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1. Bakgrund

KARLSSONS ÄNG - ETT STADSNÄRA NATUR- OCH 
BOSTADSOMRÅDE

Karlssons äng är ett område i norra Kalmar cirka 4 km från 
den centrala stadskärnan.  Planområdet gränsar till stadsde-
larna Berga, Södra Vimpeltorpet, Norrliden, Ljusstaden samt 
Berga industriområde och har en yta på ca 32 ha, vilket mot-
svarar ungefär samma ytstorlek som Kvarnholmen. Marken 
inom planområdet är främst kommunalägd med undantag 
av ett mindre antal privatägda bostadsfastigheter längs med 
Kapten Karlssons väg. 
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Illustration: Bilden ovan visar Karlssons ängs placering i norra staden.
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Stora delar av området är idag obebyggt med delvis höga 
natur- och rekreationsvärden. De skogspartier som finns an-
vänds flitigt av boende i närområdena och utgör ett viktigt 
inslag i vardagsmiljön. En framtida utveckling bör ta hänsyn 
till områdets befintliga grönstruktur, geologiska förutsätt-
ningar samt till kringliggande bebyggelse och arkitektoniska 
karaktär.  

Norra vägen

Norr
lid

sv
äg

en

Berga

Djurängen

Vimpeltorpet

Norrliden



4GESTALTNINGSPROGRAM - KARLSSONS ÄNG

Illustration: Analys över området i planprocessens tidiga skede. 

SYFTE OCH AVGRÄNSNING

Detta gestaltningsprogram är framtaget som en del i pågå-
ende detaljplanearbete för Karlssons äng. Syftet med gestalt-
ningsprogrammet är att kommunicera Kalmar kommuns 
vision för ett nytt bostadsområde. Programmet utgör ett 
underlag för att säkerställa en gemensam målbild, beskriva 
kvalitetsnivån samt samordna interna och externa aktörers 
intressen. Dessutom kommer gestaltningsprogrammet vara 
vägledande vid genomförandet av detaljplanen och de kom-
mande utbyggnadsetapperna. Till detaljplanens gransknings-
skede har gestaltningsprogrammet reviderats utifrån inkom-
na synpunkter och kommunens bedömningar.

Detaljplanens syfte är att utreda lämpligheten för nya bo-
städer, villor och flerfamiljshus, samt skola. Även nya kors-
ningspunkter och anslutningar till området ska prövas. An-
dra viktiga aspekter inom Karlssons äng är att värna höga 
natur- och rekreationsvärden samt att lösa hanteringen av 
dagvatten för planområdet. 

Bild: Befintlig bebyggelse längs med Kapten Karlssons Väg. 

Bild: Inom planområdet finns stor variation av naturtyper. 
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Illustration: Den röda markeringen i kartan visar den ungefärliga gränsen för planområdet. 

Gestaltningsprogrammets avgränsning rent geografiskt är i 
huvudsak det samma som själva planområdet och redogör 
för en helhetsbild över områdets utveckling på sikt. Planom-
rådets avgränsning har justerats efter granskningen. Områ-
det vid södra delen av Kapten Karlssons väg utgår ur aktuellt 
planförslag och behöver detaljstuderas vidare i ett särskilt, 
kommande planarbete. 

I detaljplanen där plankartan är juridiskt bindande, redovi-
sas fördelningen av allmän platsmark, kvartersmark samt 
placering och utformning av flera viktiga funktioner så som 
dagvatten och tekniska anläggningar. Detaljplanen förväntas 
antas december 2016. 
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STRATEGISK PLANERING OCH ÖVERGRIPANDE  
DOKUMENT

Kalmar kommuns planeringsmål
Det finns flera framtagna planer, program och policys som 
utifrån olika aspekter är vägledande för områdets utveckling. 

Enligt Kalmar kommuns verksamhetsplan och budget för 
år 2016 har det övergripande målet att planera för 2500 bo-
städer, varav 300 småhus, fram till och med år 2018 antagits. 
Det innebär att samhällsbyggnadskontoret ska planera för 
minst 833 bostäder varav 100 småhus under år 2016, inom 
hela kommunen.
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Illustration: Den svarta markeringen visar planområdet, utifrån kommunens vision 
i översiktsplanen. 

Bild: Värdefullt kulturlandskap med ekar, stenmurar och öppna hagmarker. 

Grönstrukturplanen
Enligt Kalmar kommuns grönstrukturprogram finns höga 
naturvärden i det sammanhängande skogsbandet längs med 
norra och västra sidan om Norrlidsvägen. Områdets största 
värde baseras främst på den mycket gamla ekskogen i söder, 
som dessutom är en nyckelbiotop och som till stora delar 
omges av lövskog. 

FÖP Norrliden strand
I den fördjupade översiktsplanen för Norrliden strand (anta-
gen 2012) redovisas planområdet som en betydelsefull länk 
mellan stadsdelarna Vimpeltorpet, Norrliden och Berga. 
Genom att utveckla gröna rörelsestråk samt att förtäta längs 
med Norrlidsvägen kan en större stadsmässighet skapas. För 
att ytterligare stärka karaktären av en stadsgata ska kollektiv-
trafik, gång- och cykeltrafik prioriteras. 

För Karlssons äng handlar det om en möjlig utveckling av 
cirka 400 bostäder, av blandad karaktär. 

