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Planhandlingar
Planhandlingarna består av:

Till planen hör också:

•

Plankarta med bestämmelser

•

Behovsbedömning

•

Planbeskrivning

•

•

Illustrationskarta

•

Grundkarta

Sammanställning av förstudiearbete för Södra staden
maj 2016

•

Fastighetsförteckning

•

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

•

Stadsutveckling och trafikstrukturer, Södra staden
Kalmar, Ramböll 2016-09-26

•

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

•

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

•

Översiktlig markteknisk
undersökningsrapport geoteknik, Sweco 2017-03-08

Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadskontoret på Kalmar kommun,
i samråd med kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar
kommun.

Freja Råberg, planarkitekt och Hanna Dahmberg, planarkitekt
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Sammanfattning
Detaljplanen möjliggör för bostäder i en andra etapp av Södra staden. Bostadsbeståndet är blandat och består av friliggande villor, parhus, radhus och mer
stadsmässiga radhus i anslutning till ett torg. I planförslaget föreslås en småskalig och tät bebyggelsestruktur för att skapa ett tryggt bostadsområde som uppmuntrar till möten mellan invånarna. Småhus ska placeras parallellt med gata
och med huvudentrén vänd mot gata. På så sätt kan det uppstå kontakt mellan
husen och mellan gatan och husen. Husen får en tydlig framsida där funktioner
på fastigheten kan placeras av mer offentlig karaktär. Genom att husen får en
tydlig framsida kan de också ges en mer privat baksida dit fastighetens mer
privata delar kan vändas. Planförslaget möjliggör för totalt 33 villatomter, 8
parhus, 14 radhus (varav 8 är mer stadsmässiga).
Sammanlagt beräknas det ge möjlighet till cirka 50-60 bostäder inom planområdet eller bostäder till cirka 100-180 personer. Stor hänsyn har tagits till naturoch kulturvärden i planförslaget. Exempelvis slutar gator i släpp mellan föreslagen bebyggelse och leder ut i naturen. Släppen kan användas som passager
och skapar en direkt närhet till natur och rekreation för de framtida och befintliga boende i planområdet. Stenmurar bevaras och stenupplaget i planområdets
östra del har fått en central roll som målpunkt.
I nordvästra hörnet av planområdet föreslås ett torg som är tänkt att fungera
som både mötesplats och korsningspunkt för olika trafikslag på fotgängarnas
villkor. Den östra delen av torget ska användas av mjuka trafikanter såsom
fotgängare och cyklister. Den östra delen har ett strategiskt söderläge med bebyggelse i norr som skapar goda förutsättningar för en mötesplats att vilja
stanna på. Längs med Dunövägen föreslås en gång- och cykelväg som kan
stärka kopplingen mellan Dunö och Rinkabyholm.
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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.

Bakgrund
År 2016 togs det fram en förstudie för Södra staden som omfattar cirka 48
hektar markyta. Området omfattar den största sammanhängande utbyggnadsdelen som pekades ut i den fördjupade översiktsplanen (2015) och motsvarar
ca 50% av den totala ytan.

Förstudieområdet markerat med brun linje på FÖP-kartan.
En omfattande analys av området gjordes inledningsvis för att tillmötesgå visionerna i den fördjupade översiktsplanen och för att uppnå en socialt hållbar
stadsdel. Att arbeta för en socialt hållbar stadsdel i planeringen för en framtida
livsmiljö är en självklar målbild eftersom det finns så många fördelar när arbetet lyckas. Kalmar kommun har en rad verksamhetsmål som rör social hållbarhet. Bland annat står det i kommunens ”Verksamhet med budget 2016” att i
det växande Kalmar ska bostäder byggas blandat och hyresrätter ska värnas.
Segregation ska motverkas och förebyggas. Trygghet beskrivs som en viktig
faktor för tillväxt och både lokaler och utomhusmiljöer ska byggas så att de
skapar trygghet och trivsel.
Det finns ingen entydig definition av begreppet Social hållbarhet. Men tidigt i
förstudiearbetet listade arbetsgruppen en rad parametrar att uppfylla för att
uppnå social hållbarhet i planeringen. Dessa finns beskrivna i förstudien som är
en bilaga till planen.
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I analysarbetets inledande skede identifierades det befintliga områdets viktigaste målpunkter och strukturella huvuddrag. Ett tydligt ställningstagande i den
fördjupade översiktsplanen är att lyfta fram landskapet och dess natur- och
kulturvärden. Samtliga stenmurar och befintliga stigsystem mättes därför in för
att utgöra utgångspunkt när den byggda strukturen skulle arbetas fram. Diagonalt genom förstudieområdet sträcker sig en stenmur och ett skogsparti med
befintliga stigar. Det diagonala områdets ändpunkter landar vid det befintliga
läget för macken, pizzerian och nära en av de befintliga busshållplatserna. I
detta läge finns även gena gator som leder till Rinkabyholmsskolan. Den andra
änden av det diagonala området landar vid vägen mot Eköbadet. I ett tidigt
skede lades det fast att området som på kartan kallas för Gröna diagonalen
skulle utgöra ett viktigt och övergripande grönt stråk i den nya stadsdelen. Likaså lades platsen för stadsdelens nya centrum fast. Vid macken finns redan
idag en mental bild av centrumbildning att bygga vidare på. Platsen vid macken
gränsar lika mycket till den tillkommande som den befintliga delen av Rinkabyholm och har därför chans att fungera som en viktig fog mellan de två delarna.
Här finns även den kollektivtrafikplats som har flest omstigande resenärer i
området idag.

Illustration från förstudien av huvudsakliga målpunkter och det gröna stråket i området.
Inmätta stenmurar är markerade med vitstreckad linje.
Befintliga Rinkabyholm är till stor del indelat efter gamla fastighetsindelningar
där stenmurar ofta utgör gränser. Genom att strukturera byggnader, gator och
grönstruktur efter den korsande och tvärgående riktningen kunde Riksvägens
raka och monotona sträckning brytas ned. Att vägar följer stenmurarna i området ger vacker inramning till gaturummen, utgör koppling till platsens historia
som odlingsmark och ger som helhet fin karaktär till området. Eftersom vi vet
att historiska spår på en plats betyder mycket för att människor ska känna förankring och trygghet blir det extra viktigt när ett så stort, tidigare obebyggt
område ska utvecklas.
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För att främja rörelse i området och kontakt till naturen så är gatunätet utformat så att det mer eller mindre inte har några återvändsgränder. Det har eftersträvats att man i änden av stadsdelens gator ska se ut i naturen för att påminnas om naturen i omgivningarna och locka till promenader och rörelse. Stenmurarna ger området ytterligare en dimension genom att bjuda på områdets
historia och påminna om den småländske bondens strävsamhet.
I den fördjupade översiktsplanen var tanken att E22 skulle omvandlas till
stadsgata. I Förstudiearbetet gav vi dock upp tanken om bebyggelse längs med
kanterna. Den befintliga bebyggelsen är placerad nära intill gaturummet och
lämnar inte tillräckligt med utrymme för att bebyggas. Kommunen har ett flertal ledningar längs med E22-an. I ett tidigt skede testades ändå bebyggelse där
det var möjligt längs vägen. Flera medborgare reagerade då eftersom ny bebyggelse hamnade nära deras villabaksidor. Riksvägen är nu istället planerad som
ett grönt stadsmässigt rum som emellanåt avbryts för att ge plats åt stadsmässiga punkter. Med stadsmässig struktur menas exempelvis att byggnader placeras
i gatuliv så att kontakt kan uppstå mellan byggnad och gata, eller att gaturummen har trottoar med kantsten. En gatustruktur leddes ned i den tillkommande
stadsdelen som delades in i 3 zoner. En zon med flerbostadshus längs en
stadsmässig gata, en mellanzon med blandning av flerbostadshus och enfamiljhus och en tredje zon med övervägande enfamiljhus.

Illustrationskarta som visar olika täthetsgrad i förstudieområdet. Den mörkaste röda färgen
visar den stadsmässiga delen med övervägande flerbostadshus, den röda färgen visar en halvstadsmässig del med en blandning av enfamiljhus och flerbostadshus och den rosa zonen visar
var det är tänkt att finnas övervägande småhus.
Med planen tillförs en skala och funktion som Rinkabyholm inte har idag.
Nämligen en mer tydlig centrumbildning med offentliga samlingsplatser i form
av torg, centrumfunktioner och en sporthall med bibliotek. Sporthallen tillsammans med biblioteket har chans att fungera som ett modernt folkets hus.
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I detaljplanearbetet är förstudieområdet uppdelat i tre etapper. Den första
etappen antogs i december 2016 och arbetet med etapp 2 startades i december
2016.

Syfte med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utveckling av bostäder i
en andra etapp av Södra staden. Bostadsbeståndet ska vara blandat och bestå
av både friliggande villor, radhus och flerbostadshus. Dessutom möjliggörs
utveckling av gång- och cykelväg längs med Dunövägen.

Plandata
Planområdet ligger i Rinkabyholm och avgränsas i väst av detaljplangränsen för
Södra staden etapp 1. Även i norr sträcker sig planområdet längs detaljplangränsen för etapp 1, som i sin tur sträcker sig längs en diagonal stenmur som
genomkorsar stadsdelen. Vid vägskälet till Eköbadet vänder plangränsen söderut längs en befintlig stenmur och passerar en åkerlapp, en rad befintliga
villor och en kulle med gamla ekar. Framme vid Dunövägen svänger plangränsen vänster för att täcka in en del av Dunövägen fram till fastighetsgränsen
söder om ett nybyggt hus. Plangränsen vänder sedan åter norröver och sluter
planområdet strax före vägskälet vid gamla Dunövägen.
Se illustrationen nedanför.

