slutliga 

sträckningen har valts för att få ett sammanhängande rekreationsområde. Olika 

alternativ med hänsyn till sandödlor har också studerats. På grund av detta har 
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inte något alternativ till planprogrammet bedömts i MKB:n men ett tänkbart 

alternativ är en mindre exploateringsgrad inom samma område. En lägre exploa-

teringsgrad skulle ge mindre påverkan på miljön över lag men samtidigt är en tät 

bebyggelse hållbar genom att resurser används effektiv.  

Alternativ sträckning för huvudstråk 

Under programskedet har olika alternativ för placeringen av det nya huvudstråket 

från Vänskapens väg och den nya skolan studerats tillsammans med placeringen 

av ny bebyggelse. Förutsättningarna som främst påverkar placeringen är de höga 

naturvärden som finns främst i öster och söder, samt sandödlans livsmiljöer. 

Utöver Alternativ A (huvudalternativet) som visas i strukturplanen, figur 3, finns 

två alternativa placeringar av huvudstråket mellan Vänskapens väg och Värsnäs-

vägen (Alternativ B och Alternativ C). En översiktlig jämförelse av alternativ för 

huvudstråken redovisas nedan. Huvudalternativet (Alternativ A) bedöms som 

mest fördelaktigt ut miljösynpunkt. 

Alternativ A  

Det alternativ som presenteras i programförslaget är en central placering av 

huvudstråket, vilket gör att det är möjligt att placera bebyggelse på båda sidor av 

stråket på nästan hela sträckan.  

 

 Figur 4 Alternativ A för huvudstråket (huvudalternativ) 
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Alternativ B  

Detta alternativ innebär att huvudstråket från Vänskapens väg placeras strax öster 

om fastigheten Kläckeberga 10:10. Vid denna placering avgränsar huvudstråket 

naturen och parkmiljön i öster. Huvudstråket kan då upplevas som en barriär 

mellan bebyggelsen och parken, vilket kräver en väl avvägd utformning och 

placering av passager för att överbygga barriärkänslan och nå friluftsstadens 

målbild om närheten till naturen. En ny rondell behövs där huvudstråket ansluter 

mot Värsnäsvägen. 

 

 Figur 5 Alternativ B för huvudstråket. 

 

Alternativ C 

Ett ytterligare alternativ innebär att huvudstråket från Vänskapens väg ansluter 

mot Breda vägen och vidare i ett västligt läge mot Värsnäsvägen.  
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Figur 6 Alternativ C för huvudstråket. 

Jämförelse mellan alternativ för huvudstråk 

Ett + i tabellen är positivt medan ett – är negativt.  

Aspekt som skiljer sig mellan alternativen A B C 

Påverkan på sandödlan. + - +/- 

Påverkan på naturmiljön och på parkmark. + - - 

Kontakt mellan bostäder och natur. + - +/- 

Utbyggnad/ombyggnad av gator och rondeller. + - - 

Förutsättningar för kollektivtrafik längs huvudstråket. + + - 

Risk för smittrafik genom området. + +/- - 

Ingen genomfartstrafik längs Breda vägen. + + - 

Bullerstörningar + + - 

Möjlighet att placera service och mötesplatser längs hela 
huvudstråket. Möjlighet till samspel mellan arkitektur och väg. 

+ - - 

Privat markägare för en del av sträckan. - + + 

Ledningsstråk sammanfaller med ny vägdragning. - + + 
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Förutsättningar, konsekvenser och bedömning  

Riksintressen och planer 

Planprogrammet redovisar planeringsunderlag som exempelvis riksintressen och 

planer som geografiskt sett berör området som planprogrammet omfattar. I 

efterföljande avsnitt redovisas endast de planeringsunderlag som bedömts som 

relevanta för konsekvensbedömningen. 

Riksintressen 

Kommunikationer enligt 3 kap 8 och 9 §§ miljöbalken - flyget 

Kalmar Öland Airport är riksintresse för civilt och militärt flyg och planprogram-

området berörs av kravet på höjdbegränsning kring flygplatsen. Detta innebär att 

samråd måste ske med luftfartsverket om höga byggnader eller anläggningar 

planeras inom området. Hinderfrihetsytan för planprogramområdet är inom 

höjdzonen+50,3 meter över havet.  

 

Bedömning 

Den föreslagna exploateringen bedöms inte påverka riksintresset för civilt och 

militärt flyg eftersom några höga byggnader eller anläggningar inte planeras inom 

planprogramområdet.  

Kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken – E22 

E22 som gränsar till planprogramområdet i väster är riksintresse för kommu-

nikationer. Planprogramområdet berör riksintresset genom att en del av 

trafikplatsen Kalmar Norra ingår i området och genom att den föreslagna 

exploateringen i Snurromområdet innebär en ansenlig ökning av trafiken i 

trafikplatsen. Som underlag till arbetet med planprogrammet finns Åtgärdsvalsstudie 

Kalmar Snurrom, Afry 2021-04-26, som bland annat handlar om vilka åtgärder som 

krävs för trafikplats Kalmar Norra på grund av exploateringen inom planprogram-

området och generell ökning av trafikflöden inom Kalmar tätort.  

Bedömning 

Åtgärdsvalsstudien som tagits fram av Afry bedöms vara ett bra underlag för hur 

den förväntade trafikökningen ska kunna hanteras i anslutning till E22. Om 

rekommendationerna i studien beaktas bedöms inte den föreslagna exploateringen 

inom planprogramområdet påverka riksintresset för E22 på ett negativt sätt utan 

snarare på ett positivt sätt genom att åtgärder föreslås som gynnar resande med 

kollektivtrafik och ökad säkerhet i trafikplatsen. 
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Strandskydd 

Planprogramområdet berörs inte av strandskydd. 

 

Översiktsplan  

Gällande översiktsplan är Översiktsplan för Kalmar kommunfullmäktige 17 juni 2013. 

Arbete pågår med en ny översiktsplan som varit ute på samråd och planeras ställas 

ut för granskning våren 2022. 

Bedömning 

Förslaget till planprogram bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och 

med samrådsversionen för den nya översiktsplanen.  

Gällande detaljplaner 

Detaljplaner finns för en stor del av området men saknas för naturområdena i den 

sydöstra delen. För en del av planerna finns önskemål om att göra ändringar eller 

ta fram nya detaljplaner.  
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Landskapsbild 

Inom planprogramområdet finns några olika landskapsrum. Norra vägen delar 

upp området i två delar. Översiktligt kan landskapet delas in i följande områden 

med egna karaktärer: Vid E22, Krafslösa malm, Industrifastigheten och Skogen. 

Vid E22  

I den norra delen består landskapet här av skogsmark kring trafikplatsen och i 

söder av ett jordbrukslandskap. I norr finns stora industribyggnader nära 

trafikplatsen. Åkermarken inom planprogramområdet brukas inte längre utan 

består av öppen gräsmark. 

 

Figur 7 Landskapet söder om Chokladvägen vid E22. 

Utbyggnad enligt planprogrammet 

Intill E22 föreslås handel och kontor samt verksamheter med anknytning till 

resetrafik. Bebyggelsen blir troligtvis storskalig.  

Bedömning 

Den nya bebyggelsen kommer ansluta till industrierna nordost om planprogram-

området och den storskaliga miljön som en motorväg och trafikplats är. 

I den södra delen är det ett öppet odlingslandskap på båda sidor om E22 och det 

är positivt för landskapsbilden att odlingslandskapet behålls öster om motorvägen. 

Odlingslandskapet kring Kläckeberga, som ligger utanför planprogramområdet,  
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är riksintresse för kulturmiljön. I höjd med Krafslösavägen tangerar riksintresse-

området E22 medan det är ett avstånd mellan riksintresseområdet och E22 norr 

om Krafslösavägen. 

Krafslösa malm 

Öster och väster om Runnehällsvägen finns småskalig bebyggelse och ett öppet 

odlingslandskap. Stenmurar och trädridåer längs med ägogränser ger karaktär åt 

landskapet. En trädridå, på en del av sträckan, skärmar av landskapet mot Norra 

vägen som har en annan karaktär. Krafslösa har ett högt kulturhistoriskt värde 

och här finns ett kulturreservat runt Holländarkvarnen. Kulturreservatet ligger 

utanför planprogramområdet och berörs inte.  

 

Figur 8 Landskapet öster om Runnehällsvägen. 

Utbyggnad enligt planprogrammet 

Småskalig bebyggelse föreslås på jordbruksmarken mellan Runehållsvägen och 

Norra vägen. Hänsyn ska tas till stenmurarna och lokalgatorna förslås följa 

fastighetsgränsernas orientering i östvästlig riktning. 

Bedömning 

Det är positivt att hänsyn tas till stenmurar och trädridåer samt att bebyggelsen 

blir småskalig. Det är däremot negativt att åkermarken öster om Runnehällsvägen 

exploateras eftersom odlingslandskapet är en viktig del i det höga kulturhistoriska 

värdet för Krafslösa malm. Rekommendationerna i den kulturhistoriska 
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utredningen bör följas för att inte det kulturhistoriska värdet ska påverkas 

negativt. Se även under Kulturmiljö. 

Industrifastigheten  

Området används som upplag och parkering i nuläget. Inom området finns två 

jätteekar. I norr gränsar området till ett relativt storskaligt bostadsområde och i 

sydväst finns ett bostadsområde med blandad bebyggelse. 

 

Figur 9 Industrifastigheten 

Utbyggnad enligt planprogrammet  

För industrifastigheten föreslås offentliga lokaler, bostäder, mötesplatser och 

mindre grönområden. Längs med Norra vägen och längs med den nya huvud-

gatan föreslås högre bebyggelse 

Bedömning 

Det är positivt för landskapsbilden att industrifastigheten bebyggs och högre hus 

bedöms som lämpligt i anslutning till de större vägarna som Norra vägen och den 

nya huvudgatan.  
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Skogen  

I sydöstra delen finns ett skogsområde. I väster ansluter skogen mot bebyggelsen 

vid Breda vägen och Vimpeltorpet och i söder mot Nygård, Vilan, Strängenä-

svägen, Björkenäsvägen samt förskolan Ljusglimten. Öster om skogen finns 

golfbanan och dagvattendammar. Inom området finns historiska stigar/vägar och 

stenmurar som ger karaktär. Längs med Strängenäsvägen finns både äldre 

småskalig bebyggelse och bebyggelse från 1990-talet.  

 

Figur 10 Rest av stenmur/odlingsröse i skogen. 

Utbyggnad enligt planprogrammet 

Inom skogsområdet förslås högre bebyggelse längs med den nya huvudvägen och 

lägre bebyggelse längs med lokalgatorna och mot den del av skogen som sparas 

för rekreation och för dess naturvärden. Bebyggelsen längs med Strängenäsvägen 

föreslås bli småskalig. 

Bedömning 

Det är positivt att skog sparas mellan bostadsområden. Det är även positivt att 

historiska vägar och stenmurar sparas samt om gröna stråk sparas som binder 

ihop skogsområdet med golfbanan, skogen norr om planprogramområdet samt 

Krafslösavägen väster om Norra vägen. Exploateringen i skogen påverkar 

upplevelsen av skogslandskapet negativt men är ofrånkomligt om området ska 

kunna bebyggas. Vid detaljplanering av området finns möjlighet att spara träd och 

naturmark mellan husen vilket kan bidra till en skoglig karaktär av området. 
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Bedömning 

Sammantaget bedöms exploateringen för Krafslösa malm som negativt för 

landskapsbilden och kulturmiljön eftersom den i vissa delar inte följer 

rekommendationerna i den kulturhistoriska utredningen för Krafslösa malm.  

Följande rekommendationer i den kulturhistoriska utredningen följs inte fullt ut 

eller behöver tas särskild hänsyn till i det fortsatta arbetet: 

o Odlingsmarken i direkt anslutning till Krafslösa malm bör bevaras i en 

utsträckning som även i framtiden möjliggör upplevelse av och förståelse 

för kulturlandskapets utveckling och historia. Till läsbarheten hör den 

smala skiftesindelningen, stengärden och vegetationsridåer men även den 

till synes obebyggda horisontlinjen. Ny bebyggelse längs Norra vägen bör 

därför så långt som möjligt skylas av vegetation.  

o Ny bebyggelse i direkt anslutning till Runnehällsvägen bör i första hand 

förläggas till redan bebyggda områden söder om Krafslösavägen.  

