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Inledning 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också 
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upp-
rättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de 
bestämmelser som valts motiveras.  

Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid 
tolkning av detaljplanen. 

 

Syfte med detaljplanen 
Syftet med detaljplanen är att pröva ett nytt läge för en ny centrumbildning och 
bostäder i Rinkabyholm. Detta ska ske i samband med att E22 dras om och får 
en ny sträckning som planeras för att tas i bruk år 2018. Syftet med detaljpla-
nen är också att möjliggöra att en blandad bebyggelse kan uppföras på platsen i 
enlighet med ställningstagande i kommunens översiktsplan. Detta så att 
Rinkabyholm kan kompletteras med de boendeformer som saknas idag. På så 
sätt kan en mer socialt hållbar stadsdel växa fram. 

 

Plandata 
 

Lägesbestämning 
Planområdet ligger i Rinkabyholm och avgränsas i nordväst av nuvarande 
E22ans sträckning. I nordost sträcker sig planområdet diagonalt längs en be-
fintlig stenmur och sluter an till Ekövägens vägskäl mot Eköbadet. Planområ-
dets gräns viker sedan av åt sydväst och täcker in ett område fram till gamla 
Dunövägen. I sydväst följer plangränsen gamla Dunövägen för att sedan sluta 
området vid den befintliga macken.  

 

Se illustrationen nedanför. 

 

 
Planområdesavgränsning markerad med vitstreckad linje på flygfoto 
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Markägoförhållanden 
Detaljplanen omfattar främst fastigheterna Rinkaby 6:46 och Rinkaby 15:11 
som nästan täcker in hela planområdet. En mindre del av fastigheten Rinkaby 
6:45, 13:17, 12:4 och Hossmo 1:53 ingår i planområdet. Inom detaljplanområ-
det finns det en gemensamhetsanläggning, Dunö GA 1. Den innefattar vägen 
från Dunö till nuvarande E22. 

 

Kommunen äger nästan all mark inom aktuellt planområde. Se kartbild nedan-
för. 

 

 
Planområdesavgränsning markerad på kommunens handläggarkarta där den lila färgen 
visar kommunalägd mark. 

 

Areal 
Planområdet omfattar knappt 17 hektar skogs- och åkermark. 

 

Handlingar 
Planhandlingarna består av:  

• Plankarta med bestämmelser 

• Planbeskrivning  

• Illustrationskarta 

• Fastighetsförteckning 

• Samrådsredogörelse 

• Granskningsutlåtande 

 

Till planen hör också: 

• Fördjupad översiktsplan för Södra staden med omgivande kulturland-
skap, antagen av kommunfullmäktige 2015 
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• Behovsbedömning, juni 2016 

• Sammanställning av förstudiearbete för Södra staden maj 2016 

• Dagvattenutredning Södra Staden, Vatten och Samhällsteknik, 2016-
09-26 

• Kulturhistorisk utredning 2015, Rinkabyholm, Hossmo socken, Kalmar 
kommun, Kalmar län, Småland, Kalmar läns museum 

• Riskanalys, Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot närliggande 
verksamheter i samband med ny detaljplan för Södra staden, 2016-09-
09, PS Group 

• Stadsutveckling och trafikstruktur, Södra staden Kalmar, 2016-09-21, 
Ramböll 

• Trafikbullerutredning, Soundcon, 2016-12-05 

• Gestaltningsprogram, Övergripande principer för utformningen av 
allmän platsmark, Sweco 2016-12-07 

 

 

Planförfarande och tidsplan 
Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner som påbörjas efter 1 januari 
2015 enligt så kallat utökat förfarande Plan- och bygglagen 2010:900 i lydelse 
efter 2015-01-01 lag 2014:900.  

 
                                        Här är vi nu! 
 

 

 

 
 

Plankartan är utformad enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbe-
stämmelser för detaljplan, 2015-01-01, och har haft följande tidsplan 

• Samråd – 2:a kvartalet 2016 

• Granskning – 3:e kvartalet 2016 

• Antagandeprövning – 4:e kvartalet 2016 

 

 
 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning
 

7(38) 

 Datum Ärendebeteckning 
 2016-12-14 2015-1410 

 
 

Tidigare ställningstaganden 
Överkommunala beslut och dokument  
 

I detaljplanen ingår inga fornminnen eller byggnadsminnen. Planområdet inne-
fattar inte strandskyddat område. 

 

Riksintressen 
Planområdet omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Detaljplanens 
avgränsning ryms inom den yta som tidigare har pekats ut som utvecklingsom-
råde för bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen. Av det kustområde som 
pekas uti riksintresset omfattar detta planområde inga av de mest värdefulla 
delarna. Planförslaget tar stor hänsyn till platsens naturliga förutsättningar och 
att ett rörligt friluftsliv ska kunna upprätthållas. 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
 

Ytvatten 

Dagvattnet från aktuellt planområde berör kustvattenförekomsten Västra sjön 
(SE 563825-161810), vilken i förslaget för perioden 2016-2021 föreslås fortsatt 
klassning med måttlig ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvick-
silver). Miljöproblemet bedöms vara övergödning och miljögifter.  

Avrinnande vatten från området i form av ytvatten från planområdet till ytvat-
tenrecipienten bedöms i nuläget vara mycket begränsad. Merparten av neder-
börden över planområdet infiltreras i marken. I och med att stora delar av 
planområdet hårdgörs, och avrinningen ökar, kommer också belastningen av 
föroreningar till ytvattenrecipienten att öka om inga åtgärder görs.  

I dagvattenutredningen1 redovisas flöden och teoretiska föroreningskoncent-
rationer i dagvattnet för ett avrinningsområde som även innefattar delar av 
befintlig bebyggelse i Rinkabyholm, se kartan på nästa sida.  Område 5 -7 samt 
även vissa delar av område 3 och 4 innefattar befintlig bebyggelse. 

                                     
 
1 Dagvattenutredning Södra Staden, Vatten och Samhällsteknik, 2016-09-26 
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Karta med illustration på befintliga förhållanden och delavrinningsområden 
 
I nedanstående tabell 1 redovisas den ackumulerade förändringen av förore-
ningar från dagvatten, före och efter genomförande av detaljplaneförslag utan 
åtgärder för dagvattenrening. 
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Tabell 1   

Totalhalt i dagvatten före och efter genomförande av detaljplaneförslag. Base-
rat på normalår vad avser nederbörd. 

  Tot-N Tot-P Olja Pb Cd Cu Cr Ni Zn 

  kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år 

Nuläge                   

Område 1 - 4  61,9 9,9 3,2 0,19 0,01 0,30 0,02 0,02 0,51 

Område 5 -7  48,0 6,8 13,6 0,34 0,02 0,68 0,14 0,20 2,72 

Totalt 109,9 16,7 16,8 0,53 0,02 0,98 0,16 0,22 3,23 

Detaljplaneförslag                    
Område 1 - 4  64,1 10,0 24,5 0,5 0,0 1,0 0,2 0,3 3,7 

Område 5 - 7  48,0 6,8 13,6 0,34 0,02 0,68 0,14 0,20 2,72 

Totalt  112,1 16,8 38,1 0,88 0,04 1,70 0,36 0,48 6,44 

Differens  2,2 0,02 21,3 0,34 0,02 0,71 0,20 0,26 3,21 

 
För att inte riskera att försämra statusen för recipient bör differensen mellan 
nuläge och efter genomförande av detaljplaneförslag kompenseras genom dag-
vattenåtgärder.  Avseende reningseffekter kommer de största reningseffekterna 
att uppnås genom nyanlagda dämmen. 

Dagvattenflöden från befintlig bebyggelse ansluts också till föreslagna däm-
men, vilket innebär ett bra resultat efter utbyggd dagvattenhantering.  Genom 
att leda dagvattenflöden genom dämmen erhålls en teoretisk avskiljning enligt 
tabell 2.  I aktuellt fall används den lägsta av de schablonvärden sammanställda 
i StormTac’s databas samt NOS-dagvatten2 sett till reduktion i våtmark.  

