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Planförslaget har varit på samråd under tiden 2015-06-30 – 2015-08-31. Förslaget
har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.

Sammanfattning
Huvuddelen av yttrandena är positiva till planförslaget. Samrådsyttrandena som
beskriver invändningar kan sammanfattas enligt följande:
- Synpunkter från boende på Tre vänners väg kring trafikmiljön i området.
- Synpunkter från boende söder om planområdet avseende avgränsningen av den
nya kvartersmarken.
- Länsstyrelsen yttrar bl.a. att miljökvalitetsnormer ska behandlas vidare och i planbeskrivning kompletteras. Vidare framförs också några allmänna och rådgivande
synpunkter.
Inkomna yttranden föranledde till mindre revidering av planförslaget. Ändringarna
beskrivs under rubriken ”Handlingarna revideras enligt följande”
Inkomna skriftliga synpunkter under samrådstiden redovisas och kommenteras här
nedan:

Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Sammanfattande bedömning
Länsstyrelsens bedömning utifrån nu kända förutsättningar är att det inte finns skäl
för Länsstyrelsen att överpröva kommunens beslut och upphäva förslaget till detaljplan med stöd av 11 kap. 10 § PBL. Denna bedömning förutsätter dock att synpunkterna som framförs avseende miljökvalitetsnormer kan tillgodoses.

Planenheten
Adress Box 611, 391 26 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Riksintresse
Länsstyrelsen bedömer att riksintresseområdet eller influensområdet för Kalmar
flygplats inte påverkas av planförslaget.
Miljökvalitetsnormer
I planbeskrivningen har kommunen presenterat ett utdrag ur dagvattenutredningen
som, genom beräkningar, tydligt och utförligt visar vilka förutsättningar som finns
och vilka bedömningar som har gjorts för att minska risken för översvämningar
samt föroreningsbelastning. I planbeskrivningen sammanfattas att planen säkrar ett
fördröjningsmagasin inom fastigheten genom en planbestämmelse, vilket är bra.
Fördröjningsmagasinet är till för att minska risken för översvämningar, men ger
inga reningseffekter av dagvattnet innan det når recipienten. Därför behöver kommunen lyfta fram samtliga åtgärder som kommer krävas för att också rena dagvattnet innan det når recipienten. De olika fördröjnings /reningsåtgärderna (lokalt omhändertagande av dagvatten) som är tänkta att genomföras inom planen måste beskrivas tydligare i planbeskrivningen samt i behovsbedömningen.
I sin planering och planläggning ska kommunerna visa att gällande miljökvalitetsnormer följs genom att detaljplaner, områdesbestämmelser och lovgivning inte
medför att en miljökvalitetsnorm överträds. Kommunen har på ett bra sätt i planbeskrivningen och i behovsbedömningen beskrivit att planen inte kommer att påverka grundvattenförekomsten Kalmarkustens sandstensformation, SE 628995153160. Däremot saknas det i handlingarna en bedömning huruvida planen eventuellt kan komma att påverka kustvattenförekomsten Sn Kalmarsund, SE 564250162500. I planbeskrivningen redogörs för förekomsternas status, men inget om och
hur en eventuell påverkan på dem kommer att ske, vilket måste göras. I behovsbedömningen nämns bara påverkan på grundvattenförekomsten men inget om kustvattenförekomsterna. Kommunen beskriver att det inom fastigheten ska finnas en
fördröjningsanläggning för dagvattnet, norr om byggnaden i anslutning till förbindelsepunkten, innan anslutning av dagvattnet sker till befintlig dagvattenledning.
Dagvattenledningen mynnar ut i kustvattenförekomsten, vilket gör att en påverkan
på MKN för denna förekomst kan komna att ske. Kommunen behöver tydligare
redovisa vilka reningsåtgärder som ska vidtas i planen och utifrån det göra en bedömning om planens eventuella påverkan på kustvattenförekomstens miljökvalitetsnormer.
Behovsbedömning/ Miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning, baserat på redovisat underlag
och med de motiveringar kommunen anfört, att genomförandet av planen inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning därför inte
behöver upprättas. Länsstyrelsen förutsätter att olika utredningsbehov och därav
följande försiktighetsåtgärder hanteras och beaktas i detaljplanen. Samråd har härmed skett.
Allmänt och rådgivande
Hälsa och säkerhet
Buller
Planens bullerutredning visar att de ekvivalenta ljudnivåerna från Norrlidsvägen
kommer att uppgå till maximalt 50 dBA vilket är de nivåer som anges som önskvärda högsta ljudnivåer i Boverkets rapport 2015:8. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om att så låga bullernivåer som möjligt alltid ska vara utgångspunkten planering av ny bebyggelse. Även buller under aktuella riktvärden kan ha
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en negativ inverkan på människors hälsa och välmående. Att skapa bra ljudnivåer
inom en förskoleverksamhet och i utemiljön är mycket viktigt för barnens hälsa och
den pedagogiska verksamheten. Bullernivåer kan till viss del styras och minskas
genom placeringen av byggnader samt gestaltningen av den fysiska miljön vilket
kommunen bör ta hänsyn till i den fortsatta planeringen av förskolan och dess
verksamhet.
Förorenad mark
I behovsbedömningen redogörs för att provtagningar av föroreningar har utförts
och att inga provtagningspunkter överstiger riktvärdena för känslig markanvändning, medan det i planbeskrivningen beskrivs att det inte finns något som tyder på
att någon förorenande verksamhet förekommit på platsen eftersom marken inte
varit exploaterad tidigare. Om det har gjorts provtagningar bör det även redovisas i
planbeskrivningen.
Radon
Planen anger att "om det i byggnadsskede visar sig finnas förhöjda radonhalter, vilket det kan
göra lokalt, ska byggnader som används för regelbunden vistelse uppföras på radonsäkert sätt".
Länsstyrelsen vill påtala risken att även fyllnadsmaterial i grundläggningen kan utgöra en radonkälla, vilket innebär att bara för att den ursprungliga marken inte har
förhöjda radonhalter kan det likväl behöva göras åtgärder för att undvika förhöjda
radonhalter i inomhusmiljön. Skrivningen i planen är även otydlig då det inte framgår om kommunen bedömer att den föreslagna markanvändningen skola innebär
regelbunden vistelse eller inte.
Trafik/kommunikationer
Infart till förskolan beräknas ske från Tre Vänners väg. Planen behöver förtydliga
och redovisa eventuella konsekvenser och åtgärder avseende hur detta kommer att
påverka trafiksituationen på Tre Vänners väg samt eventuell risk för ökad trafik på
närliggande gator.
Planförslaget möjliggör parkering för skolverksamheten, och planen anger att behovet är 20-30 platser när förskolan är färdigutbyggd, varav 10 platser är till för
avlämning/hämtning. I planbeskrivningen anges att närheten till centrum samt de
andra exploateringsmöjligheterna gör att ett samutnyttjande av parkeringen är
önskvärt. Hur många parkeringsplatser ryms på den angivna ytan? Innebär önskemålet om samnyttjande att det finns risk att förskolans behov av parkeringsplatser
inte kan uppfyllas på platsen? Länsstyrelsen ser ett behov av en utförligare redovisning av parkeringsförhållandena i planförslaget.
Övrigt
Då byggrätten inom kvartersmarken är förhållandevis stor, totalt 1700 m2, kan det
vara lämpligt att även ange maximal takvinkel eller att begränsa totalhöjden på
byggrätten, och inte bara byggnadshöjden. En stor byggnadsvolym som bara är
begränsad till byggnadshöjden kan med ett tillåtet tak på 45 graders lutning få betydligt högre totalhöjd än den tillåtna byggnadshöjden, vilket i så fall bör redovisas i
planbeskrivningen.
I behovsbedömningens på sidan 4 anges Risker för hälsa och säkerhet. Kommunens
kommentar är där svår att förstå, och bör förtydligas.
På sidan 5 i behovsbedömningen saknas kommentar om något av de 16 nationella
miljökvalitetsmålen kommer att beröras, vilket är en brist. Samma sak på sidan 6
angående de regionala miljömålen.
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Kommentar 1: Noteras
Kommentar 2: Planbeskrivning revideras och tydliggör Miljökvalitetsnormer samt
dagvattenhanteringen.
Kommentar 3: Noteras
Allmänt och rådgivande
Kommentar 4: Kommunen bedömer att rekommenderade bullernivåer är beaktade
inom området. Se sidan 17 i planbeskrivning ”… en del av förskolans uteplatser
är utsatt för bullernivåer som enligt kommunens beräkning upptar 45-50 dBA
för ekvivalent ljudnivå…” Vidare refereras till Boverkets Rapport 2015:8: ”...På
skolgårdar eller förskolegårdar är det önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå
dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.”
Ljudklimat och akustik inom förskoleverksamhet hanteras i efterföljande bygglovsskedet.
Kommentar 5: Handlingar revideras och tydliggörs (indikationer på föroreningar i
jorden beskrevs i Planbeskrivning under rubriken ”Geotekniska förhållanden”).
Kommentar 6: I april 2015, markradon hade ej kunnat undersökas på grund av hög
vattenhalt i jordlagren. Kompletterande radonundersökning har gjorts senare indikerar på normalradonmark varvid byggnader ska utföras i radonskyddat utförande. Texten i Planbeskrivningen revideras.
Kommentar 7: En onödigt stor parkering kan främja fler bilresor än vad som annars
skulle varit. Parkeringsytor är också ytkrävande och en överdimensionering innebär ett onödigt stort markanspråk. Baserat på kommunens underlag som beräkningsmodell konstateras att behovstalet för bilparkering vid skolverksamhet är:
1,4 x 4=5,6 parkering för angöring/besök och1,4 x 7=9,8 parkering för personal. Det vill säga, 16 parkeringsplatser. Serviceförvaltning räknar behovet på ca. 20- 30 parkeringsplatser. Planen
avser en yta på 34,40 meter x 24 meter för parkering, det vill säga ca. 825 m².
Samhällsbyggnadskontoret inleder ingen projekteringsarbete i dessa sammanhang
än snabba skisser som prövar möjligheterna, dessa och tanken på att ytan som reserveras för parkering är tillräkligt stort och bedöms parkeringsbehovets uppfyllas
för båda beräkningsmodell.
Kommentar 8: Övriga rekommendationer följs.
Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på planförslaget
Kommentar: Noteras.
Boende och fastighetsägare
Samfälligheten De Femtiofyra Vännerna
Härmed vill vi lämna synpunkter på förslaget att bygga förskola på del av Norrliden
2:13, se bifogad fil.
Vi tycker att det till största delen är positivt med att bygga en förskola på angiven
plats, men vi har en del funderingar som vi är tacksamma om ni tar i beaktande.
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FÖRSKOLA PÅ DEL AV NORRLIDEN 2.13, KALMAR KOMMUN
Kommunen har för avsikt att uppföra ny förskola på ovan angivna fastighet i Norrliden.
Förslag till detaljplan med inbjudan till samrådsmöte den 6 juli har utgått till bl.a.
Samfällighetsföreningen De 54 Vännerna. Föreningen närvarade med representanter för styrelsen och fastighetsägare från kvarteren Skutan och Klippern.
Vid mötet redogjorde kommunen för planerna, varefter fastighetsägamas synpunkter redovisades.
Kommunen önskade dessa i skriftligt yttrande senast den 31 augusti
Samfällighetsföreningen får härmed anföra följande :
Allmänt
Föreningen har i stort inget att erinra mot platsen för förskolans förläggning samt
erforderlig parkeringsyta i anslutning till och söder om Jollen l. Det framkom att
området för förskolan kommer att inhägnas. Planområdet bör minskas något i
nordvästra hörnet så att stängslet inte kommer i direkt anslutning till de fyra stora
ekarna. Det lilla grönområdet är värdefullt inte minst med tanke på att kullen söder
om Jollen 1 försvinner.
Schaktmassor
En hel del massor måste bortföras och ersättas av annat material. Om massorna är
användbara är det ett önskemål att dessa kan användas till att bygga på "pulkabacken", så att den blir mer spännande även för äldre barn. Finns möjlighet att göra en
backe även mot öster, genom avverkning av en del skog, skulle det kunna förhöja
värdet ytterligare. Det händer nämligen ofta att barnen åker pulka och kälke mot
gång-och cykelvägen eftersom kullen är brantare åt detta håll.
Parkeringsytan
Föreningen har ingen erinran mot att parkering kommer att ske som planen visar,
under förutsättning att kommunen ansvarar för att: avbärarräcke sätts upp mellan
den föreslagna gatan och Jollen l samt även på Jollen l :s södra sida mot garagelängan. Vidare bör en stolpe med anvisning om att Jollen l är privat parkering för
fastighetsägarna uppsättas. Det händer redan i dag ganska ofta att utomstående
parkerar sina bilar på denna parkering framfor allt vintertid. Föreningen har fått
kännedom om att även andra privata p-platser utnyttjats av utomstående. Med
tanke på trafikökningen kan det finnas anledning att sätta upp stolpar även vid de
övriga infarterna till garagelängorna.
Det kan ifrågasättas om inte hela parkeringsytan borde omgärdas av avbärarräcke i
öster för att förhindra eventuell utfart mellan garagelängan och fastigheten Skutan l.
Det är ett G/C -stråk här.
Trafiken
Föreningen ställer sig tveksam till kommunens beräkningar att trafiken på Tre Vänners väg endast kommer att "öka något". Redan idag har vägen ganska stor belastning, dessutom med många barn och ungdomar som ska till och från skolan eller till
andra aktiviteter.
Föreningen anser det vara synnerligen angeläget att vägen markeras med en särskild
fil för cykel och gående. Det finns utrymme att bredda vägen på en sida.
Norrlidsvägen bör breddas med egen fil norrifrån mot infarten till Enighetens väg,
med tanke på att vägen gör en kraftig högersväng omedelbart innan infarten. Det
har tidigare vid flera tillfållen skett olyckor vid detta T-möte. Hastigheten har dessu-
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tom under året höjts till 60 km. Föreningens mening är att kommunen nogsamt
beaktar dessa förhållanden.
Ledningar
En dagvattenledning går omedelbart söder om kvarteret Skutan. Om åtgärder måste
göras vid denna ledning måste stor försiktighet iakttagas så att inte det stora,
välvuxna och vackra oxelträdet, som står nedanför Skutan l, på något sätt skadas.
Avslutningsvis förutsätter föreningen att den får tillfälle att inkomma med ytterligare synpunkter vid granskningsyttrandet, om så skulle erfordras.
Kommentar 1: Synpunkterna beaktas och plankartan justerats.
Kommentar 2: Synpunkterna noteras. Kommunen ställer sig positiv till utvecklingen
av den övergripande grönstruktur som berör området, en förbindelse mellan
Berga centrum med Norrliden centrum och vidare mot Norrlidsbadet. Refererad
pulkabacken ligger utanför planområdet men önskemålet har meddelats vidare
till Park- och infrastrukturenheten.
Kommentar 3: Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Iordningställande/uppförande av övriga åtgärder inom kvartersmark ansvarar berörd fastighetsägare/ tomträttshavare för. Samfälligheten De Femtiofyra Vännerna ansvarar för fastigheterna Slupen 1, Kostern 1, Lustjakten , Snipan 1 och Jollen 1.
Vidare är också kommunens intention att säkerställa att tillfarten från den norra
kvartersmarken till gatumark endast får förekomma där planen möjliggör det.
Plankartan justeras.
Avgränsningen av kvartersmarken (”S”) mot fastigheten ”Jollen 1” flyttas så att
en vidsträckt yta på ca 5 meter lämnas som allmän platsmark (”PARK1”). Ändringen syftar på att på så sätt behålla liknande förutsättningar, inför vidare arbete
såsom beskrivs i FÖP:en Norrliden Strand, som övriga fastigheter för ”Garageändamål” utmed Tre Vänners väg.
Notera att man inte får framföra motordrivet fordon på mark utpekat för Park.
Kommentar 4: Norrlidsvägen och infarten till Enighetens väg ligger utanför planområdet. Synpunkterna noteras och vidarebefordrades till trafikenheten som underlag för det fortsatt planarbetet i Norrliden och Norrlidsvägen.
Gällande säkerheten för gående och cyklister på Tre Vänners Väg, hänvisar
kommunen till att det finns alternativa separerade GC- vägar inom området som
leder till skolan.
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Kommentar 5: Kommunen har erhållit separat dialog med samtliga ledningshavare, bl.
a. för att diskuttera förutsättningar att alla underjordiska ledningar samlas i ett
ledningstråk. En del av befintliga ledningar är anlaggda tvärsöver planområdet
och den andra delen ligger längs med befintlig gång- och cykelväg i väst- östlig
riktning, det vill säga, ca 14 - 15 meter söder om trädstammen. Omplaceringen
av ledningar anses inte komma i konflikt med placeringen av utpekade träd då
markytan avsedd för anslutningen ”väster/öster” ligger dryg 30 söder om oxelträdet. Se exempelvis bilden på sidan 15 i Planbeskrivningen, Kalmar Vatten
planerade åtgärder, Figur 2. Exploateringsytor i detaljplan, dagvattenanläggningar
samt flytt av dagvattenledning.
Malin Torslén och Kai Torslén (Järpstigen 3, Trombonen 2)
Kontaktar er ang detaljplanen för del2:13, förskolan. Vi har några synpunkter gällande byggnationen. Vår öppna baksida vätter mot den planerade bebyggelsen,
Järpstigen 3.
Vår önskan är att planområdet för bebyggelsen flyttas ut ngt (bifogar bilder) Anledningen till detta är att främst att förskolan kommer för nära inpå vår tomt, enligt
våra önskemål, samt att det inte kommer att finnas någon som helst framkomlighet
på vår baksida vid brand för brandkåren eller annan utryckning. Det är en säkerhetsrisk för oss som bor här.
Annars är vi positiva till att det byggs en förskola och inte hyreshus, samt att "vår"
pulkabacke blir kvar.
Fotbollsplanen och pulkabacken är ställen som används väldigt flitigt året om, av
både skolor, förskolor och av barn, vuxna etc etc ... Det har platserna gjort i många
många år.
Hoppas att vi kan mötas på vägen!!!!!

Det svarta strecket motsvarar där vi som närmast anser att området ska uppta!
Kommentar: Se gemensamma kommentarer, kvarteret ”Trombonen”.
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Karin Eklund (Trombonen 3)
Jag godkänner ej förslaget med den sträckning förskolans område har med nuvarande förslag på kartan/ritningen.
Jag köpte fastigheten Trombonen 3 under 2014 bl.a. på grund av det grönområde
som gränsar till min tomt.
Jag ser det av stor vikt för värdet på fastigheten och för livskvaliteten att skogsområdet öster om "stenröset" (långsmalt) behålls orört och att förskolans gräns ej når
ända fram till villans tomtgräns.
Använd endast nuvarande fotbollsplan för byggnation av förskola inkl. gård. Det
s.k. "stenröset" som finns mellan fotbollsplan och skogsområde bildar en naturlig
gräns för förskolans område.
Jag önskar även att ca 5 m utanför min tomtgräns behålls som allmänning. Då kan
detta utrymme användas som ev. brandväg och/eller för att de boende i Trombonen ska kunna komma fram vid exempelvis renoveringar. Gränsen bildas naturligt
som det ser ut idag.
Mitt förslag:
l) Ändra planritningen för förskolans område så att det långsmala stenröset får vara
gränsen för området. Se förlaget på medföljande karta (blått)
2) Behåll fritt, ca 5 m mellan de boendes tomtgräns och förskolans område = som
det är nu. Se mitt förslag på kartan.
3) Låt träd och buskar på grönområdet vara kvar. Undantag: den stora eken vid
"stenrösets" södra punkt.
4) Inga bostäder ovanpå förskola

Kommentar: Avseende ”stenröset”. I gränsen mellan den öppna gräsytan och skogspartiet i planområdets västra del finns ett långsträckt lågt stenröse. Det består till
stora delar av sprängsten och verkar därför inte vara rester av en äldre mur utan
har troligen tillkommit i samband med annan exploatering i området. Stenrösen
kan alltid ha ett visst värde som boplats för olika djur, men eftersom det i det här
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fallet främst består av relativt slarvigt upplagda större block i ett skuggigt läge
bedöms värdet vara mycket begränsat.
Avseende ”Inga bostäder ovanpå förskola”. Planen föreslår endast ”S”, skola.
Vidare se gemensamma kommentarer, kvarteret ”Trombonen”.
Anna-Boel Hjorth (Järpstigen 7, Trombonen 4)
Jag och min familj bor på Järpstigen 7, omedelbart bakom det område där man vill
bygga en förskola.
Vi vill ha kvar fotbollsplanen och grönområdet, vi tycker inte det är lämpligt att
förstöra detta område, vilket blir fallet om förskolan byggs här.
Fotbollsplanen, grönytan och pulkabacken används av väldigt många människor,
både av folk som bor närmast och av folk från Norrliden.
Området används bl.a. för picknick, lek och fotbollsträning. Det är en stor, härlig
grönyta som många tycker väldigt mycket om.
Varför bygger man inte en ny förskola där det en gång fanns en sådan, omedelbart
bakom Konsum?
Viktigt för oss på Järpstigen är dessutom att det finns möjlighet att köra med bil på
baksidan av våra tomter. Det är möjligt som det är nu. Detta behövs t.ex. vid renoveringar av husen.
Kommentar: Se gemensamma kommentarer, kvarteret ”Trombonen”.
Anders Hjorth (Trombonen 4)
Det tänkta området är den största enskilda fria yta som finns i området.
Att förestöra detta fina område är en skam.
Området används till pulkaåkning vintertid där långväga gäster kommer och parkerar sina bilar vid vändplatsen på Gökstigen när det är fint väder för pulkaåkning.
Området används flitigt av hundägare där hundarna har en riktigt stor och fin yta
att springa på.
Vidare används området av skolan för idrottsaktiviteter.
Även spontanidrott förekommer på fotbollsplanen, vilken dock borde rustas upp
med bättre mål.
Bågskytte är också en aktivitet som förekommer.
Familjer från andra sidan Norrlidsvägen har ibland trevliga picknickutflykter på
kullen sommartid och området ger ett stort utrymme för lek.
Att bygga en förskola strax intill min biodling, jag bor på Trombonen 4, är ingen
bra idé. Biodlingen bidrar till pollinering i området och är viktigt för den biologiska
mångfalden. Bin kan svärma ibland och då är det extra olämpligt med en förskola så
nära, då svärmen ofta landar i t.ex. ett träd nära bikuporna innan de ger sig av för
att hitta en ny boplats. Mina bikupor finns i anslutning mot skogspartiet på norra
delen av min tomt.
När vi köpte min fastighet 1997 undresökte jag att det inte fanns några byggplaner
på detta område. Svaret jag fick var att det fanns det inte, samt att området var för
sankt för en byggnation.
Jag bedömde att det fanns bra förutsättningar för att ha en biodling på denna plats i
ett villakvarter. Jag kommer således att fortsätta bedriva biodling oavsett hur beslutet blir. Biodlingen är tänkt som en del i min försörjning framöver. Det tänkta
byggnationsområdet ligger som planen ser ut kloss i kloss mot Trombonen 1, 2 och
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3.
Det finns en farbar gräsplan där det gör möjligt för fastigheterna Trombonen 1-5
att komma fram med arbetsredskap. Den tänkta planen förhindrar framfart. Då det
är trångt mellan husen så är denna framfart viktig vid dräneringsarbeten, takomläggningar etc.
Det bör finnas bättre alternativ för ett daghem som t.ex. norr om fotbollsplanen
Elinasgränd/tre vänners väg.
Området nordöst om vägstumpen mellan Järpstigen och Duvstigen kunde också
vara ett bättre alternativ.
Vissa partier med skog har jag inget emot att de bebyggs, men var varsam med förtätning av området, det var ju de fina områdena här omkring som vi tyckte om,
förstör inte detta som folk gillar här.
När området planerades från början var det medvetet att det skulle finnas naturområden mellan bebyggelsen.
Det stora skogsområdet vi Fasanvägens nordöstliga ända och söder ut bör också
kunna bebyggas.
Jag motsätter mig här med den tänkta planen på byggnation av området 2:1
Kommentar: Avseende biodling inom tätbebyggt område sökte kommunen svar

från sakkunniga och tillsynsmyndighet.
Sverige Biodlarers riksförbund beskriver följande angående inom tätbebyggt område – tillåtet eller inte...”Det finns inga detaljerade regler som styr hur man får ha
bin eller inte, ej heller något tillståndsförfarande. Enligt miljöbalken är dock biodlaren skyldig att vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för olägenhet
för människors hälsa. Det finns flera åtgärder som biodlaren kan göra för att
minska olägenhet och risk för olägenhet för dem som bor i närheten. Det kan därför vara lämpligt att prata med sina grannar innan man sätter upp bisamhällen
inom tätbebyggt område, bl.a. om skillnaden i beteende mellan bin och getingar”.
Jordbruksverket beskriver också regler för biodling och bisamhällenas skötsel.
Länstyrelse Östra Götaland ansvarar för bitillsynen inom Kalmar län.
Kommunen kan resumera att erhållen information inte fastställer något tydligt
skäl som kan avgöra hur lämpligt eller ej är att placera en förskola i närheten av ett
bisamhälle. Experterna konstarerar att det beror från fall till fall och olika faktorer
men att det finns flera exempel på biodling inom tätbebyggt området bara man
vidtar de försiktigheter som rekommenderas.
Samhällsbyggnadskontoret vill betona att eftersom bin kan flyga inom en radie
av två- tre kilometer, flyger de i så fall i trädgårdar, parker och övriga platser som
barn regelbundet kan vistas i. Det finns redan en annan skola ett par hundra meter ifrån fastigheten Trombonen 4, samtidigt som den omedelbara omgivningen
av fastigheten utpekas som en regelbunden besökplats för såväl vuxa som barn.
Samhällsbyggnadskontoret har inga kända klagomål från grannar eller besökare.
Biodlaren är enligt miljöbalken skyldig att vidta förebyggande åtgärder.
Utifån ovanstående resonemang bedöms att en ny förskola inte hamnar i konflikt
med biodlingen.
Avseende andra delar av utlåtande, se gemenasamma kommentarer fastigheter
”Trombonen”.
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Gemensamma kommentarer kvarteret ”Trombonen”:
- I arbetet med att ta fram ett förslag till placering av förskolan har flera olika alternativ och faktorer diskuterats där bl. a. allmänheten och förvaltingar har tagit
del av . Förslaget att anlägga en förskola på platsen prövades och finns beskrivet
i den lagakraftvunna Fördjupande Översiksplanen (FÖP) ”Norrliden Strand”.
Planen lämnar en jämn och slät yta på ca 3 000 m² väster om pulkabacken och
gång- och cykelvägen, en ”bromsplan” för pulkabaken, en parkyta som inte
ändras till kvartersmark och på så sätt bevaras syftet av användas för fritidsaktiviteter. Vidare kan påpekas att på kort avstånd finns en mängd olika möjligheter
för olika aktiviteter. Exempelvis, en fotbollsplan finns ca 400 – 450 meters från
Kalmarsundsskolan nordost om planområdet. I Beraviksparken eller Norrlidsparken finns också, mer eller mindre, grönytor för spontan lek.
– Avseende räddningsväg: SBK kontaktade Kalmar brandkår för att säkerställa
bedömningen om behovet av åtkomlighet för räddningstjänstens fordon på
backsidan av fastigheterna. Här nedan kommer svaret: ”När det gäller detaljplanen för ny förskola på Kv. Norrliden 2:13 så kan vi hänvisa till BBR:
Fastigheterna på Järpstigen kommer fortfarande efter planerad bebyggelse uppfylla kraven som finns gällande räddningstjänstens insatsmöjligheter:
1.”För att underlätta en snabb insats och på så sätt uppfylla kraven på insatstid,
bör räddningsfordon komma så nära en entré att man inte behöver dra slang och
bära materiel mer än ca 50 meter”.
Detta krav uppfylls i detta fall.
Några övriga tillträdeskrav ställs inte i detta fall då utrymning med maskinstegar
inte är aktuellt på denna typ av bebyggelse. Det är ju inte heller någon räddningsväg på plats idag som ger våra fordon tillträde runtom fastigheterna. Planförslaget innebär alltså inga krav på förändringar gällande räddningstjänstens insatsmöjligheter till fastigheterna på Järpstigen”
– Avseende önskemål att kommunen ska lämna en markremsa mellan den nya
och de befintliga fastigheter. I detaljplaner beskrivs bl. a. vilka ytor som är kvartersmark och vad som är allmänt platsmark. För planområdet gäller Stadsplanen
fastställd 1968, 0880K-I:29. Tillåten markanvändning för den utpekade ytan är,
Allmän Plats ”PARK”

De röda linjerna markerar avgränsning av detaljplaner. Detaljplans sträckan som sammanfaller längs den
norra gränsen av kvarteret ”Trombonen” avser också den avgränsning mellan privatägd mark och parkmark som kommunen äger.
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Det är inte lämpligt att lämna smala kommunala markytor mellan privata fastigheter. Det kan bl.a. skapa en felaktig uppfattning för allmänheten att platsen är av
privat karaktär och inte tillgänglig mark avsedd för att nyttjas av allmänheten.
Avseende möjligheten att få komma åt baksidorna av fastigheterna med bil. Allmänna marken är avsedd för ”PARK” och medger inte fordonstrafik eller fordonsparkering.
Vidare kan nämnas att en bestämmelse om placering av byggnad finns i plankartan.
”Huvudbyggnaden ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns”. Detta säkerställer minsta mått mellan en tillkommande huvudbyggnad och fastighetsgränsen.
Vidare kan betonas att angöring till området sker från norra sidan av planområdet
vilket kan antyda förutsättningar för placering av byggnaden. Se vidare i Planbeskrivning ” Gestaltning”.
Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
Brandskyddsenheten
Vi på brandkåren har inget att erinra mot planförslaget, se bifogad fil. Tillgängligheten via vägnätet är god och ni har angivit att brandpostnätet uppfyller gällande
normer.
Kommentar: Noteras.
Kultur- och fritidsnämnden
Det är viktigt att så stor del av området som möjligt sparas för spontanidrott och
bevaras som allmänt rekreationsområde.
Vi förutsätter att arbetet med konstnärlig gestaltning enligt enprocentsregeln inleds
direkt vid projektstart.
Kultur- och fritidsnämnden har för övrigt inga synpunkter på förslaget.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Området är idag tillgängligt för allmänheten vilket beaktas även fortsättningsvis.
Serviceförvaltningen
Serviceförvaltningen, fastighet, har inga synpunkter på planförslaget.
Kommentar: Noteras.
Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter
KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare
Då vi i planbeskrivning kan läsa att avfallshanteringen kommer följa Ksrr:s föreskrifter har vi inga övriga kommentarer. Däremot kan vi slå ett slag för nedgrävda
underjords behållare för hushållsavfallet. Något vi gärna är med och diskuterar.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
Kalmar Energi Elnät AB
Kalmar Energi Elnät godkänner förslaget endast vid beaktande av nedan stående.
Kalmar Energi Elnät AB har ledningsnät för högspänning och signal i det aktuella
området. Kalmar Kommun har även ledningar för vägbelysning.
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Om läget på ledningarna behöver flyttas förutsätter Kalmar Energi Elnät att kostnaden för flytten tas av den part som initierar exploateringen i området.
Kommentar: I Planbeskrivning ”Ekonomiska konsekvenser” Serviceförvaltningen får
kostnader för: … Omflyttning av befintliga elledningar…”
Kalmar Energi Elnät AB:s synpunkter anses vara tillgodosedda.
TeliaSonera Skanova Access AB
Skanova har flera markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad karta.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband
med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även
bekostar den.
Skanova anser detta vara en större åtgärd att flytta befintliga kablar. Enligt markavtal §10.2 (i fråga om större åtgärder skall särskild överenskommelse träffas om
arbetenas omfattning och utförande).
I planbeskrivningen står det att Skanova ansvarar för TELE2 ledningar i området
det gör vi INTE.
Kostnaden som är nämnd för flytt av Skanovas ledningar stämmer endast om befintliga träd får tas ner och vi kan lyfta undan ledningarna, vid ev omdragning och
omskarvning av befintlig infrastuktur så beräknas kostnaden stiga avsevärt ca:
600kkr, med tillkommande störningar för Skanovas kunder. Skanova måste även i
god tid innan exploateringens utförande kontaktas för samordning av tvingande
flyttar.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Separat dialog har förts med TeliaSonera Skanova
Access AB efter Samråd.
Planbeskrivning revideras:
- Korrigeringen: Telenor Sverige AB ansvarar för TELE 2 teleledningar i området.
- Kostnaden kring omläggningen av teleanläggningar justeras, från 150 tkr till 600
tkr.
- Skanova bekostar i fortsättningen flytten av sina teleledningar.

13(14)

Samhällsbyggnadskontoret

Samrådsredogörelse
2015-10-21

Telenor Sverige AB
Vi har inget att erinra om detaljplan. Ett planerat nytt ledningsstråk behövs för kablar.
Kunna samarbeta vid kabelflytt och förlägga oss vid planerat ledningsstråk mellan
parkering och förskola. Samt hålla ner flyttkostnader med hjälp av samförläggnings
schaktning och rör läggning. Våra ledningar ska finnas med och planerade tidigt i
detalj projekterings fasen av bygget.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
Följande har accepterat planförslaget skriftligt:
Kalmar Vatten AB
Polisen
Följande sakägare och likställda har inte fått sina synpunkter tillgodosedda:
Malin Torslén och Kai Torslén (Trombonen 2)
Karin Eklund (Trombonen 3)
Anna-Boel Hjorth och Anders Hjorth (Trombonen 4)
Handlingarna revideras enligt följande
Efter samrådstiden har redaktionella justeringar i Planbeskrivningen och behovsbedömningens gjorts.
Plankartan revideras.
-Planbestämmelser som styr andel hårdgjord yta införs (n2)
-En ny användning av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap
(PARK 1) införs.
-En ny planbestämmelse som anger lägsta resp. högsta takvinkel i grader införs.
10-35

-Planbestämmelsen ”ej parkering” (Markens anordnande och vegetation) som
tillsammas med användningsbestämmelsen ”CG-väg/ Utfart” reglerade användning av marken, tas bort. Bestämmelsen bedöms som inte nödvändig då syftet
med planbestämmelsen för allmän platsmark ”CG-väg/ Utfart” redan reglerar
att parkering inte är tillåtet.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen som kommunens och
beslutar att ställa ut det 2015-10-21 reviderade planförslaget för granskning.
Ian Cortés
Arkitekt SAR/MSA
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Handläggare

Datum

Ian Cortés
0480-45 03 91

Upprättad 2015-12-16

Ärendebeteckning

2013-4366

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för

del av Norrliden 2:13, Förskolan
Kalmar kommun
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2015-10-30 ― 2015-11-23.
Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt sändlista
och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
Under granskningstiden har inga synpunkter inkommit som föranleder revidering
av detaljplaneförslaget. Mindre redaktionella rättelser i planbeskrivning har
genomförts.

Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen inte aktualiserar några frågor som kan
föranleda prövning enligt 11 kap. l O § PBL vad gäller riksintressen,
mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer, strandskydd samt hälsa och
säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Kommentar: Noteras
Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter vid granskningen.
Kommentar: Noteras

Planenheten │
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se

1(3)

Samhällsbyggnadskontoret

Granskningsutlåtande
2015-12-162015-11-17

Boende och fastighetsägare
Anders Hjorth (Trombonen 4)
Synpunkter på Detaljplan för del av Norrliden 2:13, Förskolan
Ärendebeteckning 2013-4366.

Området har karaktären av allmänintresse. Det är det enskilt största fria område
som lämpar sig för ett flertal aktiviteter. Någon likande stor gräsyta finns inte inom
området. Att bebygga just denna fria yta är att förstöra och begränsa aktiviter för
såväl kommunala som privata aktiviteter. Större fria grönområden i en stadsdel är
hälsofrämjande, så bygg inte bort denna fina plats. Skolan använder området och
området skulle kunna vara en trevlig uflyktplats för förskolans barn. Jag har i mitt
tidigare svar föreslagit alternativa platser för en förskola. Att bygga en förskola just
här är inte enbart ett intresse för rågrannar utan jag anser att betydligt fler borde ha
tillfrågats. Det är även ytterst märkligt att t.ex. trombonen 5 inte har tillfrågats. Det
är uppenbart att kommunen vill ha så lite synpunker som möjligt, endast för att till
ett minimum uppfylla lagstiftingen.
Angående kommentar om min biodling. Jag har tillfrågat mina grannar innan jag
etablerade min biodling. Som biodlare gör man självklart så mycket man kan för att
inte bina skall orsaka olägenhet. Att hålla bin inom tätbebyggt område är oftast inga
problem och då är ju inte så många mindre barn samlade så nära en biodling. Man
kan inte garantera att det inte händer något. Bin kan svärma och jag anser
fortfarande att det inte är så bra att ha en förskola som granne då det vistas många
barn så nära och det kommer nya barn hela tiden. Det finns ju alltid risk att nya
barn kan vara allergiska mot bistick. Som biodlare kommer en förskola så nära ge
mig betydligt större oro. Men jag har rätt att hålla bin och det tänker jag fortsätta
med. Kommunen är härmed informerad om detta förhållande. Om det byggs en
förskola så nära mina bin bör föräldrarna informeras om detta när de ansöker om
förskoleplats.
Jag motsätter mig härmed den tänkta planen på byggnation av området 2:13.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
Gällande synpunkten kring information om planen:
-Samhällsbyggnadskontoret har i handlingen ”Inbjudan till samråd”
informerat om att samrådsmöte skulle hållas måndagen den 6 juli.
-Kommunen har haft detaljplanen utställd för samråd i 9 veckor.
-Planhandlingarna har skickats till berörda myndigheter, sakägare och andra
berörda samt funnits tillgängliga på biblioteket och
samhällsbyggnadskontoret. Processen och syftet med planen har även
beskrivits på engelska för att nå ut till en större målgrupp.
-Både artiklar och kungörelsen har publicerats i de lokala tidningarna.
Kommunen anser mot bakgrund av ovanstående att möjligheterna att ta del av
planförslaget har varit goda.
Övriga synpunkter bedöms vara besvarade i Samrådsredogörelsen.
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Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
Inga synpunkter har inkommit
Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter
Kalmar Energi Elnät AB
Intresseorganisationer och övriga
Inga synpunkter har inkommit
Följande har accepterat planförslaget skriftligt:
Kalmar Energi Elnät AB
Följande sakägare och likställda har senast under granskningstiden
inkommit med skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda:
Samråd:
Malin Torslén och Kai Torslén (Trombonen 2)
Karin Eklund (Trombonen 3)
Anna-Boel Hjorth och Anders Hjorth (Trombonen 4)
Granskning:
Anders Hjorth (Trombonen 4)

Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2015-10-21

Ian Cortés
Arkitekt SAR/ MSA
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Handläggare

Ian Cortés
0480-45 0391

Datum

Upprättad 2015-06-17
senast reviderad 2015-12-16

Planbeskrivning

Antagandehandling
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del av Norrliden 2:13, Förskolan
Kalmar kommun
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Sammanfattning
Bakgrund
Intentionen att förädla nordöstra Kalmar började bearbetas redan för några år sedan. Den 30
januari 2012 antogs den fördjupande översiktsplanen, ”Norrliden Strand”. Visionen för områdets framtida utveckling avser bland annat att ny bebyggelse ska kopplas till strategiska
utvecklingspunkter och skapa en attraktiv och hållbar stadsdel i norra Kalmar. Tillgång och
närhet till en förskola är en viktig drivande faktor för intresset att bosätta sig i dessa stadsdelar. Serviceförvaltningen har genom kommunledningskontoret, beställt detaljplanen av samhällsbyggnadskontoret för att pröva möjligheten av en ny förskola.
Syfte med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för byggnation av en ny förskola på del
av fastigheten Norrliden 2:13. Den norra delen av planområdet avsedd för angöring/ parkering, planläggs som kvartersmark och ska i första hand användas av förskoleverksamheten.
Planen möjliggör också en samlad fördröjningsanläggning för dagvatten nordost om förskolan. Till området hör även en platsbildning som på sikt kommer att forma ett centralt läge i
stadsdelen och bli en förstärkning av anknytningen i väst- östlig riktning. Planen innebär bl.a.
att parkmark tas i anspråk för bebyggelse.
Plandata
Planområdet är beläget i norra delen av Kalmar stad och omfattar ca 6900 kvm. Planområdet
avgränsas av Norrlidsvägen och Norrlidstorget i väster, Bergaviksparken i öster samt villabebyggelse i söder och nordlig riktning.

Översiktskarta med planområdet markerat

NORRLIDEN 2:13

.

Planområdets lokalisering, markerat med rött.
Kommunal mark. Övrig mark är privatägd.
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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.
Handlingar
Planhandlingarna består av:
•

Plankarta med bestämmelser

•

Planbeskrivning

Till planen hör också:
•

Fastighetsförteckning

•

Behovsbedömning

Planförfarande och tidsplan

Detaljplanen följer planprocessen för de planer som påbörjades 2011-05-02 ― 2014-12-31
enligt s.k. normalt planförfarande. Plankartan är utformad enligt Boverkets allmänna råd
(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, 2015-01-02. Planen förväntas ha följande preliminära tidsplan
•

Samråd – 2:a kvartalet 2015

•

Granskning – 4:a kvartalet 2015

•

Godkännandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden – 1:e kvartalet 2016

•

Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 1:e kvartalet 2016

Genomförandetid
Planens genomförandetid är satt till 5 år räknat från det datum då planen vinner laga kraft.

4(21)

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning – Antagande

Upprättad 2015-06-17 senast reviderad 2015-12-16

Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut och dokument
Flygplatsens hinderytor:
För Kalmar stad finns restriktioner för hur högt man får bygga. Planområdet omfattas, liksom hela Kalmar stad, av riksintresse för flyg med en höjdbegränsning för byggnader och
annat på max 50 m. I övrigt berörs inte området av några andra riksintressen. Planerat byggnadsobjekt är väl under höjdbegränsning och skapar inte någon påverkan på riksintresset.
Fornminne
Inga kända fornminne förekommer inom området.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) som ska
gälla för yt- och grundvatten. Planområdet ligger inom huvudavrinningsområde 76/77 och
delavrinningsområde ”Rinner mot S n Kalmarsund” som bl. a. omfattar de norra stadsdelarna Kraftlösa, Norrliden och Bergavik. Vattnet i delavrinningsområdet ingår inte i någon vattenförekomst och är inte statusklassat. Det rinner däremot ut i kustvattenförekomsten S n
Kalmarsund. Den är klassad med måttlig ekologisk status på grund av övergödning och god
kemisk status. Enligt förslag till ny statusklassning kommer dock denna förekomst att få
klassningen ”Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus” på grund av förhöjda halter av det bromerade flamskyddsmedlet PBDE.
Planområdet ingår också i grundvattenförekomsten Kalmarkustens sandstensformation. Den
har klassats med god kemisk status och god kvantitativ status. Planen innebär nybyggnad av
förskola där ett relativt rent dagvatten kommer att uppkomma. Planbestämmelserna innehåller en plats för dagvattenhantering samt bestämmelser om max. yta genomsläpplig mark.
Ytvattenförekomsten bedöms inte påverkas negativt av planens genomförande.
Dagvattenpolicy
I Kalmar kommuns dagvattenpolicy finns riktlinjer för hur dagvatten ska tas om hand (Dagvattenpolicy för Kalmar kommun, 2011-11-28). I första hand ska dagvattnet tas om hand lokalt.
Om dagvattnet inte kan omhändertas lokalt ska det fördröjas ytligt vid källan, så kallad trög
avledning. Se vidare Kalmar Vatten ”Dagvattenutredning för detaljplan för del av Norrliden
2:13, Ny förskola”

Översiktsplan
Kommunfullmäktige fattade beslut om antagande av en ny översiktplan (ÖP) den 17 juni
2013§114. Översiktsplanen vann laga kraft 2014-11-07. Den gällande ÖP beskriver:
”Ställningstagande. Det här vill Kalmar kommun. Stärka de lokala stadsdelscentrumen i Berga och Norrliden.
Genomföra intentionerna i fördjupad översiktsplan för Norrliden Strand samt Bergakommissionens slutrapport. En handlingsplan ska tas fram.” (ÖP, sidan 125)
Planområdet har en begränsad omfattning och är förenligt med intentionerna i gällande
översiktsplan.
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Planområdet

Kartbild hämtad ur Kalmars översiktsplan.
Området pekas ut som ”Stadsdelcentrum”

Fördjupad översiktsplan
Det politiska beslutet att upprätta en fördjupad översiktsplan för Norrlidens strand togs i
kommunstyrelsen i november 2007. Som en start på planarbetet genomfördes under hösten
2008 en designdialog där representanter för boende och verksamheter i Norrliden och Bergavik samt politiker, kommunala tjänstemän och intresserade byggherrar arbetade tillsammans i en workshopserie. Syftet var att tillsammans formulera en vision för områdets framtida utveckling, identifiera behov samt utveckla och värdera olika planeringsidéer. Den fördjupade översiksplanen antogs i kommunfullmäktige i januari 2012 och vann laga kraft 201209-18.
I den lagakraftvunna Fördjupade Översiktsplanen framställs olika målsättningar:
Syfte och bakgrund: ”De övergripande målen för staden har bearbetats till lokala mål för stadsdelen. Mål för Norrliden Strand är bland annat:
• att utveckla ett starkt stadsdelscentrum som skapar bra förutsättningar för offentlig service, skola
och förskola…” (sidan 10)
Nuläge: ”I dagläget bedöms skolplatser räcka för dagens befolkning. Det finns däremot ett behov av
en förskola. Vid planering för nya bostäder är det av största vikt att byggande av skola och förskola
sker i samma takt som bostadsbyggandet. Det är samhällsfunktioner som är viktiga i människors
vardagsliv och ska ligga i anslutning till områden där bostäder och kommunikationer utvecklas. Förekomsten av förskola och skola i ett område är en viktig faktor för enskilda människors benägenhet att flytta dit och eventuellt investera i en bostad. Det kan också vara viktigt för olika exploatörers intresse att utveckla ett område.” (sidan 16)
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Markanvändning: ”4. Stora lekparken - ett samlande park rum för omgivande bostadsområden och
framtida skola/förskola där det finns möjlighet att förstärka lektemat. Utformning och innehåll
studeras vidare i nästa skede. Ambitionen är att parken ska inspirera till möten och lek och att ge
en förhöjd nivå på skötsel.” (sidan 24)
Konsekvensbeskrivning: ”Ökat antal invånare innebär ett bättre underlag för offentlig och kommersiell service. Utbudet blir därför troligen större i detta alternativ. Det är viktigt att utbyggnaden av
offentlig service hinner med i samma tempo som bostadsutbyggnaden. Ett samlat område för utveckling av förskola/skola med intilliggande lek- och aktivitetsparker realiseras.” (sidan 51)
Området pekas ut som:
”Möjliga lägen för framtida förskola”

Utdrag ur ”Markanvändningskarta” sidan 28, Fördjupad översiktplan ”Norrliden Strand”

Kommunala program
Grönstrukturen i Kalmar
I dokumentet ”Grönstrukturen i Kalmar” antagen 2010 lyfts strategier för Biologisk mångfald, rekreation och sociala värden, övergripande grönstruktur, kulturhistoriska värden, dagvatten och ekologisk hållbarhet, grönstrukturen i stadens utveckling och närhet till kust, natur- och landskap. Planområdet ligger i Bergaviksparken, strax intill Norrlidsvägen. Pulkabacken och marken norr om planområdet pekas ut som särskilt värdefullt park- och naturområde där utveckling är önskvärd. Området representerar ett övergripande grönstråk som
är särskilt värdefullt i sin helhet.
Program för planområdet
Ett planprogram för Norra Kalmar stad upprättades 2007-03-06, reviderat 2007-10-17. Programmets syfte var bland annat att ge förslag till en ny vision för Norra Kalmars utbyggnad.
Planprogramet berör inte direkt planområdet men en av aspekterna som beskrivs i planprogramet är ett nätverk av olika kopplingar i öst- västlig riktning som skapar rörelser från Kalmars västra delar och ut till kusten. Bland dessa förbindelser, markeras Norrlidsparken och
Bergaviksparken som en viktig grön korridor med dagvatten och ett gång- och cykelstråk
mot stranden.
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Ur detta perspektiv är det viktigt att betona att utvecklingen av de strandnära stadsdelarna
inte begränsar tillgängligheten och kopplingar i öst- västlig riktning.

Planområdet

Bilder ur Planprogramet Norra Kalmar Stad.

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Gällande detaljplan för området är: Stadsplan 0880K-I:291, lagakraftvunnen 1968-08-15.

0880K-I279
0880K-I:291

0880K-P05/10

0880K-I233
0880K-I:315

Översikt detaljplaner
Utdrag av gällande Stadplan för området.
Användning av allmän platsmark.

Stadsplan 0880K-I:291. Den röda punktstreckad linje visar ungefärligt läget för ny plangräns.

Stadsplanen 0880K-I:291 anger allmänt syfte för platsen och beskrivs som en uppföljning av
en generalplan och komplettering till stadsplanen för Norrliden med småhusbebyggelse. Den
delen av stadsplanen som berörs av planförlaget är avsedd för ”Park” och ”Gatuplantering”.
Kommunala beslut i övrigt
Kalmar kommun har i sin investeringsbudget avsatt resurser för att bygga en ny förskola i
Norrliden 2017.
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”Grönstrukturen i Kalmar”. Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010, § 155
Fördjupad översiktsplan för ”Norrliden Strand” samt tillhörande miljöbedömning. Antagen
av kommunfullmäktige den 30 januari 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskott genom kommunledningskontoret, ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för aktuellt område (2011-12-20).
Genomförandet av planen stämmer väl överens med kommunens övergripande mål att utveckla Kalmar genom bland annat förtätning av stadsdelar där service och infrastruktur redan finns utbyggd.
Överkommunala beslut
Planområdet berörs inte av några riksintressen

Förutsättningar och förändringar

Utdrag ur plankartan

Natur- och kulturmiljö
Kort historik
Namnet Norrliden är efter det lilla jordbruket ”Norrliden”. Den lilla torpstugan låg ca 6
kilometer norr om Kalmars centrala delar och bredvid en rak väg som ledde från Norra
vägen, söder om Krafslösa, mot Björkudden och Svartö. Områdena Norrliden och Bergavik
byggdes med stöd av generalplanen som kommunen lät ta fram 1967 men som fram till slutet av 1970- talet ännu inte var en fullt utbyggd stadsdel. Landskapet var omväxlande med
byggnader på två- trevåningshus (miljonprogrammet), småhusstadsdel och allt mindre åkeroch skogmark.
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Naturmiljö
Planområdet ligger på en öppen yta som domineras av en stor naturlig öppen gräsmark med
svagt sluttande terräng från nordväst till sydost. Inom området återfinns också ett par konstgjorda backar som sannolikt utformades med schaktmassorna som blev när cykeltunnel och
omkringliggande bebyggelse tillkom. Pulkabackens slänt är riktad mot väster och landar
nordost om planområdet. Resten av kullen omringas av en blandskog/barrskog med stort
lövträdsinslag som sträcker sig österut. Ett grönt smalt band som är en gräsbevuxen blandskog av ris-gräs-typ, följer hela vägsträckan mellan Norrlidsvägen och Tre Vänners väg. Detaljplanen innebär att grönytan kan tas i anspråk för att anlägga förskola.

Planområdet markerat med röd ram och yta. Vy från sydväst.

Kulturmiljö
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om fornlämning påträffas under grävning eller annat jobb ska arbetet omedelbart avbrytas och förhållandet anmälas till Länsstyrelsen.
Geotekniska förhållanden
Provtagningar av markmiljön utfördes av WSP Samhällsbyggnad och Geo & Markkonsult.
Resultaten visade:
”Jordlager: Fyllning på morän. Fyllningen utgörs av mylla, morän sand, grus och silt ned till
0,2 -1m under markytan. Under fyllningen fast jord av sandig och siltig morän. Moränen är
tjälfarlig.
Vatten: Högt nära markytan på många ställen detta på grund av mycket ytvatten som det tar
lång tid för att infiltrera i den” täta” jorden. Avläsning utförd 2 ggr se bilaga 3.
Markradon: Radonundersökningen visar på normalradonmark varvid byggnader ska utföras i
radonskyddat utförande.
Markmiljö: Provtagning i fält utförd. Inga prover har analyserats. I samband med provtagning i fält samt vid jordartsklassificering av upptagna jordprover kunde inga indikationer på
miljöföroreningar i jorden upptäckas (avvikande färg eller doft).
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Grundläggning byggnader: För grundläggning av byggnader erfordras att förekommande
organisk jord bortschaktas. Fyllning utförs med kontrollerat fyllnadsmaterial lämpligast krossat berg eller friktionsjord.
I övrigt normal grundläggning, jordens tjälfarlighet beaktas samt höga vattennivåer”
Bebyggelseområden
Markanvändning
Marken är inte bebyggd i dag.
Gällande Stadsplan 0880K-I:291 medger inom berör området, allmän plats, ”Park” eller
”Gatuplantering”. I Stadsplanen, är gång- och cykelvägen särskild definierad (Gatuplantering). Planen föreslår en ny användningsbestämmelse som är i princip samma användning,
PARK men kompletteras med index preciseringen att, gång- och cykelvägar får anordnas (se
plankartan; PARK 1). Detta, t. ex. underlättar möjligheten att utforma GC- vägen efter samordning med ledningsägarna.
Detaljplanen innebär också att området kan bebyggas med byggnader för skolverksamhet (se
plankartan; S). I skolverksamhet ingår alla slags skolor, undervisnings- och forskningslokaler,
förskolor och fritidshem. Detaljplanen skapar förutsättningar för att anlägga en ny förskola
med möjlighet till sex avdelningar. Den föreslagna huvudbyggnaden har sin utgångspunkt i
modellen för standardsförskolan ”Kalmarmodellen”. Planen föreslår att byggnaden utformas
som en båge, så att modulerna vänds mot söder vilket skapar öppna gårdar och ger möjlighet
till en spännande utemiljö mot den mer soliga sidan. På den norra sidan ligger entréerna till
de olika avdelningarna, dit man kommer genom säkra gång- och cykelvägar. Den bågformade byggnaden medverkar också till bildning av en mer definierad gräsmark mot norr som
kan utnyttjas av både förskolan och allmänheten.
Byggrätter
Detaljplanen innebär att området kan bebyggas med maximalt 1 700 m2 byggnadsarea (se
plankartan; e 1700). Byggnadsarean är den yta som byggnaderna upptar på marken.
Gestaltning
Skolbyggnader ska i huvudsak placeras i egenskapsområdets nordvästra del, närmast angöring
och cykelstråket. Byggnaden får uppföras med högsta byggnadshöjd fem och en halv meter (se
plankartan; 5,5 ) och en lutning på taket mellan 10 och 35 grader, se plankartan
10-35
Service
Planområdet ligger på östra sidan av Norrlidsvägen och det är gångavstånd till Norrlidens
Centrum med både offentlig och kommersiell service, t ex skola, förskola, bibliotek,
sporthall, fritidsgård, kyrka, dagligvarubutik. Detaljplanen innebär att den offentliga servicen
kan utökas i centrum området. Med en centralt placerad förskola som har nära till
kollektivtrafik och övrig service, ökar möjligheterna för barnfamiljer att lösa vardagspusslet
utan att vara beroende av bil.
Friytor
Lek och rekreation
Planområdet/ förskolan föreslås bl. a. med hänsyn till de gynnsamma möjligheterna för
skolbarn att röra sig i stort sätt fritt runt området. Skolan placeras i närheten av ett skogsparti
som ger möjlighet för barnen att röra sig i naturen och genomföra olika uteaktiviteter, etc.
Pulkabacken är en av de befintliga och sannolikt den mest attraktiva lekplatsen under vinter-
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tid. Bara ett par hundra meter nordost, i Bergaparken, finns också en lekplats med gungställningar, klätterställning och en fotbollsplan som utnyttjas av barn från hela området.
Naturmarken omkring backen bedöms som mycket värdefull för förskolans framtida verksamhet.
Gator och trafik
Gatunät
I linje med 1960- talets rådande stadsplanering, kännetecknas Norrliden och Bergavik av
separering av trafikslag. Tre stora parallella gator, som avskiljer dessa två områden, är i stort
sätt lika breda men med märkbara skillnader i trafikflödet. Norrlidsvägen ligger i mitten och
är huvudleden genom stadsdelen medan Smålands Lejons väg och Tre vänners väg ligger vid
sidorna och används som angöring till respektive bostadsområde. I den lagakraftvunna Fördjupande Översiksplan ”Norrlinden Strand”, beskrivs bl. a. tankarna för en bearbetning av
Norrlidsvägen med möjlighet för exploatering på båda sidor, detta eftersträvar bl. a. att planering ska ge långsiktig möjlighet till ett hållbart nyttjande.
Fram till planområdet finns inga gator för fordonstrafik. Detaljplanen föreslår att genom
mindre ingrepp på områdets befintliga gatustruktur kan förskolan anslutas i norr till Tre vänners väg. En förlängning av vägen på ca 30 meter skulle alltså möjligöra att angöringen till
förskolan tillgodoses. Detta bidrar till att i samband med den framtida projektering och exploatering som beskrivs i FÖP:en, kommer anslutning och angöring att kunna ske direkt från
Norrlidsvägen.
Trafiken till Förskolan över GC- VÄG/ UTFART ska begränsas med en vägbom/ bilspärr.
Gång- och cykelvägar
Två huvudcykelstråk möts väster om planområdet. Den ena finns längs Norrlidsvägens östra
sidan och mynnar direkt till Tre vänners väg i norr medan den andra slingrar sig från västra
stadsdelarna, mellan parker och bostadsområden, mot stranden. Flera lokala/ mindre cykelstråk ansluter också till övriga delar av Bergaviks område.
Planen avser också att stärka intentionerna om anknytning till de västra stadsdelarna, centrum och kusten. Detta sammanhängande park/gång och cykelstråk (grönstråk) säkerställs
genom att en ca 18 meter bred markyta som i gällande detaljplan är planlagd för Allmän
Plats, ”Park” eller ”Gatuplantering” planläggs för gång- och cykelväg (se plankartan PARK 1
och G-C VÄG/ UTFART). Marken skall även användas för allmänna underjordiska ledningar.
Se vidare under rubriken ”Teknisk försörjning”.
Kollektivtrafik
Hur man väljer att resa till och från förskolan beror på flera faktorer. Tillgång till trygg och
bra cykelparkering, närhet till kollektivtrafik är några faktorer som inverkar valet av färdmedel. Norrlidsvägen är en del i ett kollektivtrafikstråk, som trafikeras av bussar till/från Kalmar Central, Hansa City, Skogsrået och Norrliden.
Detaljplanen innebär att planområdet finns bara på ca 60-70 meters gångavstånd till närmaste busshållplats. En kollektivtrafiknära förskola ökar möjligheterna för barnfamiljer att lösa
vardagspusslet utan att vara beroende av bil.
Parkering
Kalmar kommun kräver vid nybyggnation att parkering ska lösas inom den egna fastigheten
(kvartersmark).”Kvartersmark” definieras som mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän
plats eller vattenområde. Detta innebär att det är fastighetsägaren som råder över sin mark men
närheten till centrumplats för befintlig och tillkommande affärsverksamhet samt exploateringsmöjligheter längs Norrliden innebär också en hållbar/ flexibel planering gällande parke-
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ringsytor så samutnyttjande är önskvärt för att optimera ytorna. ”Samutnyttjande” syftar på
att även om parkeringsplatserna är avsedd för fastighetens behov, är också önskvärt att exempelvis under kvällstid och helger, boende, besökare, mm. har också möjligheten att utnyttja platserna för parkering.
Serviceförvaltingen beräknar att parkeringsbehovet för en helt färdigutbyggd förskola är ca.
20-30 parkeringsplatser varav 10 beräknas för att föräldrarna ska hämta/ lämna på förskolan.
Parkeringsplatser är också ytkrävande och en överdimensionerad parkering innebär ett onödigt stort markanspråk. Vid resor med bil till förskolan varierar också samåkning och tider.
Planerade ytan för att tillgose parkeringsbehovet är ca 825 m². Kapacitetsmässigt bedöms
denna yta tillräckligt stort för att tillgodose parkeringsbehovet kopplat till den nya förskolan
(se också ”Störningar och risker”).
Den nya kvartersmarken, norr om GC väg/utfart, får samma användningsområde om resten
av fastigheten, ”S” och säkerställer möjligheten för markparkering med egenskapsbestämmelsen ”parkering”.
Ytan Parkeringen ska utformas som ett naturligt inslag i området. Eventuell parkeringsavgränsning får inte hindra de fria utblickarna eller framkomligheten i området. Hårdgjorda
ytor t.ex. asfalt begränsas inom fastigheten (se plankartan, n2 maxima andel hårdgjord yta får
vara högst 60%). Grus, armerat gräs, eller likvärdigt genomsläppliga beläggningar är alternativa material för trafikerade ytor och några exempel för att ta hand om dagvatten. För övriga
delar av parkeringsytan, där mer gestaltning kan utövas, ett svackdike, rain gardens och d. l.
är också några andra exempel på åtgärder så att dagvatten i största möjliga utsträckning infiltreras på den egna fastigheten (se vidare Dagvattenutredning- Kalmar Vatten AB).
In-/ utfarter, varutransporter
En gemensam samlastningscentral för Kalmar och andra grannkommuner startade i april
2015. En samordnad distribution av varor ger till följd en uppenbar minskning av antalet
leveranser. Serviceförvaltningen beräknar att antalet varutransporter till förskolan blir max.
två per vecka. Varutransporter till förskolan föreslås angöra i norr via Tre Vänners väg, där
korsningen över G-C vägen begränsas med en vägbom/vägspärr.
Teknisk försörjning
Inga nya u- områden tillkommer i den nya detaljplanen. De ledningar som finns i området
ligger utmed den befintliga gång och cykelvägen och/eller tvärsöver det gröna området. Att
uppföra en ny byggnad inom planområdet innebär att sträckor av dessa ledningar måste omläggas eller flyttas. Planen förslår en ca 18 meter bred markyta i väst- östlig riktning som är
planlagda för allmänt ändamål, PARK 1 och G-C VÄG/ UTFART. Huvudsyfte är att förstärka
det som definieras som övergripande grönstråk och då ska den ge plats både för gröna ytor
och permanentbelagda gångar. Markytan ska även kunna användas så att alla underjordiska
ledningar samlas i en ledningstråk så att förbindelsen väst- öst kvarstår på kommunal mark.
Samordning med berörda ledningshavare ska ske i god tid före exploateringen så att i den
mån som är möjligt ska alla ledningar sammanläggas så de hamnar under den hårdgjorda
ytan.
Fjärrvärme
Inom planområdet finns fjärrvärmenät. Kalmar Energi Värme AB svarar för värmeförsörjning. Uppvärmning sker dels med individuella lösningar, exempelvis via anslutning till det
kommunalla fjärrvärmenätet i området.
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El
Inom planområdet finns befintliga underjordiska elledningar. Kalmar Energi Elnät AB svarar
för elförsörjningen i området.
Tele
Skanova och Tele2 Sverige AB har underjordiska teleledningar inom området. Tele2 Sverige
AB har överlåtits till Telenor Sverige AB sina befintliga ledningar i området.
Avfallshantering
Bebyggelse inom planområdet ska ingå i den kommunala avfallshanteringen (KSRR). Avfallssortering ska främjas. Ett miljöhus ska uppföras och placeras i anslutning till kökets lastzon. Föreskrifter om avfallshantering för Kalmarsundsregionens renhållare ska följas.
Vatten och spillvatten
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten (spillvatten = vatten från dusch, toalett, disk mm). Kalmar Vatten AB svarar för detta. Inom planområdet finns befintliga vatten- och spillvattenledningar.
Dagvatten
Utdrag ur ”Dagvattenutredning för detaljplan för del av Norrliden 2:13, Ny förskola”, Stefan Ahlman
- Kalmar Vatten, reviderad 2015-09-17.
” Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att anlägga en ny förskola i Norrliden.
Planområdet ägs idag av kommunen och ligger inom verksamhetsområde för dagvatten.
Detta dokument beskriver hur markavvattning sker i området idag samt utreder förutsättningarna för en dagvattenhantering i samband med exploatering.
Nuläge:
Detaljplaneområdet ligger inom ett avrinningsområde med befintligt dagvattenutlopp enligt
Figur 1. Området omfattar avrinningen från allmän platsmark (park och gatumark), radhusbebyggelsen vid Förgyllda Solens gränd samt villabebyggelsen vid Kråkstigen m.fl. Avrinningsområdet är totalt ca 27 hektar varav hårdgjorda ytor utgör ca 3 hektar (11 %). Utloppet är beläget
norr om Koudden i vattenförekomsten S n Kalmarsund. Ingen rening av dagvatten sker idag
innan utsläppspunkten. I den Fördjupade Översiktsplanen för Norrliden Strand finns några
områden utpekade för möjlig framtida bostadsbebyggelse som ligger inom det aktuella avrinningsområdet. Rekreationsområdet vid Koudden är också identifierat i FÖP:n som en plats där
framtida dagvattenrening kan ske.
Det finns inga återkommande driftstörningar (t.ex. källaröversvämningar) för befintligt ledningsnät i området som skulle ge en indikation om kapacitetsbrist. Modellsimuleringar visar
dock att vissa ledningar i området blir överbelastade vid ett regn med 10 års återkomsttid. Vid
nyexploatering måste fördröjning av dagvattenavrinning ske för att inte förvärra situationen för
befintlig bebyggelse. I samband med klimatförändringen med ökad nederbörd som följd finns
också ett ytterligare behov av fördröjningsåtgärder.
Det tänkta planområdet består idag i huvudsak av gräsytor samt ett mindre skogsparti i den
östra delen. Ett antal gång- och cykelvägar finns också inom området. Gräsytan är i sig ganska
platt men höjdskillnader finns mot den omgivande marken. I öster finns en uppfyllnad som
används som pulkabacke. I området där förskolebyggnadens centrala del ska placeras är det som
lägst, ca +5,70 meter över nollplanet. Området är instängt och behöver fyllas upp cirka en meter för att få självfall till spillvattenanslutning och för att inte stänga in dagvattnet.
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Utlopp

Figur 1. Befintliga
dagvattenledningar
och avrinningsområden, planområde
markerat med röd
linje.

Nederbörd som idag faller över gräsytorna kommer vid normala förhållanden att infiltrera i
marken och bilda grundvatten. Vid kraftigare och mer långvariga nederbördstillfällen är det
dock troligt att det står vatten i lågpunkterna.
En geoteknisk undersökning för planområdet utfördes i april 2015. Denna undersökning
kom fram till att den dominerande jordarten inom planområdet var siltig sandig morän.
Grundvattenytan stod vid mättillfällena högt, 0,6-1,0 meter under markytan. Den naturliga
infiltrationskapaciteten i det aktuella planområdet är därmed begränsad.
Exploatering med dagvattenhantering:
I samband med exploateringen kommer den hårdgjorda ytan att öka inom planområdet och
därmed också volymen ytavrinning, dvs. dagvatten. Föroreningsbelastningen från ytavrinningen kommer också till viss del att öka i samband med exploateringen.
En dagvattenledning går idag igenom
planområdet, se Figur 2. Denna ledning
kommer att proppas uppströms planområdet och ledas om till annan dagvattenledning. Förskolans fastighet kommer att
få sin förbindelsepunkt för dagvatten vid
den befintliga ledningens nya ledningsände. Grundtanken är dock att så mycket
som möjligt av fastighetens dagvatten ska
tas omhand lokalt och fördröjas och renas
innan anslutning sker till allmän dagvattenledning. Genom att marken ändå måste
fyllas upp skapas goda möjligheter för ett
lokalt omhändertagande av dagvatten. Det
är viktigt att det blir en stor andel genomsläppliga ytor på fastigheten. Höjdsättning
och dränering av byggnader är också vikFigur 2. Exploateringsytor i detaljplan, dagvattenantiga delar i projekteringen.
läggningar samt flytt av dagvattenledning.
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I den del av planområdet som är planlagd som skola och ej parkering gäller följande krav på
fördröjningen. Det ska inom fastigheten finnas en effektiv magasinsvolym som motsvarar
minst 10 mm nederbörd på de inom planområdet anslutna hårdgjorda ytorna. Den tillåtna
byggnadsarean i detaljplanen har antagits till 1400 m2. Hårdgjorda ytor med leveransvägar
bedöms uppgå till ca 1000 m2. Detta ger en reducerad area på 2060 m2, se Tabell 1.
Tabell 1. Fördelning av ytor
Yta
Byggnad (Tak)
Leveransväg (Asfalt)
Summa

Area (m2)
1400
1000
2400

Avrinningskoefficient
0,9
0,8
0,86

Reducerad area (m2)
1260
800
2060

Om all reducerad yta ansluts till förbindelsepunkten för dagvatten så ger det en erforderlig
magasineringsvolym på minst 20 m3, baserat på fördröjningskravet ovan. Denna volym kan
bestå av flera delar med trög avrinning, t.ex. gröna tak, infiltrationsstråk, rain gardens. I dessa
delar kommer även rening av dagvatten att ske genom filtrering och växtupptag. Med tanke
på att det är en förskola finns också goda möjligheter att skapa en ytlig dagvattenhantering
som en del i den pedagogiska verksamheten.
En lämplig plats för samlad fördröjning och rening är norr om byggnation i anslutning till
förbindelsepunkten för dagvatten. Baserad på en erforderlig magasineringsvolym på 20 m3
enligt ovan skulle exempelvis ett underjordiskt anlagt hålrumsmagasin av makadam få en
volym på ca 70 m3 (med 30 % hålrumsvolym). Om hålrumsmagasinet utförs en meter djupt
behövs en yta norr om byggnaden på 70 m2. En kombination av gräs- eller vegetationsbeklädd infiltrationsyta och underliggande hålrumsmagasin är att föredra då både fördröjning
och rening av dagvatten kommer att ske i detta fall. Infiltrations- och fördröjningsanläggningen ska ligga inom förskolans fastighet. Beräkningen ovan bygger på antagna ytor enligt
Tabell 1. I samband med detaljprojekteringen av förskolan ska fördröjningsbehovet beräknas
om med de verkliga belastande ytorna.
Vid parkeringsplatsen i norr för personalparkering och lämning och hämtning till förskolan
ska så mycket som möjligt av dagvattnet fördröjas och renas nära källan, t.ex. med svackdiken, rain gardens eller perkolationsbrunnar. En planbestämmelse som begränsar andelen
hårdgjord yta finns för att möjliggöra lokal dagvattenhantering. Behövs en bräddledning till
allmän dagvattenledning ska anslutning i första hand ske till befintlig dagvattenledning österut. Detta beror på att kapaciteten är något bättre i detta system.
Föroreningsbelastningen från dagvatten i den del av planområdet som är planlagd som skola
och ej parkering bedöms som liten. Det är främst från leveransvägen i väster som trafikrelaterade dagvattenföroreningar finns. Dock är antalet transporter per dag väldigt begränsade.
Genom ett lokalt omhändertagande av dagvatten i denna del kommer föroreningsbelastningen till det allmänna dagvattensystemet att minimeras. Till parkeringsytan i norr sker fler
transporter per dag. Här krävs det åtgärder i form av fördröjning/rening för att minska föroreningsbelastningen. Svackdiken/makadamstråk är exempel på lämpliga åtgärder innan anslutning sker till allmän dagvattenledning. I den övre, gräs- eller vegetationsbeklädda ytan
fastnar eller bryts föroreningarna ner och näringsämnen tas upp av växter på liknande sätt
som infiltrationsanläggningar. Svackdiken har dessutom ett högt flödesmotstånd vilket tillsammans med det breda tvärsnittet samt möjligheten till infiltration ger reduktion av vattenvolymer och flödestoppar. Även rain gardens är lämpliga att anlägga i anslutning till parkeringsplatser.
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Norr om förskolan finns möjlighet att i framtiden anlägga en multifunktionell yta. Marken
ägs av kommunen och är idag planlagd som park. I normala fall är det en gräsyta som kan
användas för lek men vid situationer med kraftiga skyfall kan det ske kontrollerad översvämning på ytan. Det maximala vattendjupet kommer att vara begränsat till ca 2 decimeter vid en
översvämningssituation.
Övrigt
När det gäller dagvatten är det är viktigt att kommunens dagvattenpolicy följs. Man bör
jobba aktivt med att minska den hårdgjorda ytan inom exploateringen och bidra till minskad
föroreningsbelastning från dagvattnet genom miljövänliga materialval. Även om det finns ett
kommunalt huvudmannaansvar att avleda och rena dagvatten så måste man också vid all
exploatering försöka göra så mycket som möjligt genom uppströmsåtgärder på egen fastighet
för att minska miljöbelastningen. Öppna avrinningsstråk på kvartersmark är att föredra framför ledningar då det ger en trög avrinning av dagvatten. Detta ger ett robust system som är
bättre rustat vid kraftiga skyfall, något som förutsägs bli vanligare i ett framtida förändrat
klimat.
KALMAR VATTEN AB
Utredningsavdelningen”
Dagvattenutredningen visar att den naturliga infiltrationskapaciteten i det aktuella planområdet är begränsad. Planbestämmelse säkrar att inom fastigheten ska finnas en samlad fördröjningsanläggning nordost om huvudbyggnaden och andelen hårdgjord yta på parkeringsytan
begränsas. Detta möjliggör förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten och är
hållbara dagvattenlösningar som kan rena dagvattnet från föroreningar och minska belastningen på den konventionella dagvattensystem. Åtgärderna bedöms tillräckliga för att dagvattnet från planområdet inte ska innebära försämrad status i vattenförekonsten.

Störningar och risker
Trafikvolymerna på Tre Vänners väg kan ses som den enskilt största störningsfaktorn. Trafikökningen som genereras av tillkommande verksamhet räknas till max. 250 fordonsrörelser
per dygn. Antalet är baserat på om alla, det vill säga föräldrar och personalen, använder bilen
till förskolan. Trafikökning på 250 rörelser bedöms som marginell. De gynnsamma möjligheterna att använda kollektivtrafik och att det är gångavstånd till omgivande bebyggelse
kommer sannolikt att bidra till att minska de uppskattade fordonsrörelserna och behov av
parkeringsplatser.
Förorenad mark
Det finns inga dokument som tyder på att det inom den delen fastigheten Norrliden 2:13
förekommit någon verksamhet som kan ha förorenat marken. Marken har inte varit exploaterad tidigare, då det är en orörd grönyta. Den geotekniska undersökningen (se ”Geotekniska
förhållanden”) visar inte heller några indikationer på miljöföroreningar i jorden.
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Brandvattenförsörjning
Närmaste brandposter finns vid Tre Vänners väg och Järpstigen, cirka 90 respektive 60 meter från planerad förskola. Brandposterna håller normalt tryck och flöde.

Röd cirkel markerar 50 m. avstånd.

Buller
En ny etablering av en förskola förutsätter att omsorg läggs på att hitta den plats som är bäst
lämpad för den känsliga verksamheten, också med tanke på trafikbuller. Kommunens bullerkarta över området visar att en del av förskolans uteplatser är utsatta för bullernivåer som
enligt kommunens beräkning upptar 45-50 dBA för ekvivalent ljudnivå och 60-65 för maxbuller. Boverkets Rapport 2015:8 ”Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö”, beskriver: På skolgårdar eller förskolegårdar är
det önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek,
rekreation och pedagogisk verksamhet. En målsättning kan vara att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA.
Det vill säga, befintliga bullernivåer är lägre än de som stipuleras som vägledande högsta
tillåtna värden för störningar.

Buller Vägtrafik, ekvivalent ljudnivå dBA

Buller Vägtrafik, maximal ljudnivå dBA
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
• Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet, PARK 1 , GATA och
G-C VÄG/ UTFART. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av
dessa områden.
• Uppförande av skolbyggnader enligt byggrätt inom kvartersmark, iordningställande av
övriga anläggningar inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för.
• Flyttning/ förändring av befintliga ledningar bekostas enligt gällande särskilt markavtal
med respektive ledningsägare. Se ”Ekonomiska konsekvenser”.
• Kalmar Energi Elnät AB ansvarar för elnätet inom området.
• Kalmar Vatten AB ansvarar för dricksvattenförsörjning samt avledning av spillvatten och
dagvatten.
• Kalmar Energi Värme AB ansvarar för fjärrvärme.
• TeliaSonera Skanova Access AB och Telenor Sverige AB ansvarar för teleledningar.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Detaljplanen medför att fastighetsbildningsåtgärder behöver göras för att fastigheterna och
deras gränser ska överensstämma med detaljplanen.
• Del av fastigheten Norrliden 2:13
Ny fastighet bildas för skoländamål - område markerad med röd yta på kartan nedan.
Kalmar kommun, kommunledningskontoret ansöker om förrättning hos lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.

Fastighetsbildningsåtgärder
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Rättigheter
Befintliga och nya underjordiska allmänna ledningar ska läggas eller flyttas, kvarstår på allmänt platsmark. Inget nytt ”u-område” skapas inom kvartersmark.
Bestämmelser om fastighetsindelning
Kommunen bedömer att några bestämmelser om fastighetsindelning inte behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser
införas senare genom ändring av detaljplan.

Konsekvenser
Inverkan på miljön – behovsbedömning
Syftet med behovsbedömning är att ta reda på om en betydande miljöpåverkan uppstår till
följd av detaljplaner.
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter
behandlas i planbeskrivningen.
Sociala konsekvenser
Detaljplanen innebär att en ny förskola kan uppföras i ett centralt läge med god tillgänglighet
för fotgängare och cyklister samt närhet till kollektivtrafik. Den här lokaliseringen underlättar
för lämning/hämtning och förenklar för barnfamiljer att lösa vardagspusslet.
Bergaviksparken blir en mötesplats för bl a skolidrottande elever och lekande förskolebarn.
Genomförande av planen möter ett stigande behov av förskolor. Planarbetet kan ses som ett
steg i kommunens ambition att skapa möjligheter för utvecklingen av området.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kostnader
Serviceförvaltningen får kostnader för:
•

Framtagande av detaljplan (335 tkr)

•

Lantmäteriförrättning (ca 40 tkr)

•

Infrastrukturkostnader. Till exempel, anläggning av GATA parkering, rivning av befintlig och ny läggning av GC VÄG/UTFART, trädplantering, belysningsstolpar.
Uppskattad kostnad för detta uppgår till 1 358 500kr.

•

Omflyttning av befintliga elledningar, fjärrvärmeledningar och VA ledningar. Uppskattad kostnad uppgår till ca 400 tkr.
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen kommer att få utökade drift- och skötselskostnader
för förskolan och parkeringen.
Intäkter
Detaljplanen genererar inga intäkter.
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Ekonomiska konsekvenser för övriga
Kostnader
• Telenor Sverige AB får en kostnad för flytt av teleledningar, 40 tkr. (Telenor Sverige AB
ansvarar för TELE 2 ledningar i området, se sidan 14 ”Tele”).
• TeliaSonera Skanova Access AB får en kostnad för flytt av teleledningar, 600 tkr.
Intäkter
Detaljplanen genererar inga intäkter.
Planavgift
Planavgift ska inte utgå vid bygglov, eftersom plankostnaden regleras i ett särskilt avtal.
Medverkande tjänstemän
Planen har upprättats på samhällsbyggnadskontoret i samarbete med kommunledningskontoret, Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun och Kalmar Vatten AB.

Ian Cortés
Arkitekt SAR/MSA
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