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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

Detaljplan för 

Tehuset 1,2 och del av Berga 10:19, 
Karlssons äng 
i Kalmar, Kalmar kommun 

 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 
2016-10-29 – 2016-11-21. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar 
och föreningar enligt sändlista och till fastighetsägare enligt fastighets- 
förteckning. Handlingar har under granskningstiden funnits tillgängliga på 
kommunens hemsida, på samhällsbyggandskontoret och på Kalmar 
stadsbibliotek. Planförslaget har kungjorts i lokala ortstidningar och på 
kommunens anslagstavla. 

Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 

 

 
Sammanfattning 
Under granskningen har endast ett fåtal yttranden kommit in. Framförda 
synpunkter gäller trafikmängder och bullerstörningar från vägtrafik, 
riskbedömning med anledning av industriverksamhet, naturremsan mellan 
befintlig och ny bebyggelse i väster, bebyggelsestrukturen inom hela 
planområdet samt placering av förskolebyggnaden. 

 
Planhandlingarna har förtydligats och justerats inför antagande med uppgifter 
som tidigare redan legat till grund för planförslagets utformning: 

 Kompletterande bullerutredning och riskanalys som bekräftar att det 
inte finns hinder för planens genomförande 

 
 
 
 
 

Planeringsenheten │ 
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A 

Tel 0480-45 00 00  │ Fax 0480-45 04 29 
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 Justering av planbestämmelser för att säkerställa att riktvärden för buller 

klaras. Istället för tidigare planbestämmelse m1 regleras för 

flerbostadsområden mot Norra vägen och Norrlidsvägen/Alice Babs gata: 

 
 

f4 Bostadsbyggnader ska placeras med långsidan mot Norra vägen 

f5 Bostadsbyggnader ska sammanbyggas och placeras med långsidan mot 

Brunnslätsvägen 

f6 Bostadsbyggnader ska placeras med långsidan mot Norrlidsvägen/Alice Babs 

gata 

 

f7 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en 

ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2 mot 
Norra vägen 

f8 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en 

ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2 mot 
Brunnslätsvägen 

 
f9 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en 

ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2 mot 
Norrlidsvägen/Alice Babs gata 

 

 Bestämmelsen m1 för befintlig, men inte tidigare planlagd, bostadsfastighet 

Berga 10:35 har ersatts med följande planbestämmelser för att förtydliga hur 
gällande Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) ska 
tillämpas vid om-/tillbyggnad och nybyggnationer på fastigheten. 

f7 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en 

ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2 

mot Norra vägen 

Plankartan och planbeskrivningen förtydligas i det avseende. 

 

 
 Vidare har ett mindre markområde överförts från kvartersmark till PARK 

med möjlighet till omhändertagande av dagvatten i östra delen. 

 Plankartan har i övrigt förtydligats genom att tidigare 

egenskapsbestämmelser för allmän platsmark n1 och n2 redovisas istället 

med ord, stenmur och ek. 
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Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsens synpunkter under hälsa och säkerhet måste beaktas för att 
planförslaget ska kunna anses vara förenligt med 11 kap. PBL och därmed inte 
överprövas. 

 
Kontroll 11 kap. PBL 

Hälsa och säkerhet 

Den till planen tillhörande bullerutredningen visar att ekvivalent ljudnivå 
kommer att överskrida riktvärdet på 55 dBA för flerbostadshus med fasader 
mot Norra Vägen och Norrlidsvägen så som planförslaget nu är utformat. 
Kommunen har på plankartan föreslagit planbestämmelsen ”m1 - Gällande 
riktvärden för trafikbuller ska klaras för nybyggnationer”. Länsstyrelsen vill 
uppmärksamma kommunen om att detta inte är en korrekt utformad 
planbestämmelse utan en upplysning. Riktvärdena gäller oaktat denna 
planbestämmelse. 

 
I bullerutredningen klargörs att minst hälften av bostadsrummen i varje 
lägenhet måste orienteras mot en ljuddämpad sida för att förordningen om 
trafikbuller vid bostadsbyggande (2015:216) ska kunna efterlevas. Likaså 
framgår att bullerutredningen baseras på att lamellhus uppförs. På plankartan 
har varken genomgående lägenheter eller lamellhus säkerställts. 