Översiktsplanen
I Kalmar kommuns översiktsplan (antagen 2013) ingår 
Karlssons äng i Norra staden samt i utvecklingsstråket 
”diagonalen” där visionen är att främja blandad bostadsbe-
byggelse, verksamhetsutveckling och ett attraktivt kollek-
tivstråk. Planområdet ingår dessutom i det utpekade ”a till 
ö-stråket” där ett antal större bostadsprojekt planeras. Norr-
lidsvägen och Norra vägen ska utvecklas mot att bli övergri-
pande stadsgator. 



2. Förutsättningar
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Det är flera förutsättningar som sätter spelreglerna 
för ett områdes utveckling. Dessa förutsättningar 
har inom olika tidsperioder satt sin prägel på om-
rådet och utgör viktiga hörnstenar i utvecklingen 
av platsens identitet. Det kan exempelvis vara geo-
teknik och topografisk uppbyggnad, kulturmiljö och 
historiska lämningar, naturmiljöer och rekreations-
värden, landskapsstruktur och kommunikationsnät 
samt bebyggelsemiljöer. 

TOPOGRAFI OCH GEOTEKNIK

Kunskap om jordens sammansättning är av betydelse när 
man planerar för utveckling och exploatering av ett område. 
Hänsyn måste tas till markens bäringskraft och lämplighet, 
där jordartens kornstorlek avgör dess egenskaper. 

Inom planområdet är den geotekniska uppbyggnaden väldigt 
varierad med både organiska material så som gyttja och oor-
ganiska sediment så som morän, lera och sand. 

De högsta punkterna består av morän eftersom dessa har 
legat över den tidigare havsnivån och därför fått ett osorterat 
jordsediment. Morän bildades och avsattes när inlandsisen 
drog fram och avsattes som block, sten, grus, sand, mo, mjä-
la eller lera. Morän består alltså av flera olika friktionsjordar 
med goda grundläggningsförhållanden som lämpar sig väl 
för bostadsbebyggelse. Dock är moränjordar även bra un-
derlag för utvecklingen av ädellövskogar och hagmarker, vil-
ket ofta genererar höga naturvärden. 

Gyttja, som förekommer inom vissa områden inom Karls-
sons äng är en organisk jordart och består av sönderdelade 
växt- eller djurrester som avsatts på sjö- eller havsbotten, 
ofta under högsta kustlinjen. Gyttjans sammansättning ger 
dåliga grundläggningsförhållanden för byggnation, vilket 
innebär att marken måste förstärkas innan exploatering. Det 
kan exempelvis göras genom utgrävning ner till fasta jordla-
ger, alternativt pålning. 
  

Illustration: Kartan visar förekommande jordarter inom planområdet. Mn är morän, Le är lera och Gy visar var det finns gyttja. 
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KULTURMILJÖER OCH FORNLÄMNINGAR

På uppdrag av Kalmar kommun, i samband med detaljpla-
nearbetet för området, genomförde Kalmar Läns Museum i 
december 2015 en kulturhistorisk utredning av området för 
Karlssons äng. Den mesta informationen här är hämtad där-
ifrån. 

Som tidigare nämnts har stora delar av planområdet legat un-
der vatten och utgjorde en del av ett större sammanhängan-
de skärgårdslandskap. När landmassorna reste sig ur vattnet 
blev de fuktiga markerna goda betesmarker för boskapen. 

Bysamhället växte fram under medeltiden
Kring medeltiden växte ett för tiden större bysamhälle fram i 
Berga, väster om nuvarande Norra vägen. Den äldsta kända 
kartan från storskiftet år 1760 visar att man kunde ta sig till 
Berga by genom den tidigare landsvägen, nuvarande Kap-
ten Karlssons väg, som kantades av en samlad bebyggelse i 
form av en radby. Vägsträckningen som idag utgör Kapten 
Karlssons väg var tidigare landsvägen mellan Kalmar och 
Stockholm och omnämns som riksväg redan på 1500-talet. 
Vägen har alltså under lång tid varit en mycket betydelsefull 
kommunikationsled. 

Bondesamhälle under skiftesreformen
I samband med att enskiftet genomfördes i Berga 1818 så 
splittrades den befintliga radbyn och gårdarna placerades ut i 
landskapet med omkringliggande jordbruksmarker. 

Illustration: Utsnitt av karta från 1818. Markeringen visar planområdet. Vägen till 
vänster i bild är Kapten Karlssons väg, dåvarande Riksvägen. Källa: Lantmäteriet

Inom planområdet fanns också ett dike, som efter enskiftet 
dikades ut till förmån för jordbruket. Dock upplevdes vissa 
områden som mycket sanka en bra bit in på 1900-talet. 

Karlssons äng med omgivningar expanderar
Under 1900-talet ökade bostadstrycket i Kalmar kommun 
och staden växte norröver, vilket resulterade i områden som 
Oxhagen, Funkabo, Berga och Norrliden. Även Karlssons 
äng var tänkt att bebyggas, men området ansågs under en 
lång tid för blöt och sank för att exploateras.

Kapten Karl Karlsson, som gett området och vägen dess 
namn var under andra världskriget kapten inom en försvars- 
organisation som kallades för Landstormen med syfte att 
skydda viktiga lokala anläggningar som kommunikationer 
eller fästningar. Kapten Karlsson bodde i Berga gård nr 3. 

Idag består området i huvudsak av förvuxen åkermark, löv-
skogar samt viss bebyggelse längs med Kapten Karlssons 
väg. 