Flygfoto med markerade planområden för detaljplanetapp 1 med heldragen vit linje och denna
aktuella detaljplanetapp 2 markerad med streckad vit linje.
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Planområdet består till störst del av fastigheten Rinkaby 15:11, men även till
viss del av Rinkaby 6:46, Hossmo 1:53, Rinkaby 14:3 och Rinkaby 8:2. Inom
detaljplanområdet finns det en gemensamhetsanläggning Dunö ga:1. Den innefattar vägen från Dunö fram till detaljplanen för Södra staden etapp 1 tar vid.
Stora delar av marken inom planområdet ägs av Kalmar kommun. Se kartbilden nedanför.

Flygfoto med markerade planområden för detaljplanetapp 1 med heldragen vit linje och denna
aktuella detaljplanetapp 2 markerad med streckad vit linje. Lila färg visar den kommunalägda
marken.
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Planförfarande och tidsplan
En detaljplan följer en bestämd process reglerad av lag, ett så kallat planförfarande. Det finns två typer av planförfaranden: standard och utökat. Om detaljplanen är av intresse för en bredare allmänhet och inte helt överensstämmer
med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande ska utökat planförfarande tillämpas.
Denna detaljplan handläggs med ett utökat planförfarande eftersom den anses
intressera en bredare allmänhet.
SAMRÅD

PLANFÖRSLAG

GRANSKNING

2:A KVARTALET
2017

3:A KVARTALET
2017

Synpunkter

Synpunkter

ANTAGANDE
1:E KVARTALET
2018

Plankartan är utformad enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, 2015-01-02. Planens preliminära tidsplan är:
•

Samråd – 2:a kvartalet 2017

•

Granskning – 3:e kvartalet 2017

•

Godkännande/Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden – 1:a
kvartalet 2018

•

Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 1:a kvartalet 2018

•

Tidigast laga kraft/byggstart – 2:a kvartalet 2018

Tidsplanen förutsätter att inkomna synpunkter under remisskeden eller nya
förutsättningar under planprocessens gång inte föranleder omfattande revideringsarbete.

LAGA
KRAFT
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Nuläge
Mark- och vattenförhållanden
Geotekniska markförhållanden
Planområdet bedöms ha goda geotekniska förutsättningar för bebyggelse. Bebyggelsen kan grundläggas på befintliga oorganiska jordlager efter vegetations
och mulljordsborttagning inom större delen av planområdet. I de centrala delarna av planområdet, som delvis består av åkermark, förekommer emellertid
finkorniga jordar, silt och lera som försvårar byggnation. Inom detta område
krävs sannolikt förstärkningsåtgärder vid byggnation. De centrala delarna är
dessutom cirka 2-3 meter lägre beläget jämfört med omgivande kullar. Det
innebär att infiltrationen är dålig i detta område.
Planområdet utgörs till stora delar av skogsmark med blandskog, men även av
åkermark centralt i området. Landskapet är relativt flackt med lägre höjdpartier
på 2-3 meter. Höjdnivåerna varierar mellan cirka +8 till +3 meter. I södra delen av planområdet längs med Dunövägen är nivåerna betydligt lägre. Lägsta
undersökningspunkten är på + 0,4 meter. Marken i planområdet består av finkornig morän, silt och lera. Den dominerande jordarten för tomtmark är morän. Moränen är antingen sandig eller siltigt sandig. På vissa ställen har även
sand och sandmorän noterats, framförallt i de högre partierna. I de centrala
delarna av planområdet finns ett låglänt parti där jordarterna är mer finkorniga.
Där finns siltmorän, silt och lera. Moränen är fast lagrad och bedöms ha ett
betydande sten- och blockinnehåll i de 2-3 översta meterna som minskar mot
större djup. Den nuvarande grundvattenytan i planområdet ligger på cirka 0,53,3 meter under markytan. Det motsvarar nivåer +1, 2 till +3,6 meter. De
högsta nivåerna ligger i västra delen. Mulljords- och vegetationsmäktigheten
varierar mellan cirka 0,2 – 0,3 meter med endast någon enstaka punkt med
större mäktighet. Medeltjockleken på vegetation och mulljord är cirka 0,25
meter.
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Kartan markerar de centrala delarna av planområdet som utgörs av finkorniga jordar, silt och
lera som försvårar byggnation. Inom detta område krävs sannolikt förstärkningsåtgärder vid
byggnation.

De röda cirklarna markerar lågpunkter inom planområdena för etapp 1, 2 och 3. Karta från
SWECO.

Jordlagrena utmed Dunövägen där en gång- och cykelväg föreslås i planförslaget, utgörs av moränjord och sand. De mer låglänta partierna av sträckan har
inte kunnat undersökas eftersom de står under vatten. Det mest sannolika är
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att de utgörs av organisk jord i form av torv och gyttja. Se mer under planförslaget Ändrade mark- och vattenförhållanden på sid 19.
Radon
Fyra borrhål gjordes i planområdet för att mäta radonhalten i markluften. Resultatet varierar mellan 7-14 kBq/m3. Om radonhalten i markluft är mindre än
10 kBq/m3 klassas marken som lågradonmark. Vid 10-50 kBq/m3 klassas marken som normalradonmark. Majoriteten av provtagningen visar på att marken
kan klassas som normalradonmark. För ny bebyggelse rekommenderas därför
radonskyddade åtgärder.

Natur och kultur
Naturmiljö och rekreation
Inlandsisen formade Möreslätten som är ett av landets främsta jordbruksområden. Landskapet karaktäriseras av ett flackt, svagt böljande landskap som är
fattigt på sjöar och har enstaka inslag av små skogsområden. Området där
Södra staden ingår ligger under högsta kustlinjen som därav är blockrik, vilket
har gjort stenröjning nödvändig i stor omfattning. Stenmurar är därför ett vanligt förekommande och karaktäristiskt inslag i det gamla odlingslandskapet.
Stora delar av planområdet utgörs av öppen åkermark. I norra och östra delen
finns skogspartier med en mer varierad topografi. I den norra delen av planområdet finns en kulle som bedömdes som värdefull och värd att bevara i programskedet. Kullen är karaktärsskapande för platsen och markerar en tydlig
övergång mellan det öppna åkerlandskapet och den tätare blandskogen. I den
norra delen av planområdet finns stigar som används för rekreation. Den södra
delen av planområdet omfattas av riksintresse för naturvård. Den föreslagna
utvecklingen som berör riksintresset bedöms inte påverka det negativt.
Skogen inom planområdet utgörs till största delen av talldominerad blandbarrskog i olika åldrar. Det finns även mindre gran- eller lövdominerade områden.
Huvuddelen av skogen är vanlig brukad skog utan speciella naturvärden. I den
södra delen av planområdet, mellan Dunövägen och den mindre vägen i planområdets östra kant, finns dock en betesmark med gamla ekar som är klassad
som nyckelbiotop. Vid inventeringar 2001-2012 påträffades ett flertal rödlistade insekter i området. Sorgsvampmal (starkt hotad) fångades med en feromonfälla. Med fönsterfällor fångades skalbaggsarterna almblombock (starkt
hotad), brokig barksvartbagge (sårbar), blåglänsande svartbagge (sårbar), Dasytes nigrocyaneus (sårbar), gulbent kamklobagge (nära hotad), vasstandad
trädbasbagge (nära hotad), ekgetingbock (nära hotad), plattad lövvedborre
(nära hotad), kardinalfärgad rödrock (nära hotad) och Trinodes hirtus (nära
hotad). Området planläggs som Natur och ska därmed inte påverkas. Ytterligare några rödlistade insekter har påträffats i betesmarkerna i anslutning till
planområdet.
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Den sydligaste delen av planområdet ligger inom riksintresse för naturvård.
Det utökade vägområdet, där en gång- och cykelväg ska anläggas, berör kanten
av en värdefull betad strandäng, men påverkan bedöms vara så liten att riksintresset inte påverkas negativt.

Kulturmiljö
Kommunen har beställt en kulturhistorisk utredning av Kalmar Läns Museum.
I utredningen konstateras det att området som nu är aktuellt för bebyggelse är
relativt väl utrett. Inom området har inga förhistoriska lämningar noterats.
Dock kunde ett flertal stenmurar dokumenteras som markerar ägogränser äldre
än år 1850. I den kulturhistoriska utredningen görs bedömningen att området
främst har använts som betesmarker sedan medeltid eftersom det varit sankt. I
utredningen har en fornlämning från historisk tid noterats inom planområdet
för etapp 2. Den är benämnd som Hossmo 35:1 och utgör ett gränsmärke. Det
har även noterats ett stenupplag i den östra delen.

Den röda markerade punkten markerar Hossmo 35:1 och den mörkt gröna markerar stenupplaget. (Karta från Kalmar Läns Museums kulturhistoriska utredning.)
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Bilderna visar stenupplaget som noterats i östra delen av planområdet.

Bebyggelse
Planområdet utgörs av oplanlagd mark. Inom planområdet finns 8 befintliga
fastigheter som är bebyggda med bostadsbebyggelse och/eller med uthus.
Majoriteten av bostadsbebyggelsen är uppförd i två våningar och är byggd på
1900-talets senare hälft. Det finns en stor variation i storlek och utförande.
Byggnadsarean för huvudbyggnaderna varierar mellan 40-160 kvadratmeter per
fastighet. Även tomterna har en varierande storlek. Den minsta tomten som
inte är bebyggd är cirka 840 kvadratmeter och den största är 3400 kvadratmeter. De flesta ligger runt 1350 kvadratmeter.

