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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
Detaljplan för del av  
Djurängen 2:4 i östra Djurängen 
Kalmar kommun 
 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2015-12-28 till  
2016-01-25. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar 
enligt sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 
 

Sammanfattning 
Inga större nya synpunkter har kommit in, de ändringar som görs är av 
redaktionell art. Plankartans bestämmelser ändras inte. 
 

Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen inte aktualiserar några frågor som 
kan föranleda prövning enligt 11 kap. 10 § PBL vad gäller riksintressen, 
mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer, strandskydd samt hälsa och 
säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.  
 
Behovsbedömning  
Länsstyrelsen skrev i sitt samrådsyttrande att planhandlingarna 
behövde kompletteras med planeringsunderlag som visar att 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs. Det innebar att 
Länsstyrelsen inte tog ställning till behovsbedömningen i 
samrådsskedet. Kommunen har kompletterat ärendet med 
planeringsunderlag. Länsstyrelsens instämmer med kommunens 
bedömning om att genomförandet av detaljplanen inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan varvid en 
miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas. 
 
Kommentar: Noteras. 
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Lantmäterimyndigheten  
Inga synpunkter. 
 
Boende och fastighetsägare 
KIFAB (Blåvingen 8) 
Vår uppfattning i aktuellt ärende kvarstår och har inte ändrats som följd av 
genomfört samråd. Vi kan inte se att något relevant har tillkommit som 
påverkar tidigare lämnade synpunkter. 
 
Kommentar: Noteras. 
 
Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
Del-Ta Produktion AB (hyresgäst Blåvingen 8) 
Vårt tidigare yttrande 2015-10-30 kvarstår och vi hoppas att kommunen i den 
fortsatta processen beaktar våra och KIFABs inlämnade synpunkter (enl 
samrådsredogörelsen) och följaktligen flyttar planerad bostadsbyggnation 
längre bort från Del-Ta Produktion AB:s samhällsnyttiga verksamhet. Detta 
för att inte skapa begränsningar i bolagets möjligheter att skapa individ- och 
samhällsnytta för människor som står långt från arbetsmarknaden. 
 
Kommentar: Noteras.  
 
Kalmar Brandkår 
Gällande detaljplan för del av Djurängen 2:4 så har vi inget övrigt att tillägga 
utöver bifogade filer som Frida skickade till er i samband med samrådstiden. 
 
Kommentar: Noteras. 
 
Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 
Kalmar Energi Elnät AB 
Precis som det står i planbeskrivningen så har Kalmar Energi Elnät ledningar i 
trottoaren längs Kungsgårdsvägen och utmed GC-vägen väster om 
planområdet. Vi förutsätter att våra ledningar inte berörs av de planerade 
byggnationerna. 
 
Kommentar: Noteras. 
 
Skanova Access AB 
 Inom området som föreslås övergå från Rn (Naturpark) till B respektive J 
(Bostäder respektive Småindustri) har Skanova en mängd teleledningar som är 
upplåtna med stöd av nyttjanderättsavtal. Kostnaden för att flytta dessa 
ledningar har uppskattats till ca 260 000 kronor.  
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På sista sidan i planbeskrivningen har ansvaret för flyttkostnaderna felaktigt 
beskrivits som beroende på ledningarnas ålder. Enligt gällande 
nyttjanderättsavtal ska kommunen ansvara för flyttkostnaderna. Det åligger 
kommunen att i förekommande fall fördela dessa kostnader på exploatören. 
 
Kommentar: Texten i planbeskrivningen ändras till att kostnaden för att flytta 
ledningarna regleras av ett nyttjanderättsavtal. 
 
 
Följande sakägare och likställda har senast under 
granskningstiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte 
blivit tillgodosedda:  
KIFAB (Blåvingen 8) 
Box 611 
391 26 Kalmar 
 
Del-Ta Produktion AB (hyresgäst Blåvingen 8) 
Kungsgårdsvägen 36 
393 53 Kalmar 
 
SKANOVA Accessnät Syd 
Box 935 
391 29 Kalmar 
 
Delge beslutet tillsammans med blanketten ”Hur man överklagar…” 
 
Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2015-12-16 
 
 
 
Emil Stille 
Planarkitekt 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Detaljplan för 

del av Djurängen 2:4 i östra Djurängen 
Kalmar kommun 
 

Planförslaget har varit på samråd under tiden 2015-10-02 – 2015-10-30. 
Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt 
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 

Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 

 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen påpekar behovet av förtydliganden kring buller och dagvatten 
vilket har tillfogats planhandlingarna. Ett område inom bostadskvarteret pekas 
ut för dagvattenhantering. Skyddsvärda träd på Hagtorpsbacken tas med i 
planområdet med skyddsbestämmelser. Byggrättens avgränsning justeras också 
för att möjliggöra bevarande av dessa träd. En tillståndsansökan för ingrepp i 
fornlämning följer med planen under granskningsskedet. Gång- och 
cykelvägens dragning begränsas till plan mark och byggrätt och 
handelsändåmål tas bort för att minimera påverkan på marken inom 
fornlämningsområdet. Bestämmelsen om markbeläggning förenklas till att ytan 
måste vara genomsläpplig för dagvatten. 

I övrigt så rör de inkomna synpunkterna främst konflikten mellan föreslagna 
bostäder och verksamheten på Blåvingen 8, se kommentar till fastighetsägarens 
yttrande. Vid inmätning så har det framkommit att ett avkörningsskydd 
tillhörigt parkeringen för verksamheten är beläget på bostadsmark enligt 
samrådsförsförslaget. Gränsen justeras en halvmeter för att korrigera detta, det 
byggbara området för bostäder minskas inte genom detta. Det förs 
förhandlingar mellan parterna kring gemensam förvaltning av 
tomtavgränsningen, men detta bedöms kunna hanteras utan planstöd. Inom 
området avsett för miljöstation justeras bebyggelseförbudet till att möjliggöra 
ett fritt skärmtak som kan dämpa buller, men fortfarande medge åtkomst till 
underjordiska ledningar.  
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Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
 Länsstyrelsens roll i samrådsskedet  
Enligt 5 kap. 14 § PBL ska länsstyrelsen under samrådet särskilt  

1. ta till vara och samordna statens intressen,  

2. ge råd om tillämpningen av 2 kap. PBL  

3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB tillgodoses, att 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs och att strandskydd enligt 
7 kap. MB inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,  

4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och 
vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett 
lämpligt sätt och  

5. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med 
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion.  
 
