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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
Fredriksskans är en halvö i Malmfjärden norr om Kvarnholmen i Kalmars
stadskärna. Området domineras av fotbollsplaner, med en huvudarena (kallad
A-plan) och tre träningsplaner (kallade B- och C-plan och en konstgräsplan).
Stora delar av Fredriksskansområdet har under lång tid varit inhägnat och
främst använts för idrott av föreningar och skolor.
År 2011 byggdes en ny fotbollsarena med tillhörande träningsplaner intill
Hansa City i västra delen av Kalmar. Detta öppnade nya möjligheter för att
förändra Fredriksskansområdet. Ett politiskt uppdrag gavs om att utreda förutsättningarna för att pröva möjligheten för delar av Linnéuniversitetet, idrott,
rekreation och bostäder på Fredriksskans. Under arbetet med planprogram för
området ändrades planerna för universitetet och istället prövades plats för etablering av det i Ölandshamnen, söder om Kvarnholmen. På våren 2012 färdigställdes planprogrammet för Fredrikskans och planarbetet har sedan dess utgått
från dessa förändrade förutsättningar. Flera scenarier och utformningar har
studerats i planarbetet och inriktningen har varit att Fredriksskans ska utvecklas för idrott, rekreation och bostadsbebyggelse och att A-plan ska fortsätta att
användas som arena för evenemang och idrott. Nyréns Arkitektkontor AB har
bidragit i analysarbetet och med förslag till gestaltning av ny bebyggelsestruktur
för området. Sweco har medverkat i arbetet med bland annat förprojektering.
Aktuellt planområde omfattar nu enbart del av södra Fredriksskans.

Syftet med detaljplanen
Detaljplanens syfte är att Fredriksskans ska bli mer tillgängligt och inbjudande för allmänheten samtidigt som ny bebyggelse kan uppföras i
området. Planen ska därför möjliggöra:


ny bebyggelse, huvudsakligen bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningar. I angränsning till läktaren möjliggörs idrott
och förskola utöver bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsen ska
ha hög kvalitet i gestaltning och arkitektur och utformas utifrån respekt
för befästningsstaden Kvarnholmen och förstärka upplevelsen av den.



ökad tillgänglighet till parkstråk längs Malmfjärden. Parken ska bidra till
rekreativ och aktiverande miljö i stadskärnan och utgöra en viktig del i
ett övergripande sammanhängande rekreationsstråk kring Malmfjärdens vattenrum. Längs vattnet skapas gångstråk och brygganläggningar.
Parkområdet ska även innehålla ytor för skolidrott och spontanidrott.



att Fredriksskansgatan ska behålla sin karaktär av paradgata med allé
och tydliga entréer till Fredriksskans bebyggelseområden och park.
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Plandata
Aktuellt område ligger på Malmen alldeles norr om Kvarnholmen. Totalt är
planområdet ca 2,5 hektar stort varav 0,2 hektar vattenområde och all mark ägs
av Kalmar kommun. Planområdet har avgränsats till de delar som behöver
ändras för att genomföra ny exploatering samt för de tekniska anläggningar
som planens genomförande förutsätter. Planområdet omfattar därmed främst
del av södra Fredriksskans samt del av Fredriksskansgatan och ett separat litet
planområde om 5x5 kvm för transformatorstation invid den norra porten till
Fredriksskans arena.

Planområdet omfattar främst del av södra Fredriksskans. I samband med
planprogram och inledande planarbete har ett större område analyserats.
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Handlingar
Planhandlingarna består av:


Plankarta med bestämmelser



Planbeskrivning



Illustrationsplan



Miljökonsekvensbeskrivning



Gestaltningsprogram



Grundkarta



Fastighetsförteckning



Granskningsutlåtande

Till planen finns också följande underlag:


Kulturhistorisk utredning, 2011



Planprogram, antaget i KF 2013-06-17



Behovsbedömning, 2013



Bullerutredning, 2014-08-22. Kompletterande PM, 2015-11-05



Dagvattenutredning, 2014-05-06. Reviderad 2016-02-23



Mark- och geotekniska utredningar, 2010 – 2015



Samrådsredogörelse, 2016-04-21

Planförfarande och tidsplan
Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner som påbörjas efter 1 januari
2015. Detaljplanen för Fredriksskans bedöms bland annat vara av betydande
intresse för allmänheten och ska därför drivas enligt s k utökat förfarande.
Plankartan är utformad enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, 2015-01-02.

Planen preliminära tidsplan:


Granskning – 2:a kvartalet 2016



Godkännande i samhällsbyggnadsnämnden – 4:e kvartalet 2016



Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 4:e kvartalet 2016



Tidigast laga kraft/byggstart – 1:a kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inkomna synpunkter under remisskeden inte föranleder omfattande revideringsarbete.
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Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut och dokument
Riksintresse kulturmiljövård
Planområdet angränsar till riksintresse för kulturmiljövård, ”Kalmar län K48”.
År 2008 togs en fördjupad riksintressebeskrivning fram (av Barup & Edström
arkitektkontor på uppdrag av Kalmar kommun m fl.), då även Fredriksskansområdet ingick i riksintresseområdet. Enligt den fördjupningen finns flera
aspekter som är särskilt viktiga att beakta i Malmfjärdsområdet:
- Funktion som rekreationsområde, rumslig öppenhet, vattenkontakt och
ökad tillgänglighet önskvärd
- Trädridåer, Rävspelet
- Stagneliusskolan som landmärke
- Vyer över fjärden, i synnerhet från Ängö mot Kvarnholmen och dess
landmärken: domkyrkan, vattentornet och ångkvarnen
- Ny bebyggelse bör få ”campuskaraktär”
Bedömningen är att planförslaget inte skadar riksintresset eller upplevelsen av
det, läs mer under Förutsättningar och planförslag, rubriken Kulturmiljö.
Fornminne
Inom planområdet finns del av den gamla skansen (försvarsanläggningen) som
är klassad som fornminne (RAÄ 93). Läs mer om anläggningen i avsnittet Förutsättningar och planförslag under rubriken Kulturmiljö.
Strandskydd
I Fredriksskansområdet gäller strandskydd 100 meter på land och i vatten.
Strandskyddets syfte är att bevara allmänhetens friluftsliv och att bevara landoch vattenområden för att de är biologiskt värdefulla. Strandskyddet prövas
enligt miljöbalken 7 kap. 18 § c. Vid upphävande av strandskydd krävs enligt
lag (7 kap. 18 f §) en ”fri passage” för allmänheten och för att säkerställa goda
livsvillkor för djur- och växtliv och enligt proposition (prop. 2008/09:119)
”inte vara smalare än några tiotals meter”.
Planerna för Fredriksskansområdets utveckling strider inte mot strandskyddets
grundsyften. Det finns definierade skäl till varför strandskyddet ska kunna
upphävas i ett område enligt MB 7 kap. 18 c-d §§. Inom Fredriksskans är det
huvudsakliga skälet till upphävande av strandskydd att området är ianspråktaget som en anlagd yta för ett speciellt ändamål. Bygglov finns för samtliga fotbollsplaner inom området. Området har således ”redan tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”. För anläggningen inom vattenområdet hänvisas till det särskilda skälet att ”det är en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte
tillgodoses utanför området” samt att anläggningen är ett angeläget allmänt
intresse.
Bedömningen är att planförslaget i stort förbättrar allmänhetens tillgänglighet
till området, att planlagd allmän platsmark är tillräcklig som ”fri passage” längs
vattenområdet och att strandskyddet i planområdet kan upphävas utan bety-
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dande påverkan på livsvillkor för djur- och växtliv. Föreslagna anläggningar
inom vattenområdet utformas som allmänna bryggmiljöer, permanent tillgängliga för allmänheten, varpå dessa inslag inte bedöms motverka strandskyddets
syfte. Planbestämmelse införs om att strandskydd upphävs i planområdet.
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.
I planområdet skapas byggrätter som möjliggör cirka 200-300 lägenheter och
ett visst kommersiellt utbud. I övrigt inrymmer Fredriksskansområdet även
publika målpunkter som arena, park, kommunal service och idrottsanläggning.
Detta innebär att antalet fordonsrörelser kommer att öka i stadsdelen och även
delvis i staden som konsekvens av genomförande av planen. Kommunen har
många övergripande miljö- och klimatmål som kan stimulera hållbara transporter och den ökade belastningen på luftkvaliteten som direkt konsekvens av
planförslaget bedöms vara så liten att det inte finns någon risk att MKN för
utomhusluft överskrids.
Vatten
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 2015, för Kalmarsund ska målet
uppnås 2021. Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer/kvalitetskrav som ska gälla för yt- och grundvatten. Planområdet påverkar
Kalmarsund som enligt klassning bedöms ha en måttlig ekologisk status (på
grund av övergödning och grumlighet) men en god kemisk status enligt vattendirektivet. Åtgärder krävs därmed för att förbättra kvalitén på det dagvatten
som släpps ut till Kalmarsund. Malmfjärden räknas dock inte som en vattenförekomst enligt vattendirektivets definitioner. Fjärden har högre fosforhalter än
Kalmarsund och innehåller dessutom en hel del tungmetaller och organiska
miljögifter (från bland annat båtbottenfärger). Om fjärden klassats skulle den
ha haft sämre än god status. Dagvattenutlopp, urlakande markföroreningar i
Fredriksskansområdet och dålig vattengenomströmning bedöms bidra till den
sämre vattenkvaliteten. Planförslaget innehåller lösningar och åtgärder som
syftar till att kraftigt förbättra vattenkvaliteten. Se vidare i miljökonsekvensbeskrivningen.
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Översiktliga plandokument
Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Kalmar, laga kraft 2014-11-07, innehåller bland
annat en övergripande strategi om att skapa mer stadsliv. Det finns i kapitel om
denna strategi några beskrivningar av stadsdelen Innerstaden och Fredriksskans
ingår i vad som kallas en utökad stadskärna. Kvarnholmens centrumverksamheter utvecklas i denna vision mot Västra Malmen via Sveaplan. Fredriksskans
bedöms som ett viktigt utvecklingsområde för att likt planförslaget kunna förverkliga denna vision. Fredriksskans ingår också i ett övergripande utvecklingsstråk kallat ”city till city” mellan stadskärnan och handelsetableringarna i Hansa
City i väster. I kapitlet finns flera ställningstaganden som planförslaget har ett
tydligt stöd i:
- Planera för ett hållbart perspektiv där det råder en balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och eget ägande
- Planera tät och blandad bebyggelse och innehåll (bostäder, arbetsplatser, service samt kultur- och fritidsaktiviteter) i stadskärnan
- Hitta kombinationsmöjligheter mellan handel och annat utbud i syfte
att erbjuda bredare möjligheter till aktiviteter och upplevelser.
- Göra det stadsnära vattnet mer tillgängligt och vara en aktiv del av stadens miljö.
- Utveckla projektet bryggornas och strandpromenadernas stad till att
innefatta hela staden.
Bedömningen är att planförslaget är förenligt med strategier i översiktsplanen.
Fördjupad översiktsplan
Det finns en fördjupad översiksplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum som antogs av KF 2011-12-19. I den planen beskrivs visionen “Förädla
unika Kvarnholmen” och utgångspunkten att lyfta fram och stärka dess unika
kulturarv samt det rika utbudet av gröna och blå rum i området. Övergripande
finns två strategier som planförslaget för Fredriksskans särskilt berör och har
stöd i; rekreationsstråk längs kusten samt utöka stadskärnan med mer stadsliv.
Malmfjärdens vattenrum beskrivs som avgörande för att kunna koppla de
södra och norra delarna av rekreationsstråket längs Kalmars kust. Fredriksskansområdet är en viktig del i detta som tills nu varit ett inhägnat område som
istället utestängt den bredare allmänheten. Intrycket av en stad byggd på öar
bör förstärkas enligt planen och sammanhängande gröna stråk bör etableras
och förstärkas. Vikten av att skapa rumsligt sammansatta och hållbara miljöer
med fokus på publika mötesplatser lyfts också.
Bedömningen är att planförslaget är förenligt med visioner och strategier samt
möjliggör många av de förslag som den fördjupade översiktsplanen innehåller.
Grönstrukturplan
En grönstrukturplan, antagen av KF 2010-09-29, ska utgöra underlag för planering. Fredriksskansområdet har enligt dokumentet en viktig roll i det sammanhängande grönstråket längs Kalmar stads kustlinje. Ett stråk markeras
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längs vattnet som övergripande grönstråk där utveckling är nödvändig. Rävspelet utpekas som en värdefull mindre park (”särskilt värdefull i sin helhet”) och
en broanslutning mellan Rävspelet och Östra Sjögatan nämns.
Bedömningen är att planförslaget är förenligt med de beskrivningar av värden
och möjligheter som beskrivs i grönstrukturplanen.