Kartan framhåller befintliga fastigheter och bebyggelse inom planområdet.
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Tillgänglighet och infrastruktur
I planområdet finns en befintlig bilväg, Gamla Dunövägen, som övergår i
Dunövägen. Vägen förser de befintliga husen inom planområdet och bebyggelseområdet på Dunö med trafikförbindelser. Längs med vägen finns stenmurar
och fina exemplar av ekar som är bevarandevärda.
Busshållplats Rinkabyholm E22, ligger vid befintlig bebyggelse vid E22. Där
passerar Kalmar läns trafik linjebussar dagligen in mot och från Kalmar. Det
finns goda kopplingar för cyklister mellan Rinkabyholm och Kalmar stadskärna. Sträckan är cirka 7 kilometer lång. Stora delar av sträckan sker på cykelväg och mindre delar sker på bilväg i blandtrafik.

Service
Norr om E22 i det befintliga bebyggelseområdet finns en matbutik, ICA Nära
Rinkabyholm. Söder om E22 vid infarten till planområdet för etapp 1 finns
även en mack, Preem Rinkabyholm, med viss dagligvaruhandel.
Området närmast E22 omfattas av detaljplan för Södra staden etapp 1, som i
skrivande stund är överklagad. I detaljplanen för etapp 1 föreslås att det ska
byggas en sporthall. Biblioteksfilialen som finns på Rinkabyholmsskolan, som
ligger norr om E22, ska flyttas till det nya centrumläget i etapp 1 och kombineras med det nya skolbiblioteket. Den kollektivtrafikplats som finns vid E22
föreslås i etapp 1 flyttas något åt sydväst för att tydligare kopplas till det nya
centrumet som föreslås. I kvarteren längs den stadsmässiga gatan i etapp 1
medger planen centrumändamål vilket innebär att byggnaden får användas för
verksamheter med kombinationer av handel, service, samlingslokaler och andra
verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
De befintliga fastigheterna inom planområdet har enskild vattenförsörjning.
El
Eon har elledningar i området.
Dagvatten
I dagsläget omfattas inte planområdet av Kalmar Vattens verksamhetsområde
för dagvatten. En dagvattenutredning1 har tagits fram i samband med detalj-

1

Dagvattenutredning Södra Staden, Vatten och Samhällsteknik, 2016-09-26
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planearbetet för etapp 1 och i den redovisas flöden och teoretiska föroreningskoncentrationer i dagvattnet för ett avrinningsområde som även innefattar
delar av befintlig bebyggelse i Rinkabyholm norr om E22, se kartan nedan.
Planområdet berörs av delavrinningsområde 2 som utgör 3,6 hektar och en
mindre del av delavrinningsområde 1.

Karta med illustration på befintliga förhållanden och delavrinningsområden

Störning och risk
Delar av de befintliga fastigheterna inom planområdet ligger under +2,8 meter
över nollplanet (RH2000). Det innebär att det finns risk för översvämning på
delar av fastigheterna. Läs mer om hur det hanteras i planförslaget på sida 31.

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd.
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Planförslag
Ändrade mark- och vattenförhållanden
Utgångpunkten i arbetet med planförslaget har varit att bibehålla de befintliga
mark- och vattenförhållandena i så hög grad som möjligt. På så sätt kan den
befintliga landskapsbilden och topografin bevaras. Mindre förändringar av
markförhållandena behöver göras vid genomförandet för att skapa förutsättningar för ett hållbart och fungerande system för dagvatten, vatten och spillvatten med självfall i så stor utsträckning som det är möjligt. Planområdet bedöms
ha goda geotekniska förutsättningar för bebyggelse. Bebyggelsen kan grundläggas på befintliga oorganiska jordlager efter vegetations- och mulljordsborttagning inom större delen av planområdet. I de centrala delarna, som delvis består
av åkermark, förekommer emellertid finkorniga jordar, silt och lera som försvårar byggnation. Inom detta område krävs sannolikt förstärkningsåtgärder vid
byggnation. De centrala delarna är dessutom cirka 2-3 meter lägre beläget jämfört med omgivande kullar. Det innebär att infiltrationen är dålig i detta område. De centrala delarna behöver därav förstärkas och höjas för att skapa en
lutning så att dagvatten leds vidare sydväst genom planområdet. Grundläggning kan normalt utföras med hel kantförstuvad bottenplatta (platta på mark),
utfört med underliggande isolering och kapillärbrytande/dränerande skikt.
Marken utmed Dunövägen där gång- och cykelvägen föreslås består av moränjord och sand. De mer låglänta partierna av sträckan har inte kunnat undersökas eftersom de vid undersökningstillfället står under vatten. Det mest sannolika är att de utgörs av organisk jord i form av torv och gyttja. Markens förutsättningar utmed Dunövägen kan försvåra genomförandet av gång- och cykelvägen. De mest låglänta partierna kan behöva förstärkas för att gång- och cykelvägen inte ska översvämmas.
Ledningar kan grundläggas i förekommande jordar. Provtagningar har inte
indikerat att det finns berg, men då undersökningen som har gjorts är översiktlig så kan bergschakt inte uteslutas. Gata kan anläggas på befintliga jordar efter
borttagande av organisk jord.
Radon
Provtagningen av radonhalt i jordluft visar på att marken klassas som normalradonmark. För ny bebyggelse rekommenderas där av radonskyddade åtgärder.
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Natur och kultur
Kulturmiljö
Stor hänsyn har tagits till stenmurarna som finns inom planområdet. Under
arbetets gång har avvägning gjorts med utgångpunkt att bevara stenmurarna. I
västra delen av planområdet där en gång- och cykelväg föreslås kan dock viss
förändring i stenmuren behöva göras. Planförslaget har anpassats efter en befintlig öppning i muren som har mätts in och som cykelvägen kan passera igenom. Men i genomförandet kan viss ändring behöva ske. Eftersom stenmurarna är biotopskyddade måste det i sådana fall ansökas om dispens från biotopskyddet. I kostnadskalkylen för projektet finns en post som avser lagning av
stenmursändar samt förbättringar av stenmurar.
En annan utgångspunkt i planförslaget har varit att bevara fornlämningen
Hossmo 35:1 (gränsmärke) som ligger i norra delen av planområdet och stenupplaget i östra delen. Både gränsmärket och stenupplaget symboliserar en del
av platsens historia och anses därför viktig att bevara. Stenupplaget är inte utmärkt som ett fornminne men bedöms utifrån planområdets förutsättningar
utgöra en viktig kvalité i området. Inom planområdet finns ett flertal mindre
odlingsrösen och stensträngar som föreslås tas bort eftersom de inte bedöms
vara av värde att bevara.

Gränsmärke

Stenupplag

Stenmurar
Bilden visar en illustrationsplan över planområde och markerar gränsmärket, stenupplaget och
stenmurarna.
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Naturmiljö och rekreation
Planförslaget har arbetats fram med hänsyn till platsens naturliga förutsättningar så att natur- och kulturvärden ska kunna bibehållas. Exempelvis föreslås
gatorna avslutas i gröna släpp mellan fastigheterna. Tanken bakom släppen är
att boende och besökare ska ha en direkt närhet till natur och rekreationsmöjligheter. Vidare föreslås gröna släpp mellan fastigheterna i de centrala delarna
av bostadsområdet. Förutom att de gröna släppen stärker allmänhetens tillgång
till området fungerar dessa även som vattengator som leder dagvattnet från
planområdet. Dagvattnet leds vidare till föreslagna dämmen. Se mer under
Dagvatten på sidorna 27-30.
Den föreslagna bebyggelsen omges av natur. Förutom att omgivningen erbjuder närhet till rekreationsmöjligheter utgör naturen en mjukare övergång mellan ny och befintlig bebyggelse. Som nämndes under Naturmiljö under Nuläge
bedömdes kullen med natur som ligger mitt i planområdet som en kvalitet i
området. I anslutning till kullen finns även ett antal bevarandevärda ekar och
tallar. Strukturen har anpassats så att kullen och flera av träden kan bevaras.
Längs med gamla Dunövägen som ansluter till de befintliga fastigheterna inom
planområdet finns flertalet bevarandevärda ekar som föreslås skyddas på kvartersmark i detaljplanen. Ekarna utgör ett viktigt inslag i den lantliga miljön. Det
finns även värdefulla ekar längs med gamla Dunövägen på naturmark. Dessa
utgör också värdefulla inslag och vid eventuell gallring eller nedtagning av ekar
ska de mest värdefulla bevaras.

Bilden visar illustrationsplanen för detaljplanen. Stor hänsyn har tagits till platsens förutsättningar och de befintliga natur- och kulturvärdena är en viktig del av planförslaget.
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Den södra delen av planområdet omfattas av riksintresse för naturvård. Den
föreslagna utvecklingen som berör riksintresset bedöms inte påverka det negativt.

