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Handlingar 
Planhandlingarna består av: 

• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning 
• Karta med upphävande av strandskydd 
• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för kulturmiljö och stadsbild 
• Illustrationer 

Till planen hör också: 
• Fastighetsförteckning 
• Behovsbedömning 
• Trafikbullerutredning, Soundcon, 2013-03-05 
• Översiktlig studie avseende geotekniska förhållanden, WSP, 2006 och 
 2008 
• Översiktliga miljötekniska markundersökningar, WSP 2010  
• Arkeologiska utredningar, Riksantikvarieämbetet 2010 och 2011 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att tillskapa möjlighet för uppförande av affärs- och 
bostadshus inom kvarterets sydöstra del, som i dag är planlagd för 
parkering(hus) samt att modernisera byggrätterna i kvarterets nordvästra 
del. 

 

Markägoförhållanden 
Fastigheterna Gesällen 3 och 4 är privatägda. Resterande mark inom 
planområdet ägs av Kalmar kommun. 

 
 

Behovsbedömning 
Syftet med behovsbedömning är att ta reda på om en betydande miljöpåverkan 
uppstår till följd av detaljplaner. 

 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 18 §, ska en miljökonsekvens- 
beskrivning upprättas om 
”detaljplanen medger en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar 
som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och 
vatten och andra resurser. Miljökonsekvensbeskrivningen skall möjliggöra en samlad 
bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan 
och hushållningen med mark, vatten och andra resurser”. 

 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
En MKB har tagits fram för kulturmiljö- och stadsbild. Förslaget till ny 
bebyggelse i kvarteret Gesällen bedöms som positivt för kulturmiljön och 
stadsbilden genom att en stor del av ett kvarter på Kvarnholmen, som 
under en lång tid varit obebyggt, men planlagt för parkeringshus, nu åter blir 
bebyggt med bostäder och lokaler för handel. Alternativet med fortsatt 
användning för parkeringsändamål bedöms som klart sämre ur kulturmiljö- och 
stadsbildssynpunkt. Kvarteret Gesällen ingår i riksintresseområdet Kvarnholmen 
Kalmar innerstad, som bland annat uttrycks genom domkyrkans dominerande 
siluett, försvarsanläggningar och bevarad stadsplan från 1600-talet. Stadsbilden 
bedömer vi kommer att påverkas positivt genom att bebyggelsen längs med 
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Fiskaregatan ansluter till byggnadstraditionen som tidigare har funnits inom 
kvarteret med hus av varierande höjd. De byggnader som förr fanns i kvarteret 
var visserligen betydligt mindre, men tomtindelningen med gavelställda hus mot 
gatan återkommer nu, men med en annan skala och modern färgsättning. Den 
nya planen innebär lika många uppdelningar som tidigare funnits. Då var det 11 
olika fastigheter medan det nu är en fastighet med 11 olika byggnadskroppar. 

 
Kvarteret ligger innanför den gamla stadsmuren och ansluter till rutnätsplanen 
från 1647, med undantag av att den sedan tidigare igenlagda Norra Vallgatan inte 
kommer att anläggas på nytt. Förslaget bedöms inte medföra påtaglig skada på 
riksintresset för kulturmiljön. Förslaget bedöms även uppfylla de strategier enligt 
Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum, som är aktuella för 
platsen. 

 

Plandata 
Planområdet är beläget på Kvarnholmens norra del och är avgränsat av gatorna 
Fiskaregatan, Västra Sjögatan, Strömgatan samt fastigheterna Gesällen 2 och 23 i 
väster. Planområdets areal är ca 8 000 kvm och det omfattar hela kvarteret 
Gesällen utom fastigheterna Gesällen 1, 2 och 23 i den sydvästra delen. 
Anledningen till att fastigheten Gesällen 23 inte ingår är att här gäller två relativt 
nya detaljplaner, en från 1995 och en från 1997 med bestämmelser som 
fortfarande bedöms vara moderna. Någon förändring är heller inte aktuell här. 
Efter granskningsskedet har även fastigheterna Gesällen 1 och 2 lyfts bort ur 
detaljplanen och drivs fortsättningsvis i en egen detaljplan. 

 

 
Kvarterets läge i staden. 

 
Strandskydd 
Planområdet är beläget närmare Fredriksskanskanalen och Systraströmmen än 
100 meter varför strandskydd automatiskt inträdde i och med att detta 
planarbete startades trots att området i sin helhet sedan länge är planlagt för 
handel och parkering. Strandskyddet kommer emellertid att upphävas i sam- 
band med antagandet av detaljplanen med motiveringen att området redan 
tidigare i sin helhet är ianspråktaget för staden och dess utveckling. 
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Tidigare ställningstaganden 
 

Överkommunala beslut och dokument 
Hela kvarteret ligger innanför den gamla stadsmuren och omfattas av 
riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 

 
Översiktliga plandokument 
I dokumentet ”Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum”, 
anges att bebyggelsen innanför befästningsmuren ska inordna sig i det 
traditionella kvartersmönstret från 1600-talet som till exempel den vertikala upp- 
delningen med små tomter och en byggnadshöjd på 2-4 våningar. Kvarteret 
Gesällen har tidigare varit bebyggt och att på nytt bebygga det gör att det 
traditionella kvartersmönstret återskapas. Vidare lyfter den fördjupade över- 
siktsplanen fram vikten av att i bottenvåningarna ha publika verksamheter som 
skapar liv åt det offentliga rummet, att ha ett mixat och varierat utbud av både 
bostäder och verksamheter samt att mixa nytt och gammalt. Kvarnholmen 
karaktäriseras av smala tomter med olika hus och en mix av fasader ut mot 
gatan. Allt detta inordnas i det klassiska rutnätsmönstret. 

