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Planhandlingar  
Planhandlingarna består av: Till planen hör också: 
• Plankarta med bestämmelser • Undersökning om betydande 

miljöpåverkan 
• Planbeskrivning • PM Geoteknik 2020-09-30 
• Illustrationskarta 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 

• Markteknisk 
undersökningsrapport (MUR) 
2020-09-30 

• Granskningskommentarer PM 
Geoteknik 

 • Bullerutredning för dp Snurrom 
norra 2021-06-08 

  
  

 

 

Medverkande tjänstepersoner 
Detaljplanen har upprättats av Evelina Abrahamsson på uppdrag av 
Samhällsbyggnadskontoret på Kalmar kommun, i samråd med 
samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret och 
Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. 

 

 

 

Evelina Abrahamsson  

Planarkitekt  
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Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder inom planområdet. 
Området ska ges en luftig karaktär där huvudbyggnaderna placeras med ett 
större avstånd från varandra. Där byggnader tillåts sammanbyggas ska de ske 
med en medvetenhet om helheten, tillgång till generösa friytor och en god 
gestaltning. Detaljplanen har medvetet tillåtits en friare exploatering genom att 
inte reglera byggnationen i detalj. Kommunen har gjort en undersökning och i 
den bedömt att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan och kommunen har gjort en strategisk 
miljöbedömning enligt Miljöbalken 6 kap 5-12 §. Relevanta miljöaspekter 
utreds fördjupat i den handlingen, som tillhör planhandlingarna. 
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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 
upprättat 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. I 
planbeskrivningen används benämningen ”Planförslag”. Det innebär att planen 
beskriver förslag till möjlig utveckling. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft 
gäller planförslaget. 

 

Bakgrund 
Det pågår idag en utbyggnation av området Snurrom längs Värsnäsvägen och 
Prästkragevägen. Etapp 1 är färdigställd och utvecklingen av etapp 2 håller i 
nuläget på att byggas ut. Den 20 september år 2019 inkom en 
uppdragbeställning om att påbörja ett detaljplanarbete för nya bostäder i 
angränsning till detaljplanen för Snurrom etapp 2.  

 
Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder inom planområdet. 
Området ska ges en luftig karaktär där huvudbyggnaderna placeras med ett större 
avstånd från varandra. Där byggnader tillåts sammanbyggas ska de ske med en 
medvetenhet om helheten, tillgång till generösa friytor och en god gestaltning. 
Detaljplanen har medvetet tillåtits en friare exploatering genom att inte reglera 
byggnationen i detalj. 
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Plandata 
Planområdet är beläget i Snurrom cirka 7 kilometer från Kalmar centrum och 
utgör cirka 3,8 hektar. Området innefattar fastigheterna Västerslät 17:1 och 
Kläckeberga 10:1 som ägs av Kalmar kommun. Området avgränsas i väst av 
fastigheten Odonet 1 som är upplåten med tomträtt av Kalmar kommun.  

Planområdesgräns visas som vit streckad linje 

 

Planförfarande och tidsplan 
Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner som påbörjas efter 1 januari 
2015 enligt så kallat utökat förfarande. Plankartan är utformad enligt Boverkets 
allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Planens preliminära 
tidsplan: 

 

 

 

 

SAMRÅD 
3:e KVARTALET  

2021 

GRANSKNING 
4:e KVARTALET  

2021 

PLAN- 
FÖRSLAG 

ANTAGANDE 
1:a KVARTALET  

2022 

LAGA  
KRAFT 

    

Synpunkter Synpunkter 
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Nuläge  
Planområdet är beläget norr om detaljplanen för Snurrom etapp 1 och 2 och är 
tidigare inte exploaterad. Området består främst av skog med vissa öppna ytor. 
Söder om området finns Prästkragevägen. Inom planområdet finns en 
oasfalterad väg som leder vidare öster ut och ned till Värsnäsvägen.  
 
Norr om planområdet finns ett anlagt dike som leder vidare mot våtmarken 
Björnökärr. Planområdet ligger nära Kalmar golfklubb, terrängcykelbana, gym, 
förskola och verksamheter. 

Översiktlig bild med planområde och omkringliggande områden. Planområdet visas i vit 
streckad linje. 
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Gällande detaljplaner 
Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt förutom den södra delen som 
påverkar detaljplanen för Snurrom 0880K-P08/07. I väst angränsar 
planområdet till detaljplanen del av Kläckeberga 10:1 och Västerslät 17:1, 
Snurrom verksamheter 0880K-P17/09 

Bilden visar ett utdrag av planmosaiken med gällande planer. Planområdet är markerad 
med svart streckad linje 

 
Planprogram 
Området ingår i planprogrammet för Norra Kalmar stad som antogs 2007-03-
06 med ett tillägg från 2007-10-17. Planprogrammet togs fram i samband med 
Fanerdun Group AB:s intresse för omfattande investeringar med 
utsättningslokaler, hotell och bostäder. Till detta kom ett ökat behov av nya 
bostäder. Fanerdun Group AB kommer inte längre att göra några investeringar 
i området, men flera delar av planprogrammets visioner är fortfarande aktuella 
I planprogrammet pekas planområdet ut som utredningsområde för bostäder 
och beskriver hur visionen för området ser ut. I programmet beskrivs också 
vikten av att integrera rekreation och idrott, med närhet till naturen och havet 
där det samtidigt finns en omväxlande stadsbebyggelse. På detta sätt kan nya 
unika och högkvalitativa boendemiljöer tillskapas. De föreslagna områdena för 
bostäder skall bidra till en förstärkning av sambanden mellan bostadsområdena 
i Krafslösa, Vimpeltorpen, Björkenäs och staden. Omvandlingen av 
Fjölebroområdet och Västerslät stärks även sambandet med Lindsdal.  
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Det finns idag ett pågående arbete för ett nytt planprogram för Snurrom. 
Planprogrammet ska ta ett helhetsgrepp om Snurrom för att underlätta 
detaljplanearbetet, men också för att skapa en dialog och förståelse för hur 
Kalmar kommun vill utveckla området. Syftet med planprogrammet är: 