Program för planområdet
Program inför detaljplan för Fredriksskansområdet antogs i KF 2013-06-17.
Syftet med programmet var att presentera en analys av hur befintliga värden i
Fredriksskansområdet kan tas tillvara och utvecklas tillsammans med tillkommande bebyggelse. Några konkreta ställningstaganden finns i planprogrammets
beskrivning av värden. Planförslagets förhållningssätt till dessa värden lyfts här
fram med kommentarer i kursiverad text:
- ”Siktlinje och kontakt mellan Erik Dahlbergs väg och Malmfjärden kan
tillskapas” samt ”Planens historia som öppen och aktiv yta uppmärksammas. Utsikt från planen mot Malmfjärden kan uppnås”. Planförslaget förändrar inte A-plan som öppen yta.
-

”Fredriksskansgatan och Fredriksskansbron bör omgestaltas” samt ”Siktlinje och kontakt från Strandgatan beaktas”. Planförslaget innefattar inte Fredriksskansgatan i sin helhet eller Fredriksskansbron men redovisar i tillhörande gestaltningsprogram hur gatan kan omgestaltas inom det gaturum som finns. Restaurering av
Fredriksskansbron hanteras i separat genomförandeprojekt. Ett entrétorg kan skapas
vid korsningen mellan Fredriksskansgatan och Strandgatan med en gata österut vilket
kan ses som en förlängning av Strandgatan. Ett bryggtorg möjliggörs i vattnet i stråkets
förlängning österut som kommer att vara synlig genom den bevarade Fredriksskansporten.

-

”Önskvärt promenadstråk längs vattnet”, ”Rävspelet beaktas”, ”Möjlig ny
broförbindelse” samt ”Skillnad mellan ursprungligt och konstgjort landskap kan gestaltas, exempelvis med konstgjorda kanaler”.
Utanför planområdet utvecklas ett allmänt tillgängligt parkstråk med Rävspelet och
ytor i strandzonen samt sittbara gradänger för att lyfta fram kontakten mellan parkvattenrummet och bebyggelsen. Nya byggrätter intill Rävspelet tillåts inte vara högre än
Rävspelets träd. Möjlighet att skapa en broförbindelse i söder finns kvar att pröva i
framtida planarbete.

-

”Stagneliusskolans pampiga volym bör ges utrymme”
Planförslaget utgår från att skolbyggnaden är ett viktigt stadsbildselement som ska dominera platsen även fortsättningsvis, närmaste nya byggrätter ligger på ett avstånd på ca
40 m från skolan och tillåts inte vara högre än skolans huvudbyggnad.

-

Ett resonemang finns att Fredriksskansgatans strama karaktär som paradgata måste ”luckras upp” för att området ska kunna integreras med den
omkringliggande staden. Planförslaget ger möjlighet att förstärka paradgatan genom bestämmelser om en stram karaktär för ny bebyggelse närmast gatan.
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Bedömningen är att planförslaget är förenligt med planprogrammets riktlinjer.
Eftersom etablering av universitet inte längre är aktuellt på denna plats är föreslagen exploatering betydligt mindre i omfattning än tidigare redovisade tankar
och förslag i programmet.

Gestaltningsprogram
Ett gestaltningsprogram har tagits fram för Fredriksskansområdet i sin helhet
och utgör del av planhandlingarna. I programmet beskrivs platser och frågor i
detalj och ska ses som vägledande och samordnande i kommande projekterings- och markanvisningsarbete.

Gällande detaljplaner
Planområdet omfattas av två gällande detaljplaner (se kartbild):
- Detaljplan för områden vid Malmfjärden från 1948 (0880K-I:128,
fastställd 1948-01-25). I planen är området reglerat för idrottsändamål
runt arenan och Allmän plats, park eller plantering i övriga delar. Fyra
byggrätter finns markerade motsvarande dagens norra och södra
läktare, Gymnastenbyggnaden samt
roddklubbens lokal i norra delen. I övrigt
får marken inte bebyggas.
-

Detaljplan för Fredriksskans idrottsplats
från 1957 (0880K-I:205, fastställd 195703-04). Planen reglerar idrottsändamål och
tillåter uppförande av en serverings- och
omklädningspaviljong söder om dåvarande huvudläktaren. I övrigt får marken
inte bebyggas.

Miljökonsekvensbeskrivning
En behovsbedömning har gjorts inför planarbetet. I denna identifieras risk för
påverkan på kulturmiljön och landskapsbild i riksintresset samt risker kopplade
till hälsa och säkerhet. Det identifieras risk för påverkan på vatten och miljökvalitetsnormer (MKN) dels på grund av att området är låglänt och riskerar att
översvämmas, dels på grund av att det är förorenad mark där markföroreningar
kan frigöras vid eventuell översvämning. Länsstyrelsens samrådssvar på planprogrammet stödjer slutsatserna i behovsbedömningen. Planområdet ligger
inom riksintresset Kalmar län K48 och inom området har den gamla skansen
(försvarsanläggningen) legat, vilken är klassad som fornminne (RAÄ 93).
Nyréns Arkitektkontor AB har upprättat en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) till detaljplanen. MKB:n avgränsas till att utreda påverkan på riksintresset, miljökvalitetsnormer för vatten och risker för miljö och hälsa kopplat till
föroreningar och risk för översvämningar på grund av miljöförändringar samt
buller.
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Kommunala beslut i övrigt
Avsiktsförklaring Linnéuniversitetet LNU
Kommunfullmäktige fattade 2011-04-26 beslut om en avsiktsförklaring att
Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar ska utvecklas inom Fredriksskansområdet och Ölandshamnen genom ny bebyggelse. I avsiktsförklaringen beskrivs
det hur Linnéuniversitetet fortsatt ska vara ett stadsintegrerat universitet och
dess byggnation i Fredriksskansområdet ska förenas med friidrott, spontanidrott, skolidrott och bostäder. Människors tillgång till Malmfjärdens vatten och
gröna rum ska enligt beslutet förstärkas. Ett planprogram upprättades i denna
anda för Fredriksskansområdet, se ovan. Programmet var på samråd våren
2012 men därefter förändrades förutsättningarna för universitetets etablering.
Under sommaren 2012 utreddes om Linnéuniversitetets hela etablering skulle
kunna inrymmas inom Ölandshamnen. Ett av arkitektförslagen visade att det
skulle vara möjligt och med utgångspunkt i det förslaget gavs uppdrag att påbörja detaljplanarbete i Ölandshamnen. Detaljplanen för Ölandshamnen färdigställdes och vann laga kraft 2014. Arbetet med Fredriksskans drivs vidare i
enlighet med resterande delar av avsiktsförklaringen.
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”. Där det är möjligt ska också ytor för infrastruktur säkerställas upp till den nivån och ledningar mm förberedas för framtida översvämningsrisk. Det ska tas fram planberedskap för framtida översvämningsåtgärder,
vilket kommer utgöra en del i kommunens klimatanpassningsplan.

Förutsättningar och förändringar
Natur och kulturmiljö
Kulturhistoria och kulturmiljöer
Historisk bakgrund
I samband med framtagande av programmet för Fredriksskansområdet togs en
kulturhistorisk utredning fram av Kalmar läns museum 2011. Utredningen ger
en sammanfattande bild av områdets tillkomsthistoria, ett urval av områdets
historia:
-

”I slutet av 1630-talet beslutades att man av försvarstekniska skäl skulle flytta Kalmar
från Gamla staden till Kvarnholmen”.

-

”År 1679 beslutade statsmakterna att förlägga ett örlogsvarv på Varvsholmen, som skall
ha tjänat som varvsplats redan under medeltiden”.

-

”Med anledning av stadens nya funktioner togs nya planer för Kalmars befästningar fram,
framförallt avseende de yttre försvarsverken, utanför själva Kvarnholmen”.
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”Under 1700-talets första hälft fortskred arbetena med stadens befästningar. Man koncentrerade sig initialt på att förstärka försvaret mot landsidan. År 1735 realiserades planerna
på att bebygga Kärringalåret med en fristående skans, en s.k. demilune. Vid tiden för uppförandet kallades den endast ”Demilunen för bastionen Carolus Nonus”, men år 1770
återfinns benämningen Fredriksskans på en karta. Befästningsverken kring Kalmar räknades som färdigställda år 1761”.

På plan från 1770 benämns Fredriksskans ”skansen utanför Carolus Nonus
(0424:058:195d Kalmar. Fortifikationen. Plan af Calmare Fästning. 1770.)”

-

I början av 1800-talet förlorade Kalmar sin betydelse som fästning. Garnisonen drogs in år
1792 och 1822 utdömdes befästningarna.

-

”Vid mitten av 1800-talet stod det klart att Kalmar stad skulle få överta de ditintills statligt ägda fortifikationsjordarna. Överlåtelsen skedde år 1863 och år 1867 började man att
riva ned stadsvallarna”.

-

”Det rådde en stor optimism och tilltro till möjligheterna att genom utfyllnader ge det nya
Kalmar ordentligt med andrum och en värdig gestalt. 1874 års byggnadsstadga ålade städerna att upprätta stadsplaner och år 1876 presenterade C H Öhnell en stadsplan som innebar att hela Malmfjärden skulle fyllas igen och bebyggas med en rutnätsstad. I början av
1880-talet inleddes arbetet med att, i enlighet med stadsplanen, fylla ut Malmfjärden”.

-

”Vid sekelskiftet 1900 hade man fyllt ut hela området fram till den planerade kanalen.
Dessutom hade en landtunga skapats från Malmen över Fredriksskans och vidare till stengrunden vid den lilla holmen Gröne man”.

-

”I början av 1900-talet gjorde sig nya stadsplaneideal gällande som dikterade hänsyn till
platsens naturliga förutsättningar och ett mer varierat stadsmönster”.

-

”I den nya stadsplanen, som godkändes på hösten 1906, betraktades Malmfjärdens vattenrum som en resurs att tillvarata. De planerade utfyllnaderna begränsades väsentligen och
avsågs främst att jämna till de flikiga strandlinjerna”.
”Den mest omfattande utfyllnaden i Malmfjärden enligt 1906 års plan gällde området mellan Galgudden och den påbörjade landtungan ut till Gröne man. Där planerades villatomter samt en park, Malmfjärdsparken, i senare planer kallad Fredriksskansparken. Fred-

-
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riksskansgatan och den anslutande Erik Dahlbergs väg utformades som något av paradgator som ledde in mot en helt ny broförbindelse över till Kvarnholmen: Fredriksskansbron.
Under 1900-talets två första decennier arbetade man vidare med utfyllnadsarbeten i Fredriksskansområdet”.
-

”Intresset för idrott ökade i Kalmar, liksom i övriga landet, kring sekelskiftet 1900. Det
bildades en mängd olika idrottsföreningar. Stadsfullmäktige lät iordningställa Kalmars
första idrottsplats på nordöstra Kvarnholmen. År 1919 ersattes den av Fredriksskans idrottsplats som lades på en udde i Malmfjärden. Området söder om den nya idrottsplatsen
skapades genom utfyllnader. Under 1920- och början av 1930-talet gjordes betydande insatser för att försköna idrottsplatsen och dess omgivningar, bl.a. stod den nya infartsvägen
Fredriksskansgatan färdig år 1925. Moderniseringen av Fredriksskans idrottsplats har
skett successivt, men kvar från den tidigaste perioden är själva idrottsplatsen, kalkstensmuren, gamla tennishallen/”Gymnasten”, delar av roddklubbens byggnader samt ett par serveringskiosker. Den befintliga huvudläktaren (södra läktaren) uppfördes till Kalmar FF:s
återinträde i Allsvenskan år 1976”.

Förutsättningar
Den kulturhistoriska utredningen utpekar två byggnader/anläggningar inom
Fredriksskans som ”tillmäts ett mycket högt kulturhistoriskt värde” (”Idrottsplatsen(huvudplanen)” och ”Den solida delen av kalkstensmuren med entréer”) samt fyra byggnader/anläggningar ”tillmäts ett högt kulturhistoriskt
värde” (”Södra läktaren”, ”Gamla tennishallen/Gymnasten”, ”Serveringskiosker, 2 st.” samt ”Parken Rävspelet”).
Den gamla skansen (försvarsanläggningen) som gett namn åt området låg placerad i södra delen av området (se kartbilder) och är klassad som fornminne
(RAÄ 93). Skansen anlades 1735.

Karta från 1669 samt 1831, den senare visar den gamla skansen i Malmfjärden inlagd

En georadarscanning genomfördes 2013 vilken undersökte spår av anläggningen. Data från undersökningen är svårtolkat men inga uppenbara fynd har gjorts
av försvarsanläggningen på ett sätt som möjliggör aktiverande eller återskapande. Undersökningarna indikerade att skansen rivits och använts i det långsiktiga arbetet med att fylla ut området på ett sätt som gör att inga betydande fasta
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spår från anläggningen finns kvar. Platsen ska ytterligare bevakas under grävarbetet i samband med genomförandet av planen, för att lyfta fram eventuella
fynd och behov av arkeologisk utredning.
Planområdet är i sin helhet beläget inom riksintresse för kulturmiljövård, se
avsnitt ”Tidigare ställningstaganden” under rubrik ”Överkommunala beslut”.
Planförslag
Den kulturhistoriska utredningen ligger till grund för planförslaget. Skyddsbestämmelser har skapats som bevarar olika delar av berörd värdefull bebyggelsemiljö, läs mer i avsnittet ”Bebyggelseområden” under rubriken ”Byggnader
och byggrätter”. Genomförandeprojekt kan med fördel eftersträva att lyfta
fram och förtydliga historiska strukturer och betydelser på ett integrerat sätt i
gestaltningen av offentliga miljöer. Eventuella kompletteringar av utförd georadarscanning kan möjliggöra sådana strukturer i markbeläggning i berörda
delar.
Avseende uttrycken för riksintresset för kulturmiljö gäller följande förhållningssätt till de särskilt berörda aspekterna med efterföljande kommentar i kursiv text:
- Funktion som rekreationsområde, rumslig öppenhet, vattenkontakt och
ökad tillgänglighet önskvärd
Utanför planområdet utvecklas ett parkstråk mot Malmfjärdens vattenområde och
möjligheter finns för idrottsaktiviteter i parken. A-plan i norr samt entrétorg och
parkrum utgör goda kontakter och utblickar.
-

Trädridåer, Rävspelet
Rävspelet ligger utanför planområdet och planförslaget påverkar inte denna fråga.