Länsstyrelsens bedömning  
Länsstyrelsens bedömning är att med det planeringsunderlag som har 
presenterats kan inte planområdets lämplighet för föreslagen markanvändning 
bedömas. Planhandlingarna behöver kompletteras genom följande 
planeringsunderlag:  
• Planförslaget påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten enligt 5 kap. MB.  
• Bullerpåverkan  
 
Vidare är Länsstyrelsens bedömning att detaljplanen, utifrån nu kända 
förutsättningar, inte aktualiserar några frågor som kan föranleda prövning 
enligt 11 kap. 10 § PBL gällande följande punkter:  
• Riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB  
• Samordningen angående frågor om användningen av mark- och 
vattenområden som rör flera kommuner  
• Strandskydd enligt 7 kap. MB  
• Olämplig bebyggelse med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till 
risken för olyckor, översvämning eller erosion.  
 
Behovsbedömning  
Planhandlingarna behöver kompletteras med planeringsunderlag som visar att 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs. Det innebär att Länsstyrelsen 
kommer att ta ställning till behovsbedömningen i granskningsskedet.  
 
Kontroll mot Länsstyrelsens prövningsgrunder  
Miljökvalitetsnormer för vatten  
Kommunerna ska i sin planering och planläggning iaktta att gällande 
miljökvalitetsnormer (MKN) följs genom att detaljplaner, 
områdesbestämmelser och lovgivning inte bidrar till att en miljökvalitetsnorm 
överträds. Under avsnittet MKN vatten beskrivs att de hårdgjorda ytorna 
kommer att ge upphov till en viss ökning av förorenade ämnen som når 
recipienten. Där beskrivs att dagvattnet ska fördröjas och renas i ett antal 
dammar innan Hagbygärde dämme.  
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Under rubriken ”Teknisk försörjning” har kommunen beskrivet 
hanteringen av dagvattnet, att det ska finnas möjlighet till infiltration. 
Eftersom en påverkan på recipienten riskerar att ske, måste dock 
kommunen på ett tydligare sätt beskriva hur det lokala 
omhändertagandet inom planen ska ske innan det släpps ut i 
dagvattensystemet med dess dammar. Kommunen behöver beskriva 
vilka ytterligare åtgärder som skulle kunna vidtas för att minska eller 
inte ge någon påverkan på MKN för vatten. Kommunen måste alltid 
eftersträva att dagvattnet ska renas så långt det är möjligt, med bästa 
möjliga teknik. 

Hälsa och säkerhet  
Buller  
I bullerkartan på sidan 18 i planbeskrivningen går inte att utröna vilka 
ljudnivåer som planområdet kommer att utsättas för. Vidare saknas 
redovisning av var bullerskärmen ska placeras och huruvida den inryms inom 
planområdet.  
 
Rådgivande synpunkter  
Fornlämningar  
Planbeskrivningen redovisar på sidan 8 att väster om Kungsgårdsvägen finns 
ett fornlämningsområde som är registrerad som boplats. Utbredning av ett 
boplatsområde är svåravgränsat och därför krävs tillstånd enligt 2 kap 
kulturminneslagen för hela planområdet. Detta söks hos Länsstyrelsen.  
Naturvärden  
Planområdet tangeras av Hagtorpsbacken utpekat i Kalmar 
Grönstrukturplan som ett område med höga naturvärden bestående av 
ädellövträd, ek. I planbeskrivningen redovisas att de större ekarna 
bedöms kunna sparas. Länsstyrelsen uppmanar kommunen att även 
skydda ekarna genom en planbestämmelse i plankartan. 

 

Kommentar: Dagvatten: Planen är kompletterad med ett område med bebyggelseförbud och 
där dagvattenhantering kan ske, i enlighet med exploatörens förslag.  

Buller: Planbeskrivningen är förtydligad med en redovisning av bostadskvarter och byggrätt i 
förhållande till bullernivåer. Bullerskärm bedöms inte behövas för trafikbuller, godtagbara 
nivåer kan uppnås genom att bebyggelsen är indragen från gatan så att fasadvärden blir 
acceptabla och att uteplatser kan skärmas lokalt eller lokaliseras i skydd av bebyggelsen eller 
längre från gatan. I och med att fastighetsstorleken och byggnadsarean är reglerad finns inga 
hinder att anordna en gemensam tyst uteplats i lämpligt läge.  

För buller från verksamheten så bedömer kommunen att dagens situation inte medför 
oacceptabla bullerstörningar. Aktuella utvecklingsplaner för en miljöhantering bedöms kunna 
skärmas lokalt vid den föreslagna platsen, där föreslås ett bygglovsvillkor och utrymme finns 
för detta på verksamhetsfastigheten, se bestämmelse m1 och Ändrad lovplikt på plankartan. 

Naturvärden: Skyddsvärda träd tas med i planområdet med en skyddsbestämmelse. 

Fornlämningar: Gång- och cykelvägens dragning begränsas till ett smalare område för att 
undvika höjdpartiet och därmed större markingrepp. Handelsändamålet och byggrätten tas 
bort inom fornlämningsområdet. Kommunen skickar under granskningen in en 
tillståndsansökan för ingrepp i fornlämning.  

 



Samhällsbyggnadskontoret  Samrådsredogörelse
 2015-12-17 

4(9)

 
 

 

 

Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på planförslaget. Några 
redaktionella synpunkter på karta och handlingar lämnas planhandläggaren 
under hand. 