 
Länsstyrelsen gör bedömningen att så som planförslaget är utformat krävs det 
att lamellhus med genomgående lägenheter uppförs för att gällande riktvärden 
ska klaras. Kommunen måste därför införa planbestämmelsen f - Minst hälften av 
bostadsrummen i varje lägenhet ska anordnas mot en ljuddämpad sida samt f – Endast 
lamellhus. Alternativet är att justera byggrätterna för flerbostadshusen så att 
fasader utsätts för maximalt 55 dBA eller säkerställa att det endast kan bli fråga 
om lägenheter under 35 kvm (då gäller bullernivåer på maximalt 60 dBA vid 
fasad). 

 
Kommentar: Bullerutredning som upprättades till planförslaget har kompletterats (Soundcon 
2016-11-28) för att kunna göra en bedömning om bullerpåverkan för befintliga 
bostadsfastigheter närmast Norra vägen i samband med att planförslaget har genomförts. 
Resultat från bullerutredningen visar att planförslaget inte medför en ökning av ljudnivåerna 
vid bostad på Berga 10:35. För de planerade bostäder inom planområdet är de beräknade 
framtida bullervärdena oförändrade. 
Kommunen är något förvånad över att länsstyrelsen ändrat sin uppfattning efter sitt 
samrådsyttrande om hur bullerpåverkan hanteras i planhandlingar. Kommunen bedömer att 
det i planbeskrivningen redovisats vilka åtgärder som ska vidtas för att klara de gällande 
riktvärdena. De beräkningar som ligger till grund för denna redovisning baseras på en 
beräkningsmodell för framtida trafikmängder och därtill troligen uppkomna bullervärden. I 
bygglovet för nya bostäder ska det sedan konkret avgöras hur det med tekniska åtgärder eller 
den aktuella byggnadsplaceringen eller byggnadsutformningen kan säkerställas att 
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riktvärdena klaras. För att öka tydligheten ännu mera har kommunen dock justerat 
planbestämmelserna för att säkerställa att riktvärdena för buller ska klaras: 

f4 Bostadsbyggnader ska placeras med långsidan mot Norra vägen 

f5 Bostadsbyggnader ska sammanbyggas och placeras med långsidan mot 

Brunnslätsvägen 
 

f6 Bostadsbyggnader ska placeras med långsidan mot Norrlidsvägen/Alice Babs 

gata 
 

f7 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en 

ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2 mot 
Norra vägen 

f8 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en 

ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2 mot 
Brunnslätsvägen 

 

f9 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en 

ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2 mot 
Norrlidsvägen/Alice Babs gata 

 
Bestämmelsen m1 för befintlig, men inte tidigare planlagd, bostadsfastighet Berga 10:35 har 

ersatts med följande planbestämmelser för att förtydliga hur gällande Förordning om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) ska tillämpas vid om-/tillbyggnad och 
nybyggnationer på fastigheten. 

f7 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en 

ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2 

mot Norra vägen 

Plankartan och planbeskrivningen förtydligas i det avseende. 

 
 

 
Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har inga ytterligare synpunkter och lämnar därför inget 
yttrande vid granskningen. 

 
Kommentar: Noteras. 

 

 
Boende och fastighetsägare 

XXXX 

Trafikflödet i korsningen Norra vägen/Brunslättsvägen kommer att öka och 
medföra problem vissa tider. Det är redan idag problem mellan kl 06.30-08.00 
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och 15.30-17.30. Sedan stadsmissionen etablerat sig på Amerikavägen 1 har 
trafikflödet ökat. Det är den enda in- och utfart för hela området kring 
Brunslättsvägen förutom vid gamla bildelslagret. Det är viktigt att ha kontroll 
på trafiksituationen, och vidtaga eventuella åtgärder när det uppstår. 

 
Kommentar: Kommunen har genomfört en kapacitetsberäkning för aktuellt område där även 
ökad trafik med hänsyn till stadsmissionens etablering är inkluderad. Området för trafik 
(på plankarta GATA) vid korsningen Brunslättsvägen/Norra vägen är relativt stort, 
vilket kommunen bedömer ger möjligheter och lämpligt utrymme för att kunna förbättra 
korsningen när det blir aktuellt. 

 

 
XXXX 

Vi som bor på Kapten Karlssons väg nr xx, xx, xx, xx önskar ett något större 
naturområde mot den nya bebyggelsen. Vi hade önskat ca 40 m men det går 
nog inte att genomföra, men ca 25 meter är fullt möjligt alltså en ökning med 3 
meter. Det finns tre små ekar som bör hamna i naturområdet. Träden är 
fristående så dom blir vackra på några år till. Området bör heller inte bli för 
smalt då det kan tros tillhöra våra tomter. Vi vill inte godkänna förslaget förrän 
ändring gjord. 