Kulturhistoriska värden och framtida utveckling
Områdets kulturhistoriska värden ligger främst i den tidigare 
landsvägen, nuvarande Kapten Karlssons väg, från 1500-ta-
let samt dess kringliggande bebyggelse med stenmurar och 
träd. All framtida exploatering av området bör ske med hän-
syn till befintlig struktur och karaktär. Förhistoriska lämning-
ar, en i dagsläget känd, är skyddade enligt Kulturmiljölagen 
och ska så långt som möjligt bevaras.

Bild: Nuvarande bebyggelse längs med Kapten Karlssons väg, byggt kring 1980 i 
äldre stil för att samspela med den tidigare gårdsmiljön. 
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NATURMILJÖER

Karlssons äng innehåller områden med höga natur- och re-
kreationsvärden, vilket kräver en för platsen väl anpassad 
och hänsynstagande exploatering. En naturinventering ge-
nomfördes av Kalmar kommun 2005 i syfte att utgöra un-
derlag för kommande detaljplanearbete samt uppföra sköt-
selanvisningar för området. 

Övergripande karaktärsområden
Naturen inom Karlssons äng är varierad där tidigare hävdade 
betesmarker idag dominerar området. Sedan betet upphörde 
har flera olika naturtyper utvecklats. Vanligt förekommande 
är blandskogar av ris-gräs-typ, öppen gräsmark med en hög-
vuxen och gräsdominerad vegetation samt mer eller mindre 
försumpade områden med bland annat starr, veketåg och 
kaveldun. 

Inom områdets sydvästra delar, finns ett större samman-
hängande, upphöjt skogsparti av ekhagar. Hagarna innehåll-
er flera mycket gamla träd, bl.a. ekar med goda förutsättning-
ar för ett rikt växt- och djurliv. Särskilt lär dess potential för 
sällsynta insekter vara betydande. Den ekdominerade skogen 
är klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen och flera röd-
listade arter knutna till gamla träd och död ved har påträffats. 

Fortsätter man österut, längs med Norrlidsvägen, övergår 
ekskogen i mer blandad skogvegetation med inslag av gran, 
björk och ek. Marken har tidigare varit en mosse bestående 
av torv. Ytterligare en bit längre norröver domineras områ-
det av tallskog på torrare mark. 

Inom områdets centrala delar är marken sank och periodvis 
mycket blöt, där ett alkärr med tiden har utvecklats. Vegeta-
tionen har fått fäste inom de organiska jordarterna så som 
lera och gyttja.  

Rekreation och friluftsliv
Den varierade naturen gör området inom Karlssons äng att-
raktivt för det rörliga friluftslivet. Det gäller främst de äldre 
skogarna med inslag av väletablerade artindivider av tall och 
ek. Granskogen tillsammans med ekskogsområdena är alla 
av äldre karaktär och bedöms därför vara de mest värdefulla 
skogsmiljöerna för friluftslivet. Höga naturvärden ger inte 
nödvändigtvis höga rekreationsvärden och vice versa. 

Området Karlssons äng innehåller ett flertal stigar som an-
vänds flitigt av de närboende. Särskilt stor frekvens av stigar 
finns inom planområdets nordöstra hörn. 

Landskapsbild
En upphöjd, tidigare strandvall från ancylustid (cirka 8000-
7000 före Kristus) är belägen inom planområdets nordvästra 
del, vilken idag domineras av öppen gräsmark. Den högsta 
punkten är belägen på cirka15 meter höjd över havet. Det-
ta område har genom sin geologiska sammansättning av 
främst sand och grus, goda grundläggningsförutsättningar 
för byggnation. 

Området som helhet är relativt flackt. Förutom den nämnda 
strandvallen i nordväst, så ger ”Kvarnkullen”, norr om Kap-
ten Karlssons äng, en fin utblick över de omgivande före 

Bild: Vissa delar inom området ligger lägre än sin omgivning och har med tiden 
utvecklats till sumpskog med bland annat alkärr. 
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Illustration: Översiktlig naturinventering utifrån inventeringar gjorda 2005 och 2011 visar en stor variation av natur- och friluftsvärden inom planområdet. 

Bild: Blandskog med övervägande inslag av tall med undervegetation av blåbärsris. 
Området har ett stort rekreativt värde och används flitigt av boende inom när-
området. 
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Bild: Tydliga spår av värdefulla kulturmiljöer med gamla ekar, stenrösen och 
stenmurar. 
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Illustration: Bebyggelseutveckling inom och utanför planområdet samt fördelningen av olika bostadstyper. 

OMGIVANDE BEBYGGELSE

Som tidigare beskrivits så upprättades den första bebyg-
gelsen inom området längs med tidigare riksväg, känd från 
1500-talet och som idag benämns som Kapten Karlssons 
väg. Markerna kring Berga by användes sedan successivt för 
Kalmar stads expansion under 1900-talet och utgör idag en 
del av Norra staden med knappt 17 000 invånare (2015). 

Bebyggelseutveckling ger området dess  
karaktär
Det mer eller mindre obebyggda området för Karlssons äng 
omgärdas av en relativt ung bebyggelse. I Norra staden finns 
det generellt, till skillnad från innerstaden, ganska få bostäder 
som är byggda före 1950. Dessa bostäder är i princip enbart 
mindre enfamiljshus. 