För övriga delar av planprogrammet bedöms tillräcklig hänsyn tagits till 

landskapsbilden trots att planeringen inte föregåtts av någon dokumenterad 

landskapsanalys. 
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Naturmiljö 

Det saknas skyddad natur i form av exempelvis naturreservat eller Natura 2000-

områden inom planprogramområdet. En nyckelbiotop finns utpekad av Skogs-

styrelsen. I kommunens grönstrukturplan Grönstrukturen i Kalmar, finns värdefulla 

naturområden beskrivna som ligger inom planprogrammrådet och dessa redovisas 

i detta kapitel eller i kapitlet Rekreation och Friluftsliv, beroende på områdets karak-

tär. Längre ner redovisas naturvärdesinventering och artskyddsutredning för sand-

ödlor som underlag till arbetet med planprogrammet. 

Exploateringsområdets utveckling 

Snurromområdet har förändrats kraftigt under de senaste 60 åren enligt de 

flygfoton som finns tillgängliga via lantmäteriet och kommunen. Runt 1960 

dominerades området av barrskog och åkermark. 1975 hade en hel del barrskog 

avverkats och senare tillkom Nordchoklads/Candelias lager, en sporthall och en 

fotbollsplan. På kommunens flygfoto från 2005 syns att dessa anläggningar till 

stor del omges av lövskog, till stor del ek. När Fanerdunprojektet strax därefter 

drog i gång avverkades stora ytor med både lövskog och barrskog. Under 

Fanerduntiden påverkades alltså tidigare naturvärden, bland annat ekskog, negativt 

och efter Fanerduntiden skapades istället en stor ruderatmark som visade sig ha 

värden för bland annat sandödla. Marken växer nu igen med framför allt tall och 

om den lämnas åt sitt öde kommer den med tiden att övergå till skog. Arter som 

behöver öppen mark kommer då att missgynnas, medan skogliga naturvärden på 

lång sikt kan utvecklas. 

Grönstrukturen i Kalmar – planeringsunderlag från 2010 

Områden med höga naturvärden och områden av betydelse för biologisk mång-

fald beskrivs i rapporten Grönstruktur i Kalmar (KF 2010, § 155). Kärnområdet 

Skogsområde norr om Vimpeltorpet, sträckte sig tidigare från Lindsdal in mot 

Norrliden. När grönstrukturplanen togs fram 2010 fanns redan planer på att 

exploatera delar av detta skogsområde men eftersom planerna låg långt fram i 

tiden ansågs att området borde betraktas som ett kärnområde. I nuläget har delar 

av området bebyggts.  

I rapporten redovisas även Utveckling av särskilt värdefulla naturområden. Ett särskilt 

värdefullt område berörs av planprogrammets exploatering, se figuren nedan. För 

detta område anges att en utveckling är önskvärd av ett bostadsnära naturområde 

kring övergripande grönstråk (se även under Rekreation och friluftsliv). Övergripande 

grönstråk redovisas med mörkgrön streckad linje. De grönstråk som berörs är de 

som sammanfaller med den nya huvudvägen genom området och exploateringen 

centralt inom området och kring huvudvägen.  
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Figur 11 Särskilt värdefulla naturområden inom planprogramområdet.  

Naturvärdesinventering (NVI 2017) 

En NVI gjordes för området norr om Värsnäsvägen och öster om Norra vägen av 

Ekologa. Inom inventeringsområdet identifierades två naturvärdesobjekt 

(punkter) med klass 3 (påtagligt naturvärde). Naturvärdesobjekten består av 4 

respektive 6 små plantor med plattlummer sittandes på vägrenen mot asfaltsvägen  

Naturvärdesinventering (NVI) 

En NVI har gjorts för en del av planprogramområdet, Naturvärdesinventering vid 

Snurrom Kalmar kommun inför planprogramarbete; Calluna 2020-09-25. NVI:n har 

utförts enligt bedömningsgrunder svensk standard SS199000: 2014. NVI fältnivå, 

detaljeringsgrad medel och tillägg Värdeelement har ingått. Följande naturvärdes-

klasser har använts.  

Naturvärdesklass 1:  högst naturvärde 

Naturvärdesklass 2: högt naturvärde 

Naturvärdesklass 3: påtagligt naturvärde 

Naturvärdesklass 4: visst naturvärde  

I figuren nedan visas inventeringsområdet. Naturen i inventeringsområdet består i 

huvudsak av torr ruderatmark i nord och nordväst. I öster dominerar produk-

tionsskog och i de centrala delarna av området finns lundliknande miljöer med 

hassel och ek samt lövskog med inslag av barrträd. Det förekommer också äldre 

igenväxta betesmarker med stenmurar.  
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Figur 12 Avgränsning av området som har naturvärdesinventerats. 

I figuren nedan visas resultatet från naturvärdesinventeringen, utpekad värdefull 

natur enligt länsstyrelsens webb-GIS och Callunas trädinventering tillsammans 

med planprogramområdet.  

 



  
 2022-05-10 
 
 
 

 22 

 

Figur 13 Utpekad värdefull natur, naturvärdesinventeing samt inventerade träd inom 
planprogramområdet. Källa: lst webb-GIS, Kalmar komun och Calluna. 

Vid inventeringen avgränsades totalt elva naturvärdesobjekt (totalt 18,5 ha av 

inventeringsområdets 70 ha). Av dessa objekt fanns ett med högt naturvärde 

(naturvärdesklass 2) och nio med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). Även 

ett objekt med visst naturvärde (naturvärdesklass 4) avgränsades.  

I figuren nedan visas de identifierade naturvärdesobjekten inom inventerings-

området.  
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Figur 14 Naturvärdesobjekt 

Nedan redovisas information om identifierade naturvärdesobjekt. 

Nr Typ av områden Klass Naturvårdsarter 

1 Skog och träd 2 Lönnlav, skuggorangelav, blekticka (NT). 

2 Igenväxningsmark 3 Huggorm, skogsödla, gullklöver (NT), gulmåra,  
blåmunkar, stenskvätta, törnskata, svingelgräsfjäril. 

3 Igenväxningsmark 3 Sandödla (VU), gullklöver (NT), bålgeting. 

4 Skog och träd 3 Blåsippa 

5 Skog och träd 3 Rävticka och stor blåklocka. 

6 Skog och träd 3 Inga påträffade naturvårdsarter. 

7 Skog och träd 3 Inga påträffade naturvårdsarter. 

8 Skog och träd 3 Inga påträffade naturvårdsarter. 

9 Antropogen  
limnisk miljö 

3 Inga påträffade naturvårdsarter. 

10 Skog och träd 3 Inga påträffade naturvårdsarter. 

11 Skog och träd 3 Inga påträffade naturvårdsarter. 
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Värdeelement 

Totalt registrerades 201 värdeelement under inventeringen, varav merparten 

utgjordes av naturvärdesträd. Vidare identifierades bland annat flera sand- och 

jordblottor, sand- och grushögar samt sten- och tegelmurar. Se vidare i Callunas 

rapport där de identifierade värdeelementen redovisas. 

Callunas sammanfattning av resultatet från NVI:n 

Vid Callunas inventering noterades 18 naturvårdsarter, det vill säga arter som 

indikerar att området har ett naturvärde, att området har förutsättningar att vara 

artrikt eller som i sig själv har särskild betydelse för biologisk mångfald. Genom 

nedladdade fynduppgifter från Artdataportalen tillkom ytterligare fyra naturvårds-

arter i området. Totalt ger detta 22 konstaterade naturvårdsarter för inventerings-

området (fler naturvårdsarter än de som påträffats kan dock alltid finnas i 

området). Bland de påträffade naturvårdsarterna finns bland annat sandödla, 

törnskata och huggorm, vilka är arter som trivs i öppna miljöer med lågvuxen 

vegetation och buskar samt i områden med blottad mark.  

Callunas inventering och tidigare fynduppgifter från området visar på förekomst 

av nio skyddade arter enligt artskyddsförordningen (2007:845). Av dessa är fem 

fågelarter prioriterade utifrån Naturvårdsverkets rekommendation.  

De högsta naturvärdena i inventeringsområdet består av två jätteekar med en 

stamdiameter på cirka 150 cm. Ekarna växer intill ruderatmarksområdet i den 

nordvästra delen av inventeringsområdet. Objektet bedömdes ha högt naturvärde 

och tilldelades naturvärdesklass 2.  

Vidare har lämpliga livsmiljöer för sandödla och större vattensalamander 

inventerats. Huvuddelen av livsmiljöerna för sandödla avgränsades inom de norra 

och nordvästra delarna samt i den södra delen av inventeringsområdet. En möjlig 

livsmiljö för större vattensalamander identifierades i och kring dagvatten-

dammarna, i den östra delen av inventeringsområdet. 

Callunas rekommendationer 

Callunas naturvärdesinventering innehåller rekommendationer för skyddade arter 

och för skyddade områden. Det finns även rekommendationer som handlar om 

skydds- och kompensationsåtgärder samt gällande behov av ytterligare inven-

teringar. Se vidare i Callunas utredning. 

Utbyggnad enligt planprogrammet 

De föreslagna exploateringsområdena påverkar klassade naturvärdesobjekt 

nummer 1, 2, 3. Objekt nummer 4 berörs inte av exploateringen. Objekt 5, 6, 7, 8, 

10 och 11 ligger inom naturområden som planeras för rekreation och naturmark 

och objekt nummer 9 berörs av område för dagvattenhantering.  
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 Artskyddsutredning av sandödla 

Som underlag till arbetet med planprogrammet har en artskyddsutredning och en 

fördjupad inventering av sandödla tagits fram, Artskyddsutredning av sandödla 

Planprogram Snurrom, Kalmar kommun, Calluna 2021-08-31.  

Planprogramområdet hyser en viss variation av miljöer. Det förekommer öppna 

områden som kan utgöra födosöksmiljöer för arten, äggläggningsplatser, 

viloplatser och potentiella äggläggningsplatser liksom goda övervintringsplatser. I 

figuren nedan visas de livsmiljöer som har identifierats vid inventeringen 2021. 

 

Figur 15 Livsmiljöer i utredningsområdet, inventering 2021. 
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I figuren nedan visas de individer av sandödla som påträffats vid inventeringen 
2021. 

 
Figur 16 Individer påträffade i utbredningsområdet, inventering 2021. 

 

Callunas bedömning är att en eventuell exploatering kan medföra stor påverkan 

på sandödla. Om inga åtgärder vidtas som säkerställer ökad kvalitet på livsmiljö 

utanför områden som bebyggs och avskärmning av exploateringsområdet och 

eventuellt flytt av djur är bedömningen att en exploatering i området innebär en 

stor risk för påverkan på den lokala populationen. Om skyddsåtgärder genomförs 

bedöms risken för påverkan på den lokala populationen vara försumbar. Med de 

föreslagna åtgärderna är bedömningen att risken minskar för utlösande av förbud 

enligt artskyddsförordningen. 

Skyddsåtgärder syftar till att skapa en kontinuerlig ekologisk funktion för den 

lokala population som finns. Detta bör göras i närområdet, men även på lite större 

avstånd så att spridning/flytt kan ske till nya lämpliga områden som inte kommer 

att bebyggas. 

Närområdet till den nya bebyggelsen kommer att påverkas av störning som inte är 

gynnsam för arten, det kan vara skötsel av tomt- och naturmark, hundar och 

katter som stör eller dödar arten eller användning av park- och naturmark som 

utgör en risk för arten (till exempel terrängcykling). 
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I nedanstående figur visas förslag på ytor som kan iordningställas till livsmiljöer, 

det vill säga förslag på skyddsåtgärder. 

 
Figur 17 Förslag på ytor som kan iordningsställas till livsmiljöer (föreslagna 

skyddsåtgärder). 