 

Tabell 2  
Teoretisk avskiljning efter föreslagna åtgärder med dämmen 

  Tot-N Tot-P Olja Pb Cd Cu Cr Ni Zn 

  kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år 
Förändring sett till 
planförslag  

2,2 0,02 21,3 0,34 0,019 0,71 0,20 0,26 3,21 

Teoretiskt avskiljning i 
dämme syd, etapp 1 
(kg/år) 

17,6 4,9 23,8 0,4 0,013 0,42 0,16 0,08 2,1 

Teoretisk avskiljning i 
dämme norr, etapp 2 
[kg/år] 

12,5 3,2 11,5 9,4 0,008 0,29 0,09 0,05 1,4 

Förändring sett till 
föreslagna dagvat-
tenåtgärder 

-28,0 -8,1 -14,0 -9,40 -0,002 0,01 -0,04 0,13 -0,31 

 

Befintlig samt planerad exploatering kommer att hanteras med öppna diken 
och dämmen med god reningseffekt. Detta innebär sammantaget att planerad 

                                     
 
2 NOS-dagvatten, uppföljning av dagvattenanläggning i fem stockholmskommu-
ner. Andersson j, Owenius S & Stråe D, 2012 Svenskt vatten 
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exploatering inte kommer att medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnor-
merna för kustvattenförekomsten Västra Sjön. 

 
Grundvatten 

Grundvattnet på platsen tillhör Kalmarkustens sandstensformation (SE 628995-
153160). Vattenförekomsten har klassats som grundvatten med god kvalitativ 
och god kemisk status.  

I samband med ny exploatering med hårdgjorda ytor och dränering så kan 
detta lokalt medföra viss grundvattensänkning. Där så är möjligt kommer vatt-
net att infiltreras lokalt 

Planförslaget bedöms i övrigt inte ha någon påverkan på grundvattenföre-
komsten. 

 

Översiktliga plandokument  
 

Översiktsplan 
Kalmars översiksplan antogs av kommunfullmäktige år 2013. I översiktsplanen 
beskrivs Rinkabyholm som en del av Södra staden där även Hossmo, Dunö, 
Ekö, Åmunnen, Karlsro och Rinkaby ingår. Rinkabyholm är en stadsdel med 
många barnfamiljer och få unga vuxna. Bilinnehavet är högt trots närheten till 
stadskärnan och nästan inga med utländsk bakgrund bor här. I stadsdelen finns 
inga bostadsrätter. Av bostadsbeståndet är 87 % villor. Ett ställningstagande i 
översiktsplanen är att ta fram en fördjupad översiktsplan för Södra staden, 
vilket har gjorts. Ett annat ställningstagande är att variera bostadsbeståndet i 
stadsdelen. Detta detaljplanarbete tar utgångspunkt i den framtagna fördjupade 
översiktsplanen som medger att ett varierat utbud av bostäder kan uppföras. 
Detaljplanarbetet strider inte mot översiktsplanens intentioner, utan bidrar till 
att genomföra dem. 

 

Fördjupad översiktsplan för Södra staden  
En fördjupad översiktsplan för Södra staden har tagits fram och antogs av 
kommunfullmäktige i februari 2015. FÖP-en (den fördjupade översiktsplanen) 
pekar ut utbyggnadsområden från Dörbylund i nordost till områden i sydvästra 
Rinkabyholm. Totalt uppgår ytan till en storlek av dryga 60 ha. I FÖP-en görs 
bedömningen att den totala utbyggnadsytan bör generera cirka 900 bostäder 
varav ungefär hälften förväntas bli lägenheter i flerfamiljshus och hälften små-
hus. 

 

Den fördjupade översiktsplanen beskriver Södra stadens stora naturvärden. En 
plats som är så intressant och naturvärden som är så stora att arbetet blev fö-
remål för världens största arkitekttävling, Europan. Arkitekter under 40 år från 
hela Europa deltar i tävlingen i olika konstellationer. Södra staden blev ett av 
de områden man i tävlingen kunde välja att arbeta med och blev också ett av 
de mest populära. 49 stycken bidrag kom in till kommunen vilket var 3e flest i 
Europa. Tävlingen bidrog till att skapa stort intresse för den tillkommande 
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utökningen av Rinkabyholm, höja förväntningarna samt bidrog till ett mer in-
novativt tänkande kring den framtida utvecklingen. 

 

I FÖP-en är visionen för den framtida stadsdelen att skapa förutsättningar för 
ett modernt stadsliv i skärgårdslandskap. Tre ledstjärnor pekades ut för det 
vidare arbetet:  

• Utveckla samspelet mellan livsmiljö och besöksmål 

• Lyft fram natur- och kulturhistoriska värden i mötet mellan tradition 
och nytänkande 

• Förstärka kopplingen mellan stad och landskap 

 

Strategier för att uppnå detta är bland annat enligt FÖP-en att integrera natur 
och kultur i stadslivet, variera boendet utifrån unika förutsättningar, generera 
och blanda verksamheter för en levande stadsdel och att tillgängliggöra Södra 
staden för boende och besökande. 

 

 
Utvecklingskarta ur den fördjupade översiktsplanen. Gulmarkerade ytor visar rekommende-
rade ytor för bebyggelse. 

 

Program 
År 2002 togs det fram ett planprogram för utbyggnaden av Rinkabyholms 
samhälle, i samband med att E22 skulle dras om. När arbetet med omdrag-
ningen av E22 inleddes bedömdes programmet dock som inaktuellt. Detta 
eftersom det inte följer intentionerna i Översiktsplanen (2013). Istället togs den 
fördjupade översiktsplanen fram. 

 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning
 

12(38) 

 Datum Ärendebeteckning 
 2016-12-14 2015-1410 

 
 

Förstudie 
Det har tagits fram en förstudie för Södra staden som omfattar ca 48 ha mark-
yta. Området som det arbetats med i förstudien omfattar den största samman-
hängande utbyggnadsdelen som pekats ut i den fördjupade översiktsplanen 
(2015).  

 

 
Förstudieområdet markerat med brun linje på FÖP-kartan. 

 

En omfattande analys av området gjordes inledningsvis för att tillmötesgå vis-
ionerna i den fördjupade översiktsplanen och för att uppnå en socialt hållbar 
stadsdel. Att arbeta för en socialt hållbar stadsdel i planeringen för en framtida 
livsmiljö är en självklar målbild eftersom det finns så många fördelar om arbe-
tet lyckas. Kalmar kommun har en rad verksamhetsmål som rör social hållbar-
het. Bland annat står det i kommunens ”Verksamhet med budget 2016” att i 
det växande Kalmar ska bostäder byggas blandat och hyresrätter ska värnas. 
Segregation ska motverkas och förebyggas. Trygghet beskrivs som en viktig 
faktor för tillväxt och både lokaler och utomhusmiljöer ska byggas så att de 
skapar trygghet och trivsel.  

 

Det finns ingen entydig definition av begreppet Social hållbarhet. Men tidigt i 
förstudiearbetet listade arbetsgruppen en rad parametrar att uppfylla för att 
uppnå social hållbarhet i planeringen. Dessa finns beskrivna i Förstudien som 
är en bilaga till planen. 