-

Stagneliusskolan som landmärke
Nya byggnadsvolymer begränsas i höjd och bredd på ett sätt som gör att skolbyggnaden fortfarande kan dominera området.

-

Vyer över fjärden, i synnerhet från Ängö mot Kvarnholmen och dess
landmärken: domkyrkan, vattentornet och ångkvarnen
Planförslaget bedöms inte påverka upplevelsen av befästningsstaden Kvarnholmen eller dess signalbyggnader från viktiga allmänna siktlinjer. Placering av nya byggnader indragna från Fredriksskansgatan ökar upplevelsen av domkyrkan som fondbyggnad för Fredriksskansgatan.

-

Ny bebyggelse bör få ”campuskaraktär”
Campus är inte aktuellt i området längre.
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Geotekniska förhållanden
Förutsättningar
Största delen av planområdet är utfylld mark. Endast
markområden kring A-plan, samt norr om Rävspelet,
ligger på tidigare fast mark. Marken i planområdet
började fyllas ut under 1600-talet och består av massor av varierande material och kvalitet.

Bilden visar strandlinjer från år 1854 som är ungefärligt
inlagda på dagens situationsplan

Enligt övergripande jordartskarta från SGU (Sveriges geologiska undersökning)
består marken i närliggande områden av sandig morän och Fredriksskansområdet av utfyllnadsmassor. Byggnader kring Stagneliusskolan har enligt uppgift
fått pålas till djup om 10-15 meter. Markundersökningar är utförda i samband
med planprogrammet och sammanfattade i rapporter (Fastigheten Malmen 2:3
– Fredriksskans), Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16, samt
Översiktlig geoteknisk utredning 2011-10-27.
Kommunen avser inte att genomföra någon radonundersökning eftersom vissa
massor ska grävas bort och uppfyllnad kommer att krävas inom hela planområdet. I samband med återfyllnad måste tillkommande massor kontrolleras avseende radonhalt.
Planförslag
Grundläggningsförutsättningar för ny bebyggelse kräver förstärkning, exempelvis genom pålning, eller större utgrävningar och utfyllnader behövs för att
klara lagkrav på stabilitet och utförande. Detta medför också särskilda krav på
anläggande av gator och torg då extra laster kan behövas för att undvika sättningar.
Markföroreningar
Förutsättningar
Planområdet är utfyllt och har under vissa tidsperioder refererats till som en av
stadens tippar med syfte att fyllas ut. Utfyllnaden består av sand, grus och sten
blandat med varierande typer av avfall såsom tegel, glas, porslin och trärester.
Mäktigheten på fyllningen varierar mellan ca 1 – 2 m. Fyllningen ligger i vissa
delar av området på 1 till 4 m mäktiga lager av gyttja och lera, vilket ger dålig
stabilitet. Under gyttjan finns sand, lera och morän.
Med utgångspunkt från detta har markundersökningar med riskbedömning och
åtgärdsutredning gjorts i planområdet för att utreda föroreningssituationen och
nivåer för efterbehandling. Flera miljötekniska undersökningar har genomförts:
- Fastigheten Malmen 2:3, Översiktlig miljöteknisk markundersökning,
WSP Sverige AB 2011-09-16
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Fastigheten Malmen 2:3 – Fredriksskans, Resultatsammanställning av
miljötekniska markundersökningar under 2011-2013, WSP Sverige AB
2013-07-09
Riskbedömning för Fredriksskans, Kalmar, Kemakta Konsult AB mars
2015
Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering, södra Fredriksskansområdet, Kalmar, Kemakta Konsult AB augusti 2015

Undersökningar har visat att en rad föroreningar, såsom metaller, oljor och
långlivade organiska föroreningar (exempelvis PAH), finns i höga halter inom
området. Föroreningarna påträffas i fyllningen och i den översta delen av det
gyttjelager som motsvarar tidigare sjöbotten. Jord med höga halter förorening
finns ytnära i vissa delar av området, vilket medför att det är angeläget att åtgärder vidtas relativt snabbt, även om riskerna inte bedöms vara akuta.
Grundvattnet i området ligger ca 1 - 2 meter under markytan på en nivå som
motsvarar den i Malmfjärden. De mätningar som gjorts av halter i grundvattnet
och genomförda lakförsök visar att det finns risk för läckage av metaller från
området. Fredriksskansområdet är en av flera källor till förorening av Malmfjärden. Bland annat kvicksilver och zink har uppmätts i höga halter i grundvattnet inom planområdet. Belastningen på Malmfjärden bedöms som relativt
liten.
De undersökningar och den riskbedömning som genomförts visar att det finns
ett åtgärdsbehov för Fredriksskansområdet vad gäller att reducera hälsorisker,
reducera risker för markmiljön samt minska spridningen från området. Ett ökat
utnyttjande av området i samband med en exploatering kommer att innebära
ökade risker för exponering. Åtgärdsbehovet är stort till mycket stort för den
västra delen, men även för övriga delar av området finns ett åtgärdsbehov.
Planförslag
Efter genomförd undersökning har Kalmar kommun kommit fram till att hela
planområdet ska saneras. Dock undantas mark under den solida muren som
ska behållas av kulturhistoriska skäl och därför inte kan saneras.
Områdets lämplighet för byggnation hänger samman med möjligheterna att
åtgärda markföroreningar i tillräcklig utsträckning och säkerställa en god markkvalitet. Vid flertalet av undersökta punkter överskrider halterna av bly och
PAH riktvärdet. Men även kvicksilver, arsenik och kadmium överskrider förslag till platsspecifika riktvärdet i många punkter. Kvicksilver och PAH-M kan
avge flyktiga ångor som kan tränga in i byggnader. Det förekommer höga halter av ämnen som kan påverka markmiljön, såsom koppar, zink och barium.
De högsta halterna har påträffats i den västra delen av området.
Området ligger i direkt anslutning till havet och grundvatten inom området har
inget direkt skyddsvärde som dricksvatten. Inga brunnar används heller för
bevattning. En minskning av mängden av föroreningar inom Fredriksskansområdet kommer också att minska läckaget av föroreningar till Malmfjärden.
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Mätbara åtgärdsmål har tagits fram baserat på de förslag till platsspecifika riktvärden som togs fram i riskbedömningen (Kemakta Konsult AB, april 2014).
Denna rapport har senare uppdaterats (Kemakta Konsult AB, mars 2015). I
riskbedömningen togs förslag till platsspecifika riktvärden fram för bostäder
och grönområde samt för olika djup.
Kemakta Konsult AB har tagit fram en åtgärdsutredning där flera förslag på
åtgärdsalternativ beskrivs (Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering
Södra Fredriksskansområdet, Kemakta Konsult AB, augusti 2015). Förslag på
mätbara åtgärdsmål togs fram för Fredriksskans. Skillnaden mellan riktvärden
för de olika markanvändningarna och för olika djup är relativt liten, vilket innebär att de åtgärdsmål som tagits är föreslagna att tillämpas på samtliga djup.
Inför granskningsskedet har en projektering genomförts av planområdet. Syftet
har varit att få en tydligare bild av hur föroreningssituationen ser ut i plan och
profil. Efter genomförd undersökning har Kalmar kommun kommit fram till
att hela planområdet ska saneras.
Kalmar kommuns föreslår att sanering sker utifrån framtagna åtgärdsmål i rapport Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering Södra Fredriksskansområdet (s 36, Kemakta Konsult AB, augusti 2015).
Markens karaktär med inblandning av avfall och dess innehåll av en rad olika
typer av föroreningar begränsar vilka saneringsåtgärder som är möjliga att genomföra. De åtgärdsmetoder som bedöms som tillämpbara för Fredriksskans
och har beaktats i åtgärdsutredningen är urgrävning och borttransport för omhändertagande på extern avfallsanläggning.
Den planerade byggnationen på området kommer att ske inom de mest förorenade delarna av Fredriksskans. I samband med byggnationen kommer
schaktning att utföras för grundläggning och underjordiska garage. Detta berör
den mest förorenade delen av området. En stor andel av schaktmassorna som
uppkommer vid byggnationen kommer att vara så förorenade att de måste
skickas för extern deponering, vilket medför ökade kostnader för omhändertagande av massorna.
Innan sanering kan genomföras ska en anmälan om efterbehandlingsåtgärder
lämnas till tillsynsmyndigheten. En anmälan ska bland annat innehålla en redovisning av genomförda miljöundersökningar, riskbedömning och åtgärdsutredning, hur massorna ska kontrolleras och hanteras, kontrollprogram samt beskrivning av skyddsåtgärder inför sanering.
Metangas
De metangasmängder som har påträffats är mycket små och produktionen av
gas är på avtagande. De sista större massorna tillfördes området för ca 100 år
sedan, likt rekommenderat lämpligt årsspann, varpå det undersökningsarbete
som utförts bedöms som tillräckligt underlag för planförslaget. Planområdet
kommer även att saneras och därmed tas en övervägande del av de utfyllda
massorna bort. För att ändå vara förvissad om att problem med metangas inte
uppstår ska ledningssystemen inom området undersökas mer noggrant.
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Naturmiljö
Förutsättningar
Under större delen av 1900-talet har Fredriksskans varit ett inhägnat idrottsområde och allmänheten har haft en begränsad åtkomst till området. Platsen
har dominerats av öppna gräsplaner med inslag av solitärträd längs med
strandkanten och större sammanhängande buskage. Den mindre ön i norr har
naturmarkskaraktär med ett större antal tallar. Rävspelets stora trädparti, bestående av framförallt lindar, bildar en viktig visuell siluett framför Kvarnholmen
och har som kulturhistoriskt stadsbyggnadselement ett mycket högt värde som
knyter ihop området mot Kvarnholmen och Slottet. Längs med Fredriksskansgatan finns alléträd med formklippta Hörsholmsalmar som betonar gatans betydelse som en paradgata.

Sommarvy mot Rävspelet, från söder. Vårvy mot norra delen av Fredriksskans

För Lindö finns en tidigare naturinventering framtagen (”Översiktlig naturinventering av området Svensknabben- Kalmar”) där Lindö sägs vara intressant
som stadsnära friluftsområde med värdefull ädellövsskog. Malmfjärdens vatten
beskrivs som det dominerande elementet, och det är av stor betydelse att vattnet håller en god kvalitet, inbjuder till bad och fiske samt ger en ökad biologisk
mångfald.

Sommarvy mot Ängö, från planområdet

18(54)

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning - antagande
2016-09-20

Fågellivet finns dokumenterat i ”Inventering av fågelfaunan vid Malmfjärden,
Långviken och Olsan i Kalmar våren 2011”, av Olof Persson, Kalmar kommun.
Flera rödlistade växter finns i anslutning till aktuellt planområde på Fredrikskans, samt häckning av vissa rödlistade fåglar, se utförligare beskrivning i planprogrammet. De biologiska värdena bedöms dock vara koncentrerade till skogen på Lindö, de små öarna samt Malmfjärdens vassområden och grunda
mjukbottnar. Exempel på rödlistade växter inom Fredriksskansområdet är
Klibbveronika (VU=sårbar) på Rävspelet i slänten mot Fredriksskanskanalen.
Paddfot (NT=nära hotad) har rapporterats från norra delen av Fredriksskans.
Det är en art som ofta uppträder tillfälligt på ytor med bar jord eller gles vegetation.
Planförslag
Öster om planområdet finns ett stråk mot vattnet som kan utvecklas till en
allmän park och bli ett attraktivt rekreationsområde med sammanhängande
strandpromenad runt Malmfjärden. Bedömningen är att inga rödlistade arter
påverkas negativt av planförslaget. Planområdet har avgränsat byggrätter i söder utifrån respekt mot trädformationen Rävspelets symmetriska parkanläggning. Hänsyn har främst tagits till trädens stora kronvolymer samt rotzoner och
nya byggnaders totalhöjder har begränsats för att låta trädformationen fortsätta
upplevas som en dominant grönska i området.
Topografi
Förutsättningar
Planområdet ligger på en nivå mellan cirka +1,0 m och +2,5 m över nollplanet.
Rävspelet är beläget på cirka +2,4m. Fredriksskansgatan är belägen på cirka
+1,9m i söder till cirka +2,5 m i norr. Fotbollsplanerna i söder är belägna på
cirka +1,2 till +1,7m. Huvudporten till Fredriksskans är belägen på cirka
+1,7m vilket är lägre än gatan.
Planförslag
En höjdsättning har gjorts för området för infrastruktur och färdigställande av
allmänna anläggningar och parkstråk. I samband med framtagande av gestaltningsprogram och kommande projektering detaljstuderas höjdsättningen ytterligare för att utgöra underlag för den allmänna platsmarkens höjdsättning.
Uppfyllnad kommer krävas på flera platser, främst inom de delar där ny bebyggelse och infrastruktur föreslås samt de områden av parken som ansluter mot
Fredriksskansgatan.
För att ta upp nivåskillnaden som ansluter till planområdet och klara både uppfyllnad samt hålla ihop området gestaltningsmässigt har kommunen en strategi
för hur parken kan utvecklas med terrasser, ”gradänger”, där höjdskillnadens
terrassnivåer också kan bli sittplatser. På den övre gradängen på +2,5 meter
anläggs nya byggnader på den upphöjda kvartersmarken. Parken trappar sedan
ner till befintliga +1,5 - +1,0 m i öster och vidare ner mot vattnet. Läs mer om
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gradängernas funktion i avsnittet ”Friytor: Offentliga rum”. Dessutom beskrivs
utformningsförslag för gradänger i tillhörande gestaltningsprogram.
Stads- och landskapsbild
Förutsättningar
Stads- och landskapsbilden kring planområdet är känslig och omfattas av hårda
krav och skydd. Ett 20-tal platser med särskilt intressanta vyer har studerats, se
kartbild intill. Främst tre övergripande siktlinjer bedöms utgöra kärnan i upplevelsen av området:

-

Från Ängöleden (E på kartbild) ser man stadens siluett med Kvarnholmen och Domkyrkan som dess dominerande element. Utöver Rävspelets högväxta trädridå och Stagneliusskolan som landmärke anas
även Kalmar slott. Vyn från Ängö är en viktig del av Kalmar som riksintresse.
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-

Från Erik Dahlbergs väg (P på kartbild) och söderut upplever man
Fredriksskansgatan som den under 1900-talet skapade paradgatan med
domkyrkan i fonden. Vyn ger rum åt Rävspelets grönska och karaktär.