 
Den fördjupade översiktsplanen lyfter också fram att i stadskärnan ska vi 
maximera gång- och cykeltrafiken. Staden ska byggas efter de gåendes hastighet, 
utifrån en mänsklig skala, variation och upplevelse. Principen för biltrafiken till 
och på Kvarnholmen är att den ges tillgänglighet som sker i samspel med de 
oskyddade trafikanterna och stadens liv. 

 
Inledande arkitekttävling 
Som ett led i att bebygga Gesällen anordnade kommunen 2011 en markan- 
visningstävling för kvarteren Gesällen och Muren. Först skedde en intresse- 
anmälan, där 6 byggherrar/arkitekter anmälde sig. Av dessa valdes tre byggherrar 
ut som fick ta fram förslag till byggnation utifrån de kriterier kommunen 
redovisat i inbjudan. Det vinnande tävlingsförslaget hade mottot ”Kyssen på 
kärringslåret” och togs fram av Skanska, HSB, KF och White arkitekter. 
Motiveringen till att det förslaget vann är följande: 

 
”Tävlingsbidraget bygger på en ny struktur där Södra Kanalgatan stängs för biltrafik och 
förlängningen av Strömgatan öppnas. I stället blir kajen mot Malmfjärden ett socialt stråk 
med tillgängliga bryggor och tydliga ytor öppna för alla. På så vis tar man tillvara 
vattenrummets särart och det skapas även ett nytt rum med den utkragande bebyggelsen på 
bryggan. 

 
Gång- och cykeltrafik gynnas med de tydliga nordsydliga stråken och med en ny bro över 
fjärden. Fiskaregatans föreslagna gestaltning bygger vidare på stadskärnans ursprungliga 
stadsplan med en variation i kvartersindelningen med smala gavlar mot gatan. 

 
Förslaget bygger på tre gestaltningsmässiga principer: gatustrukturen ändras och ny 
bostadsbebyggelse mot vattnet, befästningsmuren synliggörs och äldre kvartersindelning vid 
Gesällen bevaras. 

 
Tävlingsbidraget mixar olika upplåtelseformer och man vänder sig till människor i olika 
livssituationer. Hälften av bostäderna är hyresrätter. Att föreslå studentbostäder i fina lägen 
mot fjärden känns som en välkomnande gest för befintliga och kommande studenter. 
Förslaget ligger helt i linje med planeringen av staden och riktlinjerna i den fördjupade 
översiktsplanen och skapar nya mötespunkter och generatorer.” 
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Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
För kvarteret gäller tre detaljplaner, den äldsta fastställd av länsstyrelsen 
1988-02-02. Planen har akt nr. 0880K-P88/03, nummer två antagen av 
byggnadsnämnden 1995-03-16 § 93 akt nr. 0880K-P95/12 och den tredje 
antagen av KF 1997-10-16,§276 och lagakraftvunnen 1997-11-07, akt nr. 
0880K-P97/06. Det två sista omfattar bara fastigheten Gesällen 23 som inte 
ingår i det nu aktuella planområdet. 

 

 
Stadsplan från 1988. 

 

 
Detaljplan från 1995. 
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Detaljplan från 1997. 

 

 
Kommunala beslut i övrigt 
Projektet har koppling till kommunens budget under rubriken ”Attraktiva 
Kalmar” och KSAU genom kommunledningskontoret mark och planerings- 
enheten har mot denna bakgrund 2011-05-04, beställt denna detaljplan av 
samhällsbyggnadskontoret. 

 
 
 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
 

Bebyggelseområden 
Planområdet är i detaljplanen avsedd för handel och bostäder, med beteckningen 
CB. Hela kvarterets yta kommer att vara tomtmark med olika 
användningsbestämmelser. Eftersom det ligger innanför den gamla stadsmuren 
ansluter det i sin helhet till rutnätsplanen från 1647, med undantag av att den 
sedan tidigare igenlagda Norra Vallgatan inte kommer att anläggas på nytt. 
Stadsmuren har legat inom den norra delen av kvarteret. Tidigare har även 
bebyggelse funnits inom Gesällen 4 och 25 men den revs under åren 1961-1971 
och sedan dess har Gesällen 4 och 25 använts till parkering. 

 
De förändringar som planen medger avser främst den södra och östra delen av 
kvarteret, där det i dag är parkering. Hela den öppna ytan kommer att kunna 
bebyggas med affärs- och bostadshus. Även resterande nordvästra del av 
kvarteret omfattas av detaljplanen, men här blir förändringarna mer blygsamma. 
Det rör sig om mindre ändringar av byggrätterna samt tillägg av en bestämmelse 
som gör det möjligt att förutom handel och centrumända- mål även inrätta 
bostäder, dock inte i bottenvåningen. För fastigheterna längs Strömgatan och 
Västra Sjögatan gäller i dag skyddsbestämmelser där det anges att ”Inom med q1 
betecknat område skall ny bebyggelse utformas med hänsyn till områdets egenart. 
Bestämmelsen bedöms i dag delvis vara överspelad, då det främst i angränsande 
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kvarteret Lärlingen, norr om Strömgatan men även i kvarteret Brandvakten i 
nordost på senare år byggts nya hus. Bestämmelsen har därför omformulerats till 
den nya detaljplanen. Den nya lydelsen är: 
”Ny byggnad ska utformas med särskild hänsyn till Kvarnholmens kulturhistoria”. Med 
detta menas att byggnader kan uppföras med olika höjder i enlighet med 
planbestämmelserna och att fasadmaterialen kan variera, men att fasadmaterial 
som är uppenbart främmande för Kvarnholmen, t.ex. rena timmerfasader, stora 
glasade fasader och allt för grälla färger kan komma att betraktas som inte 
förenliga med planbestämmelsen. 