Callunas bedömning 

Calluna skriver i sin artskyddsutredning att sammantaget bedöms cirka 16 hektar 

lämpligt habitat för sandödla att ianspråktas, inklusive äggläggningsplatser, över-

vintringsmiljöer och jaktmarker. I närområdet finns mark som är tillgänglig för 

skyddsåtgärder och som bedöms lämplig att utföra förbättringar inom. Det 

omfattar delar av skogen vid Björnökärr, kraftledningsgatorna öster om plan-

området, golfbanan och Värsnäs naturreservat. Åtgärder som föreslås är att ta 

bort träd och buskar, markberedning för att få fram substrat för äggläggning med 

mera. Om föreslagna skyddsåtgärder genomförs bedöms ianspråktagandet av 

livsmiljöer för sandödla inte att utlösa förbud enligt artskyddsförordningen 

förutsatt att de genomförs i tid så att de lämpliga miljöer finns färdigställda tills 

det att detaljplanerna vunnit laga kraft eller då markarbeten med mera påbörjas. 

Åtgärderna behöver genomföras innan detaljplanerna vinner klaga kraft och innan 

andra åtgärder vidtas i området. 
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Kommunens ställningstagande kring naturvärden och skyddade arter inom 
olika delområden 

 

Figur 18 Olika delområden inom planprogramområdet och som kommunens 
ställningstagande hänvisar till. 

Område A: Trafikplatsen  

De förändringar som föreslås bedöms inte påverka några väsentliga naturvärden. 

Påverkan på trädallé behöver detaljstuderas vidare i samband med detaljplanering 

för ombyggnation av trafikplatsen. Kommunen gör bedömningen att ytorna inte 

utgör en lämplig livsmiljö för en population av sandödla med tanke på att ytorna 

är omgärdade av starkt trafikerade vägar.  

Väster om Norra Vägen pekas nästan 11 ha ut som potentiellt sandödlehabitat, 

trots att inga observationer av sandödla har gjorts. Ytorna omges av starkt 

trafikerade vägar, som kraftigt begränsar möjligheten till spridning. Kommunen 

anser därför att det inte är rimligt att ersätta hela dessa ytor. 

Område B: Område mellan Värsnäsvägen och Breda vägen (Kläckeberga 10:10, del av 

Kläckeberga 10:1, Krafslösa 5:1) 

Området med jätteekar avses bevaras och integreras i kommande exploatering, 

men behöver utredas vidare i kommande detaljplan. Kommunen bedömning är 

att miljön för sandödlan inte kan anses vara kontinuerlig då tomten håller på att 

växa igen. Miljön har stora brister för sandödlan; stora delar är hårdgjorda eller 

kompakt mark som tidvis översvämmas med vatten. I takt med att tallarna växer 

kommer öppna ytor att beskuggas och förlora värden knutna till öppen mark. 
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Området används för upplag och en stor väg i närheten innebär risk för att 

sandödlor dödas av misstag. Kommunen anser att det är bättre att arbeta med 

skyddsåtgärder i angränsande naturområden i stället för inom det aktuella området 

som i övrigt hyser få andra värden. De åtgärder som föreslås för sandödlan anses 

även gynna andra insekter, kräldjur och fåglar.  

Inom Kläckeberga 10:10 identifierar artskyddsutredningen totalt 0,74 ha med 

lämpligt sandödlehabitat som behöver ersättas, vilket kan ske inom de områden 

som pekas ut för naturvårdsåtgärder. Kommunen håller med om att det finns 

någorlunda lämpliga sandödlehabitat inom området, men de har långt ifrån 

optimal kvalitet, vilket indikeras av att det är relativt få individer som har 

påträffats. Stora delar av ytan är mindre lämplig eftersom den är fuktig eller täckt 

av olämpligt material, till exempel makadam. Det är dock inga direkta barriärer, 

utan det finns möjlighet för sandödlor att förflytta sig mellan de mer lämpliga 

ytorna. Detsamma gäller de ytor som pekas ut i ytan mellan Kläckeberga 10:10 

och Norra Vägen, på Kläckeberga 10:1. 

Område C: ”Inspirationsparken” 

Då området redan är planlagt som park så anser kommunen att området är 

lämpligt för skyddsåtgärder eller naturvårdsåtgärder för att gynna populationen av 

sandödla. Inom området är det inte brist på jaktmiljöer, men däremot brist på 

äggläggnings- och övervintringsmiljöer. Från området har sandödlan möjlighet att 

sprida sig vidare österut genom golfbanan mot kraftledningsgatan och vidare mot 

naturreservat. Ekskogsområdet i parkens västra del som har pekats ut i sin helhet 

som jaktmiljö i artskyddsutredningen, anser kommunen är för tät och fuktig. Det 

är främst brynen som är intressanta för sandödlan. Ekskogen har däremot 

potential att utveckla andra naturvärden. 

Delområde D: Lundliknade miljö med ek och hassel 

Området är idag planlagt som natur och området anses lämpligt att genomföra 

skyddsåtgärder i för sandödlan. Här finns gamla övervuxna jordhögar som kan 

förbättras som biotoper med sand och röjas för att bli mer solbelysta. Stora delar 

av skogen bedöms dock vara för täta och fuktiga för att vara lämpliga för sand-

ödla. Sandödlepopulationen har möjlighet till spridning söderut mot område F.  

Vid kommande detaljplanering ska utredas vidare vilka ytor som avses tas i 

anspråk för väg och bebyggelse. Ambitionen bör vara att ta så lite ekskog som 

möjligt i anspråk med hänsyn till naturvärden som är knutna till ekskog. 

Delområde E: Blandskog, tallskog och barrskog 

Kommunen gör bedömningen att området hyser lägre naturvärden än andra 

områden. När försörjningsledningen byggdes genom området fanns redan planer 

på att bygga en vägförbindelse mellan Vänskapens väg och Värsnäsvägen. 

Placeringen av vägförbindelsen med omkringliggande bebyggelse bör ske med så 
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lite påverkan på naturvärdena som möjligt. Vid kommande detaljplanering bör 

utredas vidare vilka ytor som avses tas i anspråk för väg och bebyggelse.  

Delområde F: Tallskog och blandskog med inägor 

Området hyser vissa naturvärden, men bedöms ha större värden för friluftslivet. 

Inägorna kan vara områden dit sandödlan har möjlighet att sprida sig om åtgärder 

genomförs i anslutning norrut. På eller i anslutning till den yta på fastigheten 

Krafslösa 1:2, som i artskyddsutredningen fått nr 23 och som pekas ut som 

potentiell viloplats, äggläggningsplats och jaktmiljö, saknas observationer av 

sandödla. Ytan är tydligt avskild från de områden längre norrut där sandödla har 

observerats genom ett område med relativt tät barrskog, vilket inte bedöms vara 

något lämpligt habitat för sandödla. Kommunen anser därför att yta 23 inte ska 

behöva beaktas i det kommande arbetet med skyddsåtgärder och att det därmed 

ska vara möjligt att anta en ny detaljplan som innefattar denna yta. Område 13, 

som är det mest närliggande området som identifierats som lämpligt 

sandödlehabitat saknar också observationer. Tanken är dessutom att det inte ska 

beröras av exploatering och därför görs inga särskilda ställningstaganden här. 

Område G: Krafslösa 

Brynmiljöerna är viktiga biotoper för många arter och ska i möjligaste mån sparas. 

Vid kommande detaljplaneläggning bör NVI eller annan tillräckligt detaljerad 

beskrivning av naturmiljön göras. 

Kommunens ställningstagande för skyddade arter 

Törnskata 

En individ observerades inom exploateringsområdet 2020 och ett flertal rapporter 

finns från närområdet under 2000-talet. Törnskatan trivs i öppna eller halvöppna 

och buskrika biotoper, vilka finns bland annat inom och i anslutning till 

golfbanan, inom Horsö-Värsnäs naturreservat, samt västerut mot Kläckeberga 

och arten har observerats i samtliga dessa områden. Även om det finns potentiellt 

lämpliga biotoper inom exploateringsområdet bedöms de ha en liten betydelse för 

den lokala populationen. En del åtgärder som planeras för att förbättra för 

sandödlan kan även gynna törnskatan. Kommunen delar Callunas bedömning att 

planprogrammet inte riskerar att utlösa förbud enligt artskyddsförordningen. 

Stenskvätta 

Stenskvätta har observerats inom exploateringsområdet och här finns möjliga 

häckningsbiotoper. Arten observeras årligen på flera platser i närområdet. 

Stenskvätta är inte rödlistad, men bedöms ha en minskande trend i landet. 

Åtgärder som gynnar sandödla (skapande av sand- och gräsytor, samt stenrösen) 

kan även vara positivt för stenskvätta. Kommunen delar Callunas bedömning att 

planprogrammet inte riskerar att utlösa förbud enligt artskyddsförordningen. 
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Blåsippa 

Inom inventeringsområdet är förekomsten av lämpliga miljöer begränsad och 

kommunen delar Callunas bedömning att planprogrammet inte riskerar att utlösa 

förbud enligt artskyddsförordningen. En fortsatt skötsel av de lundliknande 

lövskogsmiljöerna kan eventuellt skapa bra förutsättningar för arten. 

Huggorm och skogsödla 

Båda arterna har påträffats under inventeringen och förbud skulle kunna utlösas 

vid skada av enskilda individer vid till exempel gräv- eller byggarbeten. Arbeten 

som berör potentiella övervintringsplatser bör därför utföras under lämplig årstid. 

Åtgärder riktade mot sandödlan kommer även att gynna andra kräldjur. 

Backsvala 

Backsvala har tidigare häckat i jordhögar inom och i anslutning till 

exploateringsområdet. Ingen häckning noterades 2021, trots att potentiellt 

lämpliga högar fanns. Generellt utnyttjar backsvala ofta tillfälliga jordhögar. Flera 

sådana häckningar noterades 2021 runt Kalmar. Kommunen anser inte att de 

tidigare backsvalehäckningarna i området ska vara något hinder för 

exploateringen. 

Sävsparv  

Sävsparv häckar i vassområden och busksnår. Lämpliga biotoper finns på många 

ställen i närområdet och arten har rapporterats från många olika platser. En 

rapport är från området vid dagvattendammarna. Kommunen bedömer att 

genomförandet av planprogrammet inte påverkar artens tillgång till lämpliga 

livsmiljöer. 

Större och mindre vattensalamander 

Båda arterna har observerats i närområdet och Calluna pekar i 

naturvärdesinventeringen 2020 ut dagvattendammarna med omgivande 

skogsområden som potentiella livsmiljöer. Det finns inga observationer just 

därifrån, däremot från flera dammar inom golfbanan. De relativt nyanlagda 

dammarna vid Björnö kärr kan bli en lämplig biotop om salamandrarna lyckas 

sprida sig dit.  

Inom exploateringsområdet finns inga tillräckligt varaktiga vattensamlingar som 

kan fungera som lekbiotop. Lövskogsområdena närmast dammarna har störst 

potential att fungera som övervintringsmiljö och de kommer att vara kvar som 

naturområde. Kommunen anser därför att planprogrammet inte påverkar de 

lokala populationerna av större och mindre vattensalamander och att ytterligare 

utredningar inte behövs. Nya högar med sten och/eller ved kan vara till nytta för 

både sandödla, salamandrarna och andra grod- och kräldjur. Se vidare under 

sandödla. 



  
 2022-05-10 
 
 
 

 32 

Sandödlan 

Naturvärdesinventeringen ledde till bedömningen att planprogrammet riskerar att 

utlösa förbud enligt artskyddsförordningen för sandödla, varför kommunen har 

genomfört en separat artskyddsutredning gällande sandödlan. I NVI: n pekas i 

princip hela ruderatmarken ut som lämpliga miljöer för sandödlan, inklusive den 

lundliknande ekskogen i område A och B, samt stenmurar inom område C. I 

artskyddsutredningen 2021 inventerades sandödlan och området kunde begränsas.  