-

Från Esplanaden (L på kartbild) via Sveaplan och Fredriksskanskanalen
ut mot Varvsholmen och Kalmarsund finns en, i Kalmars stadsbild, historisk axel bevarad sedan 1800-talet. Denna visuella kontakt är viktig
att bevara som sammanhängande vattenrum och kan med fördel förstärkas då den berättar om Kalmars historiska stadsutveckling. Läs mer
i avsnittet Kulturhistoria.

Planförslag
Stadsbildspåverkan har analyserats. Nedan beskrivs hur de tre särskilt viktiga
siktlinjerna påverkas av planförslaget:
- Vyer från Ängöleden (E) påverkas genom att ny bebyggelse framträder
tydligt som nytt inslag i stadsbilden. Befintliga fysiska element i närområdet, exempelvis Rävspelet och Stagneliusskolan, skyms delvis men får dominera i höjd. Stagneliusskolan ligger på längre avstånd från denna vy än
nya byggnader vilket innebär att skolbyggnaden från detta håll endast marginellt upplevs som högre trots att den är högre. Upplevelsen av centrala
monumentalbyggnader som domkyrkan, Ångkvarnen och Gamla vattentornet bedöms inte påverkas beroende på det betydande avståndet till bebyggelsen i planområdet.

Volymstudie. Illustrerad ny bebyggelse är bara ett exempel på fasadutformning för att åskådliggöra
våningsantal och att fasadmaterial kommer att variera.
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Vyer när man kommer in från Erik Dahlbergs väg (P) påverkas av den
nya bebyggelsen beroende på var längs Fredriksskansgatan man befinner sig. På vissa delar av gatans östra sida kan sikten mot domkyrkan
skymmas men överlag kommer Rävspelet och domkyrkans fyra huvudsakliga spiror vara synliga i fonden.

Volymstudie. Illustrerad ny bebyggelse är bara ett exempel på fasadutformning för att åskådliggöra
våningsantal och att fasadmaterial kommer att variera.
-

Vyer från Esplanaden (L). Föreslagna byggnader framträder mellan
Stagneliusskolans olika byggnadsdelar beroende på avstånd och vinkel,
dock inte på ett sätt som förtar skolbyggnationens dominans.

Volymstudie. Illustrerad ny bebyggelse är bara ett exempel på fasadutformning för att åskådliggöra
våningsantal och att fasadmaterial kommer att variera.
Malmfjärdens vattenrum är viktigt att förstärka. Siktlinjer och kontakten mellan
stränderna är värdefulla att beakta. Genom att utveckla strändernas olika karaktärer och öka den fysiska tillgängligheten för fotgängare och cyklister kan ett
upplevelserikt stråk skapas längs vattnet runt Malmfjärden. När Fredriksskansområdet blir tillgängligt för allmänheten skapas förutsättningar för att landskapet runt Malmfjärden knyts samman och befolkas av människor i anslutning
till vattnet. Bedömningen är att siktlinjerna påverkas men att den samlade upplevelsen av parkvattenrummet som offentligt vardagsrum är mycket värdefull
och positiv om greppet utvecklas fullt ut.

Bebyggelseområden
Byggnader intill planområdet
Idrottsplatsen är idrottsanläggningens äldsta del. Utmed Fredriksskansgatan
löper en kalkstensmur, uppförd 1921, som hägnar in idrottsanläggningen. Enligt Kalmar läns museums rekommendation finns det ett värde i att bevara idrottsplatsen som en öppen obebyggd yta. Södra läktaren tillskrivs ett högt kulturhistoriskt värde i den kulturhistoriska utredning som gjordes 2011. Norra
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läktaren har en senare tillkomst och är av enklare karaktär. Under norra läktaren finns en enklare idrottshall för friidrott inrymd.

Södra läktaren, dess södra fasad samt Norra läktaren

Idrottsplatsens A-plan och den solida kalkstensmuren i norr

Fredriksskansporten samt den lägre muren i söder

Byggnaden ”Gymnasten” är den äldsta kvarvarande byggnaden inom Fredriksskansområdet. Den uppfördes 1928 som tennishall och används sedan 1980talet av Kalmar gymnastikförening. Byggnaden tillskrivs ett högt kulturhisto-
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riskt värde i den kulturhistoriska utredningen. Inom Fredriksskansområdet
finns också två äldre kioskbyggnader i trä med ett kulturhistoriskt värde.

Byggnaden Gymnasten, exteriör och interiör

Bebyggelsen längs västra sidan av Fredriksskansgatan utgörs av mindre flerbostadshus/stadsvillor i putsade fasader med hög sockelvåning och valmade tak
(höjder på ca 12-15 m över nollplanet).
Stagneliusskolan dominerar stadsbilden som landmärke i den södra delen av
gaturummet. Huvudbyggnaden är ca 23 m hög till
nock och ca 18 m till takfot över nollplanet. Flygelbyggnaderna är ca 15 m
höga över nollplanet. Skolan ritades av Ragnar Östberg och byggdes 1932.
Den har tillsammans med
kringliggande skolgård ett
högt kulturhistoriskt värde.
Byggnader inom planområdet
Förutsättningar
Inom planområdet finns endast några få byggnader. En av de kulturhistoriskt
värdefulla kioskbyggnaderna ligger här samt några enkla barackliknande byggnader, dels en med tillfällig förskoleverksamhet, dels ett par mindre komplementbyggnader för förenings- och idrottsverksamhet. Planen omfattar även en
del av södra läktarens utbyggnader mot söder.
Söder om södra läktaren finns en byggnad kallad ”Ungdomspaviljongen”.
Byggnaden används som omklädningsrum för träningsplanerna (nyttjas framförallt av skolidrotten) samt klubblokal och förråd åt fotbollsklubbarna Kalmar
AIK och Ängö BK. Dessa verksamheter bedöms kunna inhysas i södra läktaren där lokalutnyttjandet kan effektiviseras. Byggnaden tillmäts i kulturhistorisk
utredning för Fredriksskans ett ”ringa” kulturhistoriskt värde och ingen särskild hänsyn till den anses nödvändig.
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”Ungdomspaviljongen” vid södra läktaren

Sydväst om södra läktaren finns en byggnad (f.d. klubblokal för Kalmar FF)
som tillfälligt har använts för förskoleverksamhet ”Bollen”, i väntan på nya
lokaler till förskolan Lindö, som ska vara klara år 2016. Byggnaden tillmäts ett
”ringa” kulturhistoriskt värde och ingen särskild hänsyn till den anses nödvändig enligt utförd kulturhistorisk utredning.

Byggnaden som tillfälligt inrymt förskolan, infälld i muren ses den f.d. biljettluckan

Inom området finns en liten paviljong som använts till kiosk, byggd omkring
1930-talet och ritad av dåvarande stadsarkitekt J Fred Olson. Byggnaden tillmäts ett mycket högt kulturhistoriskt bevarandevärde men möjlig att flytta
inom Fredriksskansområdet.

Kioskpaviljongen synlig på del av bild från 1936 samt som del av befintlig förskolegård
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Planförslag
En komplementbyggnad söder om Södra läktaren, en påbyggnad på Södra
läktaren samt byggnaden med förskolan kommer att rivas som konsekvens av
planens genomförande för att lämna plats åt ny byggnad, gård och entrétorg.
Kioskpaviljongen kan ligga kvar på befintlig plats men kan med fördel även
flyttas inom Fredriksskansområdet. I övrigt berörs inte arenan, dess läktare
eller byggnaden Gymnasten av planförslaget. Intill södra läktarens finns en
mindre entrégård med två träd (Rönn) vilka omtalas i den kulturhistoriska utredningen: ”Entrégårdens planteringar bör bevaras, skötas och vid behov föryngras”. Entrégården ingår som del av det nya kvarteret och har särskilt studerats i tillhörande gestaltningsprogram med tanke på de nivåskillnader som
måste tas upp inom området.

Entrégården med entré till omklädningsrum och duschar mm.

Skyddsbestämmelser
Kioskpaviljongen ges skyddsbestämmelse för att bevaras. Bestämmelsen är
kopplad till själva byggnaden och inte platsen den står på vilket innebär att den
får flyttas inom planområdet. Bestämmelsens avsikter följer då med byggnaden
till den nya placeringen.
I planen regleras också skydd av kalkstensmurar och port. Entrén i kalkstensmuren med sin karaktäristiska port ska bevaras och får ny funktion som entré
till park och bebyggelse. Porten får dock höjas för att säkerställa tillgänglighet
med exempelvis räddnings- och servicefordon men ska då utökas med lämpligt
material sett till originalkonstruktionen.
Markanvändning
Förutsättningar
I dag används Fredriksskansområdet till skolidrottsverksamhet av gymnasieskolorna och universitetet. Kommunens och grannkommunernas grundskolor
hyr huvudarenan för skolfriidrottstävlingar. Olika idrottsföreningar bedriver
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också sin verksamhet i Fredriksskansområdet: Kalmar AIK, Kalmar SK, Kalmar GF, Kalmar RK, FI Kalmarsund och Högby IF. Dessutom finns ett antal
tillfälliga hyresgäster som hyr träningstider på konstgräsplanen. Skolidrotten
sker främst dagtid och föreningsidrott som rodd och friidrott på kvällar och
helger.
Stor del av området utgörs av allmän platsmark men har under lång tid varit
otillgängligt för allmänheten då främst organiserad idrottsverksamhet och skolidrott använt de inhägnade ytorna. En grusväg anlades 2014 längs med vattnet
i parken som promenadstråk. Fram till dagsläget har området använts blygsamt
av allmänheten och då främst lokaliserat till Rävspelet och Kärringalåret. Den
nya strandpromenaden innebär att fler människor rör sig i området.
Förskolan Bollen ligger invid Fredriksskansgatan och inrymmer en avdelning
för ca 20 förskolebarn samt ca 10 nattisbarn. Verksamheten har ett tidsbegränsat bygglov till och med år 2016. Därefter kommer den verksamheten flytta till
nya avdelningar på Lindö förskola.
Planförslag

Situationsplan från arbetet med gestaltningsprogram som visar tänkbar utformning av
ny bebyggelse inom Södra Fredriksskans. Illustrationsplan är ursprungligen framtagen
av Nyréns Arkitekter och senare bearbetad av Sweco.
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Detaljplanen möjliggör ny bebyggelse för cirka 200-300 nya bostäder samt ger
möjlighet för verksamheter i delar av bebyggelsen. Ett parkområde skapas i
området och kopplingar och entréer möjliggör en utveckling av parkstråket
längs vattnet som öppnas upp för allmänheten och kan ge utrymme för idrott.
Planen möjliggör markanvändning inom kvartersmark för bostäder (B) och
centrumändamål (C), samt i det norra kvarteret även skola (S) och idrott (R),
huvudsakligen med följande kombinationer.
BCRS

Kombination av bostäder, idrott, centrumändamål och skola är
aktuell i planområdets norra del. Med bostäder avses en variation
av upplåtelseformer. Med idrott avses här främst servicefunktioner
kopplade till idrott, exempelvis hälsovård, gym, café- eller restaurangverksamhet i bottenvåningen samt bostäder ovanpå. Med
skola avses främst förskola som ger möjlighet till två avdelningar i
bottenvåningen med personalutrymmen i del av en våning ovanpå
samt resterande våningsplan för bostäder.

BCP1

Kombination av bostäder och centrumändamål är möjlig. Kommunens avsikt är att blanda olika upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. Med centrumändamål menas här verksamheter som bör
ligga centralt, är lätta att nå, utgör utbud för boende i området och
kompletterar stadsdelens utbud. I planområdet är lämpliga centrumverksamheter exempelvis mindre butiker, gym, kontor, föreningslokaler, samlingslokaler, restauranger och vandrarhem. Planen
medger att parkering kan anläggas i garage under hus och gårdar
antingen som en gemensam anläggning eller för att kunna bilda en
egen fastighet genom tredimensionell fastighetsbildning. På så sätt
möjliggörs att garaget även kan användas för allmän parkering.

Tekniska anläggningar (E) kan anläggas för transformatorstationer och pumpstation. En teknisk anläggning för dagvattenhantering kan anläggas inom vattenområde (WE).
För allmän platsmark regleras gatumark dels för huvudgata (GATA1), dels för
lokaltrafik (GATA2) och park (PARK1). Under del av park (PARK2) möjliggörs
parkering (P1).
Skol- och föreningsidrott påverkas på olika sätt av planförslaget genom att
delar av de ytor som idag används för idrottsändamål ianspråktas. Som kompensation kommer satsningar göras på andra idrottsanläggningar i staden, exempelvis Lindö. Avsikten är att det ska finnas konkreta förslag på lösningar för
de verksamheter som behöver nya lokaliseringar innan denna detaljplan kan
antas.