- att utreda och redovisa områdets övergripande 
planeringsförutsättningar 

- att hålla en bred förankrings- och dialogprocess 

- att visa på en övergripande strukturbild för stadsdelens framtida 
utformning 

- att ge förslag på en strategisk utbyggnad av området 

En viktig infrastrukturdel för utvecklingen av området är till exempel en väg 
och framtida bussförbindelse. Vidare planeras det för en ny skola 
(förskoleklass till årskurs 6 inom området. Dessutom är det i Snurrom som 
Kalmars nya bad- och friskvårdsanläggning kommer att byggas. 

 

Socioekonomiska förutsättningar 
Demografi 
Under januari år 2021 bodde det cirka 990 personer i Snurrom. Fördelningen 
mellan män och kvinnor är jämn med cirka 490 kvinnor och 500 män. Utifrån 
det demografiska underlaget går det se att 15% utgörs av människor mellan 0-
18 år. Cirka 80%. av invånarna i Snurrom är mellan 19-64 år, medan de som är 
över 65 år består av cirka 4%. Majoriteten av bostäderna i Snurrom består av 
hyresrätter. 

 
Tillgänglighet och trygghet 
Området ligger i nära anslutning till natur-, frilufts och aktivitetsområden. 
Cirka två kilometer öster om planområdet ligger naturreservatet Horsö-
Värsnäs. Inom Värsnäs finns ett varierat utbud med till exempel 
vandringsleder, stigar, bad- och grillplatser och Kalmar golf. Under våren år 
2020 öppnades en terrängcykelbana som är belägen mellan Snurrom och 
Värsnäs. Terrängbanan har flera mountainbikeslingor och är anpassad till både 
barn och vuxna. Området runt våtmarken Björnökärr fungerar också som ett 
rekreation- och aktivitetsområde.  
 
Det finns planer för en ny inspirationspark cirka 500 meter sydöst om 
planområdet, vilket kommer att bidra till ytterligare lek- och 
rekreationsmöjligheter för både besökare och boende.  
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Mark- och vattenförhållanden 
Marken inom området är relativt flack på +4 och lutar svagt nedåt från öst till 
väst. Marken består till stora delar av sandig morän och kärrtorv. Det finns 
inga indikationer på att det förkommer några markföroreningar inom området. 

 

Jordartskarta  

Natur och kultur  
Inom planområdet finns inga särskilda naturvärden eller kända fornlämningar. 
Skogen består främst av gran och tall med inslag av lövträd. Inom områdets 
västra del finns ett dike i nordsydlig riktning och är sammankopplat med diket 
norr om området. Diket leder vidare öster ut till våtmarken Björnökärr. 

Planområde visas i vit streckad linje. Det nordsydliga diket finns väster om planområdet 
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Bebyggelse  
Det finns ingen bebyggelse i direkt anslutning till planområdets södra sida i 
nuläget. Detaljplanen för Snurrom håller däremot på att byggas ut. Etapp 1 
färdigställdes år 2020, medan utvecklingen av etapp 2 pågår. Bebyggelsen i 
etapp 1 består av flerbostadshus med varierad blandning av fasadmaterial. 
Bebyggelsen varierar mellan 1-15 våningar. Intentionen är att den nya 
bebyggelsen i Snurrom etapp 2 kommer att bli 2-4 våningar. 

Bilderna visar exempel på flerbostadshus i Snurrom etapp 1 

 

Trafik och infrastruktur 
Godstransporter 
Det sker inga transporter till och från planområdet. De huvudsakliga 
godstransporterna sker via Prästkragevägen och vidare till verksamheterna 
inom fastigheterna Odonet 1, 2 och 3. Kommunen utreder idag tillsammans 
med Trafikverket och Region Kalmar län en åtgärdsvalstudie (ÅVS) som bland 
annat hanterar Trafikplats Kalmar Norra och studerar dess påverkan på 
trafiksituationen i området Snurrom. Intentionen är att transporterna till och 
från verksamheterna istället kommer att ske via Trafikplatsen och inte ske via 
Prästkragevägen. 
 
Snurroms trafiksituation och dess övergripande vägnätsstruktur studeras även i 
samband med pågående Planprogram för Snurrom. 

Bilden visar verksamheterna inom fastigheterna Odonet 1, 2 och 3 
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Biltrafik 
För vägnätet norr om Värsnäsvägen består biltrafiken i huvudsak av de som 
bor, eller har ärenden i området. Genomfartstrafik sker på Värsnäsvägen för de 
som bland annat ska vidare till Kalmar Golfklubb eller Värsnäs. Vid en 
trafikmätning under oktober 2020 framgick att cirka 3 500 motorfordon i snitt 
per dag trafikerar Värsnäsvägen. Mätningen utfördes på Värsnäsvägen (mellan 
Norra vägen och Prästkragevägen). 
 