Sandödlans livsmiljö utgörs av varma platser med lång kontinuitet med tillgång till 

ett antal olika strukturer i miljön. Det behövs en variation av 1) väl solexponerad 

mark med sydsluttande sandblottor för äggläggning, solningsplatser och över-

vintring, 2) ett mosaikartat fältskikt av ljung, gräs eller örter för födosök, skydd 

och värmereglering, 3) spridda grupper av buskar och träd för skydd och variation 

i mikroklimat, samt 4) gärna inslag av liggande trädstammar, torra grenar, stenar 

och block för skydd och solningsplatser. Arten hotas främst av beskogning av 

lämpliga öppna miljöer. Ytterligare hot är väg- och markexploatering eller andra 

mänskliga aktiviteter. Sandödlan behöver ca 5–10 hektar stora habitatytor för 

långsiktig överlevnad med en variation av ovan beskrivna miljöer. (källa åtgärds-

program för sandödla, naturvårdsverket) 

Inom programområdet finns en begränsad variation enligt ovan. Det finns gott 

om miljö 2 och 3, men mindre av miljö 1 och 4. Det råder alltså brist på miljöer 

lämpliga för övervintring och äggläggningsplatser. Det kan vara en förklaring till 

varför sandödlan söker sig till ruderatmarken där rester av murar, samt jord- och 

sandblottor finns kvar. Kommunen bedömer dock att denna miljö på lång sikt 

kommer att försämras genom igenväxning. Stora delar av ruderatmarken utgörs av 

kompakt och tidvis fuktig eller blöt mark som inte är gynnsam för sandödla. 

Kommunens uppfattning är att det finns en population av sandödla som kan röra 

sig mellan olika delområden, ruderatmarken, de intilliggande gräsmarkerna och 

skogsdungarna, samt eventuellt även ytor inom golfbanan och den kraftlednings-

gata som går genom golfbanan. Vilka områden som är mest betydelsefulla har 

varierat beroende på hur marken har använts. Fanerdunprojektet skapade en del 

lämpliga miljöer, men en del av dem har hunnit försämras genom igenväxning. 

Potentiellt lämpliga habitat och åtminstone osäkra fynduppgifter finns även inom 

Horsö-Värsnäs naturreservat. Eftersom den nya vägen mellan Värsnäsvägen och 

Vänskapens väg kommer att utgöra en barriär för sandödlan är kommunens 

strategi att skapa spridningsmöjligheter åt två olika håll.  

Sandödlan är relativt vanlig i Kalmar län, men är skyddad enligt artskydds-

förordningen (2007:845) vilket bland annat innebär att det är förbjudet att skada 

eller förstöra djurens fortplantningsområde eller viloplatser. Syftet med förbudet 

är att bibehålla kontinuerlig ekologisk funktion. Som fortplantningsområde och 
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viloplats bör den lokala populationens hemområde räknas. Enligt en dom i mark- 

och miljödomstolen (MÖD 2016:1) ska minst samma storlek och mängd livs-

miljöer för berörd art finnas kvar.  

Calluna rekommenderar att skyddsåtgärder genomförs, vilka ska syfta till att skapa 

en kontinuerlig ekologisk funktion för den lokala populationen som finns i 

området. Åtgärderna bör genomföras i närheten till de miljöer där sandödlan finns 

idag, men även åtgärder på lite större avstånd kan vara lämpliga, så att spridning 

till nya lämpliga områden kan ske. Callunas bedömning är att om åtgärderna 

genomförs och visar sig fungera bör de ytor som kommunen avser att exploatera, 

kunna tas i anspråk för bebyggelse utan att utlösa förbud enligt artskydds-

förordningen. Calluna föreslår åtgärder i form av röjning, markberedning och 

skapande av övervintringsmiljöer. Kommunen delar dock inte helt Callunas 

slutsats över vilka områden som är lämpliga att genomföra åtgärder i, speciellt de 

områden som ligger långt bort från exploateringsområdet. Stora delar av områden 

inom programområdet anses inte vara optimala livsmiljöer för sandödlan idag. 

Kommunen har identifierat och kommer att genomföra direkt riktade åtgärder 

som gynnar sandödlan enligt följande:  

• Gallring och röjning av skog. Syftet är att skapa varmare och ljusare 

miljöer i bryn och i lövskogsområden. Åtgärden är motiverad även för att 

gynna andra värden knutna till lövskog, särskilt ekskog och kan göras oavsett 

vilka andra åtgärder som görs för sandödlan. Död ved sparas, främst för 

insekter, men kan även erbjuda gömställen och övervintringsplatser för 

sandödlan. Åtgärden gäller främst delar av området söder om Breda vägen 

och områden i anslutning till golfbanan. Åtgärden är påbörjad.  

• Förbättring av potentiella äggläggnings-/övervintringsplatser. Område 

med jord- och stenhögar som vuxit igen med sly ska röjas och förbättras 

genom att sand tillförs på lämpliga ställen. Åtgärder som berör potentiella 

äggläggnings- eller övervintringsmiljöer ska utföras under lämplig årstid, 

främst eftersommaren.  

• Nya äggläggnings- och övervintringsplatser. Där marken är lämplig kan 

det räcka att skrapa fram bara ytor. Där den befintliga jorden är mindre 

lämplig kan en lösning vara att lägga upp högar eller strängar med sten i soliga 

lägen. På sydsidan av högarna/strängarna bör läggas en hög med sand. På så 

sätt skapas sydvända sandslänter samtidigt som stenhögarna erbjuder 

gömställen. Även ved och rishögar kan inkluderas i konstruktionen. Förutom 

att gynna sandödlan erbjuder högarna lämpliga miljöer för sandlevande 

insekter. För att värdena ska bestå krävs återkommande röjning av 

uppväxande sly och på sikt även någon form av markstörning för att bevara 

öppna sandytor. 
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• Ängsytor. Sandödlan behöver gräsbevuxna ytor som jaktmarker. Lämpligen 

skapas eller säkerställs sådana ytor i anslutning till äggläggningsplatserna. I första 

hand utnyttjas befintliga gräsytor, men det kan bli aktuellt att skapa nya ytor, som 

sås in med lämpliga inhemska växter för att gynna insekter som sandödlorna kan 

äta. Ängsytorna behöver slås årligen eller åtminstone vartannat år på 

sensommaren för att inte växa igen med sly.  

• Golfbanan och kraftledningsgatan. Golfbanan och den intilliggande 

kraftledningsgatan i öster erbjuder en del lämpliga livsmiljöer för sandödla och 

kan därmed möjliggöra spridning över ett större område. Det finns potential för 

biotopförbättrande åtgärder, som kan göras i samarbete med golfklubben och 

ledningsägaren. I dagsläget finns inga konkreta planer och kommunen bedömer 

att det är viktigare att göra åtgärder i närmare anslutning till de platser där 

sandödla har observerats.  

Med stöd av artskyddsutredningen och de ovan föreslagna åtgärder som kan 

gynna sandödlan, är kommunens slutsats att om dessa skyddsåtgärder genomförs 

och blivit funktionella innan de nuvarande livsmiljöerna tas i anspråk ska den 

planerade exploateringen inte utlösa förbud enligt artskyddsförordningen. Fortsatt 

kontroll och inventeringar behövs inför detaljplan och byggnation.

 

Figur 19 Kartan visar områden i anslutning till gröna markerade linjer där ingen 
exploatering föreslås med hänsyn till höga naturvärden och riktade åtgärder för 
sandödlan.  
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Miljökonsekvensbeskrivningens bedömning 

Planprogrammet tar hänsyn till värdefull natur inom planprogramområdet men 

den omfattande exploateringen innebär oundvikligen att natur går förlorad. En 

stor del av den natur med påtagligt naturvärde som går förlorad är så kallad 

ruderatmark inom industritomten centralt inom planprogramområdet. Området 

har stått oanvänt under en längre tid och använts för upplag av massor. Här finns 

en stor strukturrikedom som är intressant för kräldjur, fåglar, pollinerare och 

gaddsteklar. Det finns även en riklig förekomst av jord- och sandblottor samt 

stensamlingar. Ersättnings- och förbättringsåtgärder planeras för sandödla. 

Eftersom det är svårt att kombinera en tät exploatering med skyddsåtgärder inom 

området blir inriktningen i stället åtgärder utanför exploateringsområdena. 

Den natur som berörs av exploatering har till största delen ett påtagligt natur-

värde. Objekt nr 1 består av två jätteekar och har därmed ett högt naturvärde. 

Ekarna är skyddade och det förutsätts att planeringen anpassas så att ekarna 

(inklusive dess rotsystemet) sparas. 

 

Figur 20 De två jätteekarna som utgör Objekt 1 och som har högt naturvärde. 

 

  



  
 2022-05-10 
 
 
 

 36 

Området som har naturvärdesinventerats sammanfaller inte helt med plan-

programområdet, det som saknas är området väster om Norra vägen, område i 

nordost, område norr om Björkenäsvägen samt område i sydväst kring 

Vimpeltorpet och vid Holmsdal (mellan Vimpeltorpet och Breda vägen). De 

områden som inte har inventerats bör inventeras i samband med detaljplanering 

och samtidigt bör de områden som kommunekologen bedömer relevanta 

inventeras med avseende på generellt biotopskydd som tillägg till NVI:n. I 

området öster om Runnehällsvägen finns stenmurar som bör omfattas av generellt 

biotopskydd eftersom de ingår i ett odlingslandskap. 

Sandödlor 

Det är viktigt att rekommendationerna enligt artskyddsutredningen och/eller 

kommunekologens bedömning genomförs. Kommunekologens förslag på åt-

gärder skiljer sig delvis från Callunas rekommendationer men bedöms därmed inte 

medföra ett sämre skydd för sandödlorna och deras livsmiljöer. 

Det är även viktigt att de iordningställda livsmiljöerna sköts på ett lämpligt sätt i 

framtiden så att de inte växer igen eller tas i anspråk för framtida exploateringar 

eller annan användning av marken som kan påverka sandödlorna negativt.  

 

Figur 21 Sandödlor som solar sig. Den större honan överst och hannen i grön lekdräkt 
underst. 
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Grön infrastruktur 

Skogsområdet norr om Vimpeltorpet (område H enligt grönstrukturplanen), är 

det enda skogsområde i stadens närområde som sträcker sig in från omgivningen 

mot Kalmar stad. Den nya huvudvägen genom området blir en barriär för faunan 

och minskar spridningsmöjligheterna genom området. En eventuell breddning av 

Värsnäsvägen bedöms också minska spridningsmöjligheterna genom området.  

Även om det är oundvikligt att större vägar orsakar barriärer i staden för faunan 

och biologisk mångfald är det värdefullt om spridning kan underlättas genom så 

kallade stepping stones i form av parker och andra grönytor. Det är exempelvis 

viktigt att bevara solitära träd för att fåglar och insekter ska kunna sprida sig. 

Ekosystemtjänster 

Planprogramförslaget nämner att de ekosystemtjänster som finns inom området är 

viktiga. De ekosystemtjänster som finns inom området är ekosystemtjänster i 

skogen, i odlingslandskapet, i sötvatten och i stadsmiljö. Det vore positivt om 

ekosystemtjänsterna inom området kartläggs och analyseras. En analys kan även 

göras av hur den föreslagna exploateringen påverkar ekosystemtjänster och förslag 

på åtgärder kan tas fram. Flera av ekosystemtjänsterna, som naturlig vatten-

reglering, lokal temperaturreglering och pollinering kommer bli ännu viktigare i 

framtiden med ett varmare klimat.  
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Kulturmiljö  

Kulturhistorisk utredning  

Som ett underlag till arbetet med planprogrammet har en kulturhistorisk utredning 

tagits fram för ett område som i huvudsak stämmer överens med planprogram-

området. Området Snurrom, Kalmar kommun, Kalmar län, Kulturhistorisk utredning, 

antikvarisk rapport 2019:07 Byggkult. Syftet med utredningen är bland annat att ge 

en översiktlig beskrivning av områdets kulturhistoriska utveckling, att beskriva de 

kulturhistoriska värdena i området samt peka ut kulturhistoriskt värdefulla läm-

ningar som kommunen bör ta särskild hänsyn till i planeringsarbetet. Utredningen 

beskriver landskapets förutsättningar och historia i förhistorisk och historisk tid 

med hjälp av historiska kartor. De historiska kartorna ger en överblick över be-

byggelse och markanvändning förr i tiden. På kartorna har gamla vägar, vatten-

drag och annat av intresse lokaliserats. Marken inom planprogramområdet tillhör 

historiskt de tre byarna Västerslät, Kläckeberga och Krafslösa.  