 

I analysarbetets inledande skede identifierades det befintliga områdets viktig-
aste målpunkter och strukturella huvuddrag. Ett tydligt ställningstagande i den 
fördjupade översiktsplanen är att lyfta fram landskapet och dess natur- och 
kulturvärden. Samtliga stenmurar och befintliga stigsystem mättes därför in för 
att utgöra utgångspunkt när den byggda strukturen skulle arbetas fram. Diago-
nalt genom förstudieområdet sträcker sig en stenmur och ett skogsparti med 
befintliga stigar. Det diagonala områdets ändpunkter landar vid det befintliga 
läget för macken, pizzerian och nära en av de befintliga busshållplatserna. I 
detta läge finns även gena gator som leder till Rinkabyholmsskolan. Den andra 
änden av det diagonala området landar vid vägen mot Eköbadet. I ett tidigt 
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skede lades det fast att området som på kartan kallas för Gröna diagonalen 
skulle utgöra ett viktigt och övergripande grönt stråk i den nya stadsdelen. Li-
kaså lades platsen för stadsdelens nya centrum fast tidigt. Vid macken finns 
redan idag en mental bild av centrumbildning att bygga vidare på. Platsen vid 
macken gränsar lika mycket till den tillkommande som den befintliga delen av 
Rinkabyholm och har därför chans att fungera som en viktig fog mellan de två 
delarna. Här finns även den kollektivtrafikplats som har flest omstigande rese-
närer i området idag. 

 

 

Illustration från förstudien av huvudsakliga målpunkter och det gröna stråket i området. 

Inmätta stenmurar är markerade med vitstreckad linje. 

 

Befintliga Rinkabyholm är till stor del indelat efter gamla fastighetsindelningar 
där stenmurar ofta utgör gräns. Genom att strukturera byggnader, gator och 
grönstruktur efter den korsande och tvärgående riktningen kunde Riksvägens 
raka och monotona sträckning brytas ned. Att vägar följer stenmurarna i om-
rådet ger vacker inramning till gaturummen, utgör koppling till platsens historia 
som odlingsmark och ger som helhet fin karaktär till området. Eftersom vi vet 
att historiska spår på en plats betyder mycket för att människor ska känna för-
ankring och trygghet blir det extra viktig när ett så stort, tidigare obebyggt om-
råde ska utvecklas.  

 

För att främja rörelse i området och kontakt till naturen så är gatunätet utfor-
mat så att det inte har några återvändsgränder. Det har eftersträvats att man i 
änden av flera vägar ska se ut i naturen för att påminnas om områdets place-
ring och locka till promenader och rörelse. Det ska kännas lätt och intressant 
att röra sig. Stenmurarna hjälper här till att ge området ytterligare en dimension 
genom kontakt till områdets historia och den småländske bondens strävsam-
het. 
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I den fördjupade översiktsplanen var tanken att E22 skulle omvandlas till 
stadsgata. I Förstudiearbetet fick tanken med en bebyggd stadsmässig gata ges 
upp. Den befintliga bebyggelsen är placerad nära inpå det befintliga gaturum-
met och lämnar inte tillräckligt med utrymme för att bebyggas. En av kommu-
nens huvudvattenledningar sträcker sig också längs med E22-ans norra sida. I 
ett tidigt skede testades ändå bebyggelse där det var möjligt längs vägen. Flera 
medborgare reagerade då eftersom ny bebyggelse hamnade nära deras villabak-
sidor. Gaturummet längs Riksvägen är nu istället planerat som ett grönt stads-
mässigt rum och som emellanåt avbryts för att ge plats åt stadsmässiga punkter. 
En gatustruktur leddes ned i den tillkommande stadsdelen som delades in i 3 
zoner. En zon med flerbostadshus längs en mer stadsmässig gata, en mellanzon 
med en blandning av flerbostadshus och enfamiljhus och en tredje zon med 
övervägande enfamiljhus. 

 

 Illustrationskarta som visar olika täthetsgrad i förstudieområdet. Den mörkast röda färgen 
visar den stadsmässiga delen med övervägande flerbostadshus, den röda färgen visar en halv-
stadsmässig del med en blandning av enfamiljhus och flerbostadshus och den rosa zonen visar 
vart det är tänkt att finnas övervägande småhus.  

 

Med planen tillförs en skala och funktion som Rinkabyholm inte har idag. 
Nämligen en mer tydlig centrumbildning med offentliga samlingsplatser i form 
av torg, centrumfunktioner och en sporthall med bibliotek som har chans att 
fungera närmast som ett medborgarhus. Med stadsmässig struktur menas ex-
empelvis att byggnader placeras i gatuliv så att kontakt kan uppstå mellan 
byggnad och gata, eller att gaturummen har trottoar med kantsten. 

 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förord-
nanden 
Området som nu detaljplanläggs är sedan tidigare mer eller mindre oplanlagt. 
Ett område i detaljplanens norra del innefattar dock detaljplanerna 0880K-
II:28 och 0880K-II:32. 
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 Illustration av befintliga detaljplanegränser inom planområdet. 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Södra staden togs fram i samband 
med arbetet med den fördjupade översiktsplanen. I detaljplanskedet har kom-
munen dock gjort bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning inte är 
nödvändig. 

 

Kommunala beslut i övrigt 
Enligt Kalmar kommuns verksamhetsplan och budget 2016 har det bland an-
nat antagits ett övergripande mål om att planera för 2500 bostäder, varav 300 
småhus, fram till och med år 2018. Det innebär att samhällsbyggnadskontoret 
ska planera för minst 833 bostäder varav 100 småhus under år 2016.  

 

Förutsättningar och förändringar  
Marken inom det område som nu detaljplanläggs är till stor del oplanlagd och 
används främst som åker och för skogsbruk. I området har det tidigare funnits 
en bågskyttebana som har tilldelats ett annat område för sin verksamhet. Inom 
detaljplanområdet finns ingen befintlig bebyggelse. Marken är gammal sjöbot-
ten och har i sin helhet tidigare använts för odling. I området finns därför ett 
stort antal stenmurar som följer den gamla fastighetsindelningen. 

 

I Kalmars Översiktsplan pekas Rinkabyholm med kringliggande byar (Dunö, 
Boholmarna osv) ut som Södra staden. Ett av ställningstagandena i Översikts-
planen är att det ska finnas ett mer blandat bostadsbestånd. Därför fick Sam-
hällsbyggnadskontoret i uppdrag att inte bara tillföra stadsdelen fler bostäder, 
utan även en ny centrumbildning.  
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Illustration av detaljplanområdet.  

 

Planförslaget medger att en ny centrumbildning och bostäder av blandad ka-
raktär kan byggas. Den nya centrumkärnan är lokaliserad vid den befintliga 
macken i Rinkabyholm. Planen medger att bostäder, sporthall, bibliotek, en 
matbutik samt offentliga mötesplatser kan byggas där. Delar av mötesplatsen är 
ett kollektivtrafiktorg som är markerat TORG på plankartan. Där finns plats 
för bussomstigning i båda riktningar längs Riksvägen. Sporthallen och biblio-
teket är markerade med R på plankartan. Byggnaden är tänkt att placeras i liv 
med torgytan utanför. Ovanpå den planerade matbutiken tillåter planen bostä-
der i ett antal våningar. Byggnaden med matbutiken är markerad med B3, C 
och S på plankartan. Förutom matbutik eller annan service är tanken att loka-
lerna ska kunna utgöra en resurs vid behov för skolan. Vid sporthall och 
bibliotek medger planen att en skola 1-9 och en förskola kan byggas med till-
hörande matsal och skolgårdsyta. Skolan är markerad S på plankartan. Skolan 
kan uppföras i 2 respektive 3 våningar. Genom skolområdet sträcker sig en 
allmän gång- och cykelväg för att säkerställa allmänhetens passage. Gång- och 
cykelvägen är markerad CYKEL GÅNG på plankartan. Kring skolområdet 
finns separerade gång- och cykelvägar för att garantera en trygg och säker miljö 
för barn att gå och cykla i till skolan. 