Ny bebyggelse
Planförslaget möjliggör för totalt 33 villatomter, 8 parhus, 14 radhus (varav 8 är
mer stadsmässiga). Sammanlagt beräknas det ge möjlighet till cirka 50-60 bostäder inom planområdet eller bostäder till cirka 100-180 personer. Bebyggelsen inom planområdet består övervägande av småhus. Till skillnad från etapp 1
som är den mer stadsmässiga delen av området, vänder sig den aktuella etappen mer till naturen och omgivningarna i sin struktur. I etapp 2 liksom i etapp
1 har det arbetats med en finmaskig gatustruktur utan återvändsgränder för att
uppmuntra till rörelse i området. Detta genom möjlighet till olika vägval och
kontakt till den omkringliggande naturen. I strukturen där gator varit överflödiga för bilar, men där behov har funnits av att bevara smitvägar för finmaskighetens skull, har glapp för ledningar och dagvatten sparats ut som gröna
passager. Även i raden av villor finns det gröna släpp där den gående lätt kan
hitta ut i naturen. De gröna passagerna kan beläggas med träflis eller grus för
att markera att det är tillåtet och lätt att röra sig vidare ut i naturen eller gena
genom ett kvarter. Flera av villatomterna har en sida mot ett skogsparti, medan
några av de tomter som finns centralt i strukturen kan orienteras mot gata åt
valfritt håll. I planarbetet har lagts stor vikt vid att framhäva de fördelar det
innebär att bo i ett tätbebyggt område. Fördelarna är exempelvis att kontakt
kan uppstå mellan de boende vilket skapar trygghet. Småhus ska placeras parallellt med gata och med huvudentrén vänd mot densamma. Det innebär att det
kan uppstå kontakt mellan husen och mellan gatan och husen. Husen får på så
vis en tydlig framsida där funktioner kan placeras av mer offentlig karaktär.
Det är värdefullt att exempelvis skymta grannen sätta sig vid köksbordet för att
äta kvällsmat. Det känns tryggt när det går att avläsa lite av vad som sker hos
grannen och man får en känsla för om att det exempelvis är okej att springa
över och låna mjölk. Genom att husen får en tydlig framsida kan de också ges
en mer privat baksida dit husets mer privata delar kan vända. Även tomtens
baksida blir mer privat när huset får en tydlig framsida.
Mot torget möjliggör planförslaget för stadsmässiga radhus i två våningar och
inredd vind respektive tre våningar med inredd vind. På bottenvåningarna i de
radhus som är placerade i direkt anslutning till torget finns möjlighet att ha
centrumverksamheter. Bottenvåningarna utgör så kallade bokaler, det vill säga
lokaler som kan användas både till bostäder och centrumverksamheter beroende på vilken efterfrågan som finns. De mer stadsmässiga radhusen skapar en
övergång mellan etapp 1 som är mer stadsmässig och etapp 2 som vänder sig
mer till naturen och omgivningarna.
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Gestaltning
Bebyggelsen är placerad i ett gammalt jordbrukslandskap där stenmurar och
gamla odlingsrösen finns kvar. De är väl synliga i det nya området och ger
identitet och karaktär. Området är låglänt och bevuxet med tall och ek. I det
gestaltningsprogram som tagits fram presenteras förslag på att det i offentliga
planteringar ska väljas växtlighet som är karaktäristiska för strandängar med
exempelvis olika gräs och vassorter. Områdets karaktär kan gärna tänkas in när
ny bebyggelsen ska utformas. Till exempel kan gärna ett lätt och naturtroget
material såsom trä väljas. När husen ska färgsättas kan en variation av naturfärger med fördel väljas så att husen inte tar andan ur den omkringliggande naturen, utan istället smälter in. Exempelvis kan det vara slamfärger i svart, grått,
rött, grönt eller gulockra. Slamfärger ger ett mer naturligt och sobert intryck än
annan färg som lätt ger en blank och reflekterande yta.

Tillgänglighet och infrastruktur
Gator och trafik
Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting har arbetat fram en livsrumsmodell i ”Rätt fart i staden” och TRAST (Trafik för en attraktiv stad).
Modellen syftar till att tydliggöra gaturummens karaktär samt vilken funktion
och roll de har eller bör ha i trafiknätet som helhet. Livsrumsmodellen betonar
vikten av att gaturummet består av både ”väggar” och golv” – att omgivande
bebyggelse i stor grad påverkar gatans funktion som helhet, hur bebyggelsestrukturen ser ut, hur byggnaderna ligger i förhållande till gatan, hur entréer är
placerade mm. Det har därför eftersträvats att tydliggöra livsrumsmodellens
olika gatutyper i planförslaget samt att stödja gaturummens roll i utformningen
av den kringliggande bebyggelsen.
Gatunät
I planområdets nordvästra del, i hörnet av skolområdet finns en liten torgyta.
Syftet med torget är att det ska utgöra en mötesplats som kan användas i vardagen av människorna i stadsdelen. Torget ligger på den högsta punkten i förstudieområdet vilket gör att den stadsmässiga känslan längs huvudgatan byggs
upp mot torgbildningen varefter den avtar efter att huvudgatan svänger 90
grader åt vänster. Från torget kan man se ner i planområdet för etapp 2 och få
en skymt av den mer småskaliga bebyggelsen. På huvudgatan som passerar
över torget beräknas det bli ganska få biltrafikrörelser. Torgytan är tänkt att
beläggas med likartat material utan speciella markeringar för bil- och cykeltrafik. Det är viktigt att ytan möbleras med träd och bänkar för att ge en asymmetrisk och småskalig känsla, vilket gör att bilisterna håller ett lugnare tempo.
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Illustrationsbild av gatunätet i förstudieområdet. Färgerna motsvarar olika gatutyper och dess
läge i strukturen som beskrivs i texten nedanför.

I det aktuella detaljplanområdet finns sträckor som utgör mjuktrafikrum, markerad med gul färg på kartan ovan. Detta i form av en bit av den stadsmässiga
gatan som är den tillkommande stadsdelens huvudgata. I övrigt finns integrerade frirum markerade med ljust grön färg, samt gång – och cykelvägar. Nedanför beskrivs det gulmarkerade stadsrummet – Mjuktrafikrum:
Mjuktrafikrum omfattar en stor del av stadens eller tätortens gaturum. Gaturummets väggar gör anspråk på kontakt och närvaro. De gulmarkerade gatorna
utformas därför som stadsmässiga gator där husen som oftast är flerfamiljhus,
gärna placeras i gatuliv och där verksamheter delvis kan finnas i bottenvåningarna. Gatan kan på så vis anpassas till den tänkta hastigheten på 30 km/h (även
40 km/h kan bli aktuellt). Gatan har delvis blandtrafik, eftersom cyklister och
motortrafikanter delar körbanan. Den totala vägbredden på dessa gator i stadsdelen är oftast 14 meter och rymmer separerade gångbanor på båda sidor om
gatan som är 2,25 meter vardera samt dubbla kantstensparkeringar.

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning

24(48)

Datum

Ärendebeteckning

2017-06-14

2016-5323

Sektionen visar utformningen av mjuktrafikrum/den stadsmässiga gatan förbi skolområdet. Till
höger ses gång- och cykelvägen förbi skolområdet.

De gatusträckningar som är markerade med ljusgrön färg är så kallade integrerade frirum och är den sorts gator som det mestadels kommer att finnas i stadsdelen. De ska utformas så att bara lägsta möjliga fordonshastighet är möjlig. De
har ingen eller mycket liten genomfartstrafik och trafikeras i princip bara av de
som bor längs gatan. Här finns inga separerade gångbanor. Vägbanan är asfalterad och har ett avvikande material längs sidorna. På de ytor som har ett avvikande material återfinns utrymme för gångtrafikanter i ena sidan. Växelvis återfinns plantering med tillhörande parkeringar längs gatorna. Meningen är att
man som bilist får tråckla sig mellan dessa och att gatorna ska ha en så pass låg
hastighet att barn ska kunna leka på gatan. I detaljplanområdet planeras det för
två olika versioner av gatan. En variant med plattbeläggning längs gatans båda
sidor, och en variant med plattor längs ena sidan.

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

De ljusgröna gaturummen – de integrerade frirummen, utformas med en smalare sektion på vissa sträckor enligt skissen. Detta för att få ett mer intimt gaturum och på så sätt även få ned hastigheterna:

Principskiss
Sektion som visar utformning av integrerade frirum/villagator vid smalare passage.
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Illustration av trafikstrukturen i etapp 2

Strecket med den lila färgen på bilden ovanför visar den gata som förväntas
bära mest trafik i etapp 2. Det är dock ett lågt antal, beräknat till cirka 300
fordon, som sedan fördelas ut i områdets struktur för lokaltrafik. Gatorna för
lokaltrafik är markerade med med blå färg i illustrationen. De lilafärgade
gatorna är tänkta att vara utformade som den ovanstående översta sektionen
för integrerade frirum med en kant av plattor på varje sida av gatan. De
blåmarkerade gatorna är tänka att utformas som den nedersta versionen av de
integrerade frirummen liksom den nedersta bilden med endast en plattor.
Plattzonen avbryts emellanåt av planteringar med buskage eller liknande och är
också utformade för att gående ska känna att de har en given zon att röra sig i
utan att störas av passerande bilar.
Allra längst i planområdets sydvästra del sträcker sig en gång och cykelväg från
söder till norr som sedan är tänkt att fortsätta in i planområde etapp 3. Detta
som ett komplement till gång och cykelvägen som finns i etapp 1 och som
korsar stadsdelen i väst –östlig riktning (ses i illustrationen ovan). I planområdets sydöstra hörn finns också en gång och cykelkoppling
Längs med Dunövägen Södra sida, i södra delen av planområdet, föreslås en
gång- och cykelväg byggas. Detta för att tillskapa en säker trafiksituation för
Dunöborna så att barnen till exempel ska kunna cykla till och från det nya
skolområdet. Idag har barnen rätt till skolskjuts i och med att skolan ligger på
andra sidan E22:an. Denna uteblir vid genomförandet av etapp 1 och etapp 2.
Förutom etappens gång- och cykelstråk finns alternativa gångstråk i form av
ledningsgator som sparats ut i lägen där gator annars skulle ha kunnat gå. Detta
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för att hålla fast i ett finmaskigt gatunät liksom i första etappen, där det finns
möjlighet att välja olika vägar. Passagerna är tänkta att beläggas med grus eller
träflis.
Övriga gator
En del av Dunövägen ingår i planområdet. Dunövägen förbinder Riksvägen
med Dunö där drygt 400 personer bor.
Kollektivtrafik
Det kommer att finnas kollektivtrafik längs med Riksvägen. Den busshållplats
som finns i området idag kommer att flyttas något söderut längs vägen till den
tillkommande kollektivtrafikplatsen. Hållplatsen har flest omstigande resenärer
i området idag. Hållplatsläget kommer att ha ett än mer centralt läge i Rinkabyholm när platsen ombildas och skola och matbutik kan finnas här. På kollektivtrafiktorget är busstrafiken prioriterad. Övrig trafik väntar bakom bussarna när
dessa stannar på torget för av- och påstigande. Det finns utrymme för en buss i
vardera riktningen att stanna.
Parkering
Parkering sker enligt kommunens parkeringspolicy inom den egna fastigheten.
För besökare är det också tillåtet att parkera längs med gatorna. Parkering sker
inom den plattbelagda zonen.