Industri

Service

Flerbostadshus

Villa/radhus

BERGA
INDUSTRIOMRÅDE

1970-talet

LJUS-
STADEN

2000-talet

VIMPEL-
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År 1995
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LÖSA

År 1980

År 1930-1940

NORRLIDEN

1970-talet

1970-1980

1970-talet

1800-talet och
1980-talet

BERGA
KOLONIOMRÅDE

År 1947

Koloniområde
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Omfattande planer under 2000-talet
Under 2000-talet, i samband med Fanerdun-etableringen, 
tillkom nya storslagna planer på att utveckla området till ett 
spjutspetsprojekt med tydligt fokus på hållbart byggande. 
Området, där nuvarande Karlssons äng ingår, skulle få en 
stadsmässig karaktär med kvarter och gator kring ett stort 
och cirkelformat parkrum. Exploateringen skulle vara tät 
och öppet vatten i olika utföranden skulle vara genomgåen-
de i stadsmiljön. Planerna för området genomfördes aldrig, 
med undantag för huvudgatan från Brunnslätsvägen som 
idag finns bevarad som en formmässigt stark struktur i land-
skapet och som dagens planarbete måste förhålla sig till.

Bebyggelseutvecklingen är starkt knuten till utbyggnaden av 
Norra vägen som tillkom år 1930, Trollbackevägen år 1956 
och Norrlidsvägen som färdigställdes mellan 1960- och 
1970-talet. Bostadsområdena Berga, Funkabo, Norrliden, 
Vimpeltorpet och Ljusstaden har därmed bildat nya årsringar 
av bebyggelser och utgör viktiga element för områdets ka-
raktär och identitet. 

Väster om planområdet etablerades ett större sammanhäng-
ande industriområde under 70-talet, vilket karaktäriseras av 
större, homogena byggnadsvolymer. Nordväst om Berga in-
dustriområde, i direkt anslutning till områdets norra delar, 
finns ett stort antal friliggande villor och radhus, vilka främst 
byggdes från 80-talet och framåt. Det senaste tillkomna bo-
stadsområdet är Ljusstaden med en variation av villor och 
radhus, ofta på relativt små tomter, som ligger precis öster 
om Vimpeltorpet och Kraftslösa. I söder och öster avgrän-
sas Karlssons äng av bland annat Norrliden som i huvudsak 
utgörs av flerbostadshus på mellan två och tre våningar samt 
Berga koloniområde som växte fram under efterkrigstiden 
och gav området en lummig, småskalig och pittoresk karak-
tär. 

Bild: Fotot är taget från Norrlidsvägen och visar den för området tidstypiska 
bebyggelsen av flerfamiljshus byggda på 1970-talet. 

Bild: Ett av parhusen i Ljusstaden, där en grön, smal allmänning sparats för att ge 
ett avstånd mellan tomterna samt för att gynna den biologiska mångfalden.  

Bild: Ljusstaden var ett område som expanderade kraftigt under 2000-talet och 
fick en varierad bebyggelse av både friliggande villor och rad-/parhus. 



3. Utformning allmän platsmark
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Med allmän plats menas områden som är avsedda 
för allmänhetens gemensamma anspråk. I fallet 
med Karlssons äng är det kommunen som är huvud-
man för den allmänna platsmarken, vilket innebär 
att kommunen ansvarar för kostnader i samband 
med drift och underhåll. En allmän plats kan till 
exempel vara gata, torg eller park. De allmänna 
platsernas standard bör kunna utläsas av planens 
användningsbestämmelser och av beskrivningen i 
gestaltningsprogrammet. 

GATOR

Inom planområdet kommer ett nytt gatunät att tillkomma 
med en variation av bil-, gång- och cykeltrafik. Inom samtliga 
vägar, förutom på bostadsgatorna utan genomfart (röd gata), 
upprättas en separat gång- och cykelväg med syfte att främja 
ett hållbart resande samt mer trafiksäkra transporter. 

Varierande gator för olika trafikslag
Kartan nedan visar de av nya vägarnas olika karaktärer inom 
området. 

Illustration: Kartan visar nya vägars olika karaktärer inom planområdet samt de gatusektioner som presenteras på följande sidor.  

A

A

B
B

C
C
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Sektion A-A: Fördelning av olika trafikslag inom gaturummet. Sektionen visar områdets huvudstråk, dvs. det gulmarkerade vägområdet. Sektionen är hämtad från illus-
trationsplanen på föregående sida. 

GUL VÄG: Huvudstråk genom området med breda gator 
som ger god framkomlighet och hög trafiksäkerhet. Ga-
tubredden är dimensionerad så att två lastbilar kan mötas 
och längs med ena vägsidan finns en separat gång- och cykel-
väg. Vägområdet är fritt från planteringar. Utfarter från villa-
tomter mot denna gata ska försöka undvikas men är tillåtna.

ORANGE GATA: Dessa gator är klassade som bostadsga-
tor med genomfartsmöjlighet, vilket innebär att de utgör en 
viktig länk mellan huvudstråket och omgivande bostadsga-
tor. Gatorna ligger i direkt anslutning till nya villatomter och 
därför tillåts utfartstrafik från dessa. Gatorna gestaltas med 
trottoar eller gång- och cykeltrafik på båda sidor. 

RÖD GATA: Följande gator är främst till för boende eller 
besökande och avslutas ofta med en vändplan. Gatan är di-
mensionerad för att lastbil och bil ska kunna mötas där kör-
banan är fri från kantsten eller trottoar.  

GRÖNT STRÅK: Inom detta gatunät är endast gång- och 
cykeltrafik tillåtet, vilka samsas inom samma gaturum. 