 

Boende och fastighetsägare 
KIFAB (Blåvingen 8), yttrande bifogas: 

KIFAB i Kalmar AB äger fastigheten Blåvingen 8 som direkt gränsar till det 
markområde som omfattas av förslag till ny detaljplan daterat 2015-09-23. 
Fastigheten Blåvingen 8 omfattas idag av en detaljplan som anger 
industriändamål och fastighetens areal är ca 9000m2 och är bebyggd med en 
industribyggnad om ca 5300m2. Fastigheten är tillfullo uthyrd till två 
hyresgäster varav Delta Produktion AB är den klart dominerande. Delta 
Produktion AB är ett samhällsföretag som f.n. sysselsätter ca 130 anställda med 
legotillverkning av skiftande slag. 
 
Vi kan konstatera att ansvariga tjänstemän på samhällsbyggnadskontoret i 
någon mån tagit intryck av de synpunkter vi och vår hyresgäst Delta 
Produktion AB har framfört tidigare men vår främsta reservation kvarstår att 
det inte kan anses vara lämpligt att etablera bostäder 6 meter från tänkt ny 
tomtgräns och ca 17m från befintlig industribyggnads fasad. Den nu gällande 
detaljplanen från 1969 må ange att kvarteret Blåvingen är avsett för 
”småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende inte utsätts för störningar” men 
detta måste ses i sitt rätta sammanhang där avståndet från befintlig tomtgräns i 
sydlig riktning till närmaste bostadshus i planen är 110m och inte som det nya 
planförslaget anger ca 12m. 
 
Då befintlig fastighet Blåvingen 8 redan idag har en hög exploateringsgrad 
(nära 60 %) finns mycket begränsade möjligheter att anpassa verksamheten och 
byggnaden om miljömässiga konflikter mellan befintlig industri och närboende 
skulle uppstå. Delta Produktion AB är underleverantör till andra företag och 
har därmed inte någon egen produkt. Att vara underleverantör innebär att man 
har svårt att förutse vilka framtida arbetsprocesser som kommer att efterfrågas. 
En bostadsbebyggelse endast 12-17m från produktionslokalerna kan självklar 
bli begränsande för vilka arbeten som Delta Produktion AB har möjlighet att 
offerera och utföra. En bostadsetablering i direkt anslutning till den befintliga 
industriverksamheten innebär också begränsningar att hantera ev. 
expansionsbehov.  
 
Som fastighetsägare är det vår bedömning att oavsett om det är Delta 
Produktion AB som bedriver verksamhet på fastigheten eller någon annan 
aktör så är en bostadsetablering på det sätt som föreslås begränsande för 
framtida användning av fastigheten och därmed påverkas fastighetens värde 
negativt. 
 
Sammantaget är det KIFAB i Kalmar AB´s uppfattning att lokalisering av 
bostäder så nära befintlig industriverksamhet är direkt olämplig och styrelsen 
uppmanar samhällbyggnadskontoret att söka en annan plats för den aktuella 
bebyggelsen. 
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Kommentar: Samhällsutveckling innebär alltid både begränsningar och möjligheter. 
Planförslaget utgår från översiktsplanens klart uttalade ambition för blandstad i 
området. Kommunen ser alltså inte dessa kvarter som renodlade industriområden, 
utan här måste bostäder och arbetsplatser kunna samexistera. I planförslaget har 
vi med en bredare zon med bebyggelseförbud än brukligt för att kunna medge 
gårdsgrönska mellan bostäder och verksamhet. Vi för också en fortlöpande dialog 
med intressenterna om en lämplig tomtavskärmning för att förebygga framtida 
konflikter. Upplevelsen av ett trivsamt möte mellan fastigheterna kommer 
underlätta en god grannrelation i framtiden.  

Uppenbart så medför närmre avstånd till bostäder att det kommer vissa 
begränsningar vilken produktion som kan utföras på fastigheten. Verksamheten 
inne i byggnaderna bedömer inte kommunen medför några väsentliga störningar, 
och med en klok logistik och miljöhantering utomhus kan konfliktmoment 
minskas eller undvikas. Samtidigt så medför utveckling i området på sikt ökade 
fastighetsvärden när det blir mer attraktivt och lockar till sig investeringar. 
Kommunen måste också beakta det allmänna intresset av att möjliggöra bostäder i 
centrala och kollektivtrafiknära lägen.  
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Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
Del-Ta Produktion AB (hyresgäst Blåvingen 8), yttrande bifogas: 
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Kommentar: Se kommentar till KIFAB:s yttrande och sammanfattningen. 

 

Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)  

Vid fortsatt planering för eventuell förändring av området förutsättes att 
planering sker för framtida avfallshantering. Detta gäller för såväl tillgänglighet 
och utformning av miljörum, uppställningsplats för avfallskärl eller dylikt i 
enlighet med bifogade renhållningsföreskrifter, se bil 2 sid 32-39. Ksrr ser en 
stor fördel med att installera sk underjordsbehållare. Vi är alltid öppna och 
villiga att deltaga i den framtida planeringen avfallslösningar. Placeringen för 
avfallshämtning på förslaget, i framkant mot Kungsgårdsvägen känns som ett 
bra val. 

Vi bifogar även lite information om hur en variant av underjordsbehållare kan 
se ut. 
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Kommentar: Noteras, vi vidarebefordrar informationen om underjordisk behållare 
till den aktuella intressenten. 

 

E.ON Elnät Sverige AB konstaterar att området inte berör deras 
koncessionsområde för elnät och tar därmed inte ställning till 
planförslaget. 

 
 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/exploatör som 
initierar åtgärden även bekostar den. 

 
 

Kommentar: Teleledningen som går från södra sidan av Blåvingen 8 västerut till 
kopplingsskåpet på västra sidan Kungsgårdsvägen måste flyttas, till en bedömd 
kostnad av 280 000 kr. Kalmar Vatten har flyttat sina ledningar som tidigare 
genomkorsade fastigheten norrut, så om inte teleledningarna flyttas skulle det 
begränsa byggrätten i kvarteret. Kostnaden för ledningsflytt regleras av markavtalet 
mellan parterna.  