 

Kommentar: Efter platsbesök bedömer kommunen att de berörda träden inte motiverar en 
utökning av naturområdet eller särskilda skyddsbestämmelser. Ekarna är relativt unga och 
bedöms inte vara mer skyddsvärda än många andra liknande träd i området. 

 

 
Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 

Serviceförvaltningen 

På många av de illustrationerna för byggnaderna 
har förskolebyggnaden lagts med en riktning 
nord-syd axel. Detta på grund av tomtens 
utformning. 

 
Då förskolan enligt den genomarbetade 
principen för Kalmar kommun har en princip 
för utegårdarnas riktning mot söder bör 
byggnaden och därmed även tomten få en 
längsgående axel från öster till väster. Det 
innebär att markområdet för förskolan även 
borde få en sådan utformning i planen. Se mina 
enkla utklipp i bilaga. 

 

Fördelen med en annan sträckning på tomten är: 
Mer solljus i de uterumsgårdar Kalmars förskolemodell har. (den ni använt i 
illustrationen. 
Angöring till skolan kan göras utan att störa befintlig bebyggelse. 
Bilangöringen blir frånskild den cykelbanan som passerar genom området. 
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Angöring av transporter till kök görs tidigare på infartsvägen. 
Utemiljön kan göras större söder om bygganden och behöver inte vara vid 
gaveln av huset. Det innebär i sin tur att den större gården har solljus på 
morgon och kväll. 

Kommentar: Målsättningen för placeringen av förskolebyggnaden och tomtutformningen var 
att kunna placera förskolebyggnaden på sådant sätt att utegårdarna är helt vinklade mot 
söder. Rådande marknivåskillnader, den värdefulla stenmuren i sydost samt behov till 
kulvert för omhändertagande av dagvatten i nordost gjorde dock att den nuvarande 
byggnadsplaceringen och tomtutformningen anses vara mest lämplig. Angöringen för både 
transportfordon och besökare/anställda till förskolan har analyserats i arbetsgruppen som 
resulterade i redovisat förslag. Bedömningen är att en gemensam infart som passerar gång- 
och cykelbana på ett ställe utgör mindre risk för trafiksäkerhet än att angöra förskolan på 
två platser. 

 

 
Kalmar Brandkår 

Brandkåren har granskat det nya förslaget samt SBK:s svar på brandkårens 
tidigare yttrande. Brandkåren vill göra följande förtydligande: 

Det skyddsavstånd som finns angivet i handläggarkartan för Luma Metall 
grundar sig på samma rekommendation (Bättre plats för arbete) som brandkå• 
ren hänvisar till i sitt yttrande ang detaljplanen. Dock finns det i Bättre plats för 
arbete olika alternativ för verkstadsindustri. Skyddsavstånden i handläggarkar• 
tan klassar verksamheten som "kemisk elektrolytisk ytbehandling" och brand• 
kåren klassar verksamheten som en "stång- och tråddragningsanläggning". 

Tråddragning är företagets huvudinriktning, dvs de gör tråd till lampor osv, så 
den klassningen är korrekt, men de ytbelägger också, och detta gör de bl a ge• 
nom kemisk elektrolytisk ytbehandling. Båda klassningarna kan alltså anses 
vara korrekta men har olika rekommenderade skyddsavstånd, dvs 200 m- resp 
500 meter. 

Med anledning av alla de risker som brandkåren räknar upp i sitt tidigare 
yttrande så anser brandkåren att det längre rekommenderade skyddsavståndet 
är att föredra. 

Pga att en del av byggnationerna i förslaget till detaljplan hamnar inom 500 m 
så anser brandkåren att en mer nyanserad riskanalys skall göras enligt kommu• 
nens '' Riskhanteringsmodell för nybyggnationer och etableringar i Kalmar 
kommun” (Samhällsbyggandskontoret, 2006)”. 