 

 
Karta från 1860 visar tydligt rutnätsplanen för Kvarnholmen. Kvarteret Gesällen ligger i 
kartans övre del i anslutning till stadsmuren. 

 
Utformningen av nya byggnader inom övriga delar av planområdet, kommer att 
ske i enlighet med den arkitekttävling som nämndes ovan och som ligger till 
grund för detaljplanen. 

 
Utformningsbestämmelser, såsom nockhöjder, största och minsta takvinklar och 
viss fasadutformning anges som planbestämmelser. Dessa gäller för hela  
planområdet. 

 

 
Vy över kvarteret från sydost 
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Projektet i kvarteret Gesällen tar sin utgångspunkt i Kalmars historiska arv som 
en av Sveriges viktigare städer på 1600-talet då den anlades som en befäst stad på 
Kvarnholmen. Den nya byggelsen synliggör gränsen som en gång utgjordes av 
befästningsverket och förstärker därigenom Kalmars kulturhistoria. 

 

 
Husen, som ligger innanför befästningsverket får sin karaktär genom att ta upp 
den gamla fastighetsstrukturen i kvarteret med många smala tomter och 
gavelställda hus mot Fiskaregatan. 

 
Kvarteret får ett uttryck där varje hus gestaltas som en egen individ. De lägre 
husen är en ny tolkning av den äldre träbebyggelsen som funnits här tidigare. 
Utefter Fiskaregatan samsas hus i 2 våningar med hus i 3-4 våningar där gavlarna 
blir till huvudfasader mot gatan. 

 
Där det gamla befästningsverket tidigare låg skapas en ny plats, ”Bastions- 
platsen”. Här placeras ett nytt hus, som vi kallar ”Bastionspalatset” och som 
i sin form markerar var bastionen Carolus Nonus låg. ”Bastionsplatsen” 
fullbordas med ett nytt bostadshus vid Strömgatan inom fastigheten Gesällen 4. 
”Bastionsplatsen” blir en ny orienteringspunkt på norra Kvarnholmen. Det ska 
dock noteras att namnet på platsen inte har förankrats i något kommunalt beslut 
utan endast är ett arbetsnamn med ursprung i arkitekttävlingen. 

 

 

Kvarteret är också en del av handelsstaden och innehåller lokaler för handel och 
kontor, ca 2 800 m2. 

 
Totalt projekteras för ca 90 bostäder med tonvikt på kompakta citylägenheter 
med upplåtelseform hyresrätt. I källarvåningen inryms ca 120 bilplatser, och på 
marken cirka 10 stycken. Sammanlagt är det ungefär lika många som tidigare 
funnits som markparkering. Bilplatserna är avsedda för bostäderna och affärerna 
i kvarteret. 

 
Kulturmiljö och stadsbild 
Planområdet ligger inom riksintresset H48 Kvarnholmen Kalmar innerstad, vilket 
utgörs av försvarsanläggningar och bevarad stadsplan från 1600-talet samt 
karaktäriseras av ett högt markutnyttjande med storslagna byggnadskomplex från 
flera tidsepoker och domkyrka på centrala Stortorget. 

 
Kvarteret Gesällen ligger till största delen inom den historiska staden med den 
ursprungliga gatusträckningen. Stadsmuren har legat inom den norra delen av 
kvarteret. Tidigare har även bebyggelse funnits inom Gesällen 4 och 25 men den 
revs som sagt under åren 1961-1971 och sedan dess har Gesällen 4 och 25 
använts till parkering. Att området nu bebyggs igen med bostäder och 
verksamheter är värdefullt för stadsbilden och gör att staden och närmiljön blir 
mer attraktiv. Se vidare i MKB:n om kulturmiljö och stadsbild. 

 
Fornlämningar 
Området ligger på mark som berörs av fornlämningar och äldre kulturlager. 
Kommunen har ett tillstånd enligt 2 kap kulturminneslagen att ta bort forn- 
lämningar. Den arkeologiska slutundersökningen är avslutat och fornlämningen 
är bortagen med undantag av stadsmuren som ligger kvar. Det utgrävda och 
dokumenterade området är nu fritt för exploatering och har inte längre något 
skydd enligt kulturminneslagen. Många kulturhistoriskt intressanta fynd har 
gjorts. Den slutliga rapporten över den arkeologiska undersökningen är inte klar 
men följande rapporter finns: 
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Georadarprospektering på Kvarnholmen i Kalmar, RAÄ nr 93, Kv Gesällen 25, 
Kvarnholmen 2:2, Lustgården 1 och Bönhasen 1-3, 2011, Riksantikvarieämbetet. 
Kvarteret Gesällen 4 och 25, Kvarnholmen Kalmar, RAÄ 93, Riksantikvarieämbetet, 
rapport 2010:25, arkeologisk förundersökning 
Det finns mycket intressant information att ta del av på Riksantikvarieämbetets 
hemsida och blogg över utgrävningarna http://kvarnholmen.arkeologiuv.se 

 
Norra Vallgatan-en gammal Larmgata 
I mellersta delen av kvarteret Gesällen har det tidigare funnits en gata som hette 
Norra Vallgatan och som gick längs med vallen intill den tidigare befäst-
ningsmuren. Gatan ingick i den gamla rutnätsplanen från 1600-talet och finns 
med på kartan från 1860 på sidan 9. Delar av gatan lades igen när muren revs i 
slutet av 1800-talet. 