Möjligheten för biltrafik att kunna nyttja en ny vägkoppling via Trafikplats 
Kalmar Norra studeras och skulle innebära en ny, alternativ, in- och utfartsväg 
för Snurrom.  
 
Snurroms trafiksituation och dess övergripande vägnätsstruktur studeras även i 
samband med pågående Planprogram för Snurrom. 
 
Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats är belägen vid Norra vägen cirka 1.2 kilometer sydväst 
om planområdet. Hållplatsen trafikeras av busslinje 160 och 401. Det planeras 
för en ny vägkoppling mellan Vänskapens väg och Värsnäsvägen (Norra 
länken), vilket kommer att stärka kollektivtrafiken då den möjliggör för en ny 
busslinjesträckning i Snurrom. Det planeras även för en ny snabbusslinje 
(BRT) med hållplats längs Norra vägen och Chokladvägen, vilket kommer 
ytterligare att förbättra kollektivtrafikmöjligheterna. 
 
Gång- och cykelvägar 
Längs den norra sidan av Värsnäsvägen och på östra sidan av Prästkragevägen 
finns en gång- och cykelväg. Det finns dessutom en grusad gång- och 
cykelbana cirka 400 meter öster om planområdet och leder till Björnökärr och 
vidare mot Lindsdal. Snurroms gång- och cykelvägnätsstruktur studeras i 
samband med pågående Planprogram för Snurrom. 

 

 

 

 

 

 

 

Gång- och cykelväg längs Prästkragevägen 
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Service  
Närmaste mataffär finns i Lindsdals centrum cirka 4 kilometer norr om 
planområdet. Här finns också vård- och familjecentral. Det finns även både 
mataffär och hälsocentral i Berga centrum cirka 4 kilometer söder om 
planområdet. Det finns dessutom en restaurang i verksamheten Norden 
Machinery AB som ligger till väster om planområdet samt en restaurang vid 
Kalmar golf. Det har även öppnat en ny pizzeria vid bostäderna i Snurrom 
etapp 1 vid Värsnäsvägen. 
 
Låg- och mellanstadieskolan finns i Djurängen cirka 3 kilometer sydväst om 
området. Låg- mellan- och högstadieskolan finns i Kalmarsundsskolan samt i 
Funkaboskolan. Planområdet ligger cirka 450 meter från Förskolan Snurrom 
som också har en lekplats. Det planeras även för en ny skola F-9 söder om 
planområdet och Värsnäsvägen.  
 
Längs Värsnäsvägen finns ett inomhusgym som är beläget cirka 600 meter 
sydost om området.  Det planeras dessutom för en ny bad- och 
friskvårdsanläggning längs Värsnäsvägen och Prästkragevägen, vilket kommer 
att ge ökade möjligheter för fritidsaktiviteter för både boende och besökare. 
 

Teknisk försörjning  
Området ingår inte i verksamhetsområde för dagvatten, vatten eller spillvatten. 
Inom området finns heller inga ledningar. Det finns idag ett område med 
våtmark, Björnökärr, som är belägen nordöst om planområdet. Våtmarken leds 
sedan vidare i ett dike med utlopp i Horsö-Värsnäs.  

Bild som visar våtmarken Björnökärr med utlopp i Horsö-Värsnäs 
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Dagvatten 
Planområdet ligger idag ej inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 
Naturlig markavrinning är norrut mot befintligt dike. En separat 
dagvattenutredning har inte tagits fram för denna detaljplan. Det är en mindre 
utvidgning i anslutning till befintlig detaljplan i Snurrom samt ändring av 
bebyggelsebestämmelser i befintlig detaljplan. Avledning och rening av 
dagvatten kommer att följa samma principer som tagits fram för de 
omkringliggande detaljplanerna.  
 
Förutsättningarna för infiltration bedöms generellt att vara gynnsamma i och 
med den genomsläppliga jordarten (sandig morän) som finns i större delen av 
planområdet. Det förkommer även en del silt inom den sandiga moränen, 
vilket ställvis försämrar förutsättningarna för infiltration.  
 
Öster om planområdet finns naturliga lågpunkter som kan översvämmas. 
Markavvattning från planområdet renas i våtmarken Björnökärr som anlades år 
2019. Avrinningsområdet för Björnökärr omfattar förutom den norra delen av 
Snurrom även bebyggelseområden i södra Lindsdal och norra Fjölebro, jord- 
och skogsbruksmark samt väg E22.  
 
Primär recipient för planområdet är ett vass- och vattenområde vid Horsö-
Värsnäs naturreservat. Närmaste kustvatten är S n Kalmarsund som är en 
beslutad ytvattenförekomst (SE564250-162500). Planområdet ligger ovanför 
grundvattenförekomsten Kalmarkustens sandstensformation (SE 628995–153 
160). På sidorna 30-31 under Miljökvalitetsnormer; Vatten finns mer information 
kring statusklassning för berörda vattenförekomster. 
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Störning och risk  
Trafikbuller 
Planområdet ligger cirka 300 meter öster om väg E22. Kommunens 
bullerkartläggning från år 2006 visar att den ekvivalenta ljudnivån inom 
planområdet ligger mellan 50-55 dBA. Riktvärdet 60 dBA ekvivalent vid fasad 
klaras, men osäkerhet finns om riktvärdet 50 dBA ekvivalent vid uteplats 
klaras. Sedan bullerkartläggningen har dels verksamheten Norden Machinery 
AB tillkommit som ett bullerskydd mellan vägen och området, dels har trafiken 
ökat sedan kartläggningen gjordes. På grund av osäkerheten bedöms att en ny 
trafikbullerutredning behöver göras. 