Ledningarna på västra sidan Kungsgårdsvägen ligger på allmän platsmark eller 
inom så kallade u-områden med bebyggelseförbud och kan därför skyddas med 
ledningsrätt om ledningsägaren så begär. Planförslagets genomförande ska inte 
behöva påverka dessa ledningar. 
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Intresseorganisationer och övriga 
Riksförbundet Pensionärgemenskap finner ingen anledning till erinran. 

 

Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 
Linnéstudenterna och Kalmar Vatten AB 

 

Följande sakägare och likställda har inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda:  
KIFAB (Blåvingen 8) 

Del-Ta Produktion AB (hyresgäst Blåvingen 8) 

SKANOVA Accessnät Syd 

 

 

 

Emil Stille 

Arkitekt MSA 



 

 
 

 

 

 
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  

 

Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Emil Stille Upprättad 2016-02-02 2014-2793 1(22) 
0480-45 03 59  
 

 

 

 

PLANBESKRIVNING 
 

 

 
Antagandehandling 
 

 

Detaljplan för del av  
Djurängen 2:4 i östra Djurängen, Kalmar kommun 
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Planområdet 

Sammanfattning 
Syfte med detaljplanen 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder inom del 
av fastigheten Djurängen 2:4. Kvarteret ska ha en småskalig karaktär och bo-
städerna grupperas kring en bygata som knyter an till gamla Bergabanan, en av 
stadens viktigaste gång- och cykelstråk. 

 

 Plandata 
Planområdet ligger i norra delen av Kalmar stad i stadsdelen Djurängen, och 
omfattar ca 0.85 ha. Planområdet är en del av fastigheten Djurängen 2:4.  
Marken ägs av Kalmar kommun.  

 

 Bild visar planområdets läge i Kalmar.                                                      Bilden visar planområdets läge i förhållande till befintlig omgivning. 
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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 upp-
rättat 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  

• Illustrationsplan 

 

Till planen hör också: 

• Fastighetsförteckning 

• Behovsbedömning 

• Samrådsredogörelse 

• Miljö- och geoteknisk utredning 

 
Planförfarande och tidsplan 

 
Normalt planförfarande 

 

 

Detaljplanen handläggs enligt s.k. normalt planförfarande och förväntas ha 
följande preliminära tidsplan 

• Samråd – 3:e kvartalet 2015 

• Granskning – 4:e kvartalet 2015 

• Godkännande/Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden – 1:a 
kvartalet 2016 

• Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 1:a kvartalet 2016 

 

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

 

Här är vi nu 
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Medverkande tjänstemän 
Planen har upprättats på samhällsbyggnadskontoret i samarbete med kommun-
ledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. Planarkitekt 
Thomas Nilausen påbörjade planarbetet. 

 
Tidigare ställningstaganden 
Överkommunala beslut och dokument  
Planområdet berörs inte av några riksintressen men ligger inom flygplatsens 
hinderytor, dock bedöms detaljplanen inte påverkar denna. 

 

Översiktliga plandokument  
Kommunens bedömning är att planförslaget är förenligt med de intentioner 
som finns i Översiktsplanen, laga kraftvunnen 2014-11-07, i synnerhet vad 
gäller förtätning kring Norra vägen (i ÖP 2013 benämnd som Diagonalen).  

Några särskilt viktiga utgångspunkter för planeringen kan hämtas från ställ-
ningstagande vad gäller Stadsliv: 

• Planera för fler mindre bostäder 

• Planera tät och blandad bebyggelse och innehåll (bostäder, arbetsplat-
ser, service, samt kultur- och fritidsaktiviteter) bland annat längs Dia-
gonalen, för att hushålla med mark och stärka underlaget för kollektiv-
trafik 

• Cykelns och kollektivtrafikens status höjs i hela stadsbyggnadsproces-
sen, från planering och byggande till drift och underhåll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild hämtad ur Kalmars Översiksplan, laga kraftvunnen 2014-11-07, sidan 106, Mer Stadsliv – 
övergripande strategier. 

 

Kommunala program 
Ett planprogram för norra Kalmar stad upprättades 2007-03-06, reviderat 
2007-10-17. Programmets syfte var att ge förslag till stadsdelens huvudsakliga 

Ett stråk sträcker sig diagonalt 
genom staden från norr till söder. 
En omvandling av Norra vägen från 
barriär till stadsgata ger möjlighet till 
höjd livskvalitet för ett mycket stort 
antal stadsbor. Det möjliggör också 
att ett betydande antal nya bostäder 
kan byggas. 
 
Diagonalen har stor betydelse för 
att utveckla vardagsstaden och 
kraftigt höja livskvaliten för ett stort 
antal stadsbor samt skapa nya 
attraktiva bostäder, verksamheter 
samt stärka det lokala serviceun-
derlaget. 
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användning och struktur. Norra vägen pekas ut som ett attraktivt centrumstråk.  
En förtätning av bebyggelse kring Norra vägen skapar förutsättningar för 
kommersiell service mm. Vidare betonas området som en nod med kopplingar 
i öst-västlig riktning. Det finns ingen anledning att bifoga planprogrammet till 
planhandlingarna då det är av en översiktlig natur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden visar Norra vägens olika karaktärssekvenser 

 

Planområdet ligger på Hagtorpsbacken som finns upptagen i Kalmar grön-
strukturplan, läs vidare på sidan 7 under rubrik: Förutsättningar och föränd-
ringar – natur- och kulturmiljö.  

 
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Planområdet omfattas av stadsplan, 0880K-I:299, Förslag till ändring av stads-
planen för kvarteren Blåvingen och Bromsen i Kalmar, fastställd 1969-03-12. 
Enligt gällande detaljplan (stadsplan) får marken inom planområdet användas 
för naturpark. Bilder nedan är utdrag ur gällande plankarta. Angränsande kvar-
ter Blåvingen är bestämd för småindustriändamål av sådan beskaffenhet att 
närboende inte utsätts för störningar. Planområdets västra del berör de gäl-
lande detaljplanerna 0880K-I:256 och 0880K-P93/01.  