Kommentar: Riskanalys för LUMA Metall har upprättas (PS Group 2016-12-02). 
Riskanalysen är utförd genom att beräkna samhällsrisk och individrisk för det undersökta 
området. Riskanalysens slutsatser är att förekommande hantering av farliga ämnen på 
Luma Metall inte innebär risk för dödsfall för personer inom detaljplaneområdet. De 
riskscenarier som kan inträffa ger därför inget bidrag till samhällsrisk och individrisk i 
området. Därmed erfordras ej någon ytterligare analys för att redovisa samhällsrisk och 
individrisk för området, även om det normalt görs i detaljplaneärenden. 
Spridningsberäkningarna indikerar att spridning av giftigt cyanväte kan ske mot 
planområdet. Det rör sig om koncentrationer som kan innebära fara för personers hälsa. 
Detta innebär att en olycka på Luma Metall kan innebära att personer inom planområdet 
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och övriga intilliggande bostadsområden kan behöva uppmanas hålla sig inomhus för att inte 
utsättas för farliga koncentrationer av cyanväte i samband med en olycka. Det är dock 
viktigt att beakta att beräkningarna är gjorda med mycket konservativa antaganden. För 
att få en realistisk bild av risker med spridning av farliga ämnen från Luma metall bör en 
mer detaljerad analys göras av hur stora mängder cyanväte som kan bildas vid en olycka och 
hur långt spridning av farliga koncentrationer kan ske. Detta bör beaktas i samband med 
insatsplanering för anläggningen. 
Med bakgrund av utförd riskanalys gör kommunen bedömning att det inte erfordras några 
åtgärder eller begränsningar i förhållande till den föreslagna detaljplanen. Det bör dock göras 
en insatsplanering för anläggningen av verksamhetsutövaren Luma Metall som ska 
samrådas med Brandkåren oavsett planförslagets genomförande då redan befintliga bostäder 
påverkas vid spridning av cyanväte. Insatsplanering för anläggningen är ingen planfråga och 
ska hanteras mellan verksamhetsutövaren och brandkåren. 

Planbeskrivningen kompletteras med information om riskanalysen. 

 

 
Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 

Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende. Trafikverket 
har inga ytterligare synpunkter på ändringar i planförslaget som gjorts. 

 
Kommentar: Noteras. 

 

 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig i 
ärendet. 

 
Kommentar: Noteras. 

 

 
Kalmar Energi Elnät AB 

I den reviderade detaljplanen är det främst etappindelningen, som har ändrats, 
som påverkar vårt arbete med att schakta och lägga ner våra ledningar. 

Precis som jag skrev i mitt svar på Samrådet för detaljplanen Tehuset 1, 2 och 
del av Berga 10:19, Karlssons äng, kan det enligt den nya etappindelningen bli 
så att vi kanske måste lägga ner våra kablar innan de nya vägarna har påbörjats. 

Byggandet av de nya vägarna måste samordnas med kabelschakterna för våra 
nya kablar och drifttagningen av vår nya nätstation. Hur det ska göra måste 
utredas i god tid innan arbetena påbörjas. 

Utöver de synpunkter vi lämnar i det här svaret och i tidigare svar, har vi inga 
andra synpunkter på den här detaljplanen. 

 
Kommentar: Noteras. Synpunkterna förmedlas vidare till kommunledningskontoret och 
projektenheten. 
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Övriga yttranden 

Yttrande som kommit in efter granskningstidens slut: 

XXX 

Alla flerfamiljshus får en dålig boendemiljö utom fem hus vid grönområdet i 
söder. Femvåningshusen i nordvästra delen, belägna endast tjugo meter från 
Norra vägen, utsätts för oacceptabelt buller och avgaser, från trafiken. Den 
andra sidan av tomten upptas till stor del av parkeringsplatser. Norra vägen är 
infartsled med omfattande trafik som kommer att öka rejält nu när 
Vimpeltorpet och Snurrom byggs ut. 

De höga husen skulle bli belägna mellan "Karlsons by" i söder och villaområde 
i norr och öster. Läget motiveras infantilt med "stadsmässighet". Ska 
bostadsbristen tvinga människor att bo där? Husen skulle bli ett solitärt, 
främmande element i landskapsbilden. Ett kommunalt monument över usel 
stadsplanering, och undermålig boendemiljö. 

Andra flerfamiljshus har radats upp utmed områdets huvudgata, gatan med 
mest trafik, på så små tomter, att det nästan bara finns plats för husen och 
bilparkeringen. För en del av dessa hus är grönområdet i söder, bara tillgängligt 
via huvudgatan. 

Även fem- och sexvåningshuset i nordöstra delen har en tomt som i stort sett 
bara rymmer huset och parkeringsplatserna. För övriga bostadskomplement, 
som uteplatser och småbarnslekplatser mm, finns ett mycket begränsat, 
utrymme. 

I planen för Ljusstaden finns en nordsydlig gång- och cykelväg. Det förutsätts 
att den ska byggas vidare genom Karlssons äng till Trollbackevägen och knyta 
Ljusstaden till det övergripande cykelvägsnätet. Är den bortglömd? 