 

 

 

 

Bullerkartläggning, väg och tågtrafik ekvivalent ljudnivå dBA. Planområde visas i svart 
streckad linje 

 

Industribuller 
Inom fastigheten Odonet 1 finns verksamheten Norden Machinery AB som 
bland annat bedriver tillverkning av tubfyllningssystem. En del av arbetet som 
förekommer inom fastigheten sker längs den östra sidan av verksamheten. Här 
förekommer till exempel trafik med lastbilar och truckar. Det finns dessutom 
lastbryggor, kallförråd, av- och pålastningszon, mindre containrar, 
avfallshantering och bryggor etcetera. Det förekommer också godshantering 
och utleverans av maskiner. Det har även uppförts ett buller- och insynsskydd 
vid fastighetsgränsen mellan Odonet 1 och Västerslät 17:1. 

 
Radon 
Området ligger inom normalriskområde för radon, 10-50 kBq/m3 jordluft.  
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Planförslag 
Detaljplanen innebär att nya bostäder i form av till exempel villor, 
flerbostadshus, radhus, parhus och kedjehus kan uppföras inom planområdet. 
Lokalgatan inom detaljplanen för Snurrom från år 2007 planeras att flyttas i 
samband med planeringen av den nya detaljplanen. I den nya planen föreslås 
området nu att bli Kvartersmark-Bostäder. Detaljplanen möjliggör istället för en 
ny lokalgata norrut inom planområdet. Planen möjliggör också för att en 
pumpstation kan uppföras.  

 

Ändrade mark- och vattenförhållanden  
Det har tagits fram en geoteknisk utredning Snurrom norra, Del av Västerslät 
17:1 och Kläckeberga 10:1, Kalmar kommun PM Geoteknik. I undersökningen 
redogörs det för att de geotekniska förutsättningarna inom planområdet i 
huvudsak består av sandig morän, vilket ger goda förutsättningar för 
bebyggelse och vägar. Resultatet visar också på att större delen av området har 
organiska lager av torv eller humushaltig jord mellan 0-0,5 meter, vilket 
rekommenderas att schaktas bort. I undersökningen står det också att det 
förkommer en del silt inom den sandiga moränen, vilket vidare behöver 
beaktas i planerad byggnation av detaljplanen. Det föreligger inga 
stabilitetsproblem, men stabilitet ska alltid beaktas vid ledningsschakt och 
schakt för utskiftning av material.  
 
En del av dagvattendiket inom den västra delen av området behöver flyttas i 
samband med exploateringen. Se vidare under rubrikerna Regler och tillstånd. 
 
En förprojektering med höjdsättning av den nya lokalgatan inom planområdet 
kommer att tas fram till granskningen. Ett litet underskott av massor kommer 
det att bli för gatorna då de behöver höjas för att anpassa till tidigare etappers 
gator samt för dagvattenhanteringen. För kvartersmarken behöver marken 
höjas för att kunna ansluta sig till de nya bostadsgatorna. 
 

Natur och kultur  
Skog behöver avverkas i samband med genomförandet av detaljplanen. 
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Ny bebyggelse  
Planen medger byggnation för bostadsändamål. Inom planområdets nordöstra 
och sydvästra del går det att uppföra cirka 20 stycken nya villor. Tomterna 
varierar i storlek och högsta nockhöjd är satt till 8 meter. Inom den västra 
delen möjliggörs det för nya flerbostadshus med möjlighet till service i 
bottenplan. Högsta nockhöjd är satt till 13 meter. Inom områdets östra del går 
det att uppföra flerbostadshus, radhus, parhus och kedjehus. Den högsta 
nockhöjden inom den östra delen varierar mellan 13-15 meter. Planen 
möjliggör därmed en varierad bebyggelse för området. 

 

Tillgänglighet och infrastruktur  
Den nya lokalgatan kommer att ha en bredd på 6,5 meter, vilket skapar 
tillräckligt med utrymme för sophantering och räddningsvägar. Parkering ska 
ske inom den egna fastigheten och ska uppfylla riktlinjerna för cykel och 
parkering för zon C enligt riktlinjerna för parkering i Kalmar kommun. 
 
Den planerade bebyggelsen förväntas att bidra med en marginell ökning av 
trafik i området. Lokalgatan utformas för att i första hand kunna hantera den 
planerade bebyggelsens trafik. I den östra delen av planområdet, i Natur-
området, möjliggörs för besöksparkering till Björnökärr vilket potentiellt kan 
bidra med något ökad trafik i området.   
 
I och med lokalgatans förväntade låga trafikflöde så bedöms gång och cykel i 
blandtrafik att vara acceptabelt. I angränsning till planens östra sida planeras en 
ny grusad gångstig, vilket kommer att öka tillgängligheten till Björnökärr. 
 
I den västra delen av planområdet, där det möjliggörs för flerbostadshus, 
kommer en trottoar att anläggas för att separera fotgängare från 
motorfordonstrafik. Trottoaren kommer att ingå i det sammanhängande gång- 
och cykelvägnätet för Snurrom. 
 