Bild: Referens över gatusektion med körväg och separerad trottoar samt cykel- och 
gångtrafik. Bilden är från Stensövägen i Kalmar och är tagen från Google maps.  
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Sektion C-C: Flertalet gator, främst för boende och besökare, får en mer småskalig karaktär där cyklister och biltrafikanter samsas inom samma gatuutrymme.  

Sektion B-B: Inom orange vägområde, bostadsgator med genomfartsmöjlighet, är gång- och cykelbanan separerad från övrig biltrafik, vilket bidrar till ökad 
trafiksäkerhet. 
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Illustration: Kartan visar fördelningen av park- respektive naturmark. I söder syns också den till området anslutande grusvägen samt befintligt stigsystem som går genom 
ekskogen. Det stora parkområdet i mitten innehåller både grannskapspark, torrlagt fördröjningsmagasin med fotbollsplan samt ny lekplats (röda markeringen).  

GRÖNOMRÅDEN OCH REKREATION

Som tidigare beskrivits så består befintliga grönområden 
inom Karlssons äng av en varierad grönstruktur med olika 
karaktärer och naturtyper. I en framtida utveckling kommer 
området bestå både av park- och naturmark, ett vattendike 
samt ett torrlagt fördröjningsmagasin för hantering av dag-
vatten. Utvecklingen av dessa natur- och rekreationsvärden 
ska utgå ifrån det befintliga landskapets förutsättningar. 

Park- och naturmark
Plantekniskt kommer grönstrukturen inom planområdet 
klassas som antingen natur- eller parkmark, vars bestäm-
melser främst reglerar nivå på skötsel och underhåll. Stora 
delar av de befintliga gröna områdena som finns längs med 
Norrlidsvägen har som tidigare nämnts höga natur- och re-
kreationsvärden och ska så långt som möjligt bevaras. Med 
hänsyn till dessa värden samt en rad andra förutsättningar så 
som geoteknik, infrastruktur etc. koncentreras ny bebyggelse 
främst inom områdets centrala och nordvästra delar.  

PARK

NATUR NATUR

NATUR

PARK

PARK

NATUR
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På naturmarken, i den befintliga ekskogen finns en grusväg 
som ska fungera som ny tillfartsväg. Sträckningen har anpas-
sats så att inga gamla träd påverkas. De biologiskt mest vär-
defulla träden intill den nya anslutningsvägen i söder kom-
mer att skyddas med planbestämmelse. I skogen finns också 
ett stigsystem som kommer att kompletteras så att det på 
ett naturligt sätt ansluter till den nya bebyggelsestrukturen. 
Utmed stigarna skapas ett par platser för enklare lek och vis-
telse med sittplatser.

Naturmarken har goda förutsättningar för att fortsatt bidra 
till rekreation och vila utan att den biologiska mångfalden 
påverkas i någon större omfattning. Området får även i fram-
tiden en viktig roll som spridningskorridor av den biologiska 
mångfalden via dess koppling mot skogsområdena i norra 
Kalmar.

Den nya parkmarken innefattas av ett torrlagt fördröj-
ningsmagasin inom områdets centrala delar, ett anlagt dike 
med tillhörande parkmiljö för dagvattenhantering (se nästa 
avsnitt) samt ett ängsområde i väster där även pulkabacke 
etableras. Det torrlagda fördröjningsmagasinet kommer att 
utgöra en del av områdets grannskapspark. 

Skötsel och framtida utvecklingspotential
I Kalmar kommuns skogsbruksplan från 2010 anges ett antal 
mål för bevarande och utveckling av ekskogen inom planom-
rådet. I planen anges följande mål: 

• Att bevara öppna miljöer, viktiga för kärlväxter och
             insekter
• Att säkerställa överlevnaden för äldre ekar och ge
             plats för nya ”arvtagare” 
• Att på sikt öka förekomsten av grov, död lövved.

För att uppnå de ovan angivna långsiktiga målen bör en del 
skötselåtgärder vidtas så som röjning, gallring, avverkning 
och trädfällning. Bete har också en positiv inverkan i utveck-
lingen av kulturlandskapet, men bedöms inte vara realistiskt 
i dagsläget. De större stigarna i området ska hållas väl fram-
komliga.

Bild:Befintliga stigar inom naturområdena ska bevaras så långt möjligt och på ett 
bra sätt ansluta till ny bebyggelse. 

Bild: Det finns flera värdefulla ekmiljöer som har stora biologiska och rekreativa 
värden men som kräver skötsel och underhåll för att utvecklas.  
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Grannskapspark
I samband med exploateringen av nya bostäder inom Karls-
sons äng kommer det finnas ett behov av att tillskapa en 
grannskapspark. Begreppet grannskapspark är beskrivet i 
Kalmar kommuns grönstrukturplan och innebär en mindre 
parkmiljö i nära anslutning, maximalt 300 meter, från bosta-
den. I samma grönstrukturplan står det också att det inom 
600 meter bör finnas tillgång till en större lekplats för äldre 
barn. En sådan lekplats finns idag inom närområdet, i Ljus-
staden, vilket gör att det inte finns behov av att tillskapa en 
sådan lekplats i dagsläget inom Karlssons äng. 

Grannskapsparken bör framförallt innehålla möjlighet för 
lek, spel, avkoppling och vila samt inrymma naturmark och 
någon form av promenadväg. Parken med tillhörande för-
dröjningsmagasin etableras mitt i planområdet och får en 
högre intensitet av skötsel än övriga grönytor inom området. 
Av de åtta upplevelsevärdena som grönstrukturplanen be-
skriver, baserat på Patrik Grahns teorier, är viste, allmänning, 
samvaro samt kultur och historia särskilt viktiga. 
Inom det centrala parkområdet vid Karlssons äng ska det 
bland annat anläggas en öppen gräsyta för spontanidrott/
fotboll och en mindre lekplats med lekutrustning. 