 

 
Norra Vallgatan inne i kvarteret Gesällen i början på 1960-talet. Foto: Kalmar stads 
hembygdsförening. 

 
Länsmuseet beskriver på sin hemsida att en karta från 1740 omtalar en Larm- 
gata mellan bastionerna Carolus Nonus i nuvarande kv. Gesällen och Carolus 
Gustavus öster därom (öster om kvarteret Lustgården). En Larmgata är en gata 
eller öppen plats innanför muren, vallen. Här skulle manskapet ställas upp när 
larmet om ett hotande anfall gick, eller så skulle platsen användas för upplag i 
fredstid. Larmgatorna var viktiga i en befäst stad som Kalmar. Jämför Larmgatan 
som i dag finns längre västerut på Kvarnholmen. En Larmgata intill en vall 
kunde även kallas vallgata. 
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Vid de arkeologiska undersökningarna sommaren 2012 hittades två äldre nivåer av en 
larmgata. Den första nivån på gatan kan vara från 
1650-talet. Foto: Kalmar läns museum. 

 
Geoteknik, grundvatten samt markföroreningar 
Översiktliga geotekniska undersökningar har gjorts, Del av kv. Gesällen och kv. 
Muren, Kalmar, Översiktlig studie avseende geotekniska förhållanden, WSP Sverige AB, 
2006-06-28 och Norra Kvarnholmen, Kalmar-World trade center, Översiktlig studie 
avseende geotekniska förhållanden, WSP Sverige AB, 2008-02-29. 

 
Geoteknik 
Ur undersökningshandlingarna kan utläsas att det under asfaltsskiktet (nu- 
varande parkeringsplats) finns fyllnadsmassor på ca 1-2 meter. Fyllnaden utgörs 
mestadels av grus och sand samt organisk jord. Under fyllnaden påträffas inom 
huvuddelen av området lösa till medelfasta lager av organisk jord, sand, silt och 
lera som vilar på friktionsjord av siltig grusig sand och morän. 
Den fasta jorden påträffas ca 4-11 m under nuvarande marknivå. Dessutom 
finns otaliga äldre husgrunden av sten inom kvarteret. Se under rubriken 
Fornlämningar ovan. De geotekniska förhållandena inom området är sådana att 
ökade belastningar på de lösa jordlagren kommer innebära sättningar. För att 
undvika sättningar behöver grundläggning ske genom pålning. 

 
Grundvatten 
Grundvattennivån bedöms i huvudsak styras av vattenståndet i Kalmarsund. 
Enligt tillgänglig statistik bedöms vattenståndet i Kalmarsund fluktuera mellan  
-0,8 och +1,4 meter över havet enligt höjdsystem RH 70. 

 
Markföroreningar 
Miljöundersökningar har genomförts på fastigheterna Gesällen 4, Översiktlig 
miljöteknisk markundersökning, WSP Sverige AB, 2010-06-30 och Gesällen 25 Över- 
siktlig miljöteknisk markundersökning, WSP Sverige AB, 2010-07-09. I samband med 
den arkeologiska utgrävningen har delar av fastigheterna sanerats. 
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Gesällen 4 
Resultaten av undersökningarna visade i en punkt på halter för PAHH och 
PAHM över Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig mark- 
användning (MKM) samt att två punkter innehöll halter för PAHH över rikt- 
värdet för känslig markanvändning (KM). Inga av de analyserade jordproverna 
visade på metallhalter som överskred de generella riktvärdena för MKM. I en 
punkt överskred halterna bly, kadmium och zink de generella riktvärdena för 
KM och i en punkt överskred halterna för bly riktvärdena för KM. 

 
Gesällen 25 
Resultaten av undersökningarna visade att i en provpunkt överskred halterna 
för PAHH och PAHM Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig 
markanvändning (MKM). I tre provpunkter överskred halterna för PAHH de 
generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM). I en punkt över- skred 
halterna för koppar och i annan punkt för bly det generella riktvärdet för mindre 
känslig markanvändning (MKM). I fem punkter överskred halterna för bly de 
generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM). 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att i samband med arkeologisk utgrävning 
skulle förorenade massor med halter överstigande de riktvärden som anges för 
mindre känslig markanvändning schaktas upp och transporteras till godkänd 
behandlingsanläggning. Sanering har utförts på Gesällen 4 och 25 under år 2011 
och 2012. 

 
Friytor 
Planområdet utgörs idag av parkering och tomtmark. Friytor som parkmark eller 
annan allmän plats saknas inom planområdet men finns på andra platser i 
närområdet (Stortorget, Kattrumpan och parken vid vattentornet och 
Systraströmmen). Planförslaget innehåller inte några nya friytor/grönytor 
förutom utemiljöer på de gröna taken för de planerade bostäderna. 