Tung trafik, till exempel sopbilar och räddningstjänst, kan köra runt i området 
via lokalgatan. 
 

Ny service  
Planen möjliggör för att ny service i form av restaurang, frisör, gym eller 
kontor kan uppföras inom vissa delar av planområdet. Lokalisering och 
inriktning prövas i bygglovet. 
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Förändring av teknisk försörjning  
Det finns goda möjligheter för utbyggnad av el, tele, värme och vatten- 
spillvatten- samt dagvattenledningar. Det har tagits fram en särskild utredning 
för att bedöma behovet av att inrätta verksamhetsområde för dagvatten, 
spillvatten och vatten för området. Bedömningen är att det inom en snar 
framtid bör inrättas ett verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. 
 
Det kommer i samband med genomförandet av detaljplanen att anläggas en ny 
pumpstation för att hantera spillvatten från detaljplanen Snurrom etapp 1 och 
den nya detaljplanen. Pumpstationen kommer att placeras öster om fastigheten 
Odonet 1 och ett område har planlagts som E-Teknisk anläggning. Kalmar 
Vatten AB kommer att genomföra en förprojektering fram till granskningen 
och studera var någonstans en ny pumpstation är lämplig att placeras. Ytan för 
E-området kommer därmed att justeras till granskningen. 
 
Dagvatten 
Detaljplanens genomförande innebär att markanvändningen förändras och mer 
hårdgjord yta skapas. För att avleda dagvatten kommer ett allmänt ledningsnät 
att byggas ut i gatorna. Fastigheterna kommer att få servispunkter och där 
ansluta till huvudledningsnätet. Dagvattnet inom planområdet kommer att 
avledas till befintliga diken och sedan vidare norrut. Dagvattnet leds därefter 
till våtmarken Björnökärr som fördröjer och renar dagvattnet. Vid 
dimensionering av reningen i Björnökärr har hänsyn tagits till denna och 
kommande exploateringar i avrinningsområdet.  
 
Lågpunkten inom den östra delen kommer att hanteras genom höjdsättning av 
planområdet. Det har även planlagts för en yta i öst som medger natur, vilket 
gör det möjligt att anlägga en form av dike för att hantera dagvattnet inom den 
östra delen av området. 
 
Hanteringen av dagvattnet ifrån området bedöms inte påverka recipienternas 
förmåga att uppnå miljökvalitetsnormen för vatten. Dagvattnet från 
planområdet bedöms vara lätt förorenat och dagvattnet genomgår även rening 
i våtmarken Björnökärr. Dagvatten pekas inte ut som en olägenhet för någon 
av de aktuella vattenförekomsterna. 
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Behov av åtgärd mot störning och risk  
Trafikbuller 
Ljudnivåer regleras i förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader, med ändring 2017:359. I förordningen anges att 60 dBA 
ekvivalent inte bör överskridas vid en bostadsbyggnads fasad eller 50 dBA 
ekvivalent samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. Ramböll Sverige AB har tagit fram 
Bullerutredning för dp Snurrom norra 2021-06-08 för att undersöka förväntad 
påverkan från trafik och industri. I utredningen visar beräkningarna på att 
ljudnivåer från trafiken underskrider riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
fasad. Med ekvivalenta ljudnivåer under 50 dBA och maximala ljudnivåer 
under 70 dBA inom planområdet beräknas riktvärdena på uteplats, 50 dBA 
ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå, att klaras. Högsta värde beräknas till 
48 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Maximala ljudnivåer beräknas som högst 
till 53 dBA vid fasad. 

 

Industribuller 
Riktvärden för industribuller finns i Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller 
utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär 
(BFS 2020:2) Resultatet i Bullerutredning för dp Snurrom norra 2021-06-08 visar på 
överlag låga ljudnivåer till omgivningen. Inom planområdet beräknas 
ekvivalenta ljudnivåer under 40 dBA både i markplan och vid fasad till 
planerade bostadshus. Den högsta ljudnivån beräknas bli cirka 34 dBA. Det 
har även genomförts en beräkning för om Norden Machinery AB skulle 
expandera verksamheten cirka 65 meter norrut. Resultatet visar att förväntad 
bullerpåverkan från verksamheten visar något ökade ljudnivåer. Inom 
planområdet beräknas som högst 35 dBA ekvivalenta ljudnivåer i markplan 
och vid fasad till planerade bostadshus. Riktvärdena förväntas inte att 
överskridas. 

 

Radon 

Byggnader ska utföras radonskyddade. 
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Beskrivning av planbestämmelser  
 

Allmän platsmark 
 

Gata  

Planen möjliggör för en ny lokalgata. Inom området går det till 
exempel att skapa trottoarer och cykelbanor. 

 

Natur 

Planen möjliggör för två naturområden. Syftet är att anlägga 
diken inom naturytorna. Det är även möjligt att skapa en grusad 
gångstig och parkering inom natur. 

 

Kvartersmark 
 

Bostäder  

 

Bostäder med möjlighet till servicefunktion i bottenvåning som 
restaurang, gym, frisör och kontor. Lokalisering och inriktning 
på service prövas i bygglov. 

 

Pumpstation 

Det kan uppföras en pumpstation för inom planområdets västra 
del. Högsta nockhöjd är satt till 4,5 meter. 