Lekplats och friytor för barns utemiljö
Områdets sammanhängande grönområden med varieran-
de växtlighet gör det till ett viktigt rekreationsområde, inte 
minst för barn. En varierad utemiljö främjar inte bara fysisk 
aktivitet, utan stimulerar även fantasin och kreativt tänkande 
samt verkar för ökad inlärning. 

I och med den nya exploateringen räknar man med drygt 100 
nya förskolebarn och cirka 90 nya skolbarn, vilket innebär 
att det finns behov av en lekplats inom området. Lekplatsen 
hamnar inom grannskapsparken i nära anslutning till eksko-
gen och nya förskolan. Den totala friytan för förskoleområ-
det ska vara minst 4300 kvadratmeter, vilket motsvarar un-
gefär 40 kvadratmeter per barn och är de rekommendationer 
Boverket har satt upp för förskolebarns utemiljöer. 

VISTE - Vildvuxet och till synes orört. Här har natu-
ren eller växtligheten tagit överhand. Det är tyst och 
lugnt där endast naturens ljud hörs. Stora stenar, sling-
rande stigar och mystik lockar till upptäcktsfärd.

ALLMÄNNING - Mångfald med ett myller av träd, 
buskar och blommor. Ett rikt insekts- och fågelliv.

SAMVARO – Folkliv, fest och mötesplats som ofta 
är centralt belägen. Belyst och välskött med en tydlig 
omvårdnad.
 
KULTUR O HISTORIA - En plats med kulturprä-
gel, mystik, minnesmärken, fornlämningar, statyer och 
fontäner samt gamla träd och blomsterarrangemang.

Bild: Då exploateringen kan generera en inflyttning av fler barn är det viktigt med 
kvalitativa lekmiljöer för barn. Foto från vattentornsparken i Kalmar, svt.se 

Bild: Gustavsbergsparken på Norrgård i Kalmar. 
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DAGVATTEN

Med dagvatten menas det vatten som kommer som neder-
börd, i form av antingen regn, snö eller hagel. Förr eller se-
nare blir slutprodukten vatten som måste omhändertas. En-
ligt plan- och bygglagen (PBL) ska detaljplanen redovisa hur 
dagvattnet inom planområdet kan tas hand om på ett bra 
sätt. Stor andel hårdgjorda ytor kräver en effektiv dagvatten-
hantering, medan generösa grönytor lättare kan absorbera, 
rena och fördröja vatten i vegetation och mark. Förutom 
grönska och markskikt så är fördröjningsmagasin, kanaler, 
diken och dammar exempel på lösningar som kan bidra till 
en mer effektiv dagvattenhantering. Utformingen har inte 
bara en viktig teknisk funktion utan kan även bidra till höga 
natur- och rekreationsvärden samt verka i pedagogiskt syfte. 

Fördröjningsmagasin och öppet dike
Förutom det dagvatten som tillkommer inom planområdet 
behöver även dagvatten norrifrån omhändertas inom om-
rådet. Idag råder en bristande hantering av dagvattnet från 
Ljusstaden och Södra Vimpeltorpet i samband med planen 
för Karlssons äng tas ett helhetsgrepp över ett större områ-
de. 

I grannskapsparken som ligger inom den centrala delen av 
planområdet finns en naturlig lågpunkt där ett torrt fördröj-
ningsmagasin placeras. Tanken är att fördröjningsmagasinet 
kan tillåtas vara torrlagt under längre perioder och på så sätt 
få nya funktioner och användningsändamål. Vid torka, när 
fördröjningsmagasinet är utan vatten kan ytan användas för 
exempelvis bollspel, lek eller picknick. Denna del av grann-
skapsparken ska utformas som en relativt plan gräsyta med 
flacka, svagt lutande slänter. Ytterligare två fördröjningsma-
gasin kommer fatt innas inom planområdet. Ett i nordost 
inne i blandskogen och ett precis vid Brunnslätsvägen och 
inrymmas mellan nya bebyggelseområden. 

Illustration: Kartan visar möjligt översvämningsområde av fördröjningsmagasin och diken vid ett 20-års regn. 
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Genom naturmarken leds dagvattnet i slutna diken där upp-
samlingsplatserna är väl integrerade i skogsområdena. Där 
vattnet går genom parkmark anläggs istället ett öppet dike 
med grusgångar så att boende och besökare kan promenera 
och uppleva vattnet på nära håll. Utmed gångarna placeras 
även sittmöjligheter. På en del av slänterna sås och plante-
ras ängsblommor och andra för platsen lämpliga perenner. 
Blomsterprakten är ett ofta uppskattat inslag i boendemil-
jön. Sorterna bör vara av en robust och lättskött sort, som 
klarar både rationell skötsel och som tål tidvis fluktuerande 
vattennivåer.  

Bild: Spänger, bryggor och blommande vegetation är populära, rekreativa inslag i 
en gestaltad dagvattenlösning. Foto: Från Barkabystaden, Hållbar stad. 

Sektion A-A: Öppet dagvattendike genom parkmark där nya träd planteras in samt ”naturliga element” så som stenblock och vattenväxter tillförs.  