Förändring av teknisk försörjning
Vatten
Den nya bebyggelsen kommer att försörjas med kommunalt dricksvatten. För
att försörja fastigheterna med vatten och avlopp läggs nya ledningar i området.
Inom planområdet finns i dagsläget fastigheter som har enskilt VA. Dessa fastigheter kommer att ges möjlighet till kommunal anslutning då ny bebyggelse
tillkommer i anslutning till befintlig bebyggelse.
Spillvatten
Den nya bebyggelsen kommer att anslutas till det kommunala spillvattensystemet. För att försörja fastigheterna med avlopp läggs nya ledningar i området.
Kommunen har ett avloppsreningsverk i Tegelviken som de flesta fastigheter i
området är anslutna till. I en del områden tas avloppsvattnet omhand i enskilda
avloppsanläggningar. I samband med att ny bebyggelse etableras i närområdet
kommer dessa att anslutas till det kommunala systemet för spillvatten.
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Dagvatten
Avrinningsområden och flöden
Kommunen gör bedömningen att planerad exploatering inte kommer att medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för kustvattenförekomsten
Västra Sjön. En dagvattenutredning för detaljplanearbetet med samtliga etapper
i Södra staden har tagits fram av Vatten och Samhällsteknik AB, 2016-09-26.
Utredningen har tagits fram för hela förstudieområdet enligt det utvecklingsområde som lagts fast i den fördjupade översiktsplanen för Södra staden. Inom
aktuellt avrinningsområde för samtliga etapper ingår även delar av den befintliga bebyggelsen i Rinkabyholm. I dagvattenutredningen redovisas den ackumulerade förändringen av föroreningar från dagvatten, före och efter genomförande av detaljplaneförslagen för Södra staden etapp 1, 2 och 3 utan åtgärder
för dagvattenrening. Etapp 2 omfattar område 2 och del av område 1. Se tabell
nedan.
Tabell 1

Totalhalt i dagvatten före och efter genomförande av detaljplaneförslag, baserat på normalår vad avser nederbörd.
Tot-N

Tot-P

Olja

Pb

Cd

Cu

Cr

Ni

Zn

kg/år

kg/år

kg/år

kg/år

kg/år

kg/år

kg/år

kg/år

kg/år

Område 1 - 4

61,9

9,9

3,2

0,19

0,01

0,30

0,02

0,02

0,51

Område 5 -7

48,0

6,8

13,6

0,34

0,02

0,68

0,14

0,20

2,72

Totalt

109,9

16,7

16,8

0,53

0,02

0,98

0,16

0,22

3,23

Detaljplaneförslag
Område 1 - 4

64,1

10,0

24,5

0,5

0,0

1,0

0,2

0,3

3,7

Område 5 - 7

48,0

6,8

13,6

0,34

0,02

0,68

0,14

0,20

2,72

Totalt

112,1

16,8

38,1

0,88

0,04

1,70

0,36

0,48

6,44

2,2

0,02

21,3

0,34

0,02

0,71

0,20

0,26

3,21

Nuläge

Differens

För att inte riskera att försämra statusen för recipient bör differensen mellan
nuläge och efter genomförande av detaljplaneförslag kompenseras genom dagvattenåtgärder. Rening kommer att ske genom dike och dämme.
Dagvattenflöden från samtliga etapper i Södra staden och befintlig bebyggelse i
närområdet ska anslutas till föreslagna dämmen, vilket innebär ett bra resultat
efter utbyggd dagvattenhantering. Genom att leda dagvattenflöden genom
dämmen erhålls en teoretisk avskiljning enligt tabell 2. I aktuellt fall används
den lägsta av de schablonvärden sammanställda i StormTac’s databas samt
NOS-dagvatten2 sett till reduktion i våtmark.

2

NOS-dagvatten, uppföljning av dagvattenanläggning i fem stockholmskommuner. Andersson j, Owenius S & Stråe D, 2012 Svenskt vatten
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Tabell 2
Teoretisk avskiljning efter föreslagna åtgärder med dämmen
Tot-N

Tot-P

Olja

Pb

Cd

Cu

Cr

Ni

Zn

kg/år

kg/år

kg/år

kg/år

kg/år

kg/år

kg/år

kg/år

kg/år

0,02

21,3

0,34

0,019

0,71

0,20

0,26

3,21

Teoretiskt avskiljning i
dämme syd, etapp 1
17,6
(kg/år)

4,9

23,8

0,4

0,013

0,42

0,16

0,08

2,1

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

12,5

3,2

11,5

9,4

0,008

0,29

0,09

0,05

1,4

Förändring sett till
föreslagna dagvattenåtgärder

-28,0

-8,1

-14,0

-9,40

-0,002

0,01

-0,04

0,13

-0,31

Förändring sett till
planförslag

2,2

Befintlig samt planerad exploatering kommer att hanteras med öppna diken
och dämmen med god reningseffekt. Detta innebär sammantaget att planerad
exploatering inte kommer att medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för kustvattenförekomsten Västra Sjön.
Dagvattenhantering
Kommunen har en VA-policy som antogs av kommunfullmäktige januari 2016.
I den beskrivs principer för dagvattenhantering. En princip är att dagvatten ska
omhändertas lokalt nära källan där det uppstår. Uppkommet dagvatten inom
villatomter inom planområdet för etapp 2 ska det delvis infiltreras i marken
och delvis fördröjas. Varje tomt ska kunna fördröja 20 millimeter. I planområdet kommer det även att finnas ett dagvattennät. Inom gatumark anläggs dagvattenledning eller kombinerade dagvatten-/dräneringssystem för att omhänderta det vägdagvattnet som inte kan infiltreras lokalt. Där det inte är lämpligt
med infiltration av dagvatten från villatomter leds dagvattnet till dagvattenledningar.
I den centrala delen av planområdet finns i dagsläget en lågpunkt som har stående vatten. Vid genomförandet av detaljplanen behöver denna punkt fyllas
för att skapa en markhöjd så att ytvattnet kan ledas vidare. För att leda ut dagvattnet har släpp planerats in mellan villatomterna. Släppen fungerar som vattengator. Dagvattnet leds därefter till fördröjningsdammen som är planerad i
planområdet för etapp 1 och vidare i svackdike längs med del av Dunövägen
mot planerat södra Ramsö dämme.
Värmesystem, el och tele
I den sydöstra delen av planområdet har ett E-område lagts till. Där finns utrymme för en teknisk anläggning för energi och fjärrvärme. Kalmar Energi
planerar att dra fjärrvärme till området i samband med att etapp 2 byggs ut. El
och tele planeras också att byggas ut i takt med etapp 2.
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Avfallshantering
Avfallshantering ordnas inom varje tomt. Den nordligaste fastigheten med
möjlighet till parhus föreslås ställa sina sopkärl på markerad plats i detaljplan
fram till att vägen som leder norrut genom planområdet för etapp 3 byggs ut.

Behov av åtgärd mot störning och risk
Buller
Enligt bullerförordningen (2015:216) bör buller från spårtrafik och vägar inte
överskrida 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och 50
dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid en uteplats om
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
En översiktlig beräkning har tagits fram i samband med detaljplanearbetet med
etapp 2. Den visar på en trafikmängd på cirka 150 motorfordon/dygn som
färdas i nordlig riktning från torget och förbi flerbostadshusen. På huvudgatan
med trafik till bostadsområdet beräknas det passera cirka 300 motorfordon/dygn. Se bild på nästa sida. Motorfordonens hastighet ska ske i gångfart.
Boverket och SKL har tillsammans tagit fram en modell för bedömning av
ekvivalenta bullernivåer vid 1-5 våningsbostäder. Modellen utgår från trafikmängd, skyltad hastighet samt avstånd från vägmitt. I planförslaget passerar det
på den mest trafikerade gatan 300 motorfordon, hastigheten gångfart och avståndet till vägmitt är cirka 10 meter. Modellen som Boverket och SKL har
tagit fram börjar på trafikmängden 1220 motorfordon/dygn, hastigheten 40
km/h och 10 meter till vägmitt. Det resulterar i 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå
vid fasad. En halvering av trafikmängden ger en bullerdämpning på cirka 3 dB
(A). Med en trafikmängd på 300 motorfordon/dygn skulle det innebära en
ekvivalent ljudnivå på 49 dB(A). Men eftersom hastigheten är betydligt lägre än
40 km/h innebär att den ekvivalenta ljudnivån vid fasaderna är lägre än 49
dB(A). De låga trafikmängderna i kombination med en hastighet som ska ske i
gångfart och avståndet till vägmitt bedöms den ekvivalenta ljudnivån vara betydligt lägre än 60 dB(A) vid byggnadernas fasad. Kommunen bedömer att det
inte finns någon risk för att maxvärdena 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och
70dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till byggnader överstigs
eftersom det kommer att gå ytterst lite tung trafik i planområdet.
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Bilden visar beräknade trafikflöden på de huvudgator som leder trafik in och ut från planområdet där den största trafikmängden mest troligtvis mest kommer att koncentreras.

Översvämning
Delar av de befintliga fastigheterna inom planområdet ligger under +2,8 meter
över havsnivån. Det innebär att dessa delar är utsatta för en ökad risk för översvämning. Därav föreslås att inom B-områden får ej bygglov ges för ny-, omeller tillbyggnader av huvudbyggnader samt komplementbyggnader som avses
inredas som bostad med lägre golvnivå än +2,8 meter över nollplanet(RH2000). Delar av byggnaden som placeras lägre än +2,8 meter ska tåla
vatten till följd av stigande havsnivåer (4 kap. 16§ 1t 1 p. PBL).