 

Som ett led i Rinkabyholms utveckling föreslås det i förstudien att den befint-
liga E22/Riksvägen omvandlas till en grön stadsgata som ska fungera som en 
sammanlänkande fog mellan den befintliga och tillkommande delen. Det före-
slås därför att den befintliga vägbanan delas upp till en gata för motortrafik och 
en bred gång- och cykelväg. Norr om gatan föreslås en grusad gångstig. Den 
del av Riksvägen som sträcker sig förbi aktuellt planområde ingår, medan reste-
rande vägsträckning hanteras i en separat plan.  
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För att skapa en mer stadsmässig stadsdel med ett mer tydligt centrum där 
lämplig plats finns för flerbostadshus, har en stadsmässig gata letts ned genom 
den nya stadsdelen. Bebyggelsen är tänkt att ha ett varierat uttryck. Planen 
medger att man i vissa delar får bygga upp till 6 våningar. Främst för att mar-
kera hörn och för att leda vidare besökaren längs gatan. Höjderna längs den 
stadsmässiga gatan är reglerade från 3-6 våningar. Byggnaderna är högst i cent-
rumdelen och sjunker sedan succesivt mot den mindre platsbildning som 
kommer att finnas när nästa detaljplan för området tas fram. Husraden är mar-
kerad med B2 och C på plankartan. För att husraden ska bli varierad regleras 
det i detaljplanen att fasadernas material och kulör ska ändras minst vad 20e 
meter.  

 

Bakom den ovanför beskrivna husraden har en zon prickats för att det ska 
finnas ett mellanrum till den angränsande bebyggelsen. Detta för att förbättra 
ljusförhållandena i bebyggelsen. Eftersom husraden är vänd i väst-östlig rikt-
ning får den en norrvänd fasad och en södervänd. Från söder goda ljusförhål-
landen. I mitten av de 4 stadsmässiga kvarteren finns det också en zon i mitten 
av kvarteren som är korsprickade där endast komplementshus får uppföras. 
Detta för att huvudbyggnaderna ska placeras längs med stadsdelens gator. En 
sådan placering ger kontakt mellan byggnadernas inre och gaturummet. Place-
ringen ger en inramning till gaturummen som därav blir mer attraktivt att vistas 
i.  

 

 
Utdrag ur skissmodell. Översiktlig illustration som visar ljusinfall i området med den stads-
mässiga gatan förbi skolområdet längst upp i bilden. Skuggstudie från 21 juni kl 15.00.  

3d-modellen visar principen av strukturen, men stämmer inte i alla delar. 
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Utdrag ur skissmodell. Vy som visar ljusinfall längs den stadsmässiga gatan förbi skolom-
rådet (till vänster). Skuggstudie från 21 juni kl 15.00. Skuggorna visar en höjdmässigt 
varierad husrad med ljusinsläpp vid de bredare parkeringsgatorna. Fasaden är norrvänd. 

3d-modellen visar principen av strukturen, men stämmer inte i alla delar. 

 

 
Utdrag ur skissmodell. Vy längs ”släppet” för ljusinfall längs stadsmässiga gatans baksida i 
söder. Skuggstudie från 21 juni kl 15.00.  

3d-modellen visar principen av strukturen, men stämmer inte i alla delar. 

 

Samtliga stenmurar i planområdet skyddas i detaljplanen och är betecknade 
stenmur om de är placerade på allmänplatsmark, eller n1 om de är placerade 
inom kvartersmark. Eftersom planförslagets struktur är uppbyggt kring sten-
murarnas sträckningar är det viktigt att de finns kvar och underhålls på ett bra 
sätt. Läs mer om stenmurarnas betydelse i planbeskrivningens del om förstu-
dien. 

 

Småhusbebyggelsen i planområdets utkant är markerad med B1 på plankartan. 
Viss radhusbebyggelse får uppföras i 3 våningar, i övrigt får småhusbebyggel-
sen uppföras i 2 våningar. 
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Natur- och kulturmiljö 
 
Geotekniska förhållanden 
Området bedöms ha goda geotekniska förutsättningar för bebyggelse.  
Konventionella byggnader kan grundläggas på befintliga oorganiska jordlager 
efter vegetations- och mulljordsborttagning. Inom ett mindre område i syd-
östra delen samt i nordväst förekommer mindre lager med siltmorän som kan 
vara lerig. Inom dessa områden skulle flervåningshus kunna kräva förstärk-
ningsåtgärder för att kunna uppföras. Entreprenadarbeten försvåras även i 
dessa jordar om det utförs under blöta förhållanden.  
Gator och VA-anläggningar kan anläggas direkt i förekommande jordar efter 
vegetations- och mulljordsborttagning. 
Den nuvarande grundvattenytan inom området har avlästs till mellan ca 3,5-5 
meter under markytan. 

 

Naturmiljö 
Inom detaljplanområdet har den rödlistade arten etternässla hittats på en jord-
hög norr om Dunövägen. Enligt kommunens biolog uppträder arten mer eller 
mindre tillfälligt i den här typen av miljöer och bedöms inte vara av sådant 
värde att den ska skyddas.  

 

Kulturmiljö 
Inlandsisen formade Möreslätten som är ett av landets främsta jordbruksområ-
den. Landskapet karaktäriseras av ett flackt, svagt böljande landskap som är 
fattigt på sjöar och har enstaka inslag av små skogsområden. Området där 
Södra staden ingår ligger under högsta kustlinjen som därav är blockrik, vilket 
har gjort stenröjning nödvändig i stor omfattning. Stenmurar är därför ett van-
ligt förekommande och karaktäristiskt inslag i det gamla odlingslandskapet. 

 

Kommunen har beställt en kulturhistorisk utredning av Kalmar Läns museum. 
I utredningen konstateras det att det område som nu är aktuellt för bebyggelse 
är relativt väl utrett. Inom området har inga förhistoriska lämningar konstate-
rats. Dock kunde ett flertal stenmurar dokumenteras som markerar ägogränser 
äldre än år 1850. I den kulturhistoriska utredningen görs bedömningen att om-
rådet främst har använts som betesmarker sedan medeltid eftersom det varit 
sankt.  

 

Planförslaget tar utgångspunkt i stenmurarnas sträckning i sin struktur. Ga-
torna i området följer stenmurarna som har en buffertzon mellan sig och väg-
kanten. Detta för att ta upp nivåskillnader och inte påverka murens placering i 
terrängen. I vissa fall passerar gator eller infart till fastigheter genom en mur. 
Viss håltagning i stenmurarna kommer att behöva göras. Det är därför med-
räknat i kostnadsberäkningen för genomförande av planen att det behöver ske 
lagning av stenmursändar samt förbättringar av stenmurar. 
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Bebyggelseområden 
 
Markanvändning 
I huvudsak kommer ny markanvändning enligt planförslaget att bli bostäder 
och skola. I bottenvåningarna längs med den stadsmässiga gatan möjliggör 
planen att verksamheter kan finnas. Likaså möjliggör planen att en matbutik 
kan tillkomma i centrumkärnan, liksom en ny sporthall och en ny biblioteksfili-
al. En relativt stor andel naturmark som delvis kan användas för dagvattenav-
rinning finns också i planförslaget. 