Bild: Exempel på torrlagt fördröjningsmagasin som kan användas för lek och 
idrott och som tillåts svämma över under perioder. Foto från Växjö kommun. 

Sektion B-B: Från en annan del av diket är parkområdet smalare och där sparas 
befintliga träd. Gångstig möjliggör för promenader längs med vattnet. 
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Planen för Karlssons äng innehåller flera platser som är angiv-
na som kvartersmark. Det innebär mark som inte är allmän 
plats utan främst är avsedd för bebyggelse för enskilt och all-
mänt ändamål som exempelvis bostäder, handel eller teknisk 
försörjning. 

BEBYGGELSE

På kvartersmarken inom planområdet planeras ett antal be-
byggelseområden med varierande karaktär, våningsantal och 
volymer. Kvartersmarken innehåller förutom själva bebyg-
gelsen även grönytor och boendeparkering. Vissa av bostä-
derna kan kombineras med mindre verksamheter i botten-
plan, så som frisör, kontor eller samlingslokal, vilka ibland 
omnämns som bokaler. 

Fördelning av bostäder
Den stora efterfrågan på småhustomter inom Kalmar tät-
ort och de politiskt uppsatta målen, att skapa fler villatomter 
inom hela kommunen, gör att cirka en fjärdedel av de nya bo-
städerna inom planområdet består av enskilda villatomter på 
i snitt 800 kvadratmeter. En del av dessa småhustomter kan 
med fördel bestå av rad- eller parhus med mindre tomtstor-
lek och tätare bebyggelse. Ett sådant ställningstagande främ-
jar också en mer hållbar långsiktighet inom planeringen där 
mark- och resurshushållning är ett starkt argument för att 
bygga tätare och därmed ta mindre mark i anspråk.  

Placering av bebyggelse
Ny, föreslagen bebyggelse är i huvudsak koncentrerad till 
områdets norra, västliga och centrala delar, övrig mark är all-
män plats så som park eller natur. Övergången från rena vil-
lakvarter på norra sidan till flerbostadsområden på södra och 
östra sidan ska återspeglas i utformningen av flerbostadshu-
sen. De nya flerbostadshusen placeras främst längs med de 
större vägarna samt vid entréerna till området. Syftet med 
placeringen är att dels markera det nya bostadskvarteret och 
dels att skapa balans mellan det breda gaturummet och den 
högre bebyggelsen genom rätt proportioner.

Bostäderna vid Norra vägen, Norrlidsvägen och planområ-
dets nya uppsamlingsgatan ska utformas med en tilltalande 
förgårdsmark som bjuder in vistas för att mjuka upp trafikle-
dernas stringenta och funktionella utformning. Platsen mel-
lan gatan och husen ska istället främja sociala interaktioner 
mellan boende och besökare av området, som ofta rör sig i 
ett långsammare, mer uppmärksammat tempo.

Förskola
Som en naturlig följd av ett ökat antal bostäder kommer även 
barnen på sikt att blir fler inom området. Detta genererar 
ett ökat behov av förskoleplatser. En förskola med 4 avdel-
ningar i första etappen och med totalt 6 avdelningar plane-
ras inom planområdets centrala delar, i direkt anslutning till 
grannskapsparken och skogsområdet. Förskoleområdet om-
gärdas av en stor gårdsmiljö för lek och utevistelse. 

Bild: Området får en varierad ny bebyggelse med både villor, radhus och flerfa-
miljsbostäder. 

Bild: Ny förskola kommer att byggas inom området där en första etapp får fyra av 
totalt sex avdelningar. 
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Illustration: Schematisk vy över den framtida utvecklingen av Karlssons äng. Fotomontage framtaget av Tengboms. 

Område 1 - Korsningen Alice Babs gata och Norrlidsvägen
Området (se karta nästa sida) utgör den nordligaste delen av den tilltänkta bebyggelsen och ska i framtiden kunna åstad-
komma en mer intressant stadsmiljö och upplevelse kring Norrlidsvägen. Platsen är strategiskt viktig att bebygga för att 
skapa en tydligare koppling mellan Ljusstaden och Norrliden, där det nya området fungerar som en sammanbindande länk. 
Flerbostadsbebyggelsen blir på mellan 4-6 våningar, fasaderna mot vägområdet ska ha tydliga entréer samt en förgårdsmark 
som inbjuder till reflektion och sociala interaktioner med andra människor. Fasaderna mot väster kan genom balkonger och 
terrasser ges en tydligare koppling till naturområdet. Den västra sidan kan fungera som tyst sida för de boende.  

Bebyggelsen ska trafikförsörjas från Alice Babs gata. 

N
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KONCEPT Bebyggelseutformning Karlssons äng,  2016-05-11, B. Endom Kalmar kommun 
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Illustration: Kartan visar ny, föreslagen bebyggelse inom planområdet. Färgmarkeringarna och tillhörande siffror redogör för typ av område (1-7 samt villor/radhus). De 
romerska siffrorna anger våningsantal inom varje område. Det rödmarkerade området visar föreslagen placering för ny förskola. 

Område 2 - Solfjärdersområdet
Som tidigare nämnts så finns en halvcirkelformad gatustruktur kvar inom området sedan tiden för Fanerdunplanerna. Ett 
flertal bostadshus placeras som en solfjäder längs den halvcirkelformade vägen, vars lokalisering möjliggör utblickar mot 
skogen och anslutande grönområde. Området ligger i direkt anslutning till grannskapsparken och till dagvattendammen.
Bebyggelsen får en direkt koppling till dessa genom gångar och promenadstråk. 