 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Enligt gällande lagstiftning ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprät-
tas om en detaljplan medför betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushåll-
ning med mark, vatten och andra resurser. För att bedöma planens miljöpåver-
kan har en så kallad behovsbedömning gjorts. Se separat dokument.  

Planområdet    

Utdrag från plankarta (0880K-I:299) 
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Efterföljande detaljplaner antas inte, utifrån nu kända förhållanden, medföra 
någon betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten 
och andra naturresurser. 

En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 
11, 12 §§ bedöms därför inte behöva genomföras. Se vidare i behovsbedöm-
ningen för detaljplanen. 

 

Kommunala beslut i övrigt 
Detaljplaneförslaget har koppling till rubriken Attraktiva Kalmar i den kom-
munala budgeten där Kalmar ska planlägga för minst 300 bostäder årligen. 

 

Förutsättningar och förändringar 
Natur- och kulturmiljö 
Kalmar Grönstrukturplan utpekar Hagtorpsbacken som plats med höga natur-
värden då den är bevuxen med biotoptypen lövträd (ädellövträd, ek, med höga 
naturvärden). Även inslag av tall finns på platsen. Kalmar Grönstrukturplan 
utpekar även Hagtorpsbacken som värdefullt mindre naturområde, värdefullt 
park-och naturområde och i sin helhet särskilt värdefullt rekreationsområde. 
Dock skiljer sig den mark som är avsedd för planläggning kraftigt från övrig 
del av Hagtorpsbacken då den utgörs av en öppen, sandtäckt yta bevuxen med 
mestadels gräs och mindre buskar (marken klassas som naturlig gräsmark i 
Kalmar grönstrukturplan), se bild nedan. Planområdet ska till största del hålla 
sig inom den öppna ytan och så långt det är möjligt undvika påverkan på de 
naturvärden som i övrigt finns på Hagtorpsbacken. Längs den södra sidan av 
planområdet höjer sig marken ca 1 till 2 meter över den övriga marknivån som 
är förhållandevis jämn. Inget i skisserna över byggnadsförslag tyder på att några 
ingrepp ska göras i förhöjningen, utom möjligtvis närmast Kungsgårdsvägen 
där nivåskillnaden är som störst, detta kan hanteras med upphöjning av kvar-
tersmarken. Det är viktigt för naturvärdenas bevarande att slänten kan behållas, 
och förenklar också byggprocessen att byggnationen företas på jämn mark. De 
större ekarna på ekbacken bedöms kunna sparas och några av dessa tas med i 
planen och skyddas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hagtorpsbacken sett söderifrån. 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning
 2016-02-02 

8(22)

 
 

 
Foto från skogsbrynet med påverkad mark norr om ekbacken 

 
Fornlämning 
Väster om Kungsgårdsvägen finns ett relativt stort fornlämningsområde som 
av Riksantikvarieämbetet är registrerad som boplats kopplat till tidsåldrarna 
sten-, brons- och järnålder. Om fornlämning skulle påträffas under grävning 
eller annat jobb inom planområdet ska arbetet omedelbart avbrytas och förhål-
landet anmälas till Länsstyrelsen. I gällande plan är området avsett för parke-
ring vilket även är fallet i en del av planförslaget, dock med tillägget att en så-
dan parkering ska vara grusad. Det tydliga höjdparti som finns söder om tele-
byggnaden sätts av som naturmark. En arkeologisk förundersökning görs un-
der våren 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fornlämningsområde inom 
röd markering med R.  
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Geotekniska förhållanden 

Bostadskvarteret har ett lager av fyllnadsmassor över de naturliga jordlagren, i 
sydväst sand och sandmorän, i nordväst mark med gyttjiga inslag. Se även av-
snitt Tekniska frågor under rubrik Tekniska utredningar.   

 

Bebyggelseområden 
Befintlig bebyggelse 
Planområdet har i sin närhet både industriverksamhet och två olika sorters 
bostadsbebyggelse.  
Söder om planområdet ligger fastigheterna Jägaren, Kruthornet och Jaktväskan 
som tillsammans bildar bostadsrättsföreningen Kalmarhus nr 10 som omfattar 
ca 500 lägenheter. Byggnaderna uppfördes under mitten av 1950-talet och be-
står av flera enskilda byggnadslängor i tre och en halv våning som tillsammans 
bildar en lång kedja som slingrar sig från söder till norr över fastigheten. 
Skämtsamt benämns kvarteren som ”Tågolyckan”. Byggnadslängorna skapar 
stora luftiga innergårdar och bjuder exteriört på röda tegeltak samt en bland-
ning av gult tegel och puts i olika färger i fasaderna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exploateringsområde 

Småindustri- 
område (inslag  
av service- 

boende) 

Studentbostäder 

Brf Kalmarhus nr10, ca 500 lägenheter 

Exploateringsområdet med omgivande bebyggelse, industri i norr, punkthus i 
väster och storgårdskvarter i söder  
byggnadslängor i söder. 
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Väster om Kungsgårdsvägen mellan cykelbanan, som går i spåren av den forna 
Bergabanan, och Skräddaretorpsvägen finns en sträcka med punkthus ägda av 
Kalmarhem som uppfördes i tre etapper med färdigställande av den första 
etappen 2002. Husen består mestadels av studentbostäder och är i fyra våning-
ar varav den fjärde våningen är indragen. Samtliga lägenheter har balkong eller 
uteplats och fasaderna är putsade i en orange kulör. Husen ligger utradade i en 
nord-sydlig riktning längs Skräddaretorpsvägen.   
Strax norr om planområdet ligger fastigheten Blåvingen och norr om Slöjdare-
gatan ligger fastigheten Bromsen. En karta över Kalmar Stad, daterad 1951 
redovisar de första byggnaderna på fastigheterna Bromsen 1, Bromsen 2 och 
Blåvingen 3, då i utkanten av staden, avsedda för småindustri (se Stadsplan 
0880K-I:256). Idag omfattar befintlig bebyggelse kring planområdet huvudsak-
ligen kontorsbyggnader, magasin, småindustri/ hantverk, m.m. 