 
Gator, trafik och parkering 
Nuvarande gatunät runt kvarteret kan användas och infart/ingång till de nya 
bostäderna från Fiskaregatan och Strömgatan och till butikslokalerna från 
Fiskaregatan och Västra Sjögatan. Parkering för nya bostäder och verksamheter 
kommer att finnas i markplan och i garage, med infart från Strömgatan. 
Som ersättning för de parkeringsplatser som försvinner i kvarteren Gesällen och 
Muren planeras ett parkeringshus att byggas i kvarteret Lustgården ca 100 meter 
öster om kv. Gesällen. 

 
Höjdsättning med hänsyn till klimatförändring 
Planområdet ligger på en höjd av +1,5 till +2 meter (RH 70). Den 1 september 
2012 övergick Kalmar kommun till höjdsystemet RH 2000. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-12-19: 
att riktlinjen för lägsta färdig golvhöjd är + 2,65 meter över referensytan i RH 2000 vid 
nybyggnation med hänvisning till 2 kapitlet 5 § 5 punkten plan-och bygglagen för att minska 
risken för olyckor, översvämningar och erosion. Färdig golvhöjd kan tillåtas under 
+2,65 meter om byggherren kan redovisa åtgärder för att undvika skador på bebyggelsen vid 
en framtida översvämning på grund av höjd havsnivå. 
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Då marken inom planområdet och de angräsande gatorna ligger på nivåer kring 
eller strax under +2,0 meter (RH70) och butikslokaler kan svårligen förläggas på 
högre höjd än ungefär densamma som angränsande gator, innebär detta att 
lämpliga åtgärder för att undvika skador vid eventuella översvämningar måste 
redovisas av byggherren enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut ovan. Enligt 
planförslaget blir det inte tillåtet med nya bostäder i markplanet. 

 

 
 

Teknisk försörjning - kretsloppsfrågor 
VA 
Området ligger inom Kalmar Vattens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Anläggnigen kommer att anslutas till det kommunala VA-systemet. 

 
Dagvatten 
Orenat dagvattnet från planområdet rinner idag ut i Fredrikskanalen norr om 
området, se figuren nedan. 

 
Då markanvändningen i kvarteret ändras från parkering till bostad/handel 
minskas föroreningsbelastning, då vissa byggnader och bjälklag kommer att 
förses med växtlighet, sk. gröna tak för att ta omhand och fördröja en del 
dagvatten. Planförslaget innebär utöver detta en förbättring av dagvatten- 
kvalitén jämfört med nuläget genom att oljeavskiljare kommer att installeras i 
parkeringsgaraget under marken (för att reningen ska bli optimal krävs också att 
oljeavskiljaren sköts). Dessa åtgärder är vad som är möjligt att åstadkomma 
inom kvarteret. Men för att miljökvalitetsnormerna inte ska riskera att övers- 
kridas vad gäller näringsämnen, krävs sannolikt ytterligare rening av dagvattnet 
utanför kvartersmarken. En utredning behöver göras i samband med den vidare 
planläggningen av kvarteret Muren, öster om Gesällen, för hur dagvattnet kan 
tas omhand och renas på norra Kvarnholmen. 

 
Inom kommunen pågår ett projekt i syfte att få badbart vatten i bland annat 
Malmfjärden och Systraströmmen och eventuella åtgärder för dagvattenrening 
måste samordnas med en helhetslösning för ett större område. Kalmar Vatten 
håller just nu på att ta fram underlag för hur stor föroreningsbelastningen är 
på de olika recipienterna som tex Lindöfjärden, Malmfjärden, Fredriksskans- 
kanalen och Systraströmmen i området kring Kvarnholmen. Detta kommer 
sedan att vara underlag för den övergripande dagvattenstrategin som håller på att 
tas fram. I detta arbete ingår också en klassning av alla recipienter. När arbetet är 
färdigt finns en överblick och ett bra beslutsunderlag för att kunna prioritera var 
dagvattenreningsåtgärder ska göras så att de blir så kostnadseffektiva som 
möjligt. 
Om det blir aktuellt med en ändring av Fredriksskansbron/Fredriksskansgatan 
över Fredriksskanskanalen, ska hänsyn tas till vattnet i kanalerna och de even- 
tuella föroreningsrisker som kan uppstå. Dagvatten och övriga funderingar 
runt Malmfärden och Fredriksskanskanalen ska samordnas med samhällsbygg- 
nadskontorets miljöavdelning. 
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Dagvattnets väg inom området. Mörkgröna linjer visar dagvattenledningar och ljusgröna 
linjer visar servisledningar för dagvatten. 

 
Miljökvalitetsnormer 
Fredriksskanskanalen berör vattenförekomsterna S n Kalmarsund och N v s 
Kalmarsunds kustvatten. Vattenförekomsterna har klassats 2009 som kustvatten 
med en måttlig ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver). 
Vattenförekomsterna ska senast 2021 ha uppnått en god ekologisk status 
eftersom det har bedömts som tekniskt omöjligt att uppnå statusen till 2015. 
Om alla möjliga och rimliga åtgärder vidtas kan god ekologisk status förväntas 
uppnås 2021. Miljöproblemen och påverkanskällorna bedöms vara övergödning 
och miljögifter. 