Bostadshusen utformas gärna med ljusa fasader med inslag av trä, vars material refererar till grön- och vattenmiljöerna. Takt-
erasser får byggas samt balkonger i samtliga väderstreck. Eventuellt kan huskropparna behöva placeras på pelare för att sä-
kerställa de geotekniska grundläggningsförutsättningarna samt skydda från påverkan från dagvattnets fördröjningsmagasin. 

förskola
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Bild: Eventuell baksida och innergård mot befintligt grönområde och dagvatten-
damm. 

Bild: Möjlig utformning av flerbostadshusens gårdssida. Foto hämtat ifrån Lillvi-
ken, Kalmar kommun. 

Område 3 - Korsningen Solfjädersgatan och hu-
vudgatan
Lamellhus, alternativt punkthus, i tre våningsplan. Balkonger 
får byggas på de båda långsidorna. Skyddad sida mot Solfjä-
dersgatan som ska uppmuntra till möten och sociala kontak-
ter. Fasaderna ska vara ljusa med inslag av trä eller tegel. 

 

Bild: En annan utformning av lammelhus med utanpåliggande balkonger, Ljussta-
den. 

Bild: Foto från lammelhus i Ljusstaden där balkonger har byggts på långsidorna. 
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Område 4 - Korsningen Solfjädersgatan och dag-
vattendiket
Byggnad i 3-4 våningar med en sammanhängande, enhet-
lig, slät fasad mot gatan med tydliga entréer för boende och 
besökare. Hörnpartiet i direkt anslutning till Solfjädersgatan 
kan utformas avvikande för att markera korsningen. Bal-
konger får uppföras i söderläge och taket ska vara platt

Område 5 - Vid början av huvudgatan
Byggnaderna inom området placeras med långsidorna mot 
huvudgatan och kortsidan mot naturområdet. Längs med 
långsidan mot gatan får fasaden en slät, enhetlig utform-
ning med tydliga entréer samt förgårdsmark mellan gata och 
byggnad. Gaveln mot naturområdet, mot Brunnslätsvägen 
får utformas avvikande för att markera entrén till området 
och till närliggande parkmiljö. Platt tak eller sadeltak med 
indragen vindsvåning samt balkonger mot söder. 

Bild: Referens över fasad och entré mot gaturummet. 

Område 6 - Korsningen Norra vägen och 
Brunnslätsvägen 
Stadsmässighet ska eftersträvas för att bidra till Norra vägens 
omvandling från transportrum till stadsrum. Vid gestaltning 
av området ska struktur, volym och gruppering av ny bebyg-
gelse återspegla dess läge invid Norra vägen samtidigt som 
den enhetliga funkisbebyggelsen på Brunslättsvägens norra 
sida ska beaktas. 

Byggnader och framförallt hörnbyggnaden ska tydligt mar-
kera entrén till området.  Gestaltning av förgårdsmarken 
samt de halvoffentliga ytorna mellan entrén och gång- och 
cykelvägen ska vara inbjudande, försedd med trädplantering-
ar, rabatter och sittmöjligheter. Huvudentréerna till bostä-
derna ska placeras mot Norra vägen, medan entréerna från 
parkeringen på östra sidan byggnaderna ska underordnas i 
sin utformning.  I bottenplan ska finnas möjlighet för mindre 
verksamheter såsom frisör, kontor och detaljhandel, vilket 
återspeglas genom stora fönsterpartier nära marknivån eller 
sockelgestaltningen av byggnaden. 

Fotomontage: Referensbild från Norrköping och bostadsrättsföreningen Karla-
vagnen. Bild från Riksbyggen.
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Område 7 - Norrlidsvägen
Bebyggelsen av de fem områdena längs med Norrlidsvägen 
ligger längre fram i planeringen än övrig bebyggelse och är 
därför i detta skede endast schematisk. En variation på mel-
lan tre och fem våningar med indragen vind och med ett 
fasadmaterial som samspelar med omgivningen. Vissa bygg-
nadskroppar kan bli gavelställda mot gatan. 

Område villa- och radhusbebyggelse
Både storlekarna på tomterna och villabebyggelsen kom-
mer att variera inom området, främst beroende av var de är 
placerade och vilka naturliga förutsättningar som finns för 
platsen. En variation av bebyggelsens utformning och vå-
ningsantal på mellan en och två våningar är att föredra. En 
varierad bostadsmiljö mjukar inte bara upp strukturen utan 
attraherar olika grupper av människor som har olika behov, 
vilket i sin tur ger ett mer välkomnade, jämställt och rättvist 
samhälle. 

På de övre våningarna kan in- och utskjutande fasadelement, 
burspråk eller inglasade balkonger ge ett livligt uttryck mot 
gatan. Balkonger tillåts mot öster. Där byggnaden möter 
innergården med tillhörande boendeparkering är det extra 
viktigt att övergången blir mjuk så att vistelsen på gården 
upplevs inbjudande och inte steril och hård. För att förstärka 
innergårdens kontakt med Norra vägen hålls en passage öp-
pen, fri från bebyggelse mellan gård och gata. 

Fotomontage: Referensbild över entrésida mot Norra vägen där det eftersträvas att 
skapa större stadsmässighet. Bild från Riksbyggen.

Fotomontage: Referensbild över innergård med balkonger mot gemensamhets-
ytorna. Bild från Riksbyggen.

Fotomontage: Riksbyggen.


