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Inledning

Ett nytt planprogram har upprättats på uppdrag 
av Kalmar kommuns Samhällsbyggnadsnämnd 
och Kommunstyrelsen med anledning av 
en ny vision för Norra Kalmars utbyggnad. 
Visionen har föranletts av Fanerduns intresse 
för omfattande investeringar bland annat i 
utställnings lokaler, hotell och bostäder. Till 
detta kommer ett allmänt ökat behov av nya 
bostäder. Under arbetet med Fanerduns 
etablering har Samhällsbyggnadsnämnden och 
Kommunstyrelsens arbetsutskott kontinuerligt 
informerats. 

Fanerduns investeringar i Kalmar betyder mycket 
för Kalmar kommun och har väsentligt förändrat 
inriktningen för planeringsarbetet för Norra 
Kalmar. Den tidigare utpekade inriktningen mot 
idrott och friluftsliv har ersatts mot en större 
utbyggnad av verksamheter och bostäder. För 
att tillvarata Norra Kalmars goda förutsättningar 
avseende naturvärden och rekreationsmöjligheter 
understryks vikten av att integrera dessa även i en 
tätare bebyggelse. 

Väsentliga förutsättningar förutom natur och 
rekreation är dagvatten och kulturmiljö som ska 
studeras vidare för att tillvarata de möjligheter 
detta ger för att skapa intressant boendemiljö.
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Ny stadsdel i norr

Kalmar växer kraftfullt just nu. Staden 
kompletteras i de centrala delarna och byggs ut i 
olika riktningar. Den kinesiska satsningen innebär 
att fl ygplatsen kommer att få en ökad betydelse för 
stadens framtid. Visionen för norra Kalmar är att 
skapa en ny dynamisk stadsdel där en blandning 
av bostäder, service och verksamheter utgör 
grunden för en livfull och hållbar stadsmiljö. Vi 
vill planera för en trivsam stad där kalmarbornas 
vardagsmiljö sätts i fokus. I den nya visionen växer 
Kalmar snabbt och ambitionen är hög såväl inom 
staden som i regionen. Vi ser också ett betydande 
ökat intresse för Kalmar utifrån regionala, 
nationella och internationella intressen. Kopplingen 
mellan staden, fl ygplatsen och Norra Kalmar driver 
på hela stadens utveckling. 

Målen med stadsbyggande i Norra Kalmar är

• Hållbar stadsstruktur med sammanvävda 
bostads-, grön- och vattenstråk 

• Utveckling av kollektivtrafi k och cykelvägar.

• Attraktivt centrumstråk utmed Norra vägen.

• Sammanvävning av befi ntlig och ny 
bebyggelse.

• Attraktiv stadsdel för olika åldrar och behov

• Spontana och organiserade 
rekreationsmöjligheter

• Modern stadsplanering där trafi k integreras 
rumsligt i stadsmiljön

• Utvecklad och integrerad kommersiell och 
offentlig service.

• Mötesplatser i det offentliga rummet.

• Varierat utbud av arbetsplatser i närområdet 

Vid Snurrom och områdena norr och söder om 
trafi kplats Kalmar Norra fi nns goda förutsättningar 
för att förverkliga denna vision och dessa mål. Här 
fi nns:

• Hög utvecklingspotential för kommunikationer 
lokalt, regionalt, internationellt.

• Utvecklingsbar befi ntlig infrastruktur och 
teknisk försörjning.

• Tillgänglig mark att bebygga.

• Bra rekreationsmöjligheter.

Bostadsområde 
Lindsdal

Den nya staden

Den gamla staden

Norra Kalmar

Flygplatsen

Centrum

E22 mot Stockholm

E22 mot Malmö

Ölandsleden

Den nya staden i förhålland till befi ntliga stadsdelar.

Kopplingar mellan norra Kalmar, centrum och 
fl ygplatsen. 
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Tidigare planering

Stadsdelens utveckling har tagit en ny vändning 
sedan ett program för Norra Kalmar antogs 2005. 
Programmet är inaktuellt i de delar som ligger 
norr om Strängenäsvägen och en ny fas i stadens 
utbyggnad kommer att ske. I tidigare planprogram 
har bakgrund och förutsättningar redovisats 
mer detaljerat och tas därför inte upp i detta 
planprogram för Norra Kalmar. 