 
 

Detaljplanen bedöms leda till förbättrade möjligheter att klara 
miljökvalitetsnormen för vatten jämfört med förhållandena i dagsläget men risk 
finns fortfarande att normerna kommer att överskridas med avseende på 
näringsämnen. 

 
 

Värmesystem, el och tele 
Byggnaderna ges möjlighet att anslutas till Kalmar Energis fjärrvärmesystem. 
Elanslutning kan ske till Kalmar Energis nät. Genomförandet av planen kom- 
mer att medföra att de två transformatorstationer som i dag finns inom kvar- 
teret kommer att behöva flyttas. Den som ligger på fastigheten Gesällen 2, 
behöver flyttas in i källaren/parkeringsgaraget på fastigheten Gesällen 25, och 
den som nu ligger i korsningen Strömgatan – Västra Sjögatan kan antingen 
flyttas in i samma källare/parkeringsgarage eller flyttas till östra sidan av Västra 
Sjögatan. Vidare utredning i samband med detaljplanläggning av kv. Muren får 
ge vid handen vilket alternativ som blir bäst. Detaljplanen anger en möjlig 
flyttning ner i parkeringsgaraget. 

 
Avfall och återvinning 
Avfallshanteringen utformas i samråd med Kalmarsundsregionens Renhållare, 
KSRR. 
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Störningar och risker 
Buller 
En trafikbullerutredning finns för kvarteret Gesällen: 
Kv. Muren och Gesällen, Kalmar, Trafikbullerutredning, Soundcon, 2013-03-05. 
Bullerberäkningar har utförts för nuläget (2012)1 och för en framtidsprognos 
(2030) med utbyggd detaljplan. Då kommunen aktivt arbetar för att minska 
biltrafiken på Kvarnholmen, kommer vi endst att använda trafiksiffrorna från 
2012 som dimensionerande, någon uppräkning kommer vi således inte att 
tillämpa. 

 
Väg Årsdygnstrafi

k 
Tung 
trafik 

Hastig
het 

Västra 3 490 14/12 30 
Fiskaregatan 910 6 % 30
Strömgatan 650 6 % 30

km/h
 

Ingångsdata för bullerberäkningen. 
 

De planerade bostadshusen utmed Fiskaregatan beräknas få ekvivalenta ljudnivåer 
på 54-60 dB(A) och bostäder mot Västra Sjögatan beräknas få ekvivalenta 
ljudnivåer på 58-63 dB(A). Fasader mot gatutrafik beräknas få maximala ljudnivåer 
över 70 dB(A) men uteplatser bör kunna ordnas på innergårdar med lägre nivåer. 
För de nya bostäderna finns en planbestämmelse om störningsskydd som anger att 
riktvärdena för trafikbuller ska klaras och vid över 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå på 
den mest bullerstörda sidan, ska minst hälften av bostadsrummen i varje bostad ha 
lägre ekvivalent ljudnivå än 50 dB(A) på en ljuddämpad sida. Den 
tysta/ljuddämpade sidan får inte heller påverkas avfläktar som kan störa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasader i kvarteren Gesällen 2012. 
 

 
 

1 Parkeringen användes inte under tiden för mätning på grund av att arkeologisk utgrävning pågick. 
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Varutransporter och verksamheter i närmiljön som lokaler med fläktar och 
musik/folkliv från restauranger/nattklubbar kan också orsaka störande buller. 

 
Det ska emellertid observeras att det råder förbud mot biltrafik nattetid på de 
gator som omgärdar kvarteret Gesällen. Detta påverkar bullernivån under 
dygnets mörka del, även om den ekvivalenta bullernivån över hela dygnet inte 
påverkas. Kommunen arbetar för att kontinuerligt minska biltrafiken på 
Kvarnholmen. I detta arbete ingår att utesluta busstrafik på gatorna runt kv. 
Gesällen. Detta bör också påverka bullernivåerna positivt. 

 
Luft 
Biltrafik på omkringliggande gator och till- och från planområdet medför ut- 
släpp av avgaser som orsakar luftföroreningar i form av kväveoxider, partiklar 
och lättflyktiska organiska ämnen. Den förändrade markanvändningen kommer 
att påverka luftkvaliteten positivt inom området. Anledningen till detta är att 
färre bilar samlas på denna yta än vad som är fallet i dag. I dag finns ca 130 
parkeringsplatser i kvarteret. Efter full utbyggnad kommer kvarteret att inne- 
hålla drygt 100 platser i garaget och ca 15 platser på marken mot Strömgatan. 
Sett till ett större område, kvarteren Gesällen, Muren och Lustgården kommer 
det att bli ungefär samma antal parkeringsplatser, med den skillnaden att mer- 
parten av platserna i Gesällens källare i första hand kommer att disponeras av de 
boende och butiker i kvarteret, vilket medför färre trafikrörelser/dygn än 
dagens allmänna parkeringsplats, medan dagsbesökare i övrigt hänvisas till det 
planerade parkeringshuset i kvarteret Lustgården ca 100 meter österut. Totalt 
inom de tre kvarteren Gesällen, Muren och Lustgården kommer det när hela 
området är utbyggt att finnas ungefär lika många parkeringsplatser totalt som i 
dag, d.v.s. ca 600 plus de som blir reserverade för boende i de nya husen i 
kvarteren Gesällen och Muren. 