28(54)

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning - antagande
2016-09-20

Ny bebyggelsestruktur

Planens tre nya bebyggelsegrupper samt arbetsmaterial med 3D visualisering

Strukturen för nybyggnation bygger på principen att marken inom planområdet
höjs upp och med hjälp av svängda gradänger trappas ned mot strandparken
och tillsammans med den skapar en spännande parkmiljö och kontakt mellan
nya bebyggelsekvarter och Malmfjärden. Tre grupperingar med tät och relativt
hög bebyggelse sluter kvarteren mot gator och öppnar upp mot omgivande
park.
Byggrätter
Planförslag
Totalt möjliggörs byggrätter på cirka 25 000 m2 BTA i olika bebyggelsegrupper:
-

Det bildas en byggrätt norr om entrétorget och två kvarter söder om
torget. I kvarteren söder om torget kan flera byggnader uppföras, slutet
mot gator och torg men med innergårdar som öppnar upp sig mot
parkområden i söder för att skapa goda sol- och skuggförhållanden,
och en god kontakt mot Malmfjärden.

-

I södra delen av planområdet föreslås två kvarter, slutna mot gator och
öppna mot parkstråket i norr för att skapa kontakt mot fjärden. Söder
om en ny gata föreslås tre radstående byggnader med öppna gårdar i
riktning med Rävspelet i söder.

Byggnadshöjder
Eftersom marken inom planområdet kommer att modelleras om och höjas upp
är det viktigt att reglera byggnaders totalhöjd för att säkerställa att de element
som är viktiga i stadsbilden även fortsättningsvis ska dominera platsen höjdoch upplevelsemässigt. I direkt anslutning till ny bebyggelse ligger Stagneliusskolan med en totalhöjd på ca 23m på högsta delen och trädformationen Rävspelet med trädhöjder på ca 20-27m. Ny bebyggelses höjder begränsas därför
genom planbestämmelser om högsta tillåtna totalhöjd över nollplanet.
Principen är att bebyggelsen i planområdet ska vara lägre mot Kvarnholmen i
söder och mot Malmfjärden i öster, med högsta totalhöjd 13-16 m över nollplanet. Längs Fredriksskansgatan möjliggörs byggnader med högsta totalhöjd
på 16-19 m över nollplanet. Detta är högre än befintliga stadsvillor i nordväst
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men lägre än Stagneliusskolan och Rävspelet. På byggnadsvolymer utmed
Fredriksskansgatan regleras att översta våningen ska vara indragen från fasadliv. Höjderna ger möjlighet till varierande våningsantal om 3-5 våningar för den
nya bebyggelsen.
Bilderna nedan har tagits fram för volymstudie av nytt bebyggelseförslag jämfört med befintlig bebyggelse. Det är en principbild, så illustrerad ny bebyggelse är bara exempel på fasadutformning för att åskådliggöra våningsantal och
att fasadmaterial kommer att variera.

Vy från Fredriksskansgatan med siktlinje mot Domkyrkan och Stagneliusskolan

Vy från Fredriksskansbron mot Stagneliusskolan och ny bebyggelse

Vy från Ängöleden mot Fredriksskans nya bebyggelse och Stagneliusskolan i fonden
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Principsektion genom den mittersta gruppen av byggnader, sett från norr

Principsektion genom den södra gruppen av byggnader, från väster
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Principsektion Fredriksskansgatan. Till vänster befintliga stadsvillor med höjd 12-15 m möter till
höger ny bebyggelse med högsta totalhöjd 16 m.

Principsektion Fredriksskansgatan. Till vänster Stagneliusskolan med högsta nockhöjd 23 m och
takfotshöjd 18 m, möter till höger ny bebyggelse med högsta totalhöjd 19 m. Höjder över nollplan.
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Gestaltning
Planförslag
Avseende nybyggnation finns bestämmelser om bebyggelsekaraktär och utformning i syfte att eftersträva viss karaktär och kvalitetsnivå. Mer detaljerade
krav på utformning beskrivs i ett gestaltningsprogram som tas fram parallellt
med planarbetet och som utgör underlag för kommande markanvisningsprocess och projektering.
Gestaltningsbestämmelser f1-f4
För bebyggelse längs Fredriksskansgatan regleras fasadmaterial och indragen
vindsvåning med syfte att byggnaderna utgör en del av paradgatan. Utformning
ska ansluta till stenstadskaraktär, med en slät fasad utan större utstickande element samt bestämmelse om att balkonger på fasad mot huvudgata ska vara helt
indragna. Fasadmaterial ska vara av sten eller puts. Indragen översta våning
syftar till att sänka skalan närmast Fredriksskansgatan med hänsyn till upplevelsen av domkyrkan i fonden och kontakten mot Rävspelets träd samt för att
svara upp mot Stagneliusskolans byggnadshöjder. Några av byggnaderna mot
Fredriksskansgatan ska ha entré mot gatan. Bottenvåningar ska ha en inre
rumshöjd på 2,90 meter för att möjliggöra verksamheter mot huvudgatan och i
anslutning mot entrétorget.
Upplevelsen av bebyggelsen från parken är en annan central gestaltningsfråga.
Byggnadernas gavlar ska i enlighet med planbestämmelse utformas så att de
upplevs smäckra mot parken vilket kan gestaltas på olika sätt och därför hålls
flexibelt inom byggrätterna för att ge kreativt spelrum i kommande arkitektoniskt gestaltningsarbete. Det kan exempelvis ske genom volymerna delas upp
så att gavlar mot parken inte har hela byggrättens bredd i en och samma volym.
Gårdar som gränsar mot parken får endast vara avgränsade med häckar för att
upplevelsen av park och bostadsgårdar ska smälta samman.

Kommersiell och offentlig service
Förutsättningar
Det finns inte någon kommersiell service i området. Offentlig service i området utgörs av förskolan Bollen med en avdelning för dygnetrunt omsorg för ca
20 förskolebarn samt ca 10 nattisbarn). Verksamheten har ett tidsbegränsat
bygglov till och med år 2016 och kommer att flytta till ny förskola med 6 avdelningar på Lindö. Ytterligare förskoleavdelningar som försörjer innerstadens
behov behöver tillföras kring år 2017-2019.
Planförslag
Planförslaget ger möjlighet för kommersiell service genom bestämmelse om
centrumändamål samt förhöjda bottenvåningar i vissa byggrätter. För tolkning
av begreppet centrum, se avsnittet ”Bebyggelseområden” under rubriken
”Markanvändning”. Läge för framtida förskola är mest lämpad i planområdets
norra kvarter, där det kan inrymmas två avdelningar för ca 30-40 barn i en bottenvåning med tillgång till en skyddad innergård. Gården kan bli cirka 9501000 kvm stor, vilket är en dubblering jämfört med befintlig dagisgård i området. I övrigt hänvisas till omgivande park som kompletterande utemiljö för
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barnen. Goda angöringsmöjligheter finns för föräldrar som ska hämta och
lämna barn via det entrétorg som ligger intill.

Vattenområden
Förutsättningar
Planområdet ligger invid Malmfjärden, en av stadens största fjärdar, som omgärdas av Kvarnholmen, Malmen, Lindö och Ängö. I utredningar och undersökningar inom planområdet har grundvatten påträffats på nivåer mellan +0,10,2 m.
Planförslag
Det sammanhängande vattnet i Kalmars stadskärna ska enligt översiktlig planering ses som en viktig utvecklingsbar resurs och vattnets allmänna genomströmning i Malmfjärden bör därför förbättras i alla projekt genom att öppna
exempelvis vägbankar, trånga sund och broar. Öster om planområdet finns
möjlighet att utveckla ett parkstråk mot vattnet.
Planbestämmelse har införts om att permanenta bryggor får anläggas inom del
av vattenområdet där delar av den föreslagna tekniska dagvattendammen tillåts
överbyggas. Det kan komma att krävas flytande våtmarker som kväverening
och dessa får inte byggas över. Se mer om dagvattenanläggningen i avsnittet
”Teknisk försörjning” under rubriken ”Dagvatten”.
Bedömningen är att planförslagets tillåtna bryggkonstruktion medför en minimal påverkan på genomströmningen genom att anläggningen läggs längs med
strandlinjen och på en begränsad yta. Vattenkvaliteten kan förbättras som konsekvens av planförslaget.

Friytor
Offentliga rum
Förutsättningar
Fredriksskans utgörs i dagsläget av stora ytor allmän platsmark men har under
många år varit otillgängligt för allmänheten då främst organiserad idrottsverksamhet och skolidrott använt de inhägnade ytorna. Södra delen av området,
kring Rävspelet och Fredriksskanskanalen, har en allmän tillgänglighet som är
enklare att uppfatta och används också mer av allmänheten även om området
storleksmässigt är begränsat. En slingrande grusväg anlades under år 2014
längs med vattnet i parken som promenadstråk men går också att cykla på.
Planförslag
Planförslaget skapar möjlighet till kopplingar mellan Fredriksskansgatan och
befintliga bebyggelsemiljöer mot parken i strandzonen öster om planområdet.
Det är en extra kvalitet om parkområdet och de anslutande bostadsgårdarna
kan upplevas som en sammanhängande grön yta och avgränsningar i form av
staket eller häckar regleras därför mellan kvarters- och parkmark. Detta studeras i detalj i arbete med gestaltningsprogram.
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Parkstråket, som endast delvis omfattas av planen, utgör en del av ett sammanhängande övergripande rekreationsstråk som bildas, ”Malmfjärdspromenaden”.
De olika strandkaraktärerna runt fjärden behöver förstärkas i varje enskilt projekt som berör dessa områden för att skapa en värdefull helhet.

”Malmfjärdspromenaden” utgörs av flera stränder med olika karaktärer, genom Fredriksskansområdet bildas en parkpromenad

Referensbilder från Stockholm som visar Norr Mälarstrand där strandpromenaden har
en naturkaraktär, samt bild från Tantolunden där mindre träbryggor finns anlagda

Gradänger
Gradänger utanför planområdets östra gräns tar hand om den terrassering som
höjdsättningen för ny bostadsbebyggelse kräver. Dessa gradänger ska fungera
både som informella sittytor och rörelsezon som kopplar samman parkens
olika delar. Den övre gradängen avskiljer parkmark från kvartersmark. Längs
med den övre gradängen föreslås en 3 meter bred gångyta med genomsläppligt
material vilken med fördel belyses.
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Referensbilder som visar olika exempel på gradänger i parkmiljö

Principsektion genom området som visar gradänger och övergångar mellan bebyggelse
och park.

Ljussättning
Belysning utöver standardljussättning av offentliga gator och torg kan behövas
längs gradängerna och eventuellt för vissa funktioner i parken, exempelvis offentlig konst med aktivitetsfunktioner, se vidare i detaljplanens tillhörande gestaltningsprogram.
Idrott, rekreation och aktivitetsutbud
Förutsättningar
Idag används området för idrottsändamål, läs mer i avsnittet ”Bebyggelseområden” under rubriken ”Markanvändning”. Olika idrottsföreningar och skolor
har använt ytorna mer eller mindre frekvent. Kringliggande skolor (Stagneliusskolan, Lars Kagg och Jenny Nyström men även andra skolor) använder grönytorna för undervisning i idrott och hälsorelaterade ämnen samt evenemang likt
friluftsdagar och tävlingar.
Arenan har vid enstaka tillfällen använts för större evenemang och konserter.
Området kring Rävspelet, erbjuder goda möjligheter för spontan lek och rekreation även om det är begränsat i storlek. Dock har dominansen av inhägnader
och ordnade idrottsaktiviteter inneburit att Fredriksskansområdet i sin helhet
inte kan sägas ha varit ett rekreationsområde för allmänheten.
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Planförslag
Idrott
Planförslaget ianspråktar stora delar av de fotbollsplaner som idag nyttjas för
idrottsändamål, läs mer i avsnittet ”Bebyggelseområden” under rubriken ”Markanvändningar”. Idrottsverksamhet kommer att kunna fortsätta använda Aplan och ytorna kring den samt en mindre idrottsplan inom parken i östra delen av Fredriksskans men i övrigt hänvisas till nya funktioner på Lindö och
andra satsningar som genomförs i staden. Parkmiljön inom Fredriksskans och
aktivitetsutbud där kan också användas för skolidrott. A-plan och ny gräsyta i
parken kan under perioder i huvudsak komma att behövas för skolidrott.
Aktivitetsutbud
Parkområdet öster om planområdet ska vara en park för alla åldrar och inrymma olika aktiviteter med betoning på rörelse och idrott. Genom den nya
kopplingen runt Malmfjärden skapas möjlighet för ett sammanhängande promenad- och joggingstråk. Större öppna gräspartier ska inbjuda till picknick och
social samvaro, medan andra delar bör ha ett mer programmerat innehåll för
exempelvis idrottsplan, spel, lek och offentlig konst med integrerade aktivitetsfunktioner. Idrottsplaner utom planområdet bedöms inte lämpad för bollspel
av hårdare karaktär, typ fotboll eller brännboll med tanke på de närliggande
bostäderna.
Evenemang och konserter
Fredriksskans ska även fortsättningsvis fungera för konserter och evenemang.
Arenan behöver kunna inhägnas vid evenemang. Inlastning av scenutrustning
och annat sker genom porten mot Jutegatan. Större idrottsevenemang (exempelvis växlingsplats för Ironman eller SM i friidrott) kan bli aktuella på lång
sikt, huvudsakligen på A-plan.