Ljusstaden har fått en mycket lägre exploatering än den planen medger. Stor 
andel av bostäderna finns, i olika former av småhus. Karlsons äng har ett 
utmärkt läge och borde utnyttjas bättre. 

En andel av småhusen kan förläggas till Snurrom för att ge plats för fler 
lägenheter. 

Det nordostliga skogsområdet på Karlsons äng och utredningsområdena bör 
omarbetas. 

 
SAMMANFATTNING. 

Med hänsyn till det utmärkta läget och områdets förutsättningar bör planen 
göras om helt. 

En ny stadsdel som ger flera bostäder, och med utformning som ger bra miljö, 
även för de boende i flerfamiljshusen. 

 
Kommentar: Det finns en bullerutredning för planförslaget som visar att gällande riktvärden 
enligt Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Förordning 2015:216) klaras 
genom att bland annat skapar genomgående lägenheter eller bygga mindre lägenheter. 
Kommunen säkerställer genom planbestämmelser att gällande riktvärden för buller inte 
överskrids och därmed hänsyn tas till människors hälsa. 
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De luftmätningar som görs för Kalmar tätort visar att partikelhalten klarar de regionala 
miljömålen. Det är även lägre än gällande miljökvalitetsnorm. 

Gestaltningen av flerbostadskvarteren är inte detaljstyrda i sin utformning, men områdena 
bedöms vara tillräckliga för att både kunna rymma nya bostäder och anordna 
parkeringsplatser och uteplatser för de boende. Kommunen uppmuntrar exploatörer och 
byggherrar samt uttrycker i planbeskrivningen och gestaltningsprogrammet, att anordna 
underjordiska parkeringsplatser för att ha stor flexibilitet och kunna uppnå en attraktiv 
utemiljö runt bostadshusen. 
Planerade byggrätter vid Norra vägen/Brunnslättsvägen samt Norrlidsvägen/Alice Babs 
gata har utformats med syfte att kunna utgöra signalbyggnader vid entréerna till det nya 
bostadsområdet Karlssons äng. Samtidigt ska dessa byggnader vara ett första steg i att 
omgestalta gaturummet längs Norrlidsvägen och Norra vägen, genom en mera inramande 
bebyggelse och på så sätt kunna stärka och utveckla en intressant stadsmiljö. Detta mål 
återfinns i de övergripande plandokumenten: Kalmar kommuns översiktsplan och den 
Fördjupade översiktsplanen för Norrliden strand. Varierande byggnadshöjder inom dessa 
flerbostadsområden och en nedtrappning av byggnadshöjden mot angränsade villabebyggelsen 
ska åstadkomma att byggnadsfasaden bryts upp i olika delar och att den därmed inte 
upplevs som sluten och enhetlig hög fasad. Vidare ska byggnadshöjden anpassas i mötet med 
den mindre bebyggelseskalan för villorna som har två våningar. 
De i planillustrationen redovisade småhustomterna är 750 - 1 000 kvadratmeter och anses 
tillräckligt stora för att uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader på sammanlagt 
200 kvadratmeter. 
I nordöstra delen av planområdet, mellan Visionsvägen och Lillgången, finns en gång- och 
cykelväg redovisad, som ansluter till befintligt gång- och cykelstråk genom Ljusstaden och 
vidare norrut. Gatorna i planområdet har anpassats i bredd för att rymma gång- och 
cykelväg längs bilvägarna. Under planarbetet har en anläggning av ny gång- och cykelväg 
snett igenom det sammanhängande skogsområdet mot Trollbackevägen diskuterats, men 
eftersom anläggning av gång- och cykelväg kräver en viss bredd och belysning anser 
kommunen att det gör för stora ingrepp i det sammanhängande skogsbandet. De geotekniska 
förhållandena bidrar vidare till att de ekonomiska konsekvenserna för byggnation av gång- 
och cykelvägar blir betydligt högre. 

 

 
Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 

Kalmar vatten AB 

XXX 

 

 
Följande sakägare och likställda har senast under 
granskningstiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte 
blivit tillgodosedda: 

XXXX 
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Datum 

2016-12-14 
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Ärendebeteckning 

2015-0163 

 

 

Följande sakägare och likställda har under samrådstiden 
inkommit med skriftliga synpunkter som inte blivit 

tillgodosedda: 

XXX, XXX 

 
 

 
Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2016-10-26 

 
 
 

Birgit Endom 

Planarkitekt 