I den kulturhistoriska utredningen redovisas kända fornlämningar inom området, 

områden av arkeologiskt intresse inom utredningsområdet. Se vidare i 

kulturhistoriska utredningen. 
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De historiska vägar och stenmurar som har identifierats inom utredningsområdet 

redovisas i nedanstående figur 22 och 23. 

 

 

Figur 22 Historiska vägar i utredningsområdet. Källa: Byggkult 
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Figur 23 Stenmurar i utredningsområdet. Källa: Byggkult 

Kulturhistoriska utredningens slutsats och rekommendation 

Utredningen har identifierat två områden med höga kulturhistoriska värden som 

kommer att beröras av framtida exploatering. Det första området ligger i skogs-

partiet norr om Vimpeltorpet och motsvarar i sin utsträckning det arkeologiska 

undersökningsområde som pekades ut 1993. Det andra området utgörs av Krafs-

lösa malm, gamla riksvägen och odlingsmarken mellan Runnehällsvägen och 

Norra vägen. 
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Figur 24 Områden med höga kulturhistoriska värden: 1) Norr om Vimpeltorpet, 2) 
Krafslösa malm.  

Norr om Vimpeltorpet - värdebeskrivning 

Området norr om Vimpeltorpet har sedan stenåldern kontinuerligt nyttjas av 

människor som redan under mesolitisk tid (6500–6000 f. Kr.) bosatte sig längs 

åsen. Landskapet är rikt på både förhistoriska lämningar och agrara lämningar från 

historisk tid. I området finns dessutom två torpställen, Nygård och Vilan, som 

troligen bebyggdes för första gången på 1700-talets slut. Bebyggelsen i området 

domineras dock av villor från slutet av 1900-talet. 

Utmarken har under 1800-talet förvandlats från betesmark till odlingsmark och är 

numera till stora delar täckt med skog. Även om skogen domineras av barrträd 

syns på många ställen äldre ädellövträd och stora mängder med ormbunksväxter, 

som är ett vanligt inslag i gamla igenvuxna betesmarker. Även stengärden runt de 

gamla inägorna, som skulle stänga ut betande djur, är fortfarande väl synliga i 

skogen. 

Området vid Vimpeltorpet var fram till 1800-talets utdikningar sankt och enligt 

kartorna fanns endast få vägar i området. Bortsett från några stigar i skogen, som 

förbinder torpen med inägorna, är Strängenäsvägen den enda bevarade historiska 

vägen. Den tillkom i samband med 1800-talets skiftesreformer och sträckte sig 

ursprungligen i rak linje från Krafslösa malm till havet, men slutar nu både i öster 

och i väster vid nya bostadsområden. Vägen som partiellt kantas av vällagda 

stenmurar och lövträd har dock fortfarande karaktär av en jordbruksväg.  

Eftersom stora delar av området inte är arkeologiskt undersökt är det oklart hur 

landskapet exakt har använts under förhistorisk tid och upplevs idag därför i 
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första hand som gammalt agrarlandskap. Området norr om Vimpeltorpet är dock 

ett urgammalt kulturlandskap som representerar ett stort tidsdjup som sträcker sig 

från stenåldern till vår tid och har höga kulturhistoriska värden. 

Rekommendationer  

I samband med det framtida planeringsarbetet i området norr om Vimpeltorpet 

rekommenderas följande åtgärder: 

o För att exploateringen ska generera en positiv utveckling och inte inverka 

negativt på odlingslandskapet eller de kulturhistoriska lämningarna och 

värdena är ett mjukt möte mellan stad och landsbygd avgörande.  

o Stenmurar, äldre vägar och fornlämningar som finns i området bör bilda 

en naturlig utgångspunkt i planeringen. 

o Delar av Vimpeltorpsområdet bör bevaras som rekreationsområde där 

både förhistoriska och historiska lämningar lyfts fram genom informa-

tionsinsatser. 

o Gamla vägsträckningar liksom vägmiljöer i sin helhet är omistliga för 

områdenas karaktär och bör bevaras.  

o Nya vägar och stigar bör följa terrängen så att det skapas en naturlig 

kommunikation mellan landskap och nya bostadsområden. 

o Nya fastigheter i direkt anslutning till Strängenäsvägen bör vara av 

varierande storlek. 

o Ny bebyggelse i direkt anslutning till Strängenäsvägen bör till skala, kulör 

och material samt placering på tomten anpassas till områdets äldre 

bebyggelse.  

Krafslösa malm - värdebeskrivning 

Utmed riksvägen i Krafslösa uppstod redan på 1600-talet en begränsad, spridd 

torpbebyggelse som under 1700- och 1800-talet utvecklades till Krafslösa malm. 

Det som är kännetecknande för de äldre strukturerna i området är att de har 

framvuxit organiskt längs den krokiga riksvägen samt som klungbebyggelse runt 

kvarnen i malmens södra del. Den äldre bebyggelsen i malmen är småskalig, med 

oregelbunden placering på tomten. Tomterna är av varierande storlek och 

osymmetrisk form och följer ofta de gamla jordbruksskiftenas gränsdragningar. 

Vällagda stenmurar och uppvuxna lövträd längs vägen och tomter är ett karakte-

ristiskt inslag i området.  

Mot öster öppnar sig landskapet med utsikt över smala ängar som skiljs av 

stengärden och vegetationsridåer. Norra vägen har i öster skurit av de långsmala 

skiftena men skyls för det mesta av träd och buskage. Endast i norra delen av 

området syns den nyuppförda bebyggelsen längs Norra vägen som starkt bryter av 

mot den småskaliga bebyggelsen i malmen.  



2022-05-10 
 
 
 

   43 

Krafslösa malm med den uppodlade marken och ängarna i öster är det enda 

område i Kläckebergas och Krafslösas tidigare utmarker där det gamla odlings-

landskapet är bevarat i ett större sammanhang. Trots ökad exploatering och ny 

bebyggelse har området bevarat sin ursprungliga karaktär. Vägens sträckning, den 

småskaliga bebyggelsen och det öppna landskapet är mycket miljöskapande och 

väsentligt för förståelsen och läsbarheten av områdets historia. Agrara lämningar i 

form av äldre historiska husgrunder och stengärden bidrar till en djupare 

förståelse av områdets utveckling. Krafslösa malm och odlingsmarken i öster 

anses därför ha höga kulturhistoriska värden.  

Rekommendationer  

I samband med det framtida planeringsarbetet i området Krafslösa malm rekom-

menderas följande utgångspunkter: 

o För att exploateringen ska generera en positiv utveckling och inte inverka 

negativt på odlingslandskapet eller de kulturhistoriska lämningarna och 

värdena är ett mjukt möte mellan stad och landsbygd avgörande.  

o Odlingsmarken i direkt anslutning till Krafslösa malm bör bevaras i en 

utsträckning som även i framtiden möjliggör upplevelse av och förståelse 

för kulturlandskapets utveckling och historia. Till läsbarheten hör den 

smala skiftesindelningen, stengärden och vegetationsridåer men även den 

till synes obebyggda horisontlinjen. Ny bebyggelse längs Norra vägen bör 

därför så långt som möjligt skylas av vegetation.  

o Gamla vägsträckningar liksom vägmiljöer i sin helhet är omistliga för 

områdenas karaktär och bör bevaras. 

o Fastighetsindelningen bör ta hänsyn till och utgå från historiska vägsträck-

ningar och skiftesindelningen.  

o Nya fastigheter i direkt anslutning till Runnehällsvägen bör vara av varie-

rande storlek och placeringen i terrängen bör anpassas individuellt. 

o Ny bebyggelse i direkt anslutning till Runnehällsvägen bör i första hand 

förläggas till redan bebyggda områden söder om Krafslösavägen.  

o Ny bebyggelse i direkt anslutning till Runnehällsvägen samt i anslutning till 

bebyggelsen längs Holländarevägen bör möta Krafslösa malms 

bebyggelsetradition vad gäller volym, material, färgsättning samt placering 

på tomten.  

o Tillfartsvägar till nya bostadsområden mellan Krafslösa malm och Norra 

vägen bör reduceras till en minimum. Den gamla vägmiljön, med vällagda 

stenmurar och uppvuxna lövträd längs vägen och tomter bör så långt som 

möjligt bevaras.  

o Nya vägar och stigar bör följa terrängen så att det skapas en naturlig 

kommunikation mellan landskap och nya bostadsområden. 

 



  
 2022-05-10 
 
 
 

 44 

Utbyggnad enligt planprogrammet 

Norr om Vimpeltorpet 

Ett exploateringsområde berör området söder om Strängenäsvägen och de 

centrala och norra delarna av området med höga kulturhistoriska värden. De delar 

som inte föreslås exploateras föreslås som grönområde. Inom området med höga 

kulturhistoriska värden finns områden av arkeologiskt intresse som är ofull-

ständigt utredda. I kommande detaljplanearbete kommer arkeologiska utredningar 

göras vid behov. En historisk stig i södra delen påverkas eventuellt av exploatering 

men en stenmur ser ut att ligga precis utanför exploateringsområdet. 

Krafslösa malm 

De exploateringsområden som berör områden med höga kulturhistoriska värden 

är området mellan Runehållsvägen och Norra vägen. Exploatering med i 

huvudsak bostäder föreslås inom i stort sett hela området med undantag för 

mindre delar som föreslås som grönområden.  

Bedömning 

Norr om Vimpeltorpet 

Planprogrammet föreslår en exploatering inom delar av området men delar av 

området sparas som natur- och rekreationsområde vilket är positivt. Det är viktigt 

att rekommendationerna för området följs i det efterföljande detaljplanearbetet. 

Särskilt viktigt är det att de historiska stigarna/vägarna och stenmurarna bevaras 

samt även miljön kring dessa. Det är även viktigt att ny bebyggelse längs med 

Strängenäsvägen anpassas enligt rekommendationerna. 

Krafslösa malm 

Planprogrammet föreslår en relativt omfattande exploatering inom Krafslösa 

malm, som har höga kulturhistoriska värden. Planförslaget stämmer inte överens 

med kulturmiljöutredningens rekommendationer i vissa delar. Det som avviker 

och som bedöms påverka kulturmiljövärdet för Krafslösa malm negativt på ett 

betydande sätt är att odlingslandskapet öster om Runnehällsvägen försvinner i 

stora delar. Enligt kulturmiljöutredningens rekommendationer bör i stället 

odlingsmarken i direkt anslutning till Krafslösa malm bevaras. Enligt rekommen-

dationerna bör ny bebyggelse i direkt anslutning till Runnehällsvägen i första hand 

förläggas till redan bebyggda områden söder om Krafslösavägen.  
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Rekreation och friluftsliv 

Inom planprogramområdet finns grönstråk och områden som är särskilt värde-

fulla rekreationsområden. Nordost om området, vid kusten, ligger naturreservatet 

Horsö – Värsnäs, som är särskilt värdefullt i sin helhet och rakt österut finns 

Björkenäs som är särskilt värdefullt i stora delar. På Värsnäs, Björkenäs och i 

Norrliden finns badplatser. Direkt öster om planprogramområdet finns golfbanan 

som erbjuder fina skidspår när det finns tillräckligt med snö. Längs med kusten 

finns Kalmarsundsleden och genom golfbanan finns grönstråk. Grönstråk finns 

som binder ihop området med Lindsdal och även västerut via Krafslösavägen. 

Grönstrukturen i Kalmar 

En grönstrukturplan finns för Kalmar stad, Grönstrukturen i Kalmar Planerings-

underlag för Kalmar stad utifrån ett socialt och biologiskt perspektiv KF 29 november 2010, § 

155. I grönstrukturplanen redovisas bland annat den önskvärda utvecklingen av 

värdefulla parker och grönstråk samt särskilt värdefulla rekreationsområden. 