 

Byggrätter 
De byggrätter som tillkommer inom planområdet medger till störst del att en-
familjhus kan byggas i max 2 våningar och max 260 m2 inklusive garage och 
andra tillhörande uthusbyggnader. En del radhusbebyggelse kan uppföras i 3 
våningar. Flerfamiljhusen inom området kan generellt byggas i max 4 våningar, 
i vissa fall med indragen översta våning. Vissa delar kan uppföras i 6 våningar i 
syfte att ge variation och riktmärken i området. Andra delar får byggas i max 3 
våningar, även detta för att ge en varierad husrad och för att utgöra en mjukare 
övergång mellan flerbostadshusen och enfamiljhusen. Byggnaderna längs den 
stadsmässiga gatan är reglerade med byggnadshöjd, medan kvarterens södra 
delar är mer flexibelt reglerade med en maximal bruttoyta. I övergången mellan 
flerbostadshusen och enfamiljhusen medger planen även ett par stadsvillor i 
max 2 våningar. Tanken är att enplanslägenheter kan kombineras med två-
planslägenheter och att varje hus på så sätt får 4 lägenheter. Skolans område 
består i två huvuddelar som regleras i maximal bruttoyta. Bruttoytan medger att 
skolan kan byggas ut i det fall att behoven av yta växer med tiden i större grad 
än det beräknas vara idag. Vid framtida bygglovgivning får en avvägning göras 
ifall skolan kan byggas ut ytterligare kopplat till de krav som finns på skol-
gårdsyta vid den tiden. I det södra skolområdet är det främst tänkt att yta för 
skolgård ska finnas. Här får dock uppföras byggnad/er om max 200 m2 i en 
våning främst tänkt som en möjlighet i det fall att mindre omklädningsbyggna-
der eller liknande behöver uppföras kopplat till idrottsanläggningen. Ovanpå 
den tilltänkta matbutiken får det byggas bostäder i 2 respektive 3 våningar. En 
byggrätt medger att en ”Boviera” får uppföras och en annan separat byggrätt 
medger att sporthallen och biblioteket kan uppföras. 

 

Gestaltning 
Gestaltningen av området ska stödja de miljöer som det eftersträvas att skapa. 
Exempelvis stadsmässighet, orienterbarhet eller småskalighet. Därför är det 
viktigt att placeringen av de högre delar som planen medger placeras så att de 
hamnar i blickfånget och leder vidare besökaren i området, och att byggnader-
na i de stadsmässiga delarna placeras i gatuliv. Det är värdefullt när kontakt kan 
skapas mellan byggnaders inre och gatan. Ett stort värde med att bo i ett villa-
område är att huset har en mer officiell del som vänder sig mot gaturummet 
där ett utbyte sker mellan de boende i form av kontakt mellan kök och andra 
vistelseytor. Mot baksidan kan mer privata delar av bostaden placeras och hu-
sets baksida ger utrymme för vistelse av mer privat karaktär. Därför kan villor 
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med fördel placeras med entréer mot gaturum och med mer utrymme på bak-
sidan av huset som också i planförslaget oftast är placerad mot söder. I områ-
det eftersträvas en blandning och brokighet. Därför regleras inga fasadmaterial 
i hopp om att det uppstår en variation. Däremot reglerar planen att det i de 
mer stadsmässiga delarna ska finnas en variation av fasadmaterial och/eller 
kulör. Att materialiteten avspeglar stadsdelens placering i ett mjukt strandnära 
och naturnära läge är att eftersträva.   

 

 

 
Referensbilder från två av tävlingsförslagen i Europan med träfasader och innovativa idéer. 

 

Service 
I och med planförslaget planerar kommunen för att det ska byggas en sporthall 
i Rinkabyholm. Biblioteksfilialen som finns på Rinkabyholmsskolan ska flyttas 
till det nya centrumläget och kombineras med det nya skolbiblioteket. Den 
kollektivtrafikplats som finns inom planområdet idag kommer att flyttas något 
åt sydväst längs vägen för att kopplas tydligare till nytt centrum. I kvarteren 
längs den stadsmässiga gatan medger planen även centrumändamål vilket inne-
bär att butiker, frisör restaurang eller vårdcentral mm kan uppföras där. 

 

Friytor 
 
Lek och rekreation 
Planområdet omfattar del av den ”gröna diagonalen” som sträcker sig genom 
den tillkommande stadsdelen. En remsa i diagonalen ingår i detaljplanen som 
medger att en bred gång- och cykelväg kan byggas. Den gröna remsan och 
gång- och cykelvägen blir en viktig koppling för att röra sig i området och som 
ska göra det lätt att söka sig ut i skog och mark. Området sitter samman med 
skolgården i norr där det även utanför skoltid ska finnas möjlighet för allmän-
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heten att använda lekytorna. I samband med diagonalen finns det också möj-
lighet att anlägga utomhusgym och liknande.  

 

Friluftsliv 
I arbetet med den fördjupade översiktsplanen finns förslag om ett elljusspår i 
direkt anslutning till det aktuella detaljplanområdet. I FÖP-en beskrivs det 
också hur Kalmarsundsleden kan dras om och passera längs kusten istället för 
längs E22 och Ekövägen. I Förstudiearbetet lades gatustrukturen ut så att 
mindre skogspartier sparats ut i området och att det i änden av flera gator ges 
kontakt till naturområden. Detta för att de boende ska få lätta att komma i 
kontakt med och påminnas om den natur de bor kringgärdade av. På så vis 
uppmuntras människor också att röra sig ut i den. En viktig del i planarbetet 
har varit att uppmuntra till rörelse och göra det lätt att röra sig på ett bra sätt i 
området. Därför är förslaget utformat utan återvändsgränder. Syftet är att den 
som rör sig i området ska ges möjlighet att välja olika vägar vilket bidrar till 
mer spännande möjligheter till vägval. Något som blir mer tydligt när hela 
stadsdelen har byggts ut. 

 
De gröna pilarna visar exempel på utblickar i det gröna. Den rosa streckade cirkeln visar 
vart det planeras för ett nytt el-ljusspår. 
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De lila streckade linjerna visar möjliga rörelsemönster i området med utgångspunkt från den 
lila stjärnan. 

 

Offentliga rum 
Inom detaljplanområdet finns två tillkommande allmänna platser. Ett kollektiv-
trafiktorg och ett torg som binder samman bibliotek/sporthall med matbuti-
ken. Dessutom blir gång- och cykelstråket i den gröna diagonalen ett allmänt 
grönt stråk som sträcker sig genom området och kan komma att kantas av 
mindre platsbildningar.  

 

Gator och trafik 
Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting har arbetat fram en livs-
rumsmodell i ”Rätt fart i staden” och TRAST (Trafik för en attraktiv stad). 
Modellen syftar till att tydliggöra gaturummens karaktär samt vilken funktion 
och roll de har eller bör ha i trafiknätet som helhet. Livsrumsmodellen betonar 
vikten av att gaturummet består av både ”väggar” och golv” – att omgivande 
bebyggelse i stor grad påverkar gatans funktion som helhet, hur bebyggelse-
strukturen ser ut, hur byggnaderna ligger i förhållande till gatan, hur entréer är 
placerade mm. Det har därför eftersträvats att tydliggöra livsrumsmodellens 
olika gatutyper i planförslaget samt att stödja gaturummens roll i utformningen 
av den kringliggande bebyggelsen. 
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Gatunät 

 
Illustrationsbild av gatunätet i förstudieområdet. Färgerna motsvarar olika gatutyper och 
dess läge i strukturen som beskrivs i texten nedanför.  

 

Gatunätet i planområdet utarbetades i samband med förstudien. Detta för att 
få en helhet i hur man kan färdas i området på lång sikt då det byggts ut i samt-
liga etapper. Gatunätet har utformats på ett sådant sätt att inga återvändsgrän-
der finns i området, utan det har eftersträvats att den som rör sig i området ska 
kunna välja olika vägar. Syftet är att göra det mer intressant att färdas i stadsde-
len.  

 

Orange färg som visas på Riksvägen (nuvarande E22) i illustrationen ovanför 
visar att det är tänkt att vägen ska vara ett så kallat integrerat transportrum. Ut-
formningen ska anpassas efter en hastighet på 40 km/h. Kollektivtrafiken ska 
ha en tydlig roll och vägbanan ska vara smal för att ge plats till en parallell, bred  
gång- och cykelväg. Det ska finnas tydliga platser att passera över vägen på, 
eftersom det ger en koppling mellan den befintliga och tillkommande delen av 
Rinkabyholm. Övergångsställen måste utformas säkert, utan att hindra jord-
bruksmaskiners framkomlighet. 