Stadsdelens bidrag till stadens 
struktur

Norra vägens funktion och karaktär är en viktig 
satsning i formandet av den nya stadsdelen 
och dess koppling mot stadens historiska 
centrum. Genom en utökad bebyggelse kan 

en förtätad miljö skapas som skapar förut-
sättningar för ett bra serviceutbud samt tätare 
och effektivare kollektivtrafi k. En mångfacetterad 
bebyggelsestruktur skapar också förutsättningar 
för olika typer av hushåll. I anslutning till golf-
banans utbyggnad kan en tematisk bebyggelse 
knuten till golfspel integreras i utbyggnads-
planerna.

Utifrån områdets strategiska läge vid väg E22 
kan verksamhetsområden utvecklas både norrut 
och söderut. Verksamhetsområden med en hög 
arkitektonisk ambition utmed väg E22 ger ett 
tydligare och intressantare ”skyltfönster” som 
bättre annonserar Kalmars kvaliteter. En förädling 
av det befi ntliga verksamhetsområdet vid Berga 
ingår i denna ambition där man framför allt i zonen 
närmast väg E22 bättre bör ta tillvara viktiga 
annonslägen.

Utredningsområde för:
Bostäder
Bostäder + Verksamheter
Verksamheter
Ny skola
Utbyggnad av golfbana
Allmänna grönytor

Kulturlandskap

Golfbana
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Bra kommunikationer

I linje med kommunens miljömål satsas på en 
utökad kollektivtrafi k med täta turer, prioriterad 
busstrafi k och ökad komfort. Sett ur ett uthålligt 
perspektiv ska Norra vägen fungera som en 
ryggrad i det kollektiva transportsystemet som 
förbinder stadsdelen med övriga staden. På sikt 
kan även järnvägen nyttas för persontrafi k. Ett 
stationsnära boende vid Lindsdal kan utvecklas 
till ett attraktivt kommunikationsläge med korta 
restider. 

A

Ny gata söderut avlastar 
Lindsdalsvägens trafi k

Ny trafi kplats

Ny koppling över väg E22

Trafi kplats Kalmar Norra 
byggs om till raka ramper.

Flygplatsens betydelse 
ökar för framtida 
kommunikationer.

Traifkpropp. Viktig 
koppling mot centrum. 

Hållplats för region-
buss vid väg E22. 

Norra vägen tonas ner. 
Minimera genomfart genom 
sänkt hastighet och ändrad 
karaktär. 

prioriterad busstrafi k

Öka lokala genomfarter. 

Rockneby

Läckeby

Lindsdal

Smedby

Trekanten

Bilden visar brister och förslag till förändringar i infrastrukturen. 

Lindsdals station viktigt 
framtida utbyggnadsområde

Tyska vägen viktig 
anknytning till norra Kalmar

Flygplatsen har fått en allt mer central roll för 
stadens utveckling. Nya förutsättningar och krav 
kan medverka till att stärka sambandet mellan 
fl ygplatsen och den nya stadsdelen. 

Väg E22 har idag en överkapacitet och kan därför 
ges en ökad betydelse för lokal trafi k mellan olika 
stadsdelar. Trafi k som inte har den nya stadsdelen 
som mål ska styras till väg E22 vilket innebär vissa 
förändringar i vägnätet. Inriktningen är att göra 
begränsade insatser på strategiska platser . 
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Norra vägen 

Vid omvandlingen av Norra vägen skisseras olika 
karaktärssekvenser. Dessa avsnitt präglas av 
vägens funktion och dess omgivning. I en alltmer 
tätnande stadsstruktur ökar trafi ken men det ställs 
också ökade krav på gatan som rörelsestråk och 
vistelserum.  

Vägen omformas till en förtätad gata i staden 
med goda kvaliteter för såväl kollektivtrafi k, bilar, 
gående och cyklar. Ambitionen är att nuvarande 
hastighet ska kunna sänkas. Genom att utnyttja 
markområden i vägens närhet görs en medveten 
förtätning av både bostäder och arbetsplatser 
vilket i sin tur ökar Norra vägens attraktivitet 
som rörelsestråk. Tyngdpunkten i aktivitet och 
service kommer att ligga mellan Vimpeltorpet 
och trafi kplats Kalmar Norra. På sträckan förbi 
Vimpeltorpet upp mot det planerade hotellet vid Tpl 
Kalmar Norra föreslås en boulevardliknande gata. 
Detta ställer krav på gatans utformning för trivsel 
och säkerhet. Även för sträckan från Lindsdal till 
Tpl Kalmar Norra diskuteras möjliga förändringar.

Sekvensindelning för olika karaktärer. 