Beskrivning av planbestämmelser
Allmän platsmark
På allmän platsmark föreslås användningarna gata, park, natur och torg.
•

I planområdet finns ett flertal områden som föreslås som park. Tanken
med dessa områden är att de ska skötas så att invånare kan nyttja
ytorna som passager. Parkområdena som går mellan den planerade bebyggelsen i den centrala delen av planområdet är även tänkta att fungera som ledningsgator. Där ledningar grävs ner och avrinning av ytvatten kan ske. Parkområdet i västra delen av planområdet är tänkt att
fungera som en grönyta som invånare kan använda som mötesplats. Se
karta på nästa sida.
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•

Mellan de föreslagna bostäderna direkt norr om de befintliga fastigheterna föreslås användningen natur. Tanken bakom släppen är att de ska
fungera som passager så att invånare och besökare får en omedelbar
närhet till natur och rekreation. Naturen bedömdes i tidigt skede av detaljplanearbetet som en av områdets största kvaliteter. Området som
omger den föreslagna bostadsbebyggelsen föreslås också regleras med
användningen natur. Tanken med dessa områden är att naturen ska
finnas kvar i sin naturliga form eftersom det har stora kvaliteter för
närområdet. Dessa områden ska även i fortsättningen användas för rekreation.

•

Den nordvästra delen av planområdet föreslås användas som torg.
Platsen ska fungera som en mötesplats och korsningspunkt där olika
trafikslag möts på fotgängarna villkor. Den södra delen av torgområdet
ska endast användas av fotgängare och cyklister. Denna del ligger strategiskt i söderläge med fastigheter i ryggen, vilket skapar goda förutsättningar för att skapa ett offentligt rum som inbjuder invånarna och
besökarna till att stanna till.

•

I östra delen av planområdet finns ett stenröse markerat på plankartan.
Se karta på nästa sida. Stenröset utgör en viktig målpunkt och kvalitet i
planförslaget och ska behållas vid utvecklingen av planområdet.

•

Längs med Dunövägen på markerat område på plankartan finns flera
ekar som är bevarandevärda. Planbestämmelsen träd innebär att ekar
längs med den markerade vägsträckningen på del av Dunövägen inte
får fällas. Se karta på nästa sida.

•

Söder om befintliga fastigheter och Dunövägen föreslås ett öppet avvattningsstråk för dagvatten. Se mer under Dagvatten under Planförslag.

•

Inom planområdet finns ett flertal stenmurar som vid tidigt skede bedömdes som värdefulla för området. Samtliga stenmurar inom planområdet ska bevaras. På stenmurens sträckning i västra delen av planområdet kan håltagning behöva göras för att cykelvägen längs Dunövägen
ska kunna genomföras.
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Mötesplats och korsningspunkt där trafikslag möts på
fotgängares villkor

Passage/ledningsgata

Passage

Stenröse som utgör målpunkt

Ekar längs med gamla Dunövägen får inte fällas
Öppet avrinningsstråk av dagvatten

Kvartersmark
På kvartersmark föreslås användningen bostäder och teknisk anläggning. För
att skapa en socialt hållbar stadsdel ska det i området finns en variation av olika
boendeformer i form av fristående villor, parhus, radhus och stadsradhus.
•

För att säkra att området bebyggs i en skala som skapar goda förutsättningar för en god boendemiljö föreslås byggnadshöjd, takvinkel samt
exploateringsgrad regleras enligt detaljplan. Tomterna i planområdets
nordvästra hörn möjliggör för stadsmässiga radhus i tre respektive två
våningsplan och inredningsbar vind. Tomternas geografiska läge har en
strategisk placering intill torget som har en koppling till de centrala delarna sett utifrån hela området för Södra staden. Tanken med första våninge är att den ska fungera som bokaler, det vill säga att den kan användas både för bostäder och centrumverksamheter beroende på efterfrågan. Småhusen inom planområdet har en lägre byggnadshöjd som
möjliggör för cirka två våningar. Exploateringsgraden för tomterna
med småhusen är reglerade så att huvudbyggnaden ska vara dominerande i volym framför uthus och garage. Nockhöjden på samtliga uthus
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och garage inom planområdet föreslås regleras till max 4,5 meter av
samma skäl.
•

På de tomter som angränsar till naturmark föreslås en lättnad vad det
gäller placering av komplementbyggnader och de som avses i PBL 9:4
punkt 2 och 3. För att skapa möjligheter för de boende att skapa en
trevlig och inramad trädgård får komplementbyggnader och de som avses i PBL 9:4 punkt 2 och 3.placeras i tomtgräns mot natur eller annan
fastighet.

•

Detaljplanens förslag av byggnaders placering och utformning har
gjorts i syfte att skapa en boendemiljö med gaturum som uppmuntrar
till möten och en upplevd trygg boendemiljö. Samtliga tomter föreslås
därav regleras så att huvudbyggnad placeras parallellt med gata, max 6
meter från gata och att huvudentré ska placeras mot gata eller torg. Det
skapar gaturum med en tydlig inramning och koncentrerar rörelser
närmare gaturummet. Garage föreslås placeras minst 6 meter från gata
för att göra det möjligt att parkera framför sitt garage på sin egen fastighet. På tomterna i planområdets nordvästra hörn där det möjliggörs
för flerbostadshus finns möjlighet att bygga garage som angränsar till
gata. Tanken bakom placeringen av huvudbyggnaden och garage är att
skapa en tydlig inramning både mot gaturummet i öst och i väst.

•

För att säkra allmänhetens tillgång till natur och rekreation inom planområdet föreslås att staket, häck eller liknande avgränsning ska anordnas i tomtgräns som angränsar till natur och park. Regleringen bör
uppmärksammas och påminnas vid ansökan av bygglov.

•

Som nämndes under planbestämmelser på allmän platsmark bedöms
flera ekar längs med del av Dunövägen som ansluter de redan befintliga
fastigheterna som bevarandevärda. De ekar som ligger på kvartersmark
i anslutning till gamla Dunövägen är också bevarandevärda och skyddas
mot fällning enligt detaljplan.

•

Exploateringsgraden föreslås regleras för befintlig bebyggelse. Exploateringsgraden som föreslås är densamma som för de tillkommande
småhusen inom planområdet. De befintliga huvudbyggnaderna som
står där idag är relativt små. För samtliga befintliga fastigheter innebär
det att de får en större byggrätt och möjlighet till att bygga en större
huvudbyggnad och uthus.

•

Delar av de befintliga fastigheterna inom planområdet ligger under
+2,8 meter över havsnivån. Det innebär att dessa delar är utsatta för en
ökad risk för översvämning. Därav föreslås att inom B-områden får ej
bygglov ges för ny-, om- eller tillbyggnader av huvudbyggnader samt
komplementbyggnader som avses inredas som bostad med lägre golvnivå än +2,8 meter över nollplanet(RH2000). Delar av byggnaden som
placeras lägre än +2,8 meter ska tåla vatten till följd av stigande havsnivåer (4 kap. 16§ 1t 1 p. PBL).

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning

35(48)

Datum

Ärendebeteckning

2017-06-14

2016-5323

Stadsmässiga radhus i tre våningar, med
bokaler på första våningen. Huvudentré
ska placeras mot torg.

Staket eller häck ska ordnas för att säkra
allmänhetens tillgång till naturen.
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Genomförande och konsekvenser
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i
enlighet med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under
genomförandetiden 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.
Etapputbyggnad
Etapp 1 för Södra staden är antagen i december 2016. Vid skrivande stund är
den överklagad till mark- och miljööverdomstolen. En tredje etapp av Södra
staden planeras, men har ännu inte lagts in i kommunens prioriteringslista för
Samhällsbyggnadskontorets detaljplaneläggning. Det finns ingen uttalad utformning av hur ytterligare etapper ska avgränsas. Aktuellt detaljplanområde
kommer sannolikt att delas in olika byggnadsetapper i det kommande utbyggnadsarbetet, eftersom planområdet är så pass stort.
Avtal eller andra överenskommelser
Detaljplanen innebär att samfälligheten Rinkaby S:3, som utgör en del av
Dunövägen, upphävs och kommunen tar över väghållningsansvaret. Det regleras i ett avtal mellan kommunen och samfällighetsföreningen.

Fastighetsrättsliga frågor
Allmänt
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet. Förändringarna framgår av tabell och karta på nästa sida. Arealuppgifter för respektive område kan avläsas i särskild tabell.
Fastighetsregleringarna genomförs i första hand med överenskommelse om
fastighetsreglering mellan fastighetsägarna som grund. Detsamma gäller inrättande av gemensamhetsanläggningar. Ansökan om lantmäteriförrättning görs
hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.
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Fastighetsbildning, anläggningsåtgärd och rättigheter
Detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser per fastighet framgår av tabell
och karta nedan. De arealuppgifter som anges är enbart grafiskt tolkade och
kan senare komma att justeras.