 

Detaljplanen redovisar en körbana som är 6,2 m bred. Längs gatans södra sida 
löper gång- och cykelvägen som är 5 m bred med en skiljeremsa för dagvatten i 
mitten. Sektionen är tänkt att rymmas inom den befintliga asfalterade körba-
nan. Att gång- och cykelvägen är nästan lika bred som gatan för motortrafik 
sänder en viktig signal om att gång- och cykeltrafiken är prioriterad i stadsde-
len. Norr om gatan är det tänkt att anläggas en grusad gångväg som kan nås 
från baksidan av de befintliga villatomterna längs nuvarande E22. Gaturummet 
som helhet är tänkt att utgöra ett grönt stadsmässigt rum där det är viktigt att 
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något händer längs vägen för att det ska upplevas som attraktivt och därav att 
hastigheten efterlevs. Exempelvis med hjälp av grupperade planteringar längs 
gatan. 

 

 Sektionen visar omgestaltning av nuvarande E22 förbi Rinkabyholm.  

 

Den Gula färgen på illustrationen visar de gaturum som kallas mjuktrafikrum. 
Mjuktrafikrum omfattar en stor del av stadens eller tätortens gaturum. Gatu-
rummets väggar gör anspråk på kontakt och närvaro. De gulmarkerade gatorna 
utformas därför som stadsmässiga gator där husen som oftast är flerfamiljhus, 
gärna placeras i gatuliv och där verksamheter delvis kan finnas i bottenvåning-
arna. Gatan kan på så vis anpassas till den tänkta hastigheten på 30 km/h (även 
40 km/h kan bli aktuellt). Gatan har delvis blandtrafik, eftersom cyklister och 
motortrafikanter delar körbanan. Den totala vägbredden på dessa gator i stads-
delen är oftast 14 m och rymmer separerade gångbanor på båda sidor om gatan 
som är 2,25 meter vardera samt dubbla kantstensparkeringar.  

 

 
Sektionen visar utformningen av mjuktrafikrum/den stadsmässiga gatan förbi skolområdet. 
Till höger ses gång och cykelvägen förbi skolområdet. 
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De gatusträckningar som markeras med ljust grön färg är så kallade integrerade 
frirum. De ska utformas så att bara lägsta möjliga fordonshastighet är möjlig. De 
har ingen eller mycket liten genomfartstrafik och trafikeras i princip bara av de 
som bor längs gatan. Här finns inga separerade gångbanor. Vägbanan är asfal-
terad och har ett avvikande material längs sidorna. På de ytor som har ett avvi-
kande material återfinns utrymme för gångtrafikanter i ena sidan. Växelvis åter-
finns trädplantering med tillhörande parkeringar längs gatorna. Meningen är att 
man som bilist får tråckla sig mellan dessa och att gatorna ska ha en så pass låg 
hastighet att barn ska kunna leka i gatan. 

 

      

 
Plan och sektion som visar utformning av integrerade frirum/villagator.  

 

De ljusgröna gaturummen – de integrerade frirummen, utformas med en sma-
lare sektion på vissa sträckor enligt skissen. Detta för att få ett mer intimt gatu-
rum och på så sätt även få ned hastigheterna: 
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Sektion som visar utformning av integrerade frirum/villagator vid smalare passage. 

 

 
Referens av hur den småskaliga gatumiljön kan se ut i integrerat frirum. 

 

Delar av de ljusgröna gatorna används som ”parkeringsgator”. Här finns det 
kvartersmark mitt i gaturummet med gemensamma parkeringar för de boende i 
husen intill. Gatans sektion blir med parkeringen mitt i bredare, vilket i sin tur 
släpper in ljus från söder i den norrvända stadsmässiga gatan förbi skolan.  

 
Referensbild av parkeringsgata. Dockgatan i Malmö 
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De gator i området som är markerade med mörk grön linje är frirum. Det är 
renodlade gång- och cykelvägar där inga motorfordon får finnas. Gång och 
cykelvägarna kringgärdar skolområdet för att underlätta för barn och vuxna att 
cykla hit, samtidigt som det skapar en mental bild av att skolområdet är bäst 
tillgängligt med gång och cykel. 

 

 
Sektion som visar utformning av frirum/gc-väg längs den gröna diagonalen.  

 

Övriga gator 
Gamla Dunövägen förblir i sin nuvarande utformning. 

 

Kollektivtrafik 
Det kommer att finnas kollektivtrafik längs med Riksvägen. Den busshållplats 
som finns i området idag kommer att flyttas något söderut längs vägen till den 
tillkommande kollektivtrafikplatsen. Hållplatsen har flest omstigande resenärer 
i området idag. Hållplatsläget kommer att ha ett än mer centralt läge i Rinkaby-
holm när platsen ombildas och skola och matbutik kan finnas här. På kollektiv-
trafiktorget är busstrafiken prioriterad. Övrig trafik väntar bakom bussarna när 
dessa stannar på torget för av- och påstigande. Det finns utrymme för en buss i 
vardera riktning att stanna. 

 

Parkering 
Inom planområdet finns en större allmän parkering intill den tillkommande 
matbutiken. Parkeringen kan samnyttjas mellan matbutiken som främst har 
kunder dagtid och sporthallen när det exempelvis är större evenemang kvälls-
tid. I övrigt finns allmänna parkeringsplatser i form av kantstensparkering i 
mjuktrafikrummen samt på utpekade platser i de integrerade trafikrummen. 

 

Vad gäller parkering på kvartersmark ska de riktlinjer som finns i kommunens 
nyligen framtagna parkeringspolicy följas. Det betyder i första hand att det 
parkeringsbehov som genereras av de byggrätter som nyttjas, ska lösas inom 
den egna fastigheten. Om byggrätterna i planförslaget nyttjas maximalt blir det 
mestadels plats för parkering i innergårdarna. Därför rekommenderas det att 
andra möjliga lösningar såsom bilpool anordnas, vilket vid ett genomförande 
kan ge minskade krav på antal anordnade parkeringsplatser. I kommunens ny-
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ligen framtagna parkeringspolicy redovisas vilka alternativ som finns för att 
minska kravet på antalet parkeringsplatser. Ett annat alternativ är att nyttja 
möjligheten att bygga helt nedgrävda parkeringsgarage eller att bygga halvt 
nedgrävda parkeringsgarage vilket detaljplanen tillåter.  

 
Illustration av exempel halvt nedgrävt parkeringsgarage. 

 

I planförslaget finns två parkeringsplatser på kvartersmark i två av planförsla-
gets gator. Dessa har föreslagits för att avlasta gårdsmiljöerna från bilar och ska 
vara gemensamhetsanläggningar för de intilliggande kvarterens bilar.  

 

In- och utfarter 
De in- och utfarter som finns från Riksvägen in i området idag kvarstår i det 
aktuella planförslaget. Dock påverkas den befintliga Dunövägen något vid ett 
framtida genomförande där körvägen får en annan dragning än idag. 

 

Varutransporter 
Varutransporter till området förväntas främst ske till skolområdet och till en 
framtida matbutik. Detta är möjligt genom de angöringsplatser som finns i 
skolområdets nord-västra del och till matbutiken via den större allmänna par-
kering som finns direkt söder om den tilltänkta matbutiken. 

 
Teknisk försörjning 
 

Vatten 
Den nya bebyggelsen kommer att försörjas med kommunalt dricksvatten. För 
att försörja fastigheterna med VA läggs nya ledningar i området. Enskilda 
dricksvattenbrunnar kan finnas inom området inom de delar som idag saknar 
kommunalt vatten- och avlopp. Dessa fastigheter kommer att ges möjlighet till 
kommunal anslutning då ny bebyggelse tillkommer i anslutning till befintlig 
bebyggelse. 