Gator och trafik
Gatunät och motortrafik
Förutsättningar
Fredriksskansgatan och Fredriksskansbron
Fredriksskansgatan och Fredriksskansbron är en förlängning av Erik Dahlbergs
väg och därmed del av dess funktion som infart. Flödet av motortrafik på gatan uppmättes 2014 till 5350 VDT varav ca 4 % är tung trafik. Gatan är relativt
bred och har skyltad hastighet 50 km/h. I anslutning till en huvudgata ställs
stora krav på ny bebyggelses karaktär, park- och vattenkontakt samt in- och
utfarter. Fredriksskansbron är viktig för tillgänglighet till och från Kvarnholmen. Bron är inte dimensionerad för tyngre trafik (endast fordon med högst
8 tons axeltryck respektive 12 tons boggietryck tillåts på bron, så kallad bärighetsklass 3). Ett genomförandeprojekt om att förstärka bron pågår parallellt
med planarbetet. Hastighetsbegränsningen är för närvarande 50 km/h, men
enligt ny hastighetsplan ska det ändras till 40 km/h.
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Strandgatan
Strandgatan är en strategiskt viktig koppling mellan Sveaplan och Fredriksskansgatan. Från gatan angörs bostäder och Stagneliusskolan. Gatan är ca 6 m
bred och parkering är delvis tillåten på båda sidor. Trafiken är dubbelriktad och
det finns trottoarer på båda sidor. Det upplevs trångt att mötas på gatan och
kan därför behöva ses över avseende dubbelsidig gatuparkering. Hastighetsbegränsningen är för närvarande 50 km/h, men enligt ny hastighetsplan ska det
ändras till 30 km/h.
Planförslag
Gestaltning av offentliga rum och gator beskrivs fördjupat i tillhörande Gestaltningsprogram för Fredriksskansområdet.
Paradgatan Fredriksskansgatan
Fredriksskansgatan är en huvudgata som hanterar trafik mellan olika områden i
staden och omfattar alla trafikslag. Planområdet omfattar endast del av Fredriksskansgatans östra kant vilken regleras med bestämmelse huvudgata
(GATA1), i vilken gång- och cykelväg, trädplantering och gatuparkering ska
kunna inrymmas.
Fredriksskansgatans karaktär av paradgata kan utvecklas. En paradgata ska
präglas av tydlighet, ordning och stramhet. För Fredriksskansgatan som helhet
finns möjlighet för en förändrad disposition av ytorna om så önskas i framtiden. I en principsektion, där körbanan anges till 6,0 m, ges möjlighet att på sikt
ge plats till bilparkering på vissa delar längs gatan, mellan körbana och trädplanteringar och med gång- och cykelvägar förlagda utanför dessa. Planförslaget föranleder inte att hela Fredriksskansgatan behöver byggas om, men detaljplanen redovisar principsektion för hur detta skulle kunna göras, se exempel
nedan.

Lämplig framtida principsektion för Fredriksskansgatan som visar att det finns utrymme för parkering, trädallé och god plats för gång- och cykeltrafik om man på sikt
vill smalna av körytan för att ge plats åt gatuparkering
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Entrétorg
Ett torg anläggs i området kring porten till Fredriksskansområdet. Platsen utgör huvudentré till Fredriksskansområdet, bostadskvarteren och parken. Torget bör ha en strikt utformning i markbeläggning som relaterar till Fredriksskansgatans strama prägel och skapar kontrast till parkens mjukare former.
Även korsningen där Fredriksskansgatan möter Strandgatan ingår i viss mån i
entrétorget. Med fokus på markbeläggning och inramning på Fredriksskansgatan kan man förbättra kopplingen mellan Strandgatan och Fredriksskans och
tydliggöra den som passage mot Sveaplan samt medföra sänkt hastighet för
motortrafik. Se vidare i tillhörande Gestaltningsprogram.
Mindre gaturum
Gator inom bebyggelseområdet avser lokaltrafik inom områdena, som har sitt
mål vid gatan och omfattar alla trafikslag. De ska utformas utifrån de gåendes
perspektiv, som mindre gator med körbana på ca 5,5 m och angöring till kvarterens gårdar samt underjordiska garage. Fordon får endast parkeras på särskilt
anordnade parkeringsplatser. På slutet av gatorna finns TORG med vändradie
9,0 m.

Gång- och cykeltrafik
Förutsättningar
På den östra sidan av Fredriksskansgatan finns huvudcykelstråk av stor strategisk betydelse. På vissa delar av Fredriksskansgatan finns separata gång- respektive cykelvägar. Fredriksskansbron söder om planområdet är bristfällig ur
trafiksäkerhetssynpunkt med trånga utrymmen och otydliga regler för de
oskyddade trafikanterna. Genomförandeprojekt om att förstärka bron pågår
parallellt med planarbetet och syftar även till att förbättra situationen för gångoch cykeltrafik. På Norra Kanalgatan finns promenadmöjligheter längs Fredriksskanskanalen.
Planförslag
Planområdet omfattar endast del av Fredriksskansgatans östra kant vilken regleras med bestämmelse huvudgata (GATA1), i vilken gång- och cykelväg,
trädplantering och gatuparkering ska kunna inrymmas. Gång- och cykeltrafikanter kan nå Fredriksskans parkområde via strandpromenaden och nya kopplingar genom park, gator eller torg.
Den framtagna principsektionen för Fredriksskansgatan, se föregående sida,
innebär att nya samlade gång- respektive cykelvägar (gc-vägar) på sikt kan
skapas på båda sidor av Fredriksskansgatans allé. Gång- och cykelvägarna får
en bredd på 5,0 m varav cykelfältet ska ha bredden 3,0 m. Gångbanan ska ligga
närmast kvarteren.

Kollektivtrafik
Förutsättningar
År 2014 gjordes stomnätet för kollektivtrafik om och närmaste busstrafik och
hållplatser finns längs Södra Kanalgatan på Kvarnholmen i söder (båda rikt-
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ningarna). Centralstationen med spårbunden trafik ligger cirka 500 meter från
planområdet.
Planförslag
Bedömningen är att planområdet har en tillräckligt bra kontakt till utbud av
kollektivtrafik sett till det centrala läget. Det finns inte något särskilt behov av
linje för busstrafik genom planområdet inom överskådlig tid. Om behov uppstår av hållplatsläge i framtiden finns det möjlighet att anordna det utmed
Fredriksskansgatan i samband med omgestaltning av gatan.

Parkering
Förutsättningar
Parkeringar för befintliga verksamheter inom Fredriksskansområdet finns i
anslutning till dessa. En samlad parkering för bil finns i anslutning till byggnader i norra delen av Fredriksskans. Parkering för cykel har lösts på varierande
sätt. Vid större evenemang har parkering för bil historiskt sett lösts genom att
ta andra områden i anspråk, exempelvis Stagneliusskolans skolgård. En tillfällig
samlad parkeringsplats uppfördes intill Rävspelet under år 2014 i väntan på
långsiktig parkeringslösning.
Planförslag
Parkering på kvartersmark
Bilparkering för boende i planområdet föreslås i en samlad parkeringslösning
under mark, för att utnyttja marken på bästa sätt i detta attraktiva läge. Garage
möjliggörs under både kvartersmark och del av parkmark och ska täcka pefterfrågan för boende och personal till föreslagna verksamheter i de bebyggda
kvarteren. Planförslaget ger möjlighet till ett stort sammanhängande garage,
totalt cirka 11 000 m2 garage (ca 400 p-platser).
Några utpekade markytor för parkering regleras inte i planförslaget men på
torgen finns viss möjlighet till korttidsparkering för last- och lossning eller för
handikapparkering. Besöksparkering hänvisas antingen till de gatuparkeringar
som kan skapas på allmän plats längs Fredriksskansgatan eller till de parkeringsgarage som uppförs under mark inom planområdet.
Allmän parkering
Allmänna bilparkeringsplatser kan skapas längs delar av Fredriksskansgatan.
Planen ger möjlighet att även skapa allmänna parkeringsplatser i områdets underjordiska garage (P1) genom tredimensionell fastighetsbildning alternativt
gemensamhetsanläggning. Angöring till parkeringsgarage får inte ske direkt
ifrån Fredriksskansgatan utan ska anordnas från entrétorget i norr och den
södra gatan.
Parkeringsnorm
Utifrån kommunens Riktlinjer för parkering bedöms följande generella parkeringsefterfrågan:
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Bilar: 8 p/1000 m2 BTA +1 besöks-p/1000 m2 BTA.
Ca 25 000 kvm BTA genererar en efterfrågan på ca 200 p-platser för
boende och ytterligare 25 p-platser för besökare.
Cyklar: 24 cykel-p/1000 m2 BTA+12 cykelbesöks-p/1000 m2 BTA
Ca 25 000m2 BTA genererar då en parkeringsefterfrågan på ca 600 cykel-p samt ytterligare 300 cykel-p för besökare.
För en förskola med 2 avdelningar bedöms efterfrågan på 3 korttids pplatser för hämta/lämna barn samt 2 handikapplatser. Dessa platser
kan skapas inom planområdets entrétorg.

Enligt Riktlinjer för parkering för Kalmar kommun ges möjlighet för fastighetsägarna att sänka parkeringstalet genom olika åtgärder (bilpool, beteendepåverkasåtgärder etc.) som kan leda till minskad parkeringsefterfrågan för bil.
Bedömningen är att detaljplanen medger goda möjligheter att lösa parkeringsefterfrågan för föreslagen användning i planområdet såväl som ett antal allmänt
tillgängliga p-platser.

Varutransporter
Förutsättningar
Varutransporter har nyttjat portar och entréer för att nå området.
Planförslag
Planförslaget möjliggör centrumverksamheter och utbud av service. Varutransporter till dessa kan ske via gator och vändmöjligheter på torg. Detaljer regleras
med lokala trafikföreskrifter.

Räddningsväg
Förutsättningar
Med räddningsväg avses en möjlig framkomlighet för räddningsfordon med
viss säkerställd standard för utryckning. De verksamheter som finns på Fredriksskans nås idag från Fredriksskansgatan. Befintlig Fredriksskansport söder
om A-plan har en uppmätt frihöjd av 4,48 meter.
Planförslag
Räddningsväg för bebyggelse inom planområdet kan ske på gator från Fredriksskansgatan. Tillgänglighet för räddningsfordon ska säkerställas inom kvarter
och på dess innergårdar i samband med bygglov. I planen regleras marknivåer
mellan kvartersmark och allmän plats för att säkerställa räddningstjänstens
framkomlighet.
Räddningsfordon ska kunna passera Fredriksskansporten. Den befintliga frihöjden på porten måste höjas eftersom marken invid porten ska höjas. För
justering av porten gäller vissa gestaltningskrav som regleras med planbestämmelse. Parken kan nås via gator och torg vid eventuella olyckor eller tillbud där.
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Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Förutsättningar
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Planförslag
Vattenförsörjning till bebyggelse inom planområdet löses genom befintliga
vattenledningar i Fredriksskansgatan/Strandgatan.
Pumpstation
För genomförande av föreslagen ny bebyggelse krävs en ny pumpstation för
spillvatten. Bestämmelsen E reglerar anläggningen som ska placeras i parkområdet i södra delen av planområdet tillsammans med ny transformatorstation.
Tryckledning från ny pumpstation från Rävspelet kommer att anslutas till befintligt självfallssystem vid S:ta Gertruds gata. Tryckledningen samförläggs med
övriga VA-ledningar på östra sidan om Fredriksskansgatan. Vid Fredriksskansporten går tryckledningen över till västra sidan. Arbetet med detta bör samordnas med gatans ombyggnad. Pumpstationens storlek är cirka 4x5 m och köroch uppställningsytor behövs vid stationen för bland annat underhållsarbete
med spolbil. Riktvärde för skyddsavstånd för pumpstation är 50 m vilket dock
inte är möjligt att uppnå i täta stadsmiljöer. Läget invid Rävspelet och Fredriksskansgatan ställer extra ambitionskrav på gestaltning av stationen. Se mer detaljer i tillhörande Gestaltningsprogram.

Dagvatten
Förutsättningar
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. I området finns en befintlig dagvattenledning med utlopp i Malmfjärden, mellan Aplan och konstgräsplanen. Ledningen avvattnar Fredriksskansgatan och ett par
kvarter västerut, totalt ca 1,9 hektar ansluten yta. Norr om planområdet, vid
Jutegatan, finns ett utlopp som samlar vatten från kvarteren i nordväst. Områden i sydväst avleds till Fredriksskanskanalen. För mer information hänvisas till
upprättad Dagvattenutredning. Kommunens dagvattenpolicy föreskriver miljövänliga materialval, lokal fördröjning och rening i första hand samt eftersträvar öppen dagvattenhantering.
Planförslag
Dagvatten från bebyggelsekvarteren i planområdet såväl som gator och torg
leds via nyanlagda ledningar till en ny huvudledning med sträckning från det
centrala torgets entré till befintligt utlopp i Malmfjärden. Den nuvarande dagvattenledningen som leder till utloppet kommer att pluggas eftersom den inte
kan utnyttjas på grund av planerat underjordiskt garage. Vid utloppet i Malmfjärden anläggs istället en dammkonstruktion för dagvattenanläggning (WE) i
vattnet. Konstruktionen består av en tät bassäng med en avskiljande gummiduk
under vatten och en flytanordning ovan vatten.
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Referensexempel från sjön Trekanten i Stockholm visar dagvattenhantering i vattnet
från Järven Ecotech skärmbassäng. Bild hämtad från dagvattenutredning, Kalmar
Vatten AB.

Flytanordningen kommer att döljas med en smal brygga som också kan få ett
litet bryggtorg på bryggkonstruktion. Bryggan blir en del av parkstråket och
ökar tillgängligheten till vattnet. Den anslutna ytan från nytillkommande bebyggelse inom planområdet bedöms vara totalt cirka 1 hektar. Bestämmelseområdet i planen utformas så att man kan hantera både det befintliga och tillkommande flödet från totalt 3,9 hektar ansluten yta samt eventuell ökad belastning från kommande framtida förtätningsprojekt som i dagsläget inte är
kända. Bestämmelseområdets yta är cirka 1000 m2, åtgärder kan krävas för att
skapa tillräckligt medeldjup.
Dagvattennätet är dimensionerat för att klara större nederbördsmängder.
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Dagvattenutsläppen påverkar Malmfjärden med näringsämnen och andra föroreningar som till exempel tungmetaller. God reningseffekt kan dock skapas i
dammkonstruktionen. Vid byggnation och iordningställande av parken saneras
dessutom en del massor i området vilket bedöms minska urlakningen till
Malmfjärden. Bedömningen är därför att planförslaget innebär en kraftig förbättring av dagvattenhanteringen i området och att vattenkvaliteten i recipienten på sikt kan förbättras. Mer information finns i tillhörande dagvattenutredning.

Värmesystem
Förutsättningar
Fjärrvärmenätet är utbyggt kring planområdet, närmaste ledning finns i
Lindölundsgatan. Ansvarig för fjärrvärmenätet är Kalmar Energi Värme AB.
Planförslag
Fjärrvärmeledningar dras från Lindölundsgatan i norr via Jutegatan längs Fredriksskansgatan fram till Strandgatan. Därifrån är det möjligt att försörja hela
södra Fredriksskans med fjärrvärme.

El- och tele
Förutsättningar
Planområdet är anslutet till elnätet och befintlig transformatorstation för området ligger invid muren söder om Fredriksskansporten. Ansvarig för elnätet är
Kalmar Energi Elnät AB.
Elektronisk kommunikation utgörs genom fasta eller trådlösa lösningar. Vid
planens framtagande fanns det inte tillgång till fiberoptiska kablar i planområdet men möjligheten till anslutning finns och bygger på antalet intresseanmälningar från boende i området. Kvaliteten på trådlösa lösningar avgörs av avståndet till (och storleken på) närmaste basstationen för mobiltelefoni (innehåller exempelvis mobilsändare och mobilmast). Basstation finns i stadens närhet
och täckningen i planområdet har bedömts som mycket god. Nät för fast telefoni finns intill planområdet med Skanova Access som nätägare.
Planförslag
Befintlig transformatorstation innanför muren ersätts med en ny norr om
planområdet, som föreslås placeras vid muren intill porten väster om arenan.
Stationens storlek är cirka 20 m2. Ytor upp till 5 meter runt stationen behövs
för skötsel och för att uppfylla säkerhetskrav. Stationen ska vara tillgänglig för
lastbil för service. Frågan studeras i detalj i gestaltningsprogram. Ytterligare en
transformatorstation behöver placeras i planområdets södra del och lokaliseras
intill planerad pumpstation. Med fördel etableras de i en gemensam byggnad,
alternativt bredvid varandra med gemensamt ”fasadskal” i parken.
Planerade hushåll inom planområdet bedöms ha goda förutsättningar för
elektronisk kommunikation med trådlösa lösningar, på sikt även fasta om intresset är tillräckligt stort. Planförslaget innehåller ytor med allmän platsmark
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som i framtiden kan användas för fasta lösningar, exempelvis att gräva ner fiberoptiska kablar. Kanalisation för fiber ska då samläggas med VA-ledningar i
samma ledningsgrav. Nät för fast telefoni kommer att byggas ut i området och
nya bostäder kan anslutas till nätet via förbindelsepunkter i fastighetsgräns.

Avfallshantering
Förutsättningar
Befintliga verksamheter på Fredriksskansområdet har blandade former för
hämtning av främst hushållsavfall men även en samlande container för diverse
material exempelvis metall, plast mm. Närmaste återvinningsstation ligger vid
Kämnärsgatan, 600-700 m nordväst om planområdet. Kalmars återvinningscentral ligger i Tegelviken.
Planförslag
Detaljplanen ger möjlighet att skapa öppna ”miljöplatser” inom kvartersmark i
lägen som är tillgängliga för sopbil. En lösning som avses genomföras är nedgrävda sopcontainers vilket minimerar behovet av backning och liknande vid
tömning av kärl på dessa platser. Miljöplatsernas kärl för hushållsavfall och
brännbart kan då tömmas av ett kranfordon från intilliggande gata. Fyra miljöplatser bedöms lämpligt för att serva kvarteren, anlagda inom kvarteren i anslutning till gatorna inom området. Detaljerad placering på kvartersmark får
studeras i genomförandeskedet och samordnas med övrig byggnation och infrastruktur. Utformningsfrågor redovisas i gestaltningsprogrammet.

Referensexempel för avfallshantering med nedgrävda kärl i Älvsjö och Järvastaden,
bild: PWS

Störningar och risker
Störningar, risker samt konsekvenser av planförslaget beskrivs i miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tillhör planhandlingarna. Nedan beskrivs de
störningsrisker som föranlett särskild planbestämmelse.

Förorenad mark
Undersökningar har visat att marken inom planområdet är förorenad. Att bo i
sådana miljöer kan på sikt leda till ohälsa, därför behövs olika slags saneringsåtgärder, läs mer i avsnittet ”Natur- och kulturmiljö” under rubriken
”Markföroreningar”. I planen anges bestämmelse om att lov endast får ges
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under förutsättning att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts
genom att markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd
har vidtagits på tomten.

Ljud - trafik
Ljudnivåer från trafik regleras from 2015 i förordningen (2015:216) om trafikbuller (gäller ej denna detaljplan men de lovprövningar som kommer göras
utifrån den). I förordningen anges att 55 dBA inte bör överskridas vid en bostadsbyggnads fasad eller 50 dBA ekvivalent ljudnivå/70 dBA maximal ljudnivå
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
Sedan år 2006 har trafiken på Fredriksskansgatan minskat från drygt 7000 till
knappt 6000 fordon per dygn. Planerade bostäder, eventuellt allmänt garage
och generell trafikökning kommer att leda till en viss trafikökning i området.
Bullerutredning har genomförts och bedömning av bullernivåer utgår från skyltad hastighet 40 km/h för nuläget och 20 år framåt på Fredriksskansgatan.
Utredningen pekar på att de ekvivalenta ljudnivåerna kommer att överskridas
för de bostadshus som planeras mot Fredriksskansgatan. Möjlighet finns att
med genomgående lägenheter skapa en tyst eller i vissa fall en ljuddämpad sida
för minst hälften av bostadsrummen i varje bostad, samt att anordna uteplats
på innegården. Möjliga lägenhetslösningar där alla lägenheter har en tyst sida
redovisas teoretiskt på illustrationskartan som tillhör planen. Detaljplanen går
att hantera som ett avstegsfall från bullerriktvärdena eftersom det är centralt
placerat och kommer att ha stadskaraktär (i enlighet med Boverkets allmänna
råd 2008:1, Buller i planeringen). Enligt den nya förordningens avstegsprinciper vid överskridande av riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå, ska minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och minst hälften av bostadsrummen
vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl.
22.00 och 06.00 vid fasaden. I vissa fall kan det vara svårare att uppfylla kraven
vid hörnlägenheterna utan ytterligare tekniska lösningar. Detta ska bevakas i
samband med bygglov.
I planförslaget finns planbestämmelse som reglerar att gällande riktvärden för
trafikbuller ska klaras och om de överskrids ska minst hälften av bostadsrummen i varje bostad vara riktade mot en tyst eller ljuddämpad sida, samt att uteplats ska kunna ordnas på innergård.
Eftersom den höga kalkstensmuren ska vara kvar kommer planerad förskolegård tillsammans med ny byggnad att ha högst 45 dBA ljudnivå, enligt vad som
framkommit i Soundcons bullerutredning, daterad 2014-08-22.

Översvämningsrisker
Planområdet är till delar lågt beläget och nära Malmfjärden och Kalmarsund
vilket innebär att hänsyn måste tas till framtida risker för översvämning. Därför planeras ny bebyggelse på ett upphöjt område där nivåskillnaden mot öster
tas upp med gradänger. Planbestämmelser reglerar vissa marknivåer och att
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byggnader ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till +2,8 meter över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion. Där det är möjligt ska
också ytor för infrastruktur säkerställas upp till den nivån och ledningar mm
förberedas för framtida översvämningsrisk. Det ska tas fram planberedskap för
framtida översvämningsåtgärder, vilket kommer utgöra en del i kommunens
klimatanpassningsplan.

Magnetfält
Det finns högspänningskablar i marken utmed muren vid Fredriksskansgatan.
Dessa kommer att flyttas längre ut mot vägen på grund av att Kalmar Vatten
ska lägga ner ledningar på denna plats. Högspänningskablarna kommer således
hamna längre ifrån planerad bebyggelse än vid nuvarande placering. En beräkning eller mätning av magnetfälten bör göras senast i samband med projekteringen, för att säkerställa att avståndet mellan kablarna och ny bebyggelse blir
tillräckligt för att inte människors hälsa ska påverkas.

Genomförandefrågor
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i enlighet
med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden kan fastighetsägarna ha rätt till ersättning av kommunen.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden.
Beskrivning av genomförandet
Parallellt med att detaljplanen tas fram kommer kommunen att bjuda in byggherrar/exploatörer till en markanvisningstävling för anvisning av marken. När
byggherrarna/exploatörerna beviljats bygglov avser kommunen att påbörja
sanering av området och bygge av gator och ledningar som behövs innan respektive byggherre/exploatör tillträder området.
Parallellt med att detaljplanen tas fram kommer kommunen att bjuda in exploatörer till en markanvisningstävling. I inbjudan till tävlingen kommer bedömningskriterier för tävlingen vara uppsatta. Avsikten är att fördela marken till
upp till fem olika exploatörer. Tävlingen är avslutad då markanvisningsavtal
med respektive exploatör är tecknat. I markanvisningsavtalet regleras de villkor
som gäller för att ett köp av marken ska kunna genomföras.
Arbetet med miljöundersökningar ska också fortsätta genom att ta fram projekteringsunderlag inför förfrågningsunderlag för entreprenad (sanering). Till projektering hör även bl. a masshanteringsplan, plan för genomförande av efter-
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behandlingen och utvidgad provtagning. I och med att föroreningar har konstaterats inom det aktuella området för detaljplanen innebär det att kapitel 10 i
miljöbalken är tillämplig. Att marken blir sanerad säkerställs därför genom de
krav som ställs i miljöbalken på hantering av förorenade områden.
Efter det att köpekontrakt tecknats och respektive exploatör beviljats bygglov
avser kommunen att genomföra sanering av området samt utbyggnad av ledningar och gator. Vid tillträdet till marken ska gatorna vara utbyggda i ett körbart skick.
Kommunen avser att låta allmänheten ha tillträde till parken i söder under tiden som sanerings- och byggarbeten pågår. Färdigställandet av lokalgator samt
parkens västra del, i anslutning till kvartersmarken, och parken öster om planområdet kommer att genomföras i samband med att kvartersmarken färdigställs.
Förskoleverksamheten ”Bollen” som tillfälligt inryms i den nordvästra delen av
planområdet flyttar till nybyggda lokaler vid Lindöskolan när dessa färdigställs i
slutet av år 2016. Kommunen avser att riva den befintliga byggnaden. För att
skapa utrymme för nytt torg och bebyggelse kommer påbyggnadsdel på södra
läktaren och byggnad kallad ”ungdomspaviljongen” att rivas. Även byggnader
för transformator- och fjärrvärmestation rivs.
Regler och tillstånd
Strandskyddet föreslås att upphävas inom hela planområdet.
Planområdet ligger inom fornlämningsområdet RAÄ 93:1. Innan grävning
inom området kan ske krävs tillstånd till markingrepp i eller invid fornlämning
enligt 2 kap Kulturminneslagen av länsstyrelsen.
Trädallén längs Fredriksskansgatan omfattas av biotopsskydd. I det fall en åtgärd som kan skada allén ska göras krävs dispens av länsstyrelsen.
För genomförande av dagvattenanläggning med brygga krävs anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen. Dessutom krävs en anmälan enligt förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till tillsynsmyndigheten.
Kalmar Vatten AB ansvarar för anmälan.
Vid genomförande av sanering/avhjälpandeåtgärder av ett förorenat område
krävs att en anmälan enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd lämnas in till tillsynsmyndigheten.
Avtal eller andra överenskommelser
Markanvisningsavtal
Kommunen avser att bjuda in byggherrar/exploatörer till markanvisningstävling efter granskningsskedet. Kvartersmarken kommer att delas in i sex områden som kommunen avser att anvisa till olika byggherrar/exploatörer. I sam-
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band med att marken anvisas ska kommunen teckna markanvisningsavtal med
varje byggherre/exploatör.
I samband med antagandet av detaljplanen kommer markanvisningsavtalen
ersättas av marköverlåtelseavtal med varje byggherre/exploatör. Detaljplanekostnader och utbyggnad av allmän plats bekostas av Kalmar kommun och
ingår i det markpris som byggherren/exploatören ska erlägga i samband med
marköverlåtelseavtal. Utbyggnaden av kvartersmark regleras i separata avtal
som tecknas med varje byggherre/exploatör. Anslutningsavgifter enligt gällande taxa betalas av respektive byggherre/exploatör.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägoförhållanden
All mark inom planområdet ägs av kommunen.
Fastighetsbildning
Fastighet befintlig/ny
Malmen 2:3

Malmen 2:3 forts…
Ny/nya fastigheter område 2 (norra området)

Malmen 2:3 forts…
Ny/nya fastigheter område 3 (mellersta området)

Malmen 2:3 forts…
Ny/nya fastigheter område 5, 6 (södra området)

Malmen 2:3 forts…
Ev ny 3D-fastighet för
garage område 4

Malmen 2:3 forts…
Ev nya fastigheter för
områdena 1 och 7

Konsekvenser, åtgärder
Från Malmen 2:3 ska/kan avstyckas nya fastigheter, se ”ny/nya
fastigheter” nedan.
På Malmen 2:3 kan utrymme upplåtas för gemensamhetsanläggning för garage, se nedan ”Gemensamhetsanläggning mm”.
Detta kvarter kan avstyckas till en fastighet. Garage får byggas
inom detta område. Alternativt kan fastigheten delta i gemensamhetsanläggning för garage i område 3-5 ifall överenskommelse om detta träffas.
Område 2 kan som alternativ överföras från Malmen 2:3 till
fastighet för idrottsändamål, om en sådan bildas för marken norr
om planområdet.
Detta kvarter kan avstyckas till en eller flera fastigheter. Om
kvarteret indelas i flera fastigheter, ska en gemensamhetsanläggning för garage samtidigt bildas, se under ”Gemensamhetsanläggning mm” nedan.
Om kvarteret indelas i flera fastigheter, ska även en gemensamhetsanläggning för gemensam angöringsväg/räddningsväg/gård
med avfallshantering samtidigt bildas.
Detta kvarter kan avstyckas till två eller flera fastigheter. En
gemensamhetsanläggning för garage ska samtidigt bildas, se
under ”Gemensamhetsanläggning mm” nedan.
Om respektive område 5 och 6 indelas i flera fastigheter, ska
även gemensamhetsanläggning för gemensam angöringsväg/räddningsväg/gård med avfallshantering samtidigt bildas.
En 3D-fastighet kan bildas för parkeringsgarage under parkmarken (område 4). Detta kräver att gemensamhetsanläggning för
infart bildas genom garage inom område 3. Alternativt kan även
utrymme för garage inom område 3 och 5 ingå i en 3D-fastighet.
Bildande av gemensamhetsanläggning kan bli aktuellt även för
garage, se under ”Gemensamhetsanläggning mm” nedan.
Nya fastigheter kan behöva bildas för VA-pumpstation samt
elnätsstationer, områdena 1 och 7.
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Karta som tillsammans med tabellen ovan visar förändringsområden/marköverföringar
som detaljplanen leder till.

Gemensamhetsanläggning mm
Om respektive kvarter 3, 5 och 6 indelas i flera fastigheter ska gemensamhetsanläggningar för angöringsväg samtidigt bildas. Områdena är betecknade med
”g2” på plankartan.
Gemensamhetsanläggning för garage ska bildas för fastigheterna inom område
5 och 6. Om flera fastigheter bildas inom område 3 respektive 2, ska gemensamhetsanläggning för garage bildas även för dessa.
Det kan också bli aktuellt att bilda gemensamhetsanläggning för hela garaget
inom områdena 3, 4 och 5 för alla fastigheterna inom område 2-6. Om ett
större garage skapas som rymmer flera parkeringsplatser än vad som behövs
för fastigheterna inom område 3-6, kan även ytterligare fastigheter delta ifall
överenskommelse om detta träffas i lantmäteriförrättningen.
Gemensamhetsanläggning för infart till/genom garage, kan behöva inrättas
inom område 3 och/eller 5 för att komma till intilliggande garage.
Rättigheter
Områden för pumpstation och elnätsstationer (område 1 och 7) kan antingen
upplåtas med ledningsrätt eller avstyckas till en egen fastighet.
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Andra fastighetsrättsliga konsekvenser
Hyresgäster och andra nyttjanderättshavare
Inom området finns ett hyreskontrakt mellan Serviceförvaltningen som hyresvärd och barn- och ungdomsnämnden som hyresgäst avseende förskola och
kök för förskola. Förskolan kommer att flytta till nya lokaler på Lindöskolan
innan genomförandet av detaljplanen för Fredriksskans påbörjas.
Inom området finns hyreskontrakt mellan Serviceförvaltningen som hyresvärd
och kultur- och fritidsförvaltningen som hyresgäst avseende sportaktiviteter.
Kultur- och fritidsförvaltningen upplåter i sin tur bokningar av fotbollsplaner
och ombyte i omklädningsrum till idrottsföreningar. Kultur- och fritidsförvaltningen upplåter även fotbollsplaner till Kalmarsunds gymnasieförbund. De
föreningar som har lokaler i byggnad som ska rivas, ska ersättas med lokaler i
södra läktaren. Som en konsekvens av detaljplanen kommer de markupplåtelseavtal som rör B- och C-plan inte att förlängas.
Fastighetsindelningsbestämmelser
Kommunen bedömer att några fastighetsindelningsbestämmelser inte behövs
för att detaljplanen ska kunna genomföras. Ifall behov skulle uppstå, kan fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Geoteknik
Som underlag till planprogrammet för Fredriksskans togs en inledande geoteknisk utredning fram av WSP 2011-03-25. Ytterligare en geoteknisk utredning,
med tätare provtagning, togs fram av WSP 2011-10-27. En geoteknisk utredning för förprojektering har tagits fram av Sweco 2015-02-26. Eventuella mer
detaljerade geotekniska undersökningar genomförs av respektive byggherre
under projektering.
Radon
Kommunen avser inte att genomföra någon radonundersökning eftersom vissa
massor ska grävas bort och uppfyllnad kommer att krävas inom hela planområdet. I samband med återfyllnad måste tillkommande massor kontrolleras med
avseende på radonhalt.
Markföroreningar
Som underlag till detaljplanen finns översiktliga markmiljötekniska utredningar
utförda av WSP 2011-09-16 och 2013-09-26. Under 2014-2015 togs Riskbedömning samt Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering för Fredriksskans fram av
Kemakta Konsult AB.
De undersökningar som har genomförts inom detaljplaneområdet har visat att
en rad föroreningar, såsom metaller, oljor och långlivade organiska förorening-
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ar (exempelvis PAH), finns inom området. Föroreningarna påträffas i fyllningen och i den översta delen av det gyttjelager som motsvarar tidigare sjöbotten.
Sanering
Kommunen har genomfört en mer detaljerad provtagning av området efter
samrådsskedet. Kommunen bedömer att sanering av hela planområdet är
lämpligt. Dock undantas mark under den solida muren som ska bibehållas av
kulturhistoriska skäl och därför inte kan saneras.
Saneringsgraden ska säkerställa att platsen är lämplig att bo på. För att kunna
lämna in en anmälan om avhjälpandeåtgärder till tillsynsmyndigheten pågår en
projektering av planområdet. Kalmar kommuns avsikt är att sanering sker utifrån framtagna åtgärdsmål i rapport Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering Södra Fredriksskansområdet (s 36, Kemakta Konsult AB aug 2015).
Anmälan kommer troligtvis att lämnas in till tillsynsmyndigheten under sommaren/hösten 2016.
Under pågående sanering kommer förorenat grundvatten att uppstå. En projektering av saneringen pågår och i det arbetet ingår även att ta fram ett underlag för hantering av länsvatten, bland annat reningsmetod.
Kommunen kommer att genomföra en riskanalys inför kommande sanering
för att säkerställa att åtgärden inte påverkar omgivande fastigheter. Inför planerad byggnation är det byggherrens ansvar att inte påverka omgivningen så att
skador uppstår.
Säkerställande inför exploatering
Markmiljö
Rapporter om de fördjupade markundersökningarna samt riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering har skickats till tillsynsmyndigheten. Senast
sex veckor innan åtgärden är planerad att påbörjas ska åtgärden anmälas till
tillsynsmyndigheten. Anmälan besvaras med ett beslut om försiktighetsmått där
tillsynsmyndigheten anger om det finns krav eller detaljer som ska uppmärksammas vid saneringen. Beslut ska ha meddelats av tillsynsmyndigheten innan
bygglov får ges.
Kalmar kommun (Projekt- och exploateringsenheten) har ansvar för att avhjälpande åtgärder vidtas så att marken ska bli lämplig för sitt ändamål enligt detaljplan.
Deponigas
I samband med utredning av Fredriksskansområdet har Tyréns år 2015 genomfört en översiktlig utredning av deponigassituationen i området. I rapporten
kunde det konstateras att de gasmängder som har påträffats är mycket små och
produktionen av gas är på avtagande, sannolikt kommer endast små mängder
gas att produceras i framtiden. Vid projektering kommer ytterligare undersökningar av ledningssystemen att genomföras.
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Magnetfält
För att säkerställa att avståndet blir tillräckligt mellan högspänningsledningar
och bostäder bör en beräkning av magnetfältens utbredning göras i samband
med projekteringen.
Buller
Som underlag för detaljplanen har en trafikbullerutredning tagits fram av
Soundcon 2014-08-22, som har kompletterats med PM, 2015-11-05. Den senare belyser hur området påverkas av trafikbuller om inte ny bebyggelse uppförs utmed Fredriksskansgatan. För att säkerställa att gällande riktvärden för
nya bostäder klaras har planbestämmelse införts.
Arkeologi
Som underlag för detaljplanen har en georadarundersökning tagits fram av
Riksantikvarieämbetet, arkeologiska uppdragsverksamheten juni 2014. Den
indikerade inte några äldre strukturer i bebyggelseområdet. Eftersom planområdet ligger inom fornlämningsområde krävs tillstånd av länsstyrelsen före
markingrepp enligt 2 kap Kulturminneslagen.
Tekniska anläggningar
De allmänna gator som ska byggas mellan områden för kvartersmark har i detaljplanen höjdsättning med föreskriven höjd över nollplanet (höjdsystem
RH2000). Höjdsättning av kvartersmark ska anpassas till den föreskrivna höjden för allmän platsmark enligt detaljplanen. Mer detaljerad utformning föreslås i tillhörande gestaltningsprogram.
Byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån +2,8
meter över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion (höjdsystem RH2000). Detta regleras med planbestämmelse.
Nya ledningar för området kommer att förläggas i östra delen av Fredriksskansgatan och i lokalgator inom planområdet (se avsnittet ”Teknisk försörjning” under rubriken ”Vatten och spillvatten”). Kalmar Vatten ska bygga en ny
pumpstation i området för teknisk anläggning norr om Rävspelet. Kalmar
Energi Elnät ska riva befintlig transformatorstation inom området och ersätta
denna med en ny transformatorstation norr om Södra läktaren samt uppföra
ny transformatorstation invid ny pumpstation norr om Rävspelet. Kalmar
Energi Värme har också en nätstation söder om Fredriksskansporten som kan
rivas. Den behöver inte ersättas med ny inom planområdet.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Intäkter
Kommunens exploateringsbudget får intäkter vid försäljning av byggrätter
inom området, totalt cirka 70 mnkr.
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Kostnader
Kommunens investeringsbudget får kostnader för
 ombyggnad av del av Fredriksskansgatan och eventuell sanering i samband med detta
 eventuell byggnation av ny förskola
Kommunens exploateringsbudget får kostnader för
 framtagande av detaljplan med tillhörande utredningar (geo- och
markmiljötekniska utredningar, kulturhistoriska utredningar, geoscanning), projektering mm
 genomförande av markanvisningstävling/inbjudan byggherredialog.
 saneringsåtgärder inom området
 rivning av byggnader inom området
 lantmäteriförrättningar
 utbyggnad av allmänna platser (gator, parker och torg öster om
Fredriksskansgatan, bryggtorg) samt ny idrottsyta inom området.
Kostnaderna uppskattas till cirka 75 mnkr (exklusive ny förskola).
Kommunens kostnader i exploateringsbudgeten för genomförandet av detaljplanen bedöms motsvara de intäkter som markförsäljning i området kommer
att generera.
Ekonomiska konsekvenser för ledningsägare
Ledningsrättshavare ansvarar för de massor och masshanteringsfrågor som
uppstår vid ledningsdragning inom områden/djup som inte tillsynsmyndigheten kommer att ställa krav på ska saneras på grund av gällande detaljplan.
Kalmar Vatten AB får intäkter i form av anläggningsavgifter och kostnader
för förläggning av ledningar, anläggande av ny pumpstation, anläggande av ny
dagvattenlösning och brygga mm samt sanering.
Kalmar Energi Elnät AB får intäkt i form av anslutningsavgifter och kostnader för förläggning av nya ledningar, ny transformatorstation, rivning av befintlig transformatorstation mm samt sanering.
Kalmar Energi Värme AB får intäkt i form av anslutningsavgifter och kostnader för förläggning av nya ledningar samt sanering.
Planavgift
Planavgift ska inte utgå vid bygglov, eftersom plankostnaden regleras i ett särskilt avtal.
Eva-Lena Larsdotter
Projektledare/planeringsarkitekt
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