GC-stråk
Enhetlig sammanhållande karaktär längs med Norra vägen
Del av Norra vägen genom förtätad bebyggelse 
Lågfartsgata vid Centrumtorget och Kinesiskt mässcentra
Noder med kopplingar i öst-västlig riktning

Infart mot skola och Björkenäs.

Norra vägen

Kommersiell och offentlig 
service och hållplats vid 
torg. 

Förtätning längs med 
Norra vägen. 

Figuren visar en tänkt princip för centrumtorgets 
funktioner i förhållande till befi ntlig bebyggelse och 
stråk. 
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Vatten och grönstruktur

Ett nätverk av blå och gröna stråk i öst-västlig 
riktning som skapar förbindelser från Kalmars 
västra bebyggelse ut till kusten. Med en öppen 
dagvattenhantering ökar vattnets betydelse för 
parkernas karaktär och bidrar till att öka den 
biologiska mångfalden. Stråk i nord sydlig riktning 
skapar en rörelse mellan norra Kalmar och 
stadens gamla centrum och utmed kusten.

Omhändertagande av dagvatten prioriteras. Ett 
genomgående tema i det nya planprogrammets 
målsättning är att ta tillvara dagvattnet i den 
bebyggda miljön.

Under senare år har intresset ökat för att lyfta 
fram dagvatten som en positiv resurs i stadsmiljön. 
Rening av dagvattnet i öppna diken, dammar eller 
våtmarker resulterar i ekonomiska och ekologiska 
positiva effekter samtidigt som det ger estetiskt 
och upplevelsemässigt attraktiva områden.

Fördröjning av dagvattnet kan ge en betydande 
kvävereduktion och lakvatten från t.ex deponier 
kan också tas om hand och renas. Detta kan bidra 
till att minska igenväxningen i Kalmarsund.

Grönstrukturen är viktig som samlande rörelse-
stråk med goda rekreationsmöjligheter. Med ett 
sammankopplat nätverk av grönstrukturer skapas 
alternativa rörelsemönster genom staden. Ökad 
exploatering bidrar till att öka tillgängligheten 
och öka variation och vistelsekvaliteter i park 
och naturområden. En variation i skalan med 
smala stråk mellan bebyggelsegrupper och större 
grönytor kan skapa trygghet.

I stadsdelen är det viktigt att skapa ett mång-
facetterat utbud av mötesplatser och stadsrum 
med olika karaktärer. Medvetet gestaltade torg, 
gaturum och parkstråk ska skapa intressanta 
upplevelser med sekvenser som växlar från 
småstadens och trädgårdstadens urbana kvarters-
struktur till lummiga intressanta grönstråk. 
Naturanpassade bebyggelsegrupper som leder 
vidare ut till öppna park- och naturrum med vatten 
och våtmarker. 

Större gröna stråk/strukturer
Gröna korridorer med dagvatten
Vattenstråk/-strukturer
E22
Viktiga länkar

Fördelning av det nya Norra 
Kalmars stadsrum för möten 
och rekreation.

Offentliga platser
GC-stråk

Finpark vid 
Kvarnkullen

Centrumtorget

Skolan

Naturparken i 
Frititdsstaden

Våtmark

Idrottsplatsen

Torg i Fjölebro

Strandpromenaden

Fanerdunstorget

Vattenpark vid Fjölebro 
och Björnökärr

Principskiss för vatten- och grönstruktur
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Grönstrukturens betydelse i staden: 

• Bra klimat

• Samlande rörelsestråk

• Avkoppling och rekreation

• Varierad stadsbild

• Artrik fl ora och fauna

Vattenstråkens betydelse i staden:

• Dränering av mark

• Fördröjning av dagvatten

• Rening av närsalter

• Ökad biologisk mångfald

• Gestaltande och miljöskapande element

Figuren visar alternativa utvecklingsmöjligheter för golfbanan. Målsättningen är att integrera olika former av 
rekreation samt boende i och i närheten av golfbanan. Speciellt angeläget är att stärka rekreationsmöjligheter 
utmed kusten. Bra möjligheter att integrera golf och bostäder fi nns utmed golfbanans södra och västra delar.

Utvecklingsmöjlighet 
9-hålsbana samt 
bostäder

Stugby (ny)

Alternativ 2 Läge för 
övningsområde

Stugby (ny)

Restaurang (befi ntlig)

Samlokalisering av vatten-
aktiviteter som t.ex. 
windsurfi ng

Ny entréväg till 
golfklubben

Viktigt rekreationsstråk

Alternativ 1 Läge för 
övningsområde

Befi ntlig entréväg till 
golfklubben avlastas

Nya bostäder

Nya bostäder
GC-väg

Figuren visar idrottsplatsens principiella funktion och 
koppling till bebyggelse och stråk.