 

Figur 25  Grönstrukturen i Kalmar, dess bilaga 4. 

ljusgrönt=särskilt värdefulla i stora delar, mörkgrönt=särskilt värdefulla i sin helhet, 
rött=förslag till ny park, orange prickar=grönstråk 
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Utbyggnad enligt planprogrammet 

De övergripande grönstråken berörs av exploateringsområden enligt plan-

programmet. I södra delen av planprogramområdet ingår ett övergripande 

grönstråk i ett rekreationsområde vilket är positivt men den nya huvudvägen 

korsar stråket och skapar en barriäreffekt mot rekreationsområden längre österut. 

Den nya huvudvägen genom området är dragen genom ett övergripande grönstråk 

som sammanfaller med ett park- och naturområde som är särskilt värdefullt i stora 

delar. 

Program för friluftsliv 

Kalmar kommun har tagit fram ett Program för friluftsliv, antaget av kommunfullmäktige 

27 april 2020. I närheten av planprogramområdet finns följande av intresse 

markerat: Golfbanan, Kalmarsundsleden, Horsö-Värsnäs som utflyktsmål, 

badplatser och fiske vid Värsnäs samt bad vid Norrliden. 

Utbyggnad enligt planprogrammet 

Planprogrammet berör inte några utpekade värden men under utvecklings-

potential anges att det finns behov av en cykelväg till Värsnäs genom Snurrom 

samt att Värsnaäs har behov av ytterligare service för besökare.  

Bedömning 

Planprogrammet tar hänsyn till värdefulla rekreationsområden inom området i 

den mån det är möjligt med hänsyn till exploateringens omfattning. Det över-

gripande grönstråket som löper från Lindsdal och söderut genom området 

sammanfaller med dragningen av den nya huvudvägen, vilket inte går att undvika 

om man ska dra en ny huvudväg genom området. Utförandet av den nya huvud-

vägen blir viktig för att minska barriäreffekten så mycket som möjligt. Flera gröna 

passager och grönska längs med vägen samt låg hastighet bidrar till detta. 
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Jordbruksmark som naturresurs 

Brukningsvärd jordbruksmark får enligt 3 kap. 4 § miljöbalken tas i anspråk för 

byggande eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 

tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Exploatering av jordbruksmark i Kalmar kommun 

Jordbruksverket har gett ut en rapport om exploatering av jordbruksmark. Av 

rapporten framgår att det under perioden 2011–2015 exploaterades cirka 3 000 

hektar jordbruksmark i Sverige. Det främsta skälet till att exploatera jordbruks-

mark är att bygga bostäder. 

Under denna period exploaterades 14,6 ha åkermark i Kalmar kommun. 

Motsvarande siffror för betesmark är 4,7 ha för Kalmar kommun. Totalt 

exploaterades 0,08 % av Kalmars jordbruksmark under åren 2011–2015, vilket 

kan jämföras med 0,05 % för Kalmar län i sin helhet och 0,09 % för riket i sin 

helhet.  

Utbyggnad enligt planprogrammet 

Inom planprogramområdet finns jordbruksmark mellan E22 och Norra vägen. Av 

dessa områden är jordbruksmarken öster om Runnehällsvägen särskilt viktigt för 

landskapsbilden och ingår i ett område med höga kulturmiljövärden. Tidigare, 

vilket syns på den ekonomiska kartan från 1941, har det även funnits jordbruks-

mark öster om Norra vägen. Dessa marker är numera exploaterade med bostäder 

eller golfbana eller planterade med skog. 

Bedömning 

Planprogrammet tar endast relativt små områden med jordbruksmark i anspråk. 

Att små ytor jordbruksmark tas i anspråk kan tyckas obetydligt men påverkan är 

kumulativ, det vill säga ”många bäckar” små kan på sikt bli en betydande på-

verkan. I detta fall bedöms dock intresset att utveckla Kalmar som starkt i för-

hållande till jordbruksmark som naturresurs. Odlingslandskapet öster om 

Runnehällsvägen bör endast exploateras försiktigt och med hänsyn till 

landskapsbilden och det höga kulturmiljövärdet. Se även under Kulturmiljö och 

Landskapsbild.  
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Vattenmiljö - dagvatten  

Som underlag till arbetet med planprogrammet har en dagvattenutredning tagits 

fram, Översiktlig dagvattenanalys, Snurrom planprogram 2022-02-22, Vatten och Samhälls-

teknik. Utifrån identifierade rinnstråk, identifierade trånga sektioner och topo-

grafin (befintliga lågområde) har lämpliga platser för framtida dagvattenhantering 

och/eller platser med risk för översvämningsproblematik pekats ut. Lågområden 

är ofta bra platser för dagvattenhantering. Vissa av dessa är viktiga att bevara och 

olämpliga att bebyggas. Markerade lågstråk/lågområde visar område med behov 

av eller möjlighet till dagvattenhantering. De illustrerade ytorna är större än det 

faktiska behovet. Ny bebyggelse måste i dessa områden utformas med extra 

hänsyns till dagvattenhanteringen. För olika delområden inom planprogram-

området redovisas lämpliga platser för dagvattenhantering. En del av dagvattnet 

leds i ledningar medan det på en del sträckor är möjligt att leda dagvattnet i öppna 

diken eller kulvertar.  

För att reducera den ökning av föroreningar i dagvattnet som sker när mark 

hårdgörs föreslås lokalt omhändertagande på kvartersmark i kombination med 

dammar på allmän platsmark. Men ytor för dagvattenhantering på kvarters- och 

gatumark krävs framför allt för skyfallshantering. Kvartersmarkens hårdgörnings-

grad måste begränsas och vägsektioners bredd ska anpassas så att svackdike 

inryms.  

Föroreningsberäkningar har gjorts för Golfdammen och Krafslösadammen som 

ska ta emot huvuddelen av dagvattnet. Vad gäller Golfdammen så är belastning 

innan rening hög eftersom det är ett stort avrinningsområde. Efter rening är 

mängderna lägre och avskiljningen kan förväntas vara stora i dammen. Även i 

nuläget är det stora mängder föroreningar som leds till recipienten så för att inte 

försämra för recipienten rekommenderas ytterligare åtgärder inom planprogram-

området. Vad gäller Krafslösadammen så är avrinningsområdet stort och till-

kommande bebyggelse förhållandevis liten. Kraftslösadammen bedöms ha 

kapacitet även för tillkommande bebyggelse. Vad gäller vägdagvatten från fram-

förallt E22 och trafikplatsen, så kan det behövas extra åtgärder för dagvatten-

rening, som exempelvis tätning av diken och katastrofskydd med avstängnings-

möjlighet.  
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De föreslagna områdena för dagvattenhantering redovisas i nedanstående figur. 

 

Figur 26 Föreslagen dagvattenhantering.  

Utbyggnad enligt planprogrammet 

Förslaget till planprogram har samordnats med dagvattenanalysen och grön-

områden föreslås för de ytor som behövs för dagvattenhantering, så kallade 

blågröna stråk. 

Bedömning  

Den översiktliga dagvattenanalysen bedöms vara ett bra underlag för det fortsatta 

arbetet med dagvattenhantering i kommande arbete med detaljplaner. Det är 

viktigt att andelen hårdgjorda ytor blir så låg som möjligt och att fastigheter och 

gaturum utformas så att lokalt omhändertagande av dagvatten möjliggörs.  
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Trafik och buller  

Trafiksäkerhet och hållbart resande 

Som planeringsunderlag till arbetet med planprogrammet finns Trafikledsplan för 

Kalmar stad Kalmar kommun, Afry 2020-06-26. Planen är ett underlagsdokument till 

översiktsplanen och syftet är att skapa en framtida målbild för Kalmars transport-

system samt att ange en övergripande inriktning för utvecklingen av Kalmars 

trafiknät. Den framtida utmaningen som anges i planen, är att planera för ett 

transportsystem där ett större antal människor förflyttar sig på ett yteffektivt sätt 

samt att möjliggöra ett ökat resande utan att öka miljöbelastningen. Den 

strategiska huvudinriktningen för trafikledsplanen är att särskilt prioritera gång- 

och cykel och kollektivtrafik. Det övergripande målet för biltrafiken är bland 

annat att andelen resor med bil inte ska öka. Inom planprogramområdet föreslås 

att en ny huvudväg (Norra länken) kopplar ihop Värsnäsvägen i norr med 

Vänskapens väg i söder. 

 

Figur 27 Föreslaget framtida bilnät i Kalmar. Norra länken ingår också i det framtida 
huvudvägnätet för cykel och kollektivtrafik. Källa: Afry 
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Som underlag till arbetet med planprogrammet har Åtgärdsvalsstudie Kalmar Snurrom 

Afry 2021-04-26 tagits fram på uppdrag av kommunen. Syftet med studien är att ta 

ett helhetsgrepp på trafiken och infrastrukturen kring Snurrom. Kring Snurrom 

finns möjlighet att skapa förutsättningar för en trafiknod för både lokal och 

regional BRT (Bus Rapid Transit), det vill säga ett system för snabba transporter 

med buss. I Snurromområdet finns ska flera funktioner och intressen finnas på en 

begränsad yta. Följande intressen behöver man säkerställa olika funktioner och 

ytor för i planeringen så att det finns förutsättningar för 11 500 nya invånare inom 

området och för ett hållbart resande: 

o Trafikplats Kalmar norra 

o Bostadsområdet Snurrom 

o Verksamhetsområde Snurrom 

o Hållplats och angöring BRT E22 

o Hållplats och angöring BRT Norra vägen 

o Trafiknod Snurrom 

Åtgärdsvalsstudien rekommenderar olika åtgärder enligt föreslaget paket 2: utökad 

nivå, i kombination med åtgärder i paket 3: Förstärkande åtgärder. De fysiska 

åtgärderna visas översiktligt i figuren nedan. Läs vidare i åtgärdsvalsstudien om 

rekommenderade åtgärder. 

 

Figur 28 Översiktlig bild över de större fysiska åtgärder som rekommenderas. 
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Utbyggnad enligt planprogrammet 

Utmed Norra länken och västra delen av Värsnäsvägen planeras för en tät och 

stadsmässig bebyggelse med en bebyggelse på 3–6 våningar och lägre bebyggelse 

bakom de höga husen. Den nya huvudgatan ska utformas som en stadsgata med 

låg hastighet och säkra övergångar. Trygga stråk ska finnas mellan olika mål-

punkter som busshållplats, skola och parker. 

Enligt planprogramförslaget är trafiken till Snurrom prioriterad och korsningen 

ska anpassas och utredas i kommande detaljplanering. Eftersom paket 2 och 3 

främst främjar framkomligheten för den motordrivna trafiken har även alternativa 

lösningar undersökts. En trafiknod planeras mellan Norra vägen och E22 vid 

trafikplatsen Kalmar Norra. Här planeras även för kommersiell service. Det 

planeras för nya kopplingar och stråk för gående och cyklister mellan olika 

bostadsområden och målpunkter. Parkering planeras att ordnas i en eller flera så 

kallade mobilitetshubbar (garage kombinerad med annan service) förutom 

parkering på tomtmark, gator och källargarage. Förutom huvudgatorna ska det 

finnas ett sammanhängande finmaskigt nät med stråk och gator inklusive 

smitvägar genom kvarteren för gångtrafik.  

Bedömning  

Bebyggelsen inom planområdet blir tät med relativt många invånare i förhållande 

till ytan.  

Trafikledsplanen och Åtgärdsvalsstudien fungerar som bra underlag för arbetet 

med planprogrammet och det fortsatta detaljplanearbetet. Åtgärdsvalsstudien 

fokuserar på de behov av infrastruktur som uppstår kring E22, Norra vägen och 

trafikplats Kalmar Norra som en konsekvens av att planprogrammet byggs ut för 

10 000 nya invånare. Trafikledsplanen har identifierat vilket huvudvägnät som 

behövs inom området. Planprogrammet möjliggör och tar hänsyn till de åtgärder 

som föreslås.  