Plantolkningskarta.
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Fastighetsbildning, anläggningsåtgärd och rättigheter

Fastighet, gemensamhetsanläggning,
mark-samfällighet
Hossmo 1:51

Hossmo 1:53

Rinkaby 6:46

Rinkaby 8:2

Rinkaby 9:3

Rinkaby 12:4
Rinkaby 13:17
Rinkaby 14:3

Rinkaby 15:9

Rinkaby 15:10

Rinkaby 15:11
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Konsekvenser

Fastighetsbildning
Till Hossmo 1:51 ska figur 22 överföras genom fastighets-reglering från Hossmo 1:53.
Fastighetsbildning
Från Hossmo 1:53 ska figur 25 överföras genom fastighets-reglering till Rinkaby 15:11.
Från Hossmo 1:53 ska figur 22 överföras genom fastighets-reglering till Rinkaby 1:51.
Fastighetsbildning
Till Rinkaby 6:46 ska figur 5, 6, 7 och 8 överföras
genom fastighetsreglering från Rinkaby 15:11.
Från Rinkaby 6:46 ska fastigheter avstyckas för bostads-ändamål, figurerna 1-8.
Fastighetsbildning
Från Rinkaby 8:2 ska figur 26 och 29 överföras genom fastig-hetsreglering till Rinkaby 15:11.
Fastighetsbildning
Från Rinkaby 9:3 ska figur 30 överföras genom fastighets-reglering till Rinkaby 15:11.
Fastighetsbildning
Fastighetens gränser behöver inte ändras.
Fastighetsbildning
Fastighetens gränser behöver inte ändras.
Fastighetsbildning
Från Rinkaby 14:3 ska figur 27 och 28 överföras genom fastig-hetsreglering till Rinkaby 15:11.
Fastighetsbildning
Till Rinkaby 15:9 ska figur 21 överföras genom fastighets-reglering från Rinkaby 15:11.
Fastighetsbildning
Till Rinkaby 15:10 ska figur 31 överföras genom fastighets-reglering från Rinkaby 15:11.
Fastighetsbildning
Från Rinkaby 15:11 ska figur 21 överföras genom
fastighets-reglering till Rinkaby 15:9.
Till Rinkaby 15:11 ska figur 24 överföras genom fastighets-reglering från Rinkaby s:3.
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Till Rinkaby 15:11 ska figur 25 överföras genom fastighets-reglering från Rinkaby 1:53.
Till Rinkaby 15:11 ska figur 27 och 28 överföras genom fastighetsreglering från Rinkaby 14:3.
Från Rinkaby 15:11 ska figur 20 överföras genom
fastighets-reglering till Rinkaby 15:12.
Från Rinkaby 15:11 ska figur 31 överföras genom
fastighets-reglering till Rinkaby 15:10.
Från Rinkaby 15:11 ska fastigheter avstyckas för bostads-ändamål, figur 9-19.
Rättigheter
Område E (teknisk anläggning), figur 23 kan upplåtas
med ledningsrätt eller avstyckas som egen fastighet.
Fastighetsbildning
Till Rinkaby 15:12 ska figur 20 överföras genom fastighets-reglering från Rinkaby 15:11.
Fastighetsbildning
Från Rinkaby s:3 ska figur 24 överföras genom fastighets-reglering till Rinkaby 15:11.
Anläggningsförrättning
Kommunen är huvudman för allmän plats och får
därför ansvaret för vägar och andra allmänna platser
inom plan-området när planen blir gällande. Omprövning av Dunö ga:1 ska därför göras, så att den
del av Dunö ga:1 som ligger inom planområdet inte
längre ska ingå i gemensamhetsan-läggningen. Detta
görs i en lantmäteriförrättning. Kostna-den för förrättningen ska betalas av Kalmar kommun. An-sökan
om omprövning av Dunö ga:1 görs hos lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.

Fastighetsbildning
Fastighetsregleringarna genomförs i första hand genom överenskommelse mellan fastighetsägarna. Fastighetsreglering berörande Hossmo 1:53, Rinkaby 6:46,
8:2, 9:3, 14:3, 15:9, 15:10, 15:11, 15:12 och s:3 samt avstyckning från Rinkaby
6:46 och 15:11 söks och bekostas av Kalmar kommun. Eventuell avstyckning
av E-område bekostas av ledningshavaren. Ansökan om fastighetsbildning görs
hos lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.
Rättigheter
Områden för tekniska anläggningar (E-område på plankartan) kan säkerställas
med ledningsrätt. Se även under fastighetsbildning. Ansökan om ledningsrätt
görs och bekostas av ledningshavaren.
Gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggningen Dunö ga:1, se Dunö ga:1, ovan.
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Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Till detaljplanearbetet med etapp 1 togs det fram en bullerutredning, dagvattenutredning, trafikutredning och en kulturhistorisk utredning som även har
använts som underlag till detaljplanen för etapp 2. Till etapp 2 har ett översiktligt geotekniskt PM tagits fram. En detaljerad geoteknisk undersökning ska
utföras när planerade byggnaders läge och laster är kända.

Ekonomiska frågor
Samtliga nedan redovisade inkomster och utgifter är angivna i 2017 års prisnivå
exklusive moms.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Intäkter
Kommunens exploateringsbudget får intäkter vid försäljning av byggrätter
inom området.
Kostnader
Kommunens investeringsbudget får kostnader för gång- och cykelväg längs
Dunövägen.
Kommunens exploateringsbudget får kostnader för:
•

Framtagande av detaljplan med tillhörande utredningar (geoteknik, projektering m m)

•

Utbyggnad av allmän platsmark

•

Kostnader för markanvisning

•

Kostnad för Lantmäteriförrättning

•

Inlösen av mark/markförvärv

Kommunens kostnader i exploateringsbudgeten för genomförandet av detaljplanen bedöms motsvara de intäkter som markförsäljning i området kommer
att generera.
För i planförslaget redovisade allmänna platser uppstår drifts- och skötselkostnader framöver.
Ekonomiska konsekvenser för ledningsdragare
Kalmar Vatten AB får kostnader för anläggande och drift av allmänna vattenoch avloppsledningar samt allmänna dagvattenanläggningar. Kalmar Vatten AB
får även kostnader för anläggande av pumphus. Kalmar Vatten AB får intäkter
för anslutningsavgifter.
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Kalmar Energi Värme AB får kostnader för anläggande och utbyggnad av
fjärrvärmenätet samt intäkter för anslutningsavgifter.
E-on AB får kostnader för utbyggnad av elnätet och transformatorstation samt
intäkter för anslutningsavgifter.

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare
Kostnader
För de befintliga fastigheterna i planområdet innebär det utökade verksamhetområdet för vatten och avlopp och anslutning till detta en relativt hög kostnad.
Intäkter
Planförslaget möjliggör större byggrätter för samtliga befintliga fastigheter
inom planområdet. Planförslaget skapar dessutom en närhet till social service
såsom skola, bibliotek, idrottsanläggning, affärer, natur- och rekreationsmöjligheter. De utökade byggrätterna och närheten till social service har i flera tidigare fall lett till en värdeökning av de befintliga fastigheterna. Så skulle även
fallet kunna bli i Södra staden. Den planerade anslutningen till vatten och avlopp skulle även kunna tänkas leda till en värdeökning av befintliga fastigheter i
Södra staden.
Inlösen
Privat mark som i detaljplanen föreslås bli allmän platsmark innebär en intäkt
för den privata fastighetsägaren.
Planavgift
Plankostnaden regleras i ett särskilt avtal och utgår därför inte vid bygglov.

Konsekvenser av planens genomförande
Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt PBL 5:18 ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om ”detaljplanen medger en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar
som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med
mark och vatten och andra resurser. Miljökonsekvensbeskrivningen skall möjliggöra en samlad bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets eller
åtgärds inverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och
andra resurser”. För att avgöra om en miljökonsekvensbeskrivning behöver
upprättas görs en behovsbedömning med syfte att ta reda på om en betydande
miljöpåverkan uppstår till följd av detaljplanen.
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Behovsbedömning
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Södra staden togs fram i samband
med arbetet med den fördjupade översiktsplanen. I detaljplanskedet har kommunen dock gjort en behovsbedömning och i den bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte är nödvändig. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen.
Mark- och vattenförhållanden
De centrala delarna av planområdet föreslås fyllas upp något för att skapa en
lutning så att dagvatten kan ledas bort från lågpunkten som ligger just där. Det
innebär att de naturliga nivåskillnaderna kommer att förändras. Dock bedöms
förändringen inte påverka upplevelsen av platsen negativt eftersom platsens
användning kommer att skifta från att vara öppen åkermark och blandskog till
att bli ett bostadsområde. De förändrade marknivåerna kommer inte att vara
påtagliga när området bebyggs. Genom att fylla upp den centrala delen av
planområdet något har markförhållandena vid stenmurarna kunnat bevaras. Att
bevara stenmurarna har varit en utgångspunkt i arbetet med planförslagen för
Södra staden etapp 1 och 2.
De delar som ligger lågt på östra sidan av Dunövägen kommer eventuellt också
behöva fyllas upp något för att gång- och cykelvägen ska kunna genomföras.
Det innebär att markförhållandena i dessa delar kommer att förändras. Dock
bedöms förändringarna inte påverka upplevelsen av platsen negativt eftersom
det redan ligger en bilväg (Dunövägen) där som är upphöjd. Vid projekteringen
av gång- och cykelvägen har hänsyn tagits till befintliga träd och stenmurar
som angränsar till vägen.
Natur och kultur
Som följd av utbyggnaden av etapp 2 kommer landskapsbilden att förändras till
viss del. Området kommer att gå från att vara öppen åkermark och blandskog
till att bli ett bostadsområde. Dock har stor hänsyn tagits till platsens naturliga
förutsättningar. Planförslagets utgångpunkt har varit att bevara och framhålla
de natur- och kulturvärden som finns inom planområdet. Det har gjort att
många natur- och kulturvärden kan bevaras vid utbyggnaden av etapp 2. Förhoppningen är att det ska leda till en god boendemiljö för både framtida och
befintliga invånare. Närheten till natur och rekreation utgör dessutom en förutsättning för en hälsosam livsstil. Kulturvärden i form av stenmurar, stenupplaget och gränsmärke symboliserar platsens historia och utgör en del av platsens
identitet. Det kan därmed tänkas utgöra en kvalitet för de boende och besökare
i området.
Bebyggelse
För de befintliga fastigheterna blir konsekvenserna av planförslaget större
byggrätter, fler grannar och en ökad närhet till social service så som skola,
bibliotek, idrottsanläggning, affärer, natur och rekreation.
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Den föreslagna tillkommande bebyggelsen planeras norr om de befintliga fastigheterna som utgör byggnadernas baksidor. Mellan den tillkommande bebyggelsen och de befintliga fastigheterna finns ett naturområde. Naturområdet
skapar en buffert och mjuk övergång mellan de befintliga fastigheterna och de
tillkommande. Landskapet som de befintliga fastigheterna har framsidan mot
kommer inte att förändras av planförslaget. Det öppna åkerlandskapet kommer
att vara detsamma och det finns inga planer eller intentioner på att bebygga
området i framtiden.
Tillgänglighet och infrastruktur
Planförslaget innebär att planområdet blir mer tillgängligt, framförallt för gående och cyklister. Bebyggelse- och gatustrukturen i planförslaget är småskaligt
med korta gator och passager som uppmuntrar till rörelse i området. Det ska
vara enkelt att ta sig överallt till fots och cykel. Det finns möjlighet till bilparkering på vardera tomt. Utformningen av gaturummen, placeringen av bebyggelse
och gatornas korta sträckningar kommer förhoppningsvis leda till att motorfordonen håller en låg hastighet och att gaturummet upplevs tryggt för alla.
Planförslaget kommer innebära ett ökat underlag för kollektivtrafik i Rinkabyholm.
Service
Planförslaget möjliggör för bostäder med närhet till service såsom dagligvaruhandel, skola, idrottsplats med mera som ingår i Södra staden etapp 1. Det
innebär att det blir enkelt att ta sig till den dagliga servicen till fots eller gående.
Det finns dessutom goda kollektivtrafikförbindelser och cykelförbindelser med
Kalmar centrum. En stadsdel som inte bygger på att ta sig fram med bil är
hållbart ur både ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Det skapar
förutsättningar för en hållbar stadsdel och en hållbar livsstil för de boende i
området.