Idrottsplats

Parkstråk

P-platser

Nya 
verksamheter

Nya 
bostäder

Lindsdal

E22
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Bostäder

I det nya programmet redovisas ett antal 
möjliga utbyggnadsområden för bostäder. En av 
huvudidéerna är att skapa ett större samband 
mellan bostadsområdena genom att komplettera 
staden. Genom att integrera rekreation och idrott, 
närhet till naturen och havet med en omväxlande 
stadsbebyggelse kan för Kalmar nya unika och 
högkvalitativa boendemiljöer tillskapas. 

De föreslagna områdena för bostäder skall 
bidra till en förstärkning av sambanden mellan 
bostadsområdena i Krafslösa, Vimpeltorpet, 
Björkenäs och staden. Genom den föreslagna 
omvandlingen av Fjölebroområdet och Västerslät 
stärks även sambandet med Lindsdal. Samverkan 
mellan öppna vattendrag och variationsrika 
grönstråk integrerade i olika bebyggelsetyper ger 
variation i upplevelser och bra förutsättningar för 
människors vardagliga trivsel. Ny bebyggelse 
som orienterar sig mot intressanta stadsrum 
och grönytor olika karaktär ska forma en 
intressant stadsdel med hög boendekvalitet. En 
centrumbebyggelse med bra kommunikationsläge 
utmed Norra vägen kan skapa förutsättningar 
för kommersiell service mm. Genom att planera 
för en tätare bebyggelse längs Norra vägen kan 
en stadsmässighet uppnås och betona vägens 
betydelse som stadsgata. Kvartersbebyggelse 
skapar varierande stadsrum. I de östra delarna 
kan en mer naturanpassad bebyggelse som 
orienterar sig ut mot rekreationsstråken och 
golfbanan skapa intressanta boendemiljöer. 

En allsidig sammansättning av bostäder är 
önskvärd som komplement till dagens villa-
bebyggelse. Ny bebyggelse bör kunna tillgodose 
även de mindre hushållens behov av bostad. 
Rumslighet ska eftersträvas i utformningen av 
gator och bebyggelse. Ny bebyggelse bör ges 
ett modernt anslag.Den nya bebyggelsen bör 
eftersträva en hög miljömedvetenhet och planeras 
enligt principen för ett miljöanpassat byggande. 

Inom hela programområdet bedöms totalt ca 
4000-5000 bostäder kunna inrymmas. Av dessa 
avser Fanerdun Group AB ca 1 100 lägenheter 
fördelat på 5 områden i Norra Kalmar/Lindsdal.

Arbetsplatser och service

Arbetsplatser integreras och samverkar med 
bostadsområdena för att skapa en komplett 
stadsdel. I stadsdelen ska fi nnas plats för såväl 
kommersiell som offentlig service i anslutning 
till bostadsområdena och mer renodlade 
arbetsområden i huvudsak längs väg E22.

En förtätning av bebyggelsen kring Norra 
vägen skapar förutsättningar för att placera ett 
stadsdelscentrum där såväl offentlig service och 
handel kan inrymmas.

Från Berga industriområde och norrut tillkommer 
ett stort antal verksamheter. Fanerduns 
utställningshallar, hotell mm omfattar ett stort antal 
arbetsplatser. Detta kommer i sin tur att generera 
ytterligare arbetsplatser såväl inom service och 
trafi kanknutna verksamheter.  

Figuren visar viktiga samband mellan hotellet och det 
kinesiska mässcentrat m.m.

Stora P-ytor bör 
bäddas in

Viktig koppling mellan 
hotell och andra service-
funktioner

Viktig koppling över 
entrégata, aveny

Kommersiellt intressant 
fasad mot söder

Huvudentré till 
mässcentrat etapp 1 

Det strategiska läget utmed väg E22 måste 
tas till vara. Genom att skapa en attraktiv miljö 
att investera i kan verksamheter som har höga 
ambitioner med avseende på kreativ arbetsmiljö 
och arkitektur attraheras.

Hotellet

Mässcentra 
etapp 2
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En tvåparallellig F-6 skola planeras inom plan-
området. Olika lägen har diskuterats. Skolans 
placering är väsentlig som en del i utvecklingen 
av stadsdelen och bör placeras så att dess roll 
blir central och att lämpliga sidofunktioner kan 
samutnyttjas. Skolgården bör placeras så att den 
blir en del av grönstrukturen. 