 
Beräkning av luftföroreningar – avgaser för Fiskaregatan2

 

En beräkning av luftföroreningarna från vägtrafiken på Fiskaregatan har gjorts. 
Andelen fordon per årsmedeldygn har antagits vara 1 100 stycken enligt prog- 
nos för 2030. Andelen tung trafik beräknas bli 6 %. För nuläget är det 910 
fordon enligt trafikmätning 2012 och andelen tung trafik 6 %. Emissionsfaktor 
för 2010 har använts och ett 20 meter brett gaturum har använts i 
beräkningsmodellen. 

 
Årsmedelhalten för partiklar och kvävedioxid från Fiskaregatan beräknas inte 
öka för 2030 jämfört med nuläget (2012). 

 
 

 
Partiklar 
PM10 

Nuläge 2012 Prognos 2030 MKN3
 

Total årsmedelhalt µg/m3 14 14 40 
Kväve NO2 

Total årsmedelhalt µg/m3 13 13 40 
 

Miljökvalitetsnormer 
Mätningar i Kalmar har inte visat att miljökvalitetsnormerna överskrids. 

 

Beräkningar visar att miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid klaras 
för planområdet när det är utbyggt. 

 
2 Enligt Nomogram för uppskattning av halter av PM10 och NO2 (rev 2004), SMHI, 2001. 
3 Miljökvalitetsnorm 
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Lukt 
Frånluften från parkeringsgarage, soprum samt butiker- och restauranger kan 
orsaka lukt och därför är det viktigt att ventilationsanläggningars frånluftsdon 
placeras i höjdläge med hänsyn till omgivningen. 

 
Magnetfält 
I kommunen finns följande magnetfältspolicy, beslutad av kommunfullmäktige 
den 29 mars 2010. Policyn gäller för bostäder och skolor/förskolor vid 
nybyggnad och planering. Vid inbyggnad av den befintliga 
transformatorstationen inom området, ska hänsyn tas till närliggande bostäder så 
att policyn följs. 

 
  ≤0,20 μT Det är fritt fram att fortsätta planeringsarbetet. 

  Det krävs mer underlag. Hänsyn kan tas till 
0,21–0,30 μT ekonomi, estetik m.m. beroende på vad som 
ska 

 
>0,30 μT 

Vid denna nivå ska försiktighetsprincipen gripa 
in och nybyggnation ska ej tillåtas utan åtgärder.

 

Olycks- eller skaderisker 
Samråd kring åtkomligheten vid olyckor och brand har skett med brandkåren 
och förutsätts ske i bygglovskedet. 

 
Miljökvalitetsmål 
Förslaget bedöms vara positivt för miljömålen som berör mark och vatten 
genom att sanering av markföroreningar görs och viss rening av dagvatten 
kommer att ske. Den förändrade markanvändningen från parkeringsplats till 
bostäder och verksamheter minskar föroreningsbelastningen på dagvattnet. 
Miljömålet God bebyggd miljö bedöms även påverkas positivt genom att nya 
bostäder och verksamheter byggs, vilket ger gynnsamma estetiska effekter på 
stadsbilden och en attraktivare närmiljö. 

 

Administrativa frågor 
Planens genomförandetid är satt till 10 år räknat från den dag då planen vinner 
laga kraft. Kommunen är huvudman för allmän platsmark i planområdet, hörnet 
Strömgatan – Västra Sjögatan. 

 

Fastighetsrättliga och ekonomiska frågor 
 

Konsekvenser för fastighetsägare och tomträttshavare 
Gesällen 1 
Fastigheten har efter granskning lyfts ur planen för att istället behandlas i en 
separat detaljplan. 

 
Gesällen 2 
Fastigheten har efter granskning lyfts ur planen för att istället behandlas i en 
separat detaljplan. 
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Gesällen 3 
Fastigheten behöver delta i gemensamhetsanläggning för garage alternativt 
nedfart till garage. Kostnaderna för byggande av garage har inte beräknats, 
varför fastighetens andel av kostnaderna inte heller kan anges. 

 
Den nya planen föreslår en ändring från gällande bestämmelsen samlings- 
lokaländamål till centrumbebyggelse och bostäder från andra våningen och 
uppåt. Den tillåtna byggnadshöjden utefter Strömgatan ökar från 5,8 till 
+14,5 m. På fastigheten tillskapas också en ny byggrätt på cirka 200 kvm med en 
nockhöjd på +21,0 meter samt en byggrätt med en nockhöjd på +8,0 meter. 

 
Ägaren till fastigheten kommer att betala del av plankostnaderna i förhållande till 
de byggrätter som tillskapas. Fastigheten kommer också att delta i kostnader för 
lantmäteriförrättning för att bilda gemensamhetsanläggning. 

 
Gesällen 4 
Fastigheten kan bestå som självständig fastighet eller genom fastighetsreglering 
sammanföras med intilliggande fastighet. Om fastigheten ska bestå som egen 
enhet behöver fastighetsreglering göras för att ändra gränserna mot Gesällen 25 
så att de stämmer med byggrätterna. Gemensamhetsanläggning behöver i detta 
fall också bildas för garage alternativt nedfart till garage och för gemensam gård. 

 
Den nya planen föreslår en ändring från gällande bestämmelsen parkerings- 
ändamål till en byggrätt för centrumverksamhet och bostäder (ej i botten- 
våning), cirka 500 kvm. 

 
Ägaren till fastigheten kommer att betala del av plankostnaderna i förhållande till 
de byggrätter som tillskapas. Fastigheten får också kostnader för del av den 
arkeologiska utgrävningen som genomförts under 2012. Fastigheten kommer 
även att delta i kostnader för lantmäteriförrättning för fastighetsreglering och för 
att bilda gemensamhetsanläggning. 