 

Egenskapsbestämmelser för allmän plats 
 
Utfartsförbud 

Planbestämmelsen används på ett flertal ställen för att skapa 
större trafiksäkerhet vid korsningar. 

 

Dagvatten Dagvattendamm får anordnas.  

I samband med detaljplanens genomförande kommer det att 
anordnas diken för att hantera dagvattnet inom planområdet. 
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Parkering Parkering får anordnas. 

Grusad parkering kan anordnas inom området för natur. 
Parkeringen fungerar som besöksparkering för 
rekreationsområdet Björnökärr i öst. 

 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

 

Högsta nockhöjd är angivet i meter. Reglerar hur hög nockhöjd 
en byggnad får vara, där taket avses och eventuella uppstickande 
delar som ventilation, antenner etcetera ej räknas med.  

 

Högsta nockhöjd angivet i meter. Reglerar hur hög nockhöjd 
komplementbyggnader får vara. 

 

 Största byggnadsarea är 300 kvadratmeter per fastighet inom 
egenskapsområdet. Reglerar byggnadens utbredning på marken 
inom en enskild fastighet. 

 

 Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet. Reglerar byggnadens utbredning på marken. 

 

Huvudbyggnad ska placeras längs gata. Reglerar placeringen av 
var huvudbyggnaden ska placeras inom enskild fastighet.  

 

Endast friliggande villor. Reglerar vilken boendeform som är 
möjligt att uppföra inom egenskapsområde.  

 

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. 
Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från 
fastighetsgräns. 
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Störningsskydd 

 

Där ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA 
ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida som 
vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA. För bostad 
med en boarea på maximalt 35 m2 får den ekvivalenta ljudnivån 
vid fasad uppgå till 65 dBA inte överskridas. 

 

Om en bostad har en eller flera uteplatser ska minst en av dessa 
placeras där högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids. M2 reglerar och säkerställer så 
att minst en uteplats klarar högst 50 dBA. 

 

Fastighet 

 

Minsta fastighetsstorlek är 800 kvadratmeter. Planbestämmelsen 
reglerar så att de enskilda fastigheterna inte blir för små till 
storlek. D1. gäller inom tre egenskapsområden. 

 

Minsta fastighetsstorlek är 750 kvadratmeter. Planbestämmelsen 
reglerar så att de enskilda fastigheterna inte blir för små till 
storlek. D2 gäller inom ett egenskapsområde. 

 

Administrativa bestämmelser 
Kommunen är huvudman för allmän plats, gata och natur. 
 
Genomförandetiden är 5 år efter att planen har vunnit laga kraft 
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Genomförande och konsekvenser 
 

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 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 kan fastighetsägarna ha rätt till ersättning av kommunen. 
 

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

 

Regler och tillstånd 
Kommunen behöver göra en anmälan om vattenverksamhet i samband med 
flytten av det västra diket. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 
Allmänt 
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet. 
Förändringarna framgår av tabell och karta nedan. Arealuppgifter för 
respektive område kan avläsas i särskild tabell. 
 
Avstyckning genomförs genom att fastighetsägare ansöker om 
lantmäteriförrättning. Detsamma gäller inrättande av 
gemensamhetsanläggningar och fastighetsregleringar. Eventuella 
ledningsrättsåtgärder genomförs i första hand med överenskommelse mellan 
berörd fastighetsägare och ledningshavare som grund.  Ansökan om 
lantmäteriförrättning görs hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. 
 
Kommunen bedömer att det inte krävs fastighetsindelningsbestämmelser för 
att kunna genomföra detaljplanen. Om behov uppstår, kan 
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.  
 

Fastighetsbildning 
I tabellen nedan framgår, tillsammans med en karta, vilka fastighetsrättsliga 
åtgärder detaljplanen medför för de berörda fastigheterna och ledningshavarna. 
Ungefärliga arealer för de beskrivna ytorna framgår av en särskild tabell. 
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Fastighet Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Västerslät 17:1 Område 1, 2 och 3 ska avstyckas och bilda fastigheter för 
bostadsändamål.  

Område 5 med användning E kan avstyckas som en egen 
fastighet för teknisk anläggning (pumpstation) eller upplåtas 
med ledningsrätt.  

Kläckeberga 10:1 Område 4 ska avstyckas och bilda fastigheter för 
bostadsändamål. 

 

 
Karta som tillsammans med tabell visar detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser. 

 

Områdesfigur Areal, kvm Nuvarande 
fastighet 

Markanvändning 

1 2981 Västerslät 17:1 Bostäder 
2 8431 Västerslät 17:1 

 
Bostäder 
 

3 8041 Västerslät 17:1 
 

Bostäder 
 

4 10269 Kläckeberga 
10:1 

Bostäder 

5 1061 Västerslät 17:1 
 

Teknisk 
anläggning 

OBS! Arealuppgifter är ungefärliga. 
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Gemensamhetsanläggning mm 
För gemensamma anläggningar och övriga anordningar kan 
gemensamhetsanläggningar behöva bildas om fler fastigheter bildas ur 
Västerslät 17:1 och/eller Kläckeberga 10:1 och det uppstår gemensamma 
behov. 

 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
I utredningarna Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2020-09-30 samt PM 
Geoteknik 2020-09-30 ges rekommendationer och synpunkter för den nya 
detaljplanen. Det är viktigt att det även görs en mer detaljerad projektering av 
markförutsättningarna i samband med detaljplanens genomförande. 