Teknisk försörjning
I samband med utbyggnaden av Södra Staden kommer Kalmar Vatten att utvidga sitt verksamhetsområde. Det innebär att den befintliga bebyggelsen inom
och nära planområdet kommer att anslutas till Kalmar Vattens ledningssystem.
Det innebär en anslutningskostnad för de befintliga fastigheterna. Det innebär
också att området blir mer ekologiskt hållbart eftersom dag- och spillvattnet
kommer att renas innan det släpps ut i Östersjön. Det är positivt ur miljösynpunkt.
Genomförandet av planförslaget kommer att innebära större hårdgjorda ytor
jämfört med idag. Det innebär även förändringar av marknivåer och hur och
var dagvattnet flödar och samlas upp. Stor hänsyn har tagits till markens förhållanden och hur dagvatten flödas och samlas upp naturligt i planområdet.
För att kunna bebygga planområdet föreslås markhöjden regleras så att dag-
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vattnet leds vidare till en plats som bättre kommer att klara av ansamling av
större vattenansamlingar. Stor hänsyn har även tagits till att bevara natur i så
stor grad det är möjligt. Det innebär att det finns relativt stora ytor för dagvatten att infiltreras. Det är en hållbar lösning utifrån ett ekologiskt perspektiv
eftersom det skapas ett hållbart kretslopp som är anpassat för att klara av de
naturliga variationerna och eventuella framtida förändringar av klimatet.
Störning och risk
Vissa delar av de befintliga fastigheterna inom planområdet ligger under +2,8
meter över nollplan (RH2000). Det innebär att dessa delar är utsatt för risk för
översvämning. Detaljplanen reglerar att ny- eller tillbyggnad ska utformas så att
vatten till följd av stigande havsnivåer upp till nivån +2,8 meter normalvattenstånd (RH2000) inte påverkar de delar av konstruktionen som inte tål vatten.
Byggnadens konstruktion ska under denna nivå vara vattenbeständig och uppfylla de egenskapskrav så att byggnadens avsedda funktion kan bibehållas (4
kap. 12§ 1samt 4 kap 16§ PBL).
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Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut
I detaljplanen ingår inga fornminnen eller byggnadsminnen. Planområdet innefattar inte strandskyddat område.
Riksintressen
Planområdet omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Detaljplanens
avgränsning ryms inom den yta som tidigare har pekats ut som utvecklingsområde för bebyggelse i en fördjupad översiktsplan. Av det kustområde som pekas ut i riksintresset omfattar detta planområde inga av de mest värdefulla delarna. Planförslaget tar stor hänsyn till platsens naturliga förutsättningar och att
ett rörligt friluftsliv ska kunna upprätthållas.
Den södra delen av planområdet omfattas av riksintresse för naturvård. Den
föreslagna utvecklingen som berör riksintresset bedöms inte påverka det avsevärt. Planförslaget har arbetats fram med stor hänsyn till platsens naturliga förutsättningar och natur- och kulturvärden ska kunna bevaras.
Miljökvalitetsnormer
Regeringen har fastställt riktlinjer för utomhusluft, omgivningsbuller (ej aktuellt
i Kalmar) och vatten, dessa normer är huvudsakligen baserade på krav i EUdirektiv 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 20032004 vilka sammanställts av Kalmar läns luftvårdsförbund. MKN överskreds
inte för något utsläpp. Dock överskreds de nationella miljömålen för exempelvis bensen.
Ytvatten
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen är att
alla vattenförekomster ska uppnå god status 2027. Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och
grundvatten.
Dagvattnet från aktuellt planområde berör kustvattenförekomsten Västra sjön
(SE 563825-161810), vilken i förslaget för perioden 2016-2021 föreslås fortsatt
klassning med måttlig ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver). Miljöproblemet bedöms vara övergödning och miljögifter.
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Avrinnande vatten från området i form av ytvatten från planområdet till ytvattenrecipienten bedöms i nuläget vara mycket begränsad. Merparten av nederbörden över planområdet infiltreras i marken. I och med att stora delar av
planområdet hårdgörs, och avrinningen ökar, kommer också belastningen av
föroreningar till ytvattenrecipienten att öka om inga åtgärder görs.
Se mer under Dagvatten på sidorna 29-31.

Grundvatten
Grundvattnet på platsen tillhör Kalmarkustens sandstensformation (SE 628995153160). Vattenförekomsten har klassats som grundvatten med god kvalitativ
och god kemisk status.
I samband med ny exploatering med hårdgjorda ytor och dränering så kan
detta lokalt medföra viss grundvattensänkning. Där så är möjligt kommer vattnet att infiltreras lokalt
Planförslaget bedöms i övrigt inte ha någon påverkan på grundvattenförekomsten.

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

Fördjupad översiktsplan
En fördjupad översiktsplan för Södra staden har tagits fram och antogs av
kommunfullmäktige i februari 2015. FÖP-en (den fördjupade översiktsplanen)
pekar ut utbyggnadsområden från Dörbylund i nordost till områden i sydvästra
Rinkabyholm. Totalt uppgår ytan till en storlek av dryga 60 hektar. I FÖP-en
görs bedömningen att den totala utbyggnadsytan bör generera cirka 900 bostäder varav ungefär hälften förväntas bli lägenheter i flerfamiljshus och hälften
småhus.
Den fördjupade översiktsplanen beskriver Södra stadens stora naturvärden. En
plats som är så intressant och naturvärden som är så stora att arbetet blev föremål för världens största arkitekttävling, Europan. Arkitekter under 40 år från
hela Europa deltar i tävlingen i olika konstellationer. Södra staden blev ett av
de områden man i tävlingen kunde välja att arbeta med och blev också ett av

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning

47(48)

Datum

Ärendebeteckning

2017-06-14

2016-5323

de mest populära. 49 stycken bidrag kom in till kommunen vilket var 3e flest i
Europa. Tävlingen bidrog till att skapa stort intresse för den tillkommande
utökningen av Rinkabyholm, höja förväntningarna samt bidrog till ett mer innovativt tänkande kring den framtida utvecklingen.
I FÖP-en är visionen för den framtida stadsdelen att skapa förutsättningar för
ett modernt stadsliv i skärgårdslandskap. Tre ledstjärnor pekades ut för det
vidare arbetet:
•

Utveckla samspelet mellan livsmiljö och besöksmål

•

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

•

Förstärka kopplingen mellan stad och landskap

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

Utvecklingskarta ur den fördjupade översiktsplanen. Gulmarkerade ytor visar rekommenderade ytor för bebyggelse.

Program
I samband med utgångpunkten att E22 skulle dras om togs det fram ett planprogram för utbyggnaden av Rinkabyholm (år 2002). Några år senare när arbetet med omdragningen av E22 inleddes bedömdes programmet dock som inaktuellt, eftersom det inte följer intentionerna i Översiktsplanen (2013) som togs
fram senare. Istället togs en fördjupad översiktsplan fram.
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Förstudie
Det har tagits fram en förstudie för Södra staden som omfattar cirka 48 hektar
markyta. Se mer under Bakgrund på sidorna 5-8.

Verksamhetsplan och budget 2017
Enligt Kalmar kommuns verksamhetsplan och budget för 2017 har det bland
annat antagits ett övergripande mål om att planera för 2500 bostäder, varav
300 småhus, fram till och med år 2018. Målet innefattar även att bebyggelsen
ska vara blandad och att värna om hyresrätten och prioritera aktörer som satsar
på denna boendeform. Planförslaget är i linje med Kalmar kommuns mål för
bostadsbyggandet år 2017.

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. I planförslaget föreslås bestämmelse som reglerar konstruktionsnivå istället för lägsta färdiga golvhöjd med
samma syfte men utifrån Boverkets nya råd. För att ta höjd för framtida klimatförändringar reglerar planen att ”Byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till en nivå +2,8 m över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion”.

Gällande detaljplaner
Planområdet är inte planlagt tidigare.