Bollplaner innanför 
bevarade stenmurar

Lågfartsgata förbi skola

Idrottshall

Skolbyggnader mot 
gata, 1-2 plan

Fornlämningar 
integreras i 
pedagogisk skolgård

Stadsdelsparken

Våtmark

Skogspark

Kulturpark

Koloniområde

Grönstråk

Grönstråk

Figuren visar skolans olika funktioner i förhållande till en lågfartsgata och grönområde.
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Strukturkarta över Norra Kalmar. Kartan beskriver olika utredningsområden för bostäder, verksamheter, 
service och övergripande grönområden samt gröna stråk som kopplar samman de olika områdena. I 
utredningsområden för bostäder kan parker, natur och rekreation, service, arbetsplatser m.m. integreras. I 
utredningsområdena ska kulturminnen beaktas.

Utredningsområde för:
Bostäder
Bostäder + Verksamheter
Verksamheter
Ny skola
Utbyggnad av golfbana
Allmänna grönytor

Kulturlandskap

Golfbana
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Tillägg till planprogram
2007-10-17

Sammanfattning av programsamråd

Planprogrammet har varit föremål för samråd 
under våren 2007 och en samrådsredogörelse har 
upprättats. Drygt 30 svar inkom under samråds-
tiden, varav mer än hälften godkände planpro-
grammet utan synpunkter. Av inkomna svar var 12 
stycken från boende i området, varav 8 stycken 
inte hade någon erinran. 

Här redovisas en kort sammanfattning av de frågor 
som togs upp under samrådet och en beskrivning 
av hur arbetet går vidare. 

Trafi k

Trafi kstudie

Kommunen har påbörjat arbetet med en övergri-
pande trafi kstudie för Norra Kalmar. Detta genom-
förs som en separat studie och steg ett i denna är 
att belysa konsekvenserna av detta planprogram. 
I den kommer även kollektivtrafi kfrågorna att bely-
sas. 

Förbindelse mellan Snurrom och Norrlidsvägen

I pågående trafi kstudie av norra Kalmar kommer 
tillgängligheten till den nya skolan och till Norrli-
den centrum att studeras. Mycket talar för att det 
behövs en förbindelse som kopplar ihop Snurrom 
söderut. Det bör vara en nedtonad väg, d.v.s. inte 
en gen smitväg. Vid den planerade skolan kommer 
vägen att utformas så att väldigt god trafi ksäkerhet 
uppnås. 

Norra vägen

En särskild studie kommer att göras av Norra vä-
gen. Vägens gestaltning och funktion kommer att 
studeras, bl.a. utrymme för kollektivtrafi k och till-
gänglighet till handel.

Samordningsplats för järnväg

Förutsättningarna fi nns inte idag för att bedöma 
vilket område som kan vara lämpligt för en eventu-
ell samordningsplats för järnvägsanknutna funktio-
ner. Detta kommer att utredas i kommande över-
siktsplan. Programmet för norra Kalmar försämrar 
inte förutsättningarna för denna utredning.

En hållbar stadsdel

Natur

Länsstyrelsen anser att grönstrukturen har en för-
tjänstfull redovisning.

Programmet föreslår att rekreationskvalitén bl.a. 
kan höjas inom området genom att skapa fl era nya 
vattenmiljöer. Det redovisar tydliga gröna stråk och 
spridningskorridorer för biologisk mångfald. De 
övergripande tankarna i planprogrammet ligger till 
grund för bl.a. detaljplanearbetet norr om mässhal-
larna där en stor naturpark med våtmarksområden 
föreslås. Planprogrammet medger också en för-
stärkt kontakt med Värsnäs och kulturlandskapet i 
väster.

Miljö och hälsa

Planprogrammet är en övergripande vision med 
ambition att skapa en hållbar stadsdel. En be-
hovsbedömning har gjorts för det samlade plan-
programmet för norra Kalmar. Detta för att uppnå 
en helhetssyn för alla detaljplaner som följer av 
planprogrammet. I denna behandlas natur-och kul-
turmiljö, rekreationsintressen, dagvattenhantering, 
trafi k och buller samt riskfrågor.

Efterföljande detaljplaner antas inte, utifrån nu 
kända förhållanden, medföra någon betydande 
påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med 
naturresurser. I varje detaljplan kommer motiven 
till detta redovisas, d.v.s. de frågor som är aktuella 
behandlas i respektive detaljplan. Utredningar i 
form av bullerberäkningar, arkeologiska undersök-
ningar m.m. tas fram i samband med detaljplane-
arbetet där det är aktuellt.