 

Tekniska anläggningar 
Det har planlagts en yta för E-teknisk anläggning inom den västra delen 
eftersom det kommer att behöva uppföras en ny pumpstation i området. 
 
Behovet av brandpostnät kommer att utredas i samband med genomförandet 
enligt gällande rutin och policy för brandposter. 
 

Ekonomiska frågor 
Kommunen bedömer att planen är ekonomiskt genomförbar. Samtliga nedan 
redovisade inkomster och utgifter är angivna i 2021 års prisnivå (exklusive 
moms). 

 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
 

Kostnader 
• Uppskattad kostnad för planläggning, undersökningar och utredningar 

uppgår till cirka 1 miljon kronor.  

• Kostnader för utbyggnation av allmän platsmark GATA uppgår till 
uppskattad kostnad på cirka 5 000 000 kronor.  

• Uppskattad kostnad för markuppfyllnader uppgår till cirka 3 miljoner 
kronor. 

• Utökade drifts- och skötselkostnader för serviceförvaltningen. 
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Intäkter 

• Intäkter av markförsäljning 

 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och 
rättighetshavare 
 

Kostnader 
Ledningshavare kommer att ha kostnader för utbyggnation av ledningsnätet.  

 

Intäkter 
Ledningshavare kommer att ha intäkter för anslutningsavgifter.  

 

Planavgift 
Planavgift ska inte utgå vid bygglov, eftersom plankostnaden regleras i ett 
särskilt avtal. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 
Strategisk miljöbedömning  
När en plan upprättas eller ändras ska kommunen enligt Miljöbalken 6 kap 5 § 
genom en undersökning bedöma om planens genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Om planens genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan, ska en strategisk miljöbedömning göras 
enligt Miljöbalken 6 kap 3 § och 9 §. En miljökonsekvensbeskrivning skall då 
upprättas i enlighet med Miljöbalken 6 kap 11 §.    

 

Undersökning 
Kommunen har gjort en undersökning och i den bedömt att genomförandet av 
detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i 
planbeskrivningen. 
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Sociala konsekvenser 
Tillgänglighet och trygghet 
Den nya bebyggelsen i den norra delen av Snurrom kommer att ge ett ökat 
underlag för fler människor att använda de lekplatsen söder om området. Fler 
människor kommer också att få större tillgång till naturreservatet Horsö-
Värsnäs och vattnet. Detaljplanens genomförande bidrar även till en förbättrad 
koppling till rekreationsområdet Björnökärr.  
 
Ny bebyggelse inom området bidrar även till ökad rörelse i området, vilket kan 
skapa större trygghet inom och utanför planområdet.  
 

Mark- och vattenförhållanden 
Ett litet underskott av massor kommer det att bli för gatorna då de behöver 
höjas för att anpassa till tidigare etappers gator samt för dagvattenhanteringen. 
För kvartersmarken behöver marken höjas för att kunna ansluta sig till de nya 
bostadsgatorna. 

 

Natur och kultur 
Detaljplanens genomförande kommer att påverka den befintliga 
landskapsbilden eftersom att skog kommer att avverkas. 

 

Bebyggelse 
Etableringen av nya villor, flerbostadshus, kedjehus, radhus och parhus 
kommer att tillföra ett varierat utbud av bostäder till de befintliga 
flerbostadshusen i detaljplanen för Snurrom etapp 1 och 2.  

 

Tillgänglighet och infrastruktur 
Etableringen av nya bostäder kommer att ge ett ökat underlag för 
kollektivtrafiken och användningen av gång- och cykelvägar. 
 
Planområdet kommer i dess västra del att kopplas samman med Snurroms 
gång- och cykelvägnät, vilket ger goda förutsättning för gång- och cykeltrafik 
vad gäller framkomlighet och trafiksäkerhet. Likaså kommer bra 
förutsättningar för gång- och cykeltrafik att skapas till Björnökärr eftersom en 
ny grusad gångstig kommer att anläggas från planområdet. Eftersom det redan 
idag finns en grusad gång- och cykelväg cirka 400 meter öster om planområdet 
så kommer kopplingen till Värsnäs och Lindsdal även att förbättras. Den nya 
detaljplanen kommer i sin helhet att få bra kopplingar till angränsande 
områden. 
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Mängden tillkommande motorfordonstrafik, till följd av detaljplanen, kommer 
att bidra med en marginell trafikökning, vilket inte kommer att påverka 
områdets vägnät nämnvärt. Ett anläggande av en besöksparkering till 
Björnökärr kommer potentiellt att bidra med en något ökad trafikmängd. 
 

Service 
Planens genomförande ger upphov till att service behöver finnas i nära 
anslutning. Detaljplanen möjliggör även för att ny service i form av frisör, 
restaurang, gym och kontor kan uppföras inom planområdet, vilket kan bidra 
till en ökad service i området.  

 

Teknisk försörjning  
Ett nytt ledningsnät för VA, el, tele och fiber kommer att byggas ut. 
 
Lågpunkten inom den östra delen kommer att hanteras genom höjdsättning av 
planområdet. 
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Tidigare ställningstaganden 
Överkommunala beslut 
 
Riksintressen 
Detaljplanen påverkar inga riksintressen. 

 

Strandskydd 
Planområdet omfattas inte av något strandskydd. 