 
Gesällen 23 
Fastigheten ingår inte i planen, då några förändringar inte planeras och de två 
planer som gäller är från 1995 och 1997 med relativt moderna bestämmelser. 

 
Gesällen 25 
Fastigheten kan bestå som självständig fastighet eller genom fastighetsreglering 
sammanföras med intilliggande fastighet. Om fastigheten ska bestå som egen 
enhet behöver fastighetsreglering göras för att ändra gränserna mot Gesällen 4 
så att de stämmer med byggrätterna. Gemensamhetsanläggning behöver i detta 
fall också bildas för gemensam gård. Gemensamhetsanläggning behöver bildas 
för garage alternativt nedfart till garage, garaget behövs för nuvarande Gesällen 
3, 4 och 25. 
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Med den nya planen tillskapas en byggrätt för centrumverksamhet och bostäder, 
ca 2800 kvm. 

 
Kommunen som ägare till fastigheten kommer att betala del av plankostnaderna 
i förhållande till de byggrätter som tillskapas. Kommunen får också kostnader 
för del av den arkeologiska utgrävningen som genomförts under 2012. 
Kommunen kommer också att delta i kostnader för lantmäteriförrättning för 
fastighetsreglering och för att bilda gemensamhetsanläggning. Angående 
ekonomiska konsekvenser för kommunen, se även nedan. 

 
Nya gemensamhetsanläggningar 
Gemensamhetsanläggning behöver bildas för garage alternativt nedfart till 
garage, garaget behövs för nuvarande Gesällen 3, 4 och 25. 

 
Om Gesällen 4 och 25 ska fortsätta att vara två olika fastigheter, behöver 
gemensamhetsanläggning också bildas för gemensam gård. 

 
Övriga ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Kommunledningskontorets intäkter och kostnader 
Kommunledningskontoret får en intäkt vid försäljning av mark. 

 
Kommunledningskontoret får kostnader för detaljplan med tillhörande ut- 
redningar, markanvisningstävling och fastighetsbildning ca 1,2 mnkr. 
Konsortiet ska bekosta flyttningen av befintliga transformatorstationer. 

 
Kommunledningskontoret har också kostnader för arkeologisk utgrävning av 
Gesällen 4 och 25 och del av Kvarnholmen 2:1 (kv Muren), totalt ca 24 mnkr. 
Kostnaden för utgrävningen kommer att fördelas mellan de två 
exploateringsprojekten och parterna (kommunen och markägaren till Gesällen 
4). Kommunen kommer att ansöka om statsstöd från Riksantikvarieämbetet för 
den omfattande arkeologiska utgrävningen och återställandet av marken. I 
samband med utgrävningen har också sanering av marken gjorts vilket inneburit 
kostnader. 

 
Serviceförvaltningen 
Vid planens genomförande kommer serviceförvaltningen få minskade intäkter 
för parkeringsupplåtelser. Den föreslagna planen ger inte upphov till några nya 
driftskostnader för allmän platsmark. 

 

 
 

Övrigt 
Detaljplanen upprättes enligt reglerna för normalt planförfarande och beräknas 
antas av kommunfullmäktige under andra kvartalet 2014. 
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Medverkande tjänstemän 
Projektledare har Mattias Andersson mark- och planeringskontoret varit. Planen 
har upprättats på samhällsbyggnadskontoret, SBK, med Arne Wandin som 
handläggare och Catarina Lund Vatten- och Samhällsteknik vad gäller  
miljöfrågorna. Catarina Lund har tillsammans med stadsarkitekt Staffan 
Lindholm upprättat miljökonsekvensbeskrivningen, där också byggnadsanti- 
kvarie Eva Juneborg SBK inledningsvis behandlat kulturmiljöfrågorna. 
Avsnittet om fastighetsrättsliga frågor har skrivits av lantmäterichef Gunilla 
Torvaldsson och delen om ekonomiska frågor har skrivits av Mattias 
Andersson. 

 
 
 
 

 
Staffan Lindholm 
Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadskontoret 
 
 
 Ändringar efter granskning, 2013-08-22: 

Fastigheterna Gesällen 1 och 2 har lyfts bort ur detaljplanen och drivs 
fortsättningsvis i en egen detaljplan.  

Bestämmelsen ”Mark ska underbyggas med garage” ändras till ”Mark ska 
underbyggas med garage helt eller delvis”. 

Bestämmelsen ”Byggnad ska underbyggas med garage” ändras till ”byggnad ska 
underbyggas med garage helt eller delvis”. 

Under granskningstiden har förändrade ägarförhållanden uppstått inom 
kvarteret. Fastigheten Gesällen 3, IOGT:huset har köpts av HSB. Detta 
innebär att vissa mindre justeringar av byggrätterna inne i kvarteret erfordras. 
Ändringarna är av mycket begränsad omfattning och berör inte områdets 
byggnation i stort, varför de kan betraktas som redaktionella. 

Planhandlingen kompletteras med karta över upphävande av strandskydd. 

Redaktionella justeringar har också gjorts i planbeskrivningen. Bl.a. har den 
text som behandlar fastigheterna Gesällen 1 och 2 lyfts bort. 

Självrättelse enligt 26 § Förvaltningslagen. 

 

Staffan Lindholm 
Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadskontoret 
 