Utöver de åtgärder som rekommenderas i åtgärdsvalsstudien bör det övervägas 

huruvida en utredning bör tas fram som beskriver de förväntade konsekvenserna 

för befintligt vägnät och olika målpunkter med tanke på den trafik som förväntas 

uppstå mellan programområdet och olika målpunkter via Norra vägen, Vän-

skapens väg – Norrlidsvägen och Björkenäsvägen samt Värsnäsvägen. En ökad 

trafik till målpunkter som exempelvis Värsnäs och badplatser i närområdet kan 

leda till att badplatser och rekreationsområden behöver utvecklas med exempelvis 

fler parkeringsplatser och serviceanläggningar. Hänsyn bör även tas till andra 

exploateringar i närheten som exempelvis Norrliden. Det är viktigt att det finns 

smidiga GC-vägar till förväntade målpunkter längs med kusten för att på så sätt 

minimera biltrafik till dessa målpunkter. 

 



2022-05-10 
 
 
 

   53 

Trafikbuller 

Riktvärden finns för trafikbuller vid bostäder och för trafikbuller vid skol- och 

förskolegårdar, se Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Sedan 

2017-07-09 gäller nya riktvärden genom Förordning 2017:359. För trafikbuller vid 

skol- och förskolegårdar finns riktvärden i Naturvårdsverkets vägledning från 

2017 om detta. 

Utbyggnad enligt planprogrammet 

Mellan Norra vägen och Runnehällsvägen planeras för lägre bebyggelse som 

kommer påverkas av buller från Norra vägen och i viss mån även från E22. Öster 

om Norra vägen planeras för offentlig service närmast Norra vägen, vilket är 

positivt med hänsyn till buller eftersom det i första hand är inomhusmiljöer som 

behöver skyddas här. Längre österut inom planprogramområdet planeras för en 

tät bebyggelse längs med den nya huvudgatan mellan Värsnäsvägen och 

Vänskapens väg. 

Bedömning  

Det planeras inte för nya bostäder intill E22 vilket är positivt. I samband med att 

områden detaljplaneras i närheten av huvudvägar som Norra vägen och den nya 

huvudvägen mellan Värsnäsvägen och Vänskapens väg, behöver bullerutredningar 

göras som planeringsunderlag och utformningen av bebyggelsen behöver studeras 

med hänsyn till hur höga ljudnivåerna förväntas bli i framtiden. Hänsyn behöver 

även tas till konsekvenser för befintlig bebyggelse utanför planområdet om 

trafiken förväntas öka på vägar utanför planprogramområdet. Det är viktigt att 

utemiljöer och skol- och förskolegårdar får en bra utemiljö med hänsyn till trafik-

buller. 

Transporter med farligt gods på E22 

E22 väster om planprogramområdet är klassad som en farligt gods-led vilket 

ställer krav på närliggande bebyggelse. I Sverige finns inga nationella regler eller 

riktlinjer för hur bebyggelse får uppföras i omedelbar närhet till transportleder för 

farligt gods. Däremot har ett antal länsstyrelser, dock inte Kalmar län, tagit fram 

beslut om riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det trans-

porteras farligt gods.  

Länsstyrelsen i Stockholms län1 anser att riskerna ska beaktas vid framtagande av 

detaljplaner inom 150 meter från väg och järnväg där det transporteras farligt 

gods. I vilken utsträckning och på vilket sätt riskerna ska beaktas beror på hur 

riskbilden ser ut för det aktuella planförslaget  

 
1 Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods, 
Länsstyrelsen i Stockholm, Fakta 2016:4. 
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Utbyggnad enligt planprogrammet 

Inom 75 meter från E22 (zon A och B) planeras för handel och kontor. 

Bedömning  

Eftersom handel och kontor planeras inom 75 meter från E22 (inom zon A och 

B), bör en riskutredning göras i samband med detaljplanering av dessa områden. 

Kontor och detaljhandel bör läggas minst 40 respektive 75 meter från E22.  

En riskutredning kan visa om det är möjligt att vidta skyddsåtgärder för att kunna 

bygga närmare E22 än de rekommenderade skyddsavstånden. 

 

Figur 29 Rekommenderade skyddsavstånd mellan väg för farligt gods och olika typer av 
markanvändning. Källa: fakta 2016:4, Länsstyrelsen i Stockholms län. Avståndet 
mäts från den närmaste vägkanten. 
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Miljökvalitetsmål  

Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål med tillhörande 

preciseringar och etappmål som beskriver den kvalité och det tillstånd för Sveriges 

miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt.  

Miljökvalitetsmålen är vägledande för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.  

I denna MKB redovisas de miljökvalitetsmål inklusive konsekvenser som bedöms 

relevanta för planprogrammet.  

Begränsad klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig.  

Bedömning 

Planprogramområdet ligger relativt nära centrala Kalmar och med närhet till 

kollektivtrafik längs med Norra vägen. Kollektivtrafik planeras även trafikera den 

nya huvudvägen genom området. En del offentlig och kommersiell service 

kommer finnas inom området. Sammantaget bedöms det vara möjligt att bo inom 

området utan bil vilket är positivt. Vid detaljplanering av området finns möjlighet 

att arbeta vidare med olika lösningar för att minska utsläpp av klimatgaser, som att 

exempelvis ytterligare underlätta för cykel- och gångtrafik, kollektivtrafik och 

laddning av elbilar.  

Frisk luft 

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 

inte skadas. 

Bedömning 

Miljökvalitetsnormer för luft förväntas inte överskridas inom planprogram-

området, se vidare under Miljökvalitetsnormer nedan. De åtgärder som är positiva 

för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, är även positiva för detta 

miljökvalitetsmål. 

Ingen övergödning 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan 

på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till 

allsidig användning av mark och vatten. 

Bedömning 

Utsläpp av dagvatten från bostadsområden, verksamhetsområden och vägar inne-

bär en påverkan med bland annat gödande ämnen på mark och vatten. För att 

minimera påverkan är det viktigt att dagvatten omhändertas och renas genom 
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exempelvis infiltration i marken eller i öppna diken och dammar, vilket också 

planeras för. Även om dagvattnet renas så innebär förändringen en försämring 

genom att marken hårdgörs. I de fall jordbruksmark exploateras minskar dock 

utläckaget av näringsämnen medan exploatering av skogsmark ökar utsläppen 

eftersom skogsmarkens buffrande effekt försvinner när skogen tas bort och 

marken hårdgörs. För att minimera påverkan bör så liten andel ytor som möjligt 

hårdgöras. Genom att ge byggnader gröna tak kan man till en del kompensera för 

de ytor som hårdgörs inom planområdet. 

Levande skogar 

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt 

som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala 

värden värnas. 

Bedömning 

Exploatering föreslås på skogsmark inom sydöstra delen av planprogramområdet. 

Naturvärdet på skogen varierar från lågt till påtagligt naturvärde. Områdena ingår i 

ett större skogsområde som tidigare sträckte sig norrut mot Lindsdal och mot 

Horsö-Värsnäs i nordost. Skogen är i huvudsak produktionsskog men är samtidigt 

värdefull för rekreation och lokalt friluftsliv. Ett sammanhängande område finns 

från planprogramområdet och genom golfbaneområdet. Planförslaget är negativt 

för miljökvalitetsmålet i de delar som innebär att skogsmark planeras att 

exploateras. En del av skogen bevaras för dess naturvärden och för rekreation. 

Ett rikt odlingslandskap 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

Bedömning 

Mellan E22 och Norra vägen finns jordbruksmark som delvis föreslås exploateras. 

Odlingslandskapet öster om Runnehällsvägen har stor betydelse för kultur-

miljövärdet och landskapsbilden i Krafslösa, se vidare under Landskapsbild 

Kulturmiljö. Även om det är relativt små områden som berörs, är planprogram-

förslaget negativt för miljökvalitetsmålet genom att jordbruksmark är en värdefull 

resurs som inte går att återskapa och som på sikt bedöms få ett ökat värde. 

Stadsnära jordbruksmark bedöms även få en ökad efterfrågan för stadsodling i 

framtiden. 

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska 

tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
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utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 

mark, vatten och andra resurser främjas. 

Bedömning 

Planprogramförslaget bedöms som både positivt och negativt för miljökvalitets-

målet. Positivt är att det planerade området bedöms få en bra boendemiljö relativt 

centralt och samtidigt naturnära med goda rekreationsmöjligheter. En relativt tät 

bebyggelsestruktur medför ökad möjlighet till kollektivtrafik till området och att 

offentlig och kommersiell service byggs ut. Att bygga tätt är positivt ur ett 

hållbarhetsperspektiv genom att värdefull mark utnyttjas effektivt. Närheten till 

centrum gynnar cykling och användning av kollektivtrafik men avståndet är i vissa 

fall ändå så pass långt att många troligtvis tar bilen. Eftersom bebyggelsen blir 

relativt tät kan solstudier behövas vid detaljplanering. De sociala konsekvenserna 

av att bygga tätt behöver också tas hänsyn till vid detaljplanering av området. 

Konsekvenser för områden och målpunkter utanför planprogramområdet måste 

studeras med hänsyn till trafikökning på omkringliggande gator och vägar. 

Det är negativt att naturmark tas i anspråk vilket medför mer dagvatten som 

måste tas om hand och renas. Att naturmark tas i anspråk är även negativt för 

biologisk mångfald, ekosystemtjänster och rekreation. Det är även negativt att 

exploatering delvis föreslås för jordbruksmark och inom områden med högt 

kulturmiljövärde och landskapsbild.  

Ett rikt växt- och djurliv 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 

deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 

livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation.  

Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 

mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 

Bedömning 

Planprogrammet innebär exploatering i identifierade naturvärdesobjekt med i 

huvudsak påtagligt naturvärde. Ett område med två jätteekar har högt naturvärde, 

klass 2. Ekarna som är skyddade genom generellt biotopskydd förutses sparas. 

Ersättnings- och förbättringsåtgärder måste göras för sandödlor vars livsmiljöer 

berörs av exploatering. Se vidare under Naturmiljö.  
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Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormer finns för: 

• vattenförekomster 

• utomhusluft 

• fisk- och musselvatten 

• omgivningsbuller 

För detta programområde är endast miljökvalitetsnormer för vatten och luft 

relevant att beskriva. Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller gäller för E22 

och innebär att Trafikverket kartlägger bullret och tar fram ett åtgärdsprogram.   

Luft (SFS 201:527) 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och 

miljön. Det finns MKN för flera ämnen, bland annat kvävedioxid, kväveoxider, 

svaveldioxid och partiklar (PM 10).  

Kalmar kommun ingår i det så kallade Urbannätet där mätningar av bland annat 

kväveoxid och partiklar genomförs. Mätningarna visar att miljökvalitetsnormerna 

uppfylls.  

Bedömning 

Inom programområdet är det är främst trafiken som bedöms ge upphov till 

utsläpp av kvävedioxider (NO2), partiklar (PM) och lättflyktiga organiska ämnen 

(VOC). Innehållet i programförslaget bedöms inte ha någon inverkan på 

luftkvalitén av den graden att miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas. 

Vatten (SFS 2004:660) 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har Vatten-

myndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt åt-

gärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. Miljö-

kvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 

vidmakthållas i vattenresursen. Det förväntas att alla verksamheter och samhälls-

sektorer i förhållande till sina respektive belastningar medverkar till att god status 

kan uppnås. Detta är särskilt lämpligt att beakta i samband med framtagande av 

detaljplaner och program. 

Planprogramområdet ligger inom SMHI:s huvudavrinningsområde Mellan Snärje-

bäcken och Ljungbyån och inom delavrinningsområdet Rinner mot Kalmarsund. 

Området avvattnas till kustvattenförekomsten S n Kalmarsund (SE564250-162500).  
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Kustvattenförekomsten S n Kalmarsund (SE564250-162500) har en måttlig 

ekologisk status. God ekologisk status uppnås inte på grund av övergödning. 