 

Miljökvalitetsnormer 
Regeringen har fastställt riktlinjer för utomhusluft, omgivningsbuller (ej aktuellt 
i Kalmar) och vatten, dessa normer är huvudsakligen baserade på krav i EU-
direktiv och syftar till att skydda människors hälsa och miljön.  

 

Utomhusluft  
Miljökvalitetsnormer (MKN) gäller för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), arsenik, kadmium, 
nickel, bensen(a)pyren och ozon. I Kalmar genomfördes mätningar under 
2003-2004 vilka sammanställts av Kalmar läns luftvårdsförbund. MKN 
överskreds inte för något utsläpp. Dock överskreds de nationella miljömålen 
för exempelvis bensen.  

 

Vatten 
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört 
miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 
2004:660). Vattenmyndigheterna beslutar om de normer (=kvalitetskrav) som 
ska gälla för yt- och grundvatten. En miljökvalitetsnorm ställer krav på att 
vattnet ska uppnå en viss kvalitet vid en viss tidpunkt. Grundkravet var att alla 
vattenförekomster skulle ha uppnått god status år 2015. Eftersom det bedömts 
tekniskt omöjligt att uppnå statusen till år 2015 finns möjlighet att göra 
undantag från grundkravet och besluta om att God status ska uppnås vid ett 
senare tillfälle. Ytvattenförekomster ska uppnå God ekologisk och God 
kemisk status. Grundvatten ska uppnå God kvalitativ och God kvantitativ 
status.  
 
Primär recipient för planområdet är ett vass- och vattenområde vid Horsö-
Värsnäs naturreservat. Närmaste kustvatten är S n Kalmarsund som är en 
beslutad ytvattenförekomst (SE564250-162500). S n Kalmarsund har Måttlig 
ekologisk status och Uppnår ej god kemisk status. Vattenförekomsten ska 
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uppnå God ekologisk status och God kemisk ytvattenstatus 2027 (undantag 
finns för ämnena bromerad difenyleter och kvicksilver). Den ekologiska 
statusen beror på övergödning, där jordbruk och utsläpp från enskilda avlopp 
bedöms ha betydande påverkan. 
 
Den kemiska statusen beror på att halterna av bromerade difenyletrar, 
kvicksilver och tributylenn överskrider de tillåtna värdena. Värdena för 
bromerade difenyletrar och kvicksilver överskrids i alla Sveriges 
ytvattenförekomster vilket beror på omfattande atmosfärisk deposition. 
Tributyltenn kommer ifrån användning av båtbottenfärger. 
 
Planområdet ligger ovanför grundvattenförekomsten Kalmarkustens 
sandstensformation (SE 628995–153 160). Grundvattenförekomsten ska 
uppnå God kvantitativ status och God kemisk grundvattenstatus. Förekomsten 
har otillfredsställande kvantitativ status på grund av saltinträngning i Blekinge 
län. Den kemiska statusen är god. 
 

Översiktsplaner  
Översiktsplan Kalmar kommun 
Kalmar kommuns översiktsplan Unika Kalmar antogs av kommunfullmäktige 
år 2013 och planområdet är i översiktsplanen utpekat som ett 
utredningsområde för bostäder. Området ingår i Norra staden och 
stadsutvecklingsstråket Diagonalen. Diagonalen är ett stråk från Lindsdal 
centrum till Kalmar centrum. Stråket har en betydelse för att utveckla 
vardagsstaden samt höja livskvaliteten för ett stort antal stadsbor samt skapa 
nya bostäder, verksamheter och stärka det lokala serviceunderlaget. Det är 
också viktigt att skapa bra goda förutsättningar för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. En av grundtankarna är att utveckla Diagonalen med ännu 
tätare och bättre kollektivtrafik. 

 

Utdrag från Kalmars översiktsplan. Planområdet visas i svart streckad linje 
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen 
Punkter för en hållbar dagvattenhantering enligt VA-policyn i VA-planen 
antogs av kommunfullmäktige den 25 januari 2016. 

- Angrip föroreningskällorna.  

- Minska andelen hårdgjord yta vid exploatering utifrån platsens 
förutsättningar.  

- Öka andelen grönytor utifrån platsens förutsättningar för att skapa 
möjlighet för infiltration av dagvatten.  

- Lokalt omhändertagande av dagvatten där så är möjligt utifrån platsens 
förutsättningar.  

- Eftersträva öppen dagvattenhantering. 

- Rena dagvatten när det behövs.  

Då markförhållanden eller andra förutsättningar inte tillåter lokalt 
omhändertagande av dagvatten eller öppen dagvattenhantering får dagvattnet 
avledas i traditionella ledningar och vid behov renas på annan plats 

 

Kommunala program och beslut i övrigt 
 

Grönstrukturplan  
En grönstrukturplan, antagen av KF 2010-09-29, ska utgöra underlag för 
planering. Planområdet är i grönstrukturplanen utpekat som ett område av 
betydelse för biologisk mångfald. Det bedöms däremot inte finnas särskilda 
naturvärden inom planområdet. 

 

Lägsta färdiga golvhöjd 
I Samhällsbyggnadsnämnden fattades 2012-12-19 beslut om riktlinjen att lägsta 
färdiga golvhöjd för bostäder ska vara belägen minst 2,65 meter över nollplanet 
utifrån det nationella höjdsystemet RH2000.  
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