 

Spillvatten 
Kommunen har ett avloppsreningsverk i Tegelviken som de flesta fastigheter i 
området är anslutna till. Ny bebyggelse i området kommer att anslutas till det 
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kommunala avloppssystemet. En ny pumpstation behövs för att omhänderta 
spillvattnet. För pumpstationen finns ett nytt E-område inlagt i detaljplanen. I 
en del områden tas avloppsvattnet omhand i enskilda avloppsanläggningar. I 
samband med att ny bebyggelse etableras i närområdet kommer dessa som 
regel att anslutas till det kommunala spillvattnet.  

 

Dagvatten 
Kommunen har en VA-policy som antogs av kommunfullmäktige januari 2016. 
I den beskrivs principer för dagvattenhantering. En princip är att dagvatten ska 
omhändertas lokalt nära källan där det uppstår, vilket ska ske i planområdet. 

En dagvattenutredning har tagits fram av Vatten och Samhällsteknik AB, 2016-
09-26. Utredningen har tagits fram för hela förstudieområdet enligt det ut-
vecklingsområde som lagts fast i den fördjupade översiktsplanen för Södra 
staden. Inom aktuellt avrinningsområde ingår även stora delar av befintliga 
Rinkabyholm.  

Delar av Rinkabyholms dagvatten leds i nuläget ut vid planerat område för 
skola/ centrumbebyggelse. Detta dagvatten ansluts till nyanlagt system.  

Flödesutjämning av dagvatten kommer att ske dels i utpekad lågpunkt dels 
genom konstruerad utjämningsvolym inom området för centrumbebyg-
gelse/skola. Utformningen av utjämningsvolym inom centrumområde/skola 
kommer att hanteras inom den projektering som pågår. Utjämningsvolymen 
bör minst motsvara volymen vid ett 10-års regn med varaktigheten 10 min. Ett 
förslag på fördröjningsyta är den fotbollsplan som det planeras för i områdets 
södra del. Inom skolområdet finns också en yta utpekad på plankartan i dess 
norra del för omhändertagande av dagvatten från den befintliga bebyggelsen 
norr om planområdet. 

Inom gatumark anläggs dagvattenledning eller kombinerade dagvatten-
/dräneringssystem för att omhänderta det vägdagvattnet som inte kan infiltre-
ras lokalt. Uppkommet dagvatten inom villatomter infiltreras och/eller för-
dröjs. Där det inte är lämpligt med infiltration av dagvatten från villatomter 
förläggs detta dagvatten gemensamt med vägdagvattnet.  

I anslutning till cykelvägen genom naturmark kommer det att anordnas ett 
grunt skåldike med dränering. Detta dike avleder ytvatten samt även ytligt 
grundvatten som annars riskerar att påverka framtida bebyggelse som ligger 
lägre. Då grundvattnet är lågt kommer detta stråk att fungera som infiltration. 

Dagvattnet kommer till merparten att ledas vidare via ett öppet dike söder om 
planområdet, diket mynnar i nyanlagt ”Ramsö dämme syd”. Föreslagna dagvat-
tenåtgärder med öppna diken samt dämme ligger inom kommunalägd mark 
samt mark där kommunen har en överenskommelse med fastighetsägaren. För 
kartbild se dagvattenutredningen. 

 

Värmesystem 
Kalmar Energi planerar för att dra fjärrvärme till området i samband med att 
stadsdelen byggs ut. Om det blir lönsamt beror dock på hur stor byggnadse-
tapp som byggs ut åt gången samt hur många flerbostadshus som blir aktuella i 
varje etapp.  
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El- och tele 
Planförslaget innebär flytt av ledningar för Skanova i korsningspunkten mellan 
nuvanade E22 och Dunövägen. Väster om Dunövägen har u-områden lagts i 
planen för att säkerställa att Skanovas ledningar kan vara kvar. En teleledning 
korsar området från syd-väst mot nord-ost. Enligt Skanova är ledningen tro-
ligtvis gammal och inte i drift.  

För Eon innebär planförslaget också ledningsflytt i korsningspunkten mellan 
E22 och Dunövägen. Intill den allmänna parkeringen i planområdets västra del 
har ett E-område lagts till i parkeringens sydöstra del. Här finns även utrymme 
för ytterligare en teknisk anläggning för Kalmar energi och fjärrvärme, E1 på 
plankartan. I planområdets nordöstra del inom skolområde finns ytterligare ett 
E-område för E-ONs räkning markerad E2 på plankartan. I planområdets 
södra del finns ett E-område för en pumpstation och en transformatorstation, 
markerad E3. 

 

Avfallshantering 
Detaljplanen medger att en avfallsanläggning placeras intill parkeringen vid 
matbutiken. Ytan för avfallsanläggningen klarar måtten för en typstation city-
behållare, standard-modell. 

 

Störningar och risker 
Omgivningsbuller 
 
Buller 
En bullerutredning har tagits fram av Soundcon, 2016-12-05. Bullerutredning-
en visar att eventuella bostäder i kvarteret norr om korsningen E22 och Dunö-
vägen får de högsta ekvivalenta bullervärdena i planområdet på 62 dBA. Öv-
riga kvarter och fasader längs med E22 får ekvivalenta ljudnivåer under rikt-
värdet på 55 dBA. Fasader som ligger nära Dunövägen får ljudnivåer över rikt-
värdet på 55 dBA. De byggnader i planförslaget som hamnar över riktvärdet på 
55 dBA har enligt slutsatserna i bullerutredningen en skyddad sida med ljudni-
våer som uppfyller kravet. I bulleruredningen står vidare att det även finns 
riktvärden för uteplatser där den ekvivalenta ljudnivån inte bör överstiga 50 
dBA och den maximala ljudnivån på 70 dBA. Enligt bullerutredningen bör 
man med genomgående lägenheter och korrekta planlösningar kunna uppfylla 
förordningen för samtliga bostäder i planen. Likaså uppfyller samtliga bostäder 
inom planområdet kraven för uteplats i direkt anslutning till den egna bosta-
den.  
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Dygndskvivalenta ljudnivåer vid fasader 

 
Risker 
PS Group har tagit fram en riskanalys, 2016-09-09. Detta på grund av den be-
fintliga mackens placering intill planområdet. I nuvarande planförslag finns 
inga funktioner så som busshållplats längre inom säkerhetsavståndet på 25 m 
från bensinstationens lossningsplats för tankfordon och inga åtgärder behöver 
därför göras ur risksynpunkt på grund av mackens placering intill planområdet. 
 
Marken inom planområdet består i gammal sjöbotten och har använts som 
odlings- och skogsområde. Eftersom den hittills varit obebyggd har kommu-
nen bedömt att det inte är nödvändigt att ta fram någon miljöundersökning för 
markföroreningar.  
 

Strandskydd 
Planområdet omfattas inte av strandskyddat område. 
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Genomförande och konsekvenser 
 

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

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

 

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

 

Etapputbyggnad 
För tillfället finns inga ytterligare detaljplanetapper med i kommunens priorite-
ringslista för samhällsbyggnadskontorets detaljplaneläggning. Det finns ingen 
uttalad utformning av hur ytterligare etapper ska avgränsas. 

 

Aktuellt detaljplanområde kommer sannolikt att delas in olika byggnadsetapper 
i det kommande utbyggnadsarbetet, eftersom planområdet är så pass stort. Det 
planeras för att förskola, matsal och sporthall kommer att byggas i första etap-
pen. Senare kommer exempelvis biblioteket och områdets norra cykelväg att 
byggas. 

 

Avtal eller andra överenskommelser 
Bovieran AB har fått en markreservation för del av fastigheten Rinkaby 15:11. 

 

Kommunen ska ta över väghållningsansvaret för nuvarande väg 
E22/Riksvägen när den nya förbifarten är färdigbyggd år 2018. Detta ska regle-
ras i ett avtal mellan kommunen och Trafikverket. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning, anläggningsåtgärd och rättigheter 

 

Detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser per fastighet framgår av tabell 
och karta nedan. De arealuppgifter som anges är enbart grafiskt tolkade och 
kan senare komma att justeras. 
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Plantolkningskarta 
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Fastighet, gemensam-
hetsanläggning, mark-
samfällighet 

Konsekvenser 

Rinkaby 6:45 Fastighetsbildning 
Fastighetens gränser behöver inte ändras. 

Rinkaby 6:46 Fastighetsbildning 
Till Rinkaby 6:46 ska figur 2 och 36 överföras genom 
fastig-hetsreglering från Rinkaby 15:11. 

Från Rinkaby 6:46 ska en eller flera fastigheter av-
styckas dels för centrum-, bostads- eller skoländamål, 
figur 1, 2 och 36, dels för skoländamål, figur 4 och 5, 
och dels för besöks-anläggnings- och skoländamål, 
figur 3.  

Rättigheter 
Område E (teknisk anläggning), figur 38, kan upplåtas 
med ledningsrätt eller avstyckas som egen fastighet. 

Rinkaby 9:3 Fastighetsbildning 
Från Rinkaby 9:3 ska figur 29 överföras genom fastig-
hets-reglering till Rinkaby 15:11. 

Rinkaby 12:4 Fastighetsbildning 
Fastighetens gränser behöver inte ändras. 

Rinkaby 13:17 

 

Fastighetsbildning 
Från Rinkaby 13:17 ska figur 19, 32 och 35 överföras 
genom fastighetsreglering till Rinkaby 15:11. 

Rinkaby 15:11 Fastighetsbildning 
Från Rinkaby 15:11 ska figur 2 och 36 överföras ge-
nom fastighetsreglering till Rinkaby 6:46. Till Rinkaby 
15:11 ska figur 19, 27, 32 och 35 överföras genom 
fastighetsreglering från Rinkaby 13:17, figur 29 från 
Rinkaby 9:3 samt figurerna 12, 14, 18, 23, 26, 30, 31, 
33, 34 och 37 från Rinkaby s:3. 

Från Rinkaby 15:11 ska fastigheter, figur 8, 9, 10 och 
11 avstyckas för bostads- och centrumändamål samt 
för bostadsändamål, figurerna 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39 och 40. 

Gemensamhetsanläggning 
Se nedan, stycket ”Gemensamhetsanläggning”. 

Rättigheter 
Område E (teknisk anläggning), figur 6 samt 27 och 34 
kan upplåtas med ledningsrätt eller avstyckas som 
egna fastig-heter. 

Rinkaby s:3 Fastighetsbildning 
Från Rinkaby s:3 ska figur 12, 14, 18, 23, 26, 30, 31, 
33, 34 och 37 överföras genom fastighetsreglering till 
Rinkaby 15:11.  
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Dunö ga:1 
Förvaltare: 
Dunö samfällighets-
förening 

Anläggningsförrättning 
Kommunen är huvudman för allmän plats och får 
därför ansvaret för vägar och andra allmänna platser 
inom plan-området när planen blir gällande. Detta 
gäller även de delar av Dunövägen som kommer att 
vara kvar inom planområ-det. Omprövning av Dunö 
ga:1 ska därför göras, så att den del av Dunö ga:1 som 
ligger inom planområdet inte längre ska ingå i gemen-
samhetsanläggningen. Detta görs i en lant-
mäteriförrättning. Kostnaden för förättningen ska 
betalas av Kalmar kommun. Ansökan om ompröv-
ning av Dunö ga:1 görs hos lantmäterimyndigheten i 
Kalmar kommun. 

 
 
Fastighetsbildning 

Fastighetsregleringarna genomförs i första hand genom överenskommelse mel-
lan fastighetsägarna. Fastighetsreglering berörande Rinkaby 6:46, 9:3, 13:17, 
15:11 och s:3 samt avstyckning från Rinkaby 6:46 och 15:11 söks och bekostas 
av Kalmar kommun. Eventuell avstyckning av E-område bekostas av lednings-
havaren. Ansökan om fastighetsbildning görs hos lantmäterimyndigheten i 
Kalmar kommun.  

 
Rättigheter 
Områden för tekniska anläggningar (E-område på plankartan) kan säkerställas 
med ledningsrätt. Se även under fastighetsbildning. Ansökan om ledningsrätt 
görs och bekostas av ledningshavaren. 

 
Ledningsrätt för teleledningar samt kommunala vatten- och avloppsledningar 
ska bildas inom u-område på kvartersmark. Ansökan om ledningsrätt görs och 
bekostas av ledningshavaren. 

 

Befintlig ledningsrätt, 08-DÖR-833.1, upplåten för teleledningar ska upphävas. 

 

Befintlig ledningsrätt, 08-DÖR-861.1, upplåten för teleledningar och förstär-
karskåp ska upphävas. 
 
Gemensamhetsanläggning 

För områdena med parkeringsändamål, figur 39 och 40 (P på plankartan), ska 
bildas gemensamhetsanläggning för parkering där angränsande fastigheter ska 
delta. För några av kvarteren, figur 8, 9, 10, 11 kan det även bli aktuellt att bilda 
gemensam-hetsanläggningar för gemensamma funktioner som t. ex. in- och 
utfartsväg, ledning-ar, miljöhus och parkering. 

 
Gemensamhetsanläggningen Dunö ga:1, se Dunö ga:1, ovan.  
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Tekniska frågor 
 
 

Tekniska utredningar 
Kommunen har beställt en bullerutredning, dagvattenutredning, trafikutred-
ning, geoteknisk utredning för området samt en riskanalys för bensinmacken. 
Dessa utredningar är bilagor till detaljplanen 

 

 

Övriga konsekvenser 
 

Ekologiska konsekvenser 
I en behovsbedömning har kommunen gjort en bedömning av detaljplanens 
inverkan på miljön. Syftet med behovsbedömningen är att ta reda på om en 
betydande miljöpåverkan uppstår till följd av detaljplanen. 

Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas med-
föra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför 
inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen. 

 

Sociala konsekvenser 
Planen bedöms möjliggöra en förbättring av den sociala hållbarheten i stadsde-
len. Se planbeskrivningen del om förstudiearbetet. 

 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
 
Intäkter 

Kommunens exploateringsbudget får intäkter vid försäljning av byggrätter 
inom området.  

 
Kostnader 

Kommunens investeringsbudget får kostnader för: 
- -Byggnation av ny förskola 
- -Byggnation av ny skola 
- -Byggnation av ny sporthall 
- -Byggnation av nytt bibliotek 
- -Byggnation av bollplan 
- -Övriga kostnader inom skolfastigheten såsom ledningsflyttar och an-

läggande av parkeringsplatser 
- -GC-väg längs med Dunövägen  
- Ombyggnation av riksvägen/E22 
- Byggnation av gång- och cykelväg längs skolområdet 

 
Kommunens exploateringsbudget får kostnader för:  
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- -Framtagande av detaljplan med tillhörande utredningar (geoteknik, 
buller, projektering m m) 

- -Utbyggnad av allmän platsmark (gator och torg)  
- -Ombyggnation av del av E22 inom planområdet 
- -Ledningsflyttar  
- -Kostnader för markanvisning 
- Kostnad för lantmäteriförrättning 

 
Kommunens kostnader i exploateringsbudgeten för genomförandet av detalj-
planen bedöms motsvara de intäkter som markförsäljning i området kommer 
att generera. 

 
För i planförslaget redovisade allmänna platser uppstår drifts- och skötselkost-
nader framöver.  

 

Ekomiska konsekvenser för ledningsdragare  

 

Kalmar Vatten AB får kostnad för anläggande och drift av allmänna vatten och 
avloppsledningar samt allmänna dagvattenanläggningar. 

 

Skanova får kostnader för flytt av ledningar längs Riksvägen och Dunövägen. 

 

Planavgift 
Planavgift ska inte utgå vid bygglov, eftersom plankostnaden regleras i ett sär-
skilt avtal. 

 

 

Hanna Dahmberg 

Planarkitekt 

 