Kvalitetskravet är att god status ska uppnås 2039 men det finns en risk att normen 

inte klaras. Orsaken till att inte god status uppnås är näringsämnen från bland 

annat enskilda avlopp och jordbruk. Den kemiska statusen är klassad som god 

förutom för tributyltenn och kvicksilver/kvicksilverföreningar och bromerade 

difenyletrar. God kemisk status ska uppnås 2027 förutom för kvicksilver/-

kvicksilverföreningar och bromerade difenyletrar som har mindre stränga krav.  

Programområdet ligger inom grundvattenförekomsten Kalmarkustens sandstens-

formation (SE628995-153160). Grundvattenförekomstens kemiska och kvantitativa 

status är otillfredsställande på grund av höga salthalter i en del kustnära dricks-

vattenbrunnar. Förekomsten indikerar ett överuttag och därmed finns ett problem 

med vattenkvantiteten. Sjunkande grundvattennivåer under sommaren har svårt 

att återhämta sig under vintern. Kvalitetskravet är god kemisk och kvantitativ 

status. Det finns en risk att statusen inte kan uppnås och det finns även en 

potentiell risk för PFAS-förorening från förorenade områden. 

Bedömning 

För att minimera påverkan av föroreningar från dagvatten på vattenförekomsterna 

är det viktigt att dagvattnet renas. Dagvattenutredningen föreslår lokalt omhänder-

tagande på kvartersmark i kombination med dammar på allmän platsmark. För 

olika delområden inom planprogramområdet redovisas lämpliga platser för dag-

vattenhantering. En del av dagvattnet leds i ledningar medan det på en del 

sträckor är möjligt att leda dagvattnet i öppna diken eller kulvertar.  

Att dagvattnet i så stor utsträckning som möjligt tas hand om lokalt är positivt för 

grundvattenbildningen och grundvattenförekomsten.  
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Sammanfattning och samlad bedömning   

Översiktsplan 

Förslaget till planprogram bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och 

med samrådsversionen för den nya översiktsplanen.  

Riksintressen 

Planprogrammet bedöms inte påverka riksintressen negativt. 

Landskapsbild 

Sammantaget bedöms exploateringen för Krafslösa malm som negativt för 

landskapsbilden (och kulturmiljön) eftersom den i vissa delar inte följer 

rekommendationerna i den kulturhistoriska utredningen för Krafslösa malm. För 

övriga delar av planprogrammet bedöms tillräcklig hänsyn tagits till landskaps-

bilden. 

Grad av konsekvens för landskapsbild. 

Mycket stora 

konsekvenser 
Stora  

konsekvenser 
Måttliga  

konsekvenser 
Små 

konsekvenser 
  Positiva  

  konsekvenser 

 

Konsekvensens geografiska omfattning 

Nationell påverkan Regional betydelse Kommunal 

betydelse 

Mindre/lokal betydelse 

 

Naturmiljö 

Planprogrammet tar hänsyn till värdefull natur inom planprogramområdet men 

den omfattande exploateringen innebär oundvikligen att natur går förlorad. En 

stor del av den natur med påtagligt naturvärde som går förlorad är så kallad 

ruderatmark inom industritomten centralt inom planprogramområdet men dessa 

ytor kommer växa igen på sikt. Området har stått oanvänt under en längre tid och 

använts för upplag av massor. Här finns en stor strukturrikedom som är intressant 

för kräldjur, fåglar, pollinerare och gaddsteklar. Det finns även en riklig förekomst 

av jord- och sandblottor samt stensamlingar. Ersättnings- och förbättringsåtgärder 

planeras för sandödla. Eftersom det är svårt att kombinera en tät exploatering 

med skyddsåtgärder inom området blir inriktningen i stället ersättningssåtgärder 

utanför exploateringsområdena. 
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Grad av konsekvens för naturmiljö 

Mycket stora 

konsekvenser 
Stora  

konsekvenser 
Måttliga  

konsekvenser 
Små 

konsekvenser 
  Positiva  

  konsekvenser 

 

Konsekvensens geografiska omfattning 

Nationell påverkan Regional betydelse Kommunal 

betydelse 

Mindre/lokal betydelse 

 

Kulturmiljö 

Planprogrammet föreslår en relativt omfattande exploatering inom Krafslösa 

malm, som har höga kulturhistoriska värden. Planförslaget stämmer inte överens 

med kulturmiljöutredningens rekommendationer i vissa delar. Det som avviker 

och som bedöms påverka kulturmiljövärdet för Krafslösa malm negativt på ett 

betydande sätt är att odlingslandskapet öster om Runnehällsvägen försvinner i 

stora delar. Enligt kulturmiljöutredningens rekommendationer bör i stället 

odlingsmarken i direkt anslutning till Krafslösa malm bevaras.  

Planprogrammet föreslår en exploatering inom delar av området Norr om 

Vimpeltorpet, som har höga kulturhistoriska värden. Det är viktigt att 

rekommendationerna för området följs i det efterföljande detaljplanearbetet. 

Särskilt viktigt är att de historiska stigarna/vägarna och stenmurarna bevaras samt 

även miljön kring dessa. Det är även viktigt att ny bebyggelse längs med 

Strängenäsvägen anpassas enligt rekommendationerna. 

Grad av konsekvens för kulturmiljö. 

Mycket stora 

konsekvenser 
Stora  

konsekvenser 
Måttliga  

konsekvenser 
Små 

konsekvenser 
  Positiva  

  konsekvenser 

 

Konsekvensens geografiska omfattning 

Nationell påverkan Regional betydelse Kommunal 

betydelse 

Mindre/lokal betydelse 
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Rekreation och friluftsliv 

Planprogrammet tar hänsyn till värdefulla rekreationsområden inom området i 

den mån det är möjligt med hänsyn till exploateringens omfattning. Det över-

gripande grönstråket som tidigare löpte från Lindsdal och söderut genom området 

sammanfaller med dragningen av den nya huvudvägen, vilket inte går att undvika 

om man ska dra en ny huvudväg genom området. Utförandet av den nya huvud-

vägen blir viktig för att minska barriäreffekten så mycket som möjligt. Flera gröna 

passager och grönska längs med vägen samt låg hastighet bidrar till detta. 

Grad av konsekvens för rekreation och friluftsliv. 

Mycket stora 

konsekvenser 
Stora  

konsekvenser 
Måttliga  

konsekvenser 
Små 

konsekvenser 
  Positiva  

  konsekvenser 

 

Konsekvensens geografiska omfattning 

Nationell påverkan Regional betydelse Kommunal 

betydelse 

Mindre/lokal betydelse 

 

Jordbruksmark som naturresurs 

Planprogrammet tar endast relativt små områden med jordbruksmark i anspråk. I 

detta fall bedöms intresset att utveckla Kalmar som starkt i förhållande till 

jordbruksmark som naturresurs. Odlingslandskapet öster om Runnehällsvägen 

bör endast exploateras försiktigt och med hänsyn till landskapsbilden och det 

höga kulturmiljövärdet. Se även under Kulturmiljö och Landskapsbild. 

Grad av konsekvens för jordbruksmark. 

Mycket stora 

konsekvenser 
Stora  

konsekvenser 
Måttliga  

konsekvenser 
Små 

konsekvenser 
  Positiva  

  konsekvenser 

 

Konsekvensens geografiska omfattning 

Nationell påverkan Regional betydelse Kommunal 

betydelse 

Mindre/lokal betydelse 
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Vattenmiljö - dagvatten 

Förslaget till planprogram har samordnats med dagvattenanalysen och grön-

områden föreslås för de ytor som behövs för dagvattenhantering, så kallade 

blågröna stråk. Den översiktliga dagvattenanalysen bedöms vara ett bra underlag 

för det fortsatta arbetet med dagvattenhantering i kommande arbete med detalj-

planer. Det är viktigt att andelen hårdgjorda ytor blir så låg som möjligt och att 

fastigheter och gaturum utformas så att lokalt omhändertagande av dagvatten 

möjliggörs. 

Grad av konsekvens för vattenmiljö. 

Mycket stora 

konsekvenser 
Stora  

konsekvenser 
Måttliga  

konsekvenser 
Små 

konsekvenser 
  Positiva  

  konsekvenser 

 

Konsekvensens geografiska omfattning 

Nationell påverkan Regional betydelse Kommunal 

betydelse 

Mindre/lokal betydelse 

 

Trafik och buller 

Bebyggelsen inom planprogramområdet blir tät med många nya invånare, vilket 

innebär ett stort behov av förbättrad infrastruktur inom området och i anslutning 

till området kring E22 och Norra vägen. Den åtgärdsvalsstudie som tagits fram 

för trafikplats Kalmar Norra är ett bra underlag för det fortsatta detaljplane-

arbetet. Trafikledsplanen har identifierat vilket huvudvägnät som behövs inom 

området. Planprogrammet möjliggör och tar hänsyn till de åtgärder som föreslås. 

Utöver de åtgärder som rekommenderas i åtgärdsvalsstudien bör det övervägas 

om en utredning behöver tas fram som beskriver de förväntade konsekvenserna 

för befintligt vägnät och olika målpunkter med tanke på den trafik som förväntas 

uppstå mellan planprogramområdet och olika målpunkter via Norra vägen, 

Vänskapens väg – Norrlidsvägen och Björkenäsvägen samt Värsnäsvägen. 

Åtgärder med hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet kan eventuellt även 

behöva göras utanför planprogramområdet 

Det planeras inte för nya bostäder intill E22 vilket är positivt vad gäller risken för 

bullerstörningar. I samband med att områden detaljplaneras i närheten av huvud-

vägar som Norra vägen och den nya huvudvägen mellan Värsnäsvägen och Vän-

skapens väg, behöver bullerutredningar göras som planeringsunderlag och 

utformningen av bebyggelsen behöver studeras med hänsyn till hur höga ljud-

nivåerna förväntas bli i framtiden. Hänsyn behöver även tas till konsekvenser för 
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befintlig bebyggelse utanför planprogramområdet om trafiken förväntas öka på 

vägar utanför planprogramområdet.  

Eftersom handel och kontor planeras inom 75 meter från E22, bör en risk-

utredning göras i samband med detaljplanering av dessa områden.  

Grad av konsekvens för miljömål. 

Mycket stora 

konsekvenser 
Stora  

konsekvenser 
Måttliga  

konsekvenser 
Små 

konsekvenser 
  Positiva  

  konsekvenser 

 

Konsekvensens geografiska omfattning 

Nationell påverkan Regional betydelse Kommunal 

betydelse 

Mindre/lokal betydelse 

 

Miljömål 

För de relevanta miljökvalitetsmålen bedöms planförslaget i huvudsak ge en 

negativ påverkan vilket är oundvikligt med hänsyn till att exploateringen är relativt 

stor. För målet God bebyggd miljö bedöms påverkan bli både positiv och negativ. 

Möjligheter finns att ta ytterligare hänsyn till de aktuella miljöaspekterna i 

kommande detaljplanearbete.  

Grad av konsekvens för miljömål. 
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Betydande miljöpåverkan 

Påverkan på det höga kulturmiljövärdet och landskapsbilden vid Krafslösa malm 

bedöms bli betydande med hänsyn till exploateringen som föreslås i det öppna 

odlingslandskapet inom detta område. Påverkan bedöms som måttlig med hänsyn 

till att det är låg bebyggelse som planeras och att hänsyn kommer tas till land-

skapets karaktär vid vägdragning och placering av bebyggelsen.  

Påverkan bedöms bli betydande för naturmiljön och rekreation med hänsyn till att 

ett relativt stort naturområde exploateras. Samtidigt är det positivt för boende-

miljön och rekreation inom området att industritomten exploateras med bostäder.  

Påverkan bedöms även riskera att bli betydande på den lokala population av sand-

ödlor som finns inom området genom att sandödlorna måste söka sig till nya 

områden när industrifastigheten exploateras (påverkan på sandödlorna kommer 

även att ske om området inte exploateras utan växer igen). Om skyddsåtgärder 

vidtas bedöms risken för påverkan bli liten eller försumbar.  

 

 

Kalmar den 10 maj 2022 

 
Vatten och Samhällsteknik AB 
  
 
 
 

Catarina Lund    
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