 

Ny bebyggelse 

 
 

 

 

En brist på mindre bostäder i Kalmar stad har fått Kubhuset i Kalmar AB att 
vilja satsa på just denna sorts bostadsbyggande. Det förslag på byggnation som 
inkommit till Kalmar kommun redovisar ca 35-40 lägenheter på ca 33 m² var-
dera, grupperade i kubformade tvåvånings byggnader. Bostadskvarteret omfat-
tar en markyta på ca 6 125 kvadratmeter och möjlighet till en parkeringsplats 

Illustrationerna medsols från vänster: situationsplan, fasader och planskiss, de senare hämtade ur det 
ansökningsmaterial som inkom till kommunen i samband med markreservationen  (arkitekt Gilbert 

Magnusson). 
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på ca 350 kvadratmeter. Byggnaderna ligger placerade längs en kvartersgata 
med ca tio meters mellanrum som är upptaget av mestadels grönytor men 
också gångvägar. Byggherren har en vilja att värna om de naturvärden som 
finns kring planområdet och därför ges plats åt förgårdsmark som ska fungera 
som en övergång till naturmarken.  

Byggmetoden, som enligt exploatören ger stora vinster i form av bland annat 
absolut torra hus och kort byggtid, beskrivs i det inkomna ansökningsmateri-
alet för markreservation på följande sätt:  

”Tanken är att varje huskropp, i form av en kub med två lägenheter, byggs på 
fabrik i form av färdiga väggelement, bjälklag och yttertak. Man tillverkar åtta 
stycken fullt färdiga väggar med monterade fönster, dörrar, elledningar, isole-
ring, fuktspärr, färdigmålad ytterpanel och grundmålade innerväggar...”  

Planområdet är beläget relativt avsides, byggnadsförslaget har därför en tydlig 
”bygata” med koppling via en gång- och cykelbana till Bergabanan, vilket kan 
ses som den starkaste urbana strukturen i området. 

Blåvingen 8 

Verksamhetsutövaren på Blåvingen 8, Del-ta Produktion AB, har lämnat in en 
skiss över sitt ytbehov för att klara dagens verksamhet, på den yta som fastig-
hetsägaren KIFAB arrenderar (arrendet omfattar en zon söder om hela kv Blå-
vingen). Behoven beskrivs som en yta på 6 * 125 m för parkering, elektroni-
kavfall, pallförvaring och miljöstation. Det är större än den yta som var anlagd 
innan Kalmar Vatten gjorde ledningsdragning på markområdet sommaren 
2015, knappt 6 * 60 m. En del av det bedömda behovet verkar således vara ny 
verksamhet, där framförallt sådan verksamhet som innebär ökade störningar 
måste prövas noggrant. Att verksamheten har behov av återvinningsytor ut-
omhus är självklart, men kommunen är tveksam till att detta är ett lämpligt läge 
att expandera verksamheten med ny industriell verksamhet utomhus, om det är 
det som avses. Planförslaget innebär att en mindre del längst i öster tillåter 
upplag och uppställning om skydd anordnas, i övrigt så kan marken användas 
för tex parkering. På en sträcka av ca 80 m har markbiten en bredd på 6 m, och 
restriktioner som förhindrar uplag. Längst i öster föreslås en yta på 35 * 8 m 
för tex återvinningscontainrar. En yta på ca 770 kvadratmeter kan föras till 
fastigheten, jämfört med nuvarande arrenderad yta söder om fastigheten på ca 
850 kvm.      
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Skiss från verksamhetsutövaren på Blåvingen 8 (färgerna verkar felplacerade) 

  
Flygfoto (2012) över Blåvingen 8, anlagd yta på arrenderad mark är knappt 60 m lång 

 

Bestämmelser 

Ändamålet regleras med bestämmelsen B, bostäder. Bestämmelse e₁, reglerar 
byggnadsarean inom fastigheten vilken får vara högst 25 % av fastighetsarean, 
d₁, reglerar minsta fastighetsstorlek så att en sammanhållen byggnation säkras. 
Byggnadernas höjder regleras med bestämmelse om högsta nockhöjd till 11 m. 
Plankartan innehåller bebyggelseförbud för att säkra ett avstånd till verksam-
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heten i norr och ekbacken i söder. Yta för tex renhållningscontainer är för-
knippad med en skyddsbestämmelse och villkor för startbesked.  

 
Service 

Ca 650 meter nordöst om planområdet ligger Berga centrum med livsmedels-
butiker (bl.a. ICA), apotek, gym, postservice, pizzeria, frisör och bensinstation.  
Funkabo med livsmedelsbutiker (bl.a. Netto), pizzeria, cykelbutik, frisör m.m. 
finns ca 500 meter sydöst om planområdet. På andra sidan E22, i västlig rikt-
ning, finns det stora handelscentrumet Hansa City med bl.a. Ikea, City Gross, 
elektronik-, inrednings- och trädgårdskedjor samt ett stort utbud av klädbuti-
ker.   

Närmaste skolor finns vid Djurängsskolan och Funkaboskolan, förskolor finns 
eller planeras för vid båda dessa lägen. Vårdcentral och tandläkare finns i Berga 
centrum. 

 
Friytor 
Lek och rekreation och friluftsliv 

Planområdet ligger på Hagtorpsbacken som i Kalmar grönstrukturplan är ut-
pekat som värdefullt mindre naturområde, värdefullt park-och naturområde 
och i sin helhet särskilt värdefullt rekreationsområde. Även Djurängsha-
gen/Djurängsskogen som ligger knappt 150 meter nordväst om planområdet 
är ett värdefullt park- och naturområde och även en värdekärna i staden av stor 
betydelse. Djurängshagen/Djurängsskogen erbjuder rekreationsmöjligheter 
med promenad- och löparspår. Ca 600 meter söderut från planområdet finns 
Skälby med bl.a. utegym, stor lekplats och 4H-gård med djur och café.  

 

Gator och trafik 
Gatunät 

I direkt anknytning till exploateringsområdets västra sida går Kungsgårdsvägen 
som sträcker sig från Galggatan i söder ända upp förbi planområdet för att 
sedan övergå i Slöjdaregatan som svänger av i östlig riktning och slutligen mö-
ter Norra vägen. Gatorna är inte särskilt tungt trafikerade. En upprustning av 
gatorna i detta område görs under 2015. 
 

Gång- och cykelvägar 

Gångväg/trottoar finns i direkt anslutning till planområdet, längs den östra 
sidan av Kungsgårdsvägen i norrgående riktning. Separat cykelbana, som går i 
Bergabanans gamla spår, finns ca 20 meter väster om Kungsgårdsvägen. Denna 
cykelväg är en av de mest betydelsefulla i staden, planförslaget innehåller en 
koppling till denna. Detta för att gynna cyklande, men också för att motverka 
det avsides läget och ansluta till ett välfrekventerat stråk. Slöjdaregatan byggs 
om med ny gång- och cykelbana under 2015. 

 
Kollektivtrafik 

Närmsta hållplats för buss finns österut längs med Norra vägen ca 250 meter 
från planområdet. Där finns både stombusslinjer och norrgående regionalbuss-
trafik.  
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Parkering 

Vid nybyggnation ska parkering för bil och cykel ordnas inom kvartersmark. 
Enligt rapporten, Parkeringspolicy och parkeringsnormer för Kalmar kommun 
som togs fram 2006 av Trivector Traffic AB på beställning av Kalmar kom-
mun anges en parkeringsnorm på 0,7 parkeringsplatser per mindre lägenhet 
inklusive besöksparkering. Om lägenheterna avses för tex studenter eller är 
mkt små så kan parkeringsbehovet förväntas vara lägre, ca 0,4 P-platser per 
lägenhet (i linje med pågående översyn av parkeringsnormen för Kalmar stad). 
För en exploatering på ca 40 lägenheter ska alltså ca 16 P-platser anordnas 
varav 4 avsedda för besöksparkering. Speciallösningar som tex bilpool kan 
minska detta behov. För cykelparkering uppskattar kommunen behovet till en 
plats per lägenhet, helst väderskyddade i anslutning till entréer. Exploaterings-
området är långsmalt och trängt mellan verksamhet och ekbacken, det kan 
därför vara svårt att bygga all parkering öster om Kungsgårdsvägen, en del kan 
behöva inrymmas i den redan planlagda parkeringsmarken väster om Kungs-
gårdsvägen. 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan: utdrag ur parkeringsutredning från 2006 

Blåvingen 8 (KIFAB fastighetsägare) 

För industri- och hantverkslokaler har parkeringsutredningen enligt ovan ett 
riktvärde på 7 parkeringsplatser per 1 000 kvadratmeter lokalyta. Byggnads-
arean uppgår till knappt 5 000 kvm idag, vilket visar på ett grovt skattat parke-
ringsbehov på ca 35 parkeringsplatser. Verksamhetens företrädare upplever att 
parkeringssituationen är problematisk i dagsläget och även på omgivande gator, 
särskilt med tanke på att en del anställda har särskilda behov på tillgänglighet. 
Verksamheten sysselsätter ca 140 personer dagligen, vilket också är en relativt 

Till vänster karta över zonindel-
ning av Kalmar med avseende på 
parkeringsbehov. Zon A utgörs 
av Kvarnholmen, Malmen, 
Gamla stan och Bremerlyckan. 
Zon B övriga delar av Kalmar 
tätort (inom vilken det aktuella 
planområdet ligger) 
Zon C övriga delar av Kalmar 
kommun.    

Parkeringsnormen för de olika zonerna. För planområ-
det gäller parkeringsnorm för zon B, 0,7 parkeringsplat-
ser per mindre lägenhet.  
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hög personaltäthet i jämförelse med många andra industrier. Parkering på ar-
renderad mark (för Blåvingen 8) inom planområdet omfattade 2012 (då flyg-
bild togs) ca 15 P-platser, denna måste flyttas eller disponeras om. Utifrån flyg-
bildstolkning så kvarstår drygt 15 P-platser på den egna fastigheten. Planförsla-
get innehåller en möjlig utökning av fastigheten söderut, denna skulle enligt 
illustrerat förslag kunna rymma ca 30 P-platser, alltså ett nettotillskott av parke-
ring.   

Havren 5 (Kalmarhem fastighetsägare) 

Eftersom planförslaget berör en yta som är planlagd för parkering avsedd för 
kv Havren, belyses nedan parkeringssituationen för denna fastighet. Enligt 
uppgift från fastighetsägare ryms här 156 studentlägenheter, vilket ger ett P-
behov för bilar på ca 110 platser enligt nu aktuella riktlinjer. På flygfoto syns 26 
P-platser på fristående parkeringsplatser och 28 P-platser på den del av Skräd-
daretorpsvägen som ingår i Havren 5. Det finns alltså enligt riktvärde från 2006 
ett ”underskott” på ca 55 parkeringsplatser, även om det är troligt att student-
lägenheter i praktiken har ett lägre parkeringsbehov än normen anger. Enligt 
pågående översyn av parkeringsnormen bedöms smålägenheter ha ett parke-
ringsbehov på ca 0.4 platser per lägenhet. Möjlighet att ordna ca 10 parkerings-
platser bör alltså behållas. Av den planlagda kvartersmarken för parkering åter-
står mark för ca 30-35 P-platser när mark planeras om för gång- och cykelväg, 
teknikhus och parkeringsbehov för andra fastigheter.  

 
In- och utfarter 

Ny in- och utfart kommer att tillkomma i anslutning till Kungsgårdsvägen, 
troligtvis på båda sidor gatan. Det finns ingen anledning att reglera exakt var de 
hamnar i plankartan, men samråd har skett med intressent inför gatuombygg-
nad. 

 

Räddningsväg 

Brandkåren kan komma till området norr eller söder ifrån via Kungsgårdsvä-
gen. Inom kvartersmark ska angöring lösas vilket brandkåren bör kunna an-
vända sig av för att komma nära byggnaderna om så skulle behövas.  

 
Teknisk försörjning 
Vatten 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dag-
vatten. Nytt öppet dagvattendike har grävts av Kalmar Vatten AB direkt söder 
om fastighetsgränsen till fastigheten Blåvingen 10. Det öppna dagvattendiket 
övergår vidare väster ut i nedgrävda dagvattenledningar vilka kommer att 
sträcka sig längs med den norra sidan av planområdet. Kring dagvattenledning-
en som sträcker sig över planområdet läggs ett u-område på sex meter. För att 
ge plats till tex återvinningscontainer så kan en kort del av diket behöva fyllas 
igen. Exploateringen kan ansluta antingen till underjordisk ledning för dagvat-
ten vid Kungsgårdsvägen eller till diket i öster. Bebyggelseförslaget innehåller 
en gemensam uteplats där uppsamling av dagvatten från tak och hårdgjorda 
ytor sker, med möjlighete till infiltration, eventuellt kompletterat med ett bräd-
davlopp till dagvattensystemet. Exploatören har goda erfarenheter av liknande 
anläggningar i tex ”Vetebyn” i södra Djurängen. En angränsande parkeringsyta 
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får planbestämmelse om att den inte får hårdgöras, så där bedöms det inte fin-
nas ett behov av dagvattenavledning. 
Dagvattnet leds till kommunal dagvattenledning i Kungsgårdsvägen och vidare 
till Djurängsdammen för fördröjning och rening. Planområdet och Djurängs-
dammen ligger inom ett större avrinningsområde som avleder dagvatten till 
Hagbygärdedämmet. Den totala ytan för avrinningsområdet är ca 670 hektar 
varav ca 180 hektar är reducerad hårdgjord yta. Handelsområdena Hansa City 
och Giraffen, flera industriområden samt en längre sträcka av motorvägen E22 
bidrar med mycket hårdgjord yta och föroreningsbelastning. Hagbygärde-
dämmets utlopp ansluter till Törnebybäcken som efter en kortare sträcka (ca 
400 meter) mynnar i Västra sjön. Dagvatten från planområdet kommer också 
att passera genom fördröjningsmagasinen vid IKEA innan det når Hagbygär-
dedämmet. 

I Hagbygärdedämmet lyfts först dagvattnet från Hagbygärdediket i en pump 
station till en första damm som har en volym på 7500 m3. I denna damm renas 
dagvatten genom sedimentation av partiklar. Via ett överfall leds vattnet vi-
dare till en växtyta som är ca 1700 m2. Vattendjupet i växtytan är 0,5 meter och 
de viktigaste reningsprocesserna är växtupptag av näringsämnen 
och sedimentation. Viss filtrering sker också i växtytan. Växtytan kommunice-
rar via en ledning med en efterföljande damm. Här sker ytterligare sedimentat-
ion av partiklar. Via ett överfall leds vattnet till ett dike med en botten av kros-
sad kalksten. Kalkstenen har till syfte att adsorbera den lösta fosfor som finns 
kvar vattnet. Kalkdiket är ca 170 meter långt. Efter en kulvert leds det renade 
dagvattnet i ett dike vidare till Törnebybäcken. 
Hagbygärdedämmet är dimensionerat för att rena ca 70 % av den totala års-
avrinningen. Resterade del bräddas förbi anläggningen till den ursprungliga 
sträckningen av Hagbygärdediket. Studier av svenska dagvattendammar har 
visat att avskiljningen av suspenderat material ligger i intervallet 70-90 % för en 
korrekt dimensionerad damm. Det är rimligt att anta att Hagbygärdedämmet 
kommer att uppvisa liknande resultat. Avskiljningen av metaller och fosfor är i 
hög grad relaterad till avskiljningen av suspenderat material. En hög procentu-
ell avskiljning av suspenderat material medför därför i allmänhet även en hög 
procentuell avskiljning av metaller och fosfor. Detta samband gäller dock i 
mindre grad för avskiljningen av kväve. 
Kalmar Vatten AB kommer under år 2015 att fastslå skötselplaner för alla dag-
vattenanläggningar som va-huvudmannen har förvaltaransvar för, inklusive 
Djurängsdammen och Hagbygärdedämmet. I skötselplanen anges hur ofta 
anläggningen ska inspekteras och vad som ingår i en tillsynsinspektion. Dessu-
tom ska den beskriva vilka skötselåtgärder som är återkommande och vilka 
åtgärder som görs vid särskilda behov. 
 
Värmesystem, el och tele 
Fjärrvärmeledning finns strax intill cykelbanan Bergabanan. Kalmar energi har 
ledningar i trottoaren som går strax intill västra sidan av planområdet. Skanova 
har idag tele- och fiberledningar som går snett över fastigheten i öst-västlig 
riktning. Ledningarna ska flyttas till det u-område som kommer att ligga längs 
planområdets norra gräns inom vilket också Kalmar Vatten AB kommer ha sin 
nya dagvattenledning.  
 
Avfallshantering 
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Miljöhus kommer att finnas inom ny bostadsfastighet, enligt förslag i direkt 
anslutning till Kungsgårdsvägen. 

En arrenderad yta för bland annat återvinning för Blåvingen 8 finns inom 
planområdet och föreslås behöva flyttas. Ny placering regleras inte av planen 
men bör placeras på tillräckligt avstånd från byggnader av brandsäkerhetsskäl 
och nya och befintliga bostäder för att undvika störningar. Se följande illustrat-
ion för ett möjligt förslag som ryms inom utökad fastighet.  

 
Befintlig yta (flygfoto 2012) för återvinning och containeruppställning för Blåvingen 8 
rödskrafferad, möjliga platser för framtida återvinning markerade med pilar 

  

Störningar och risker 
Markföroreningar 

En miljögeoteknisk undersökning är utförd inom planområdet. Detta på grund 
av närhet till misstänkt förorenande verksamheter norr om detta område samt 
att området delvis är utfyllt och har använts för lagring och avvattning av slam 
från dagvattendamm. Resultaten från undersökningarna visar att marken över-
lag uppfyller Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvänd-
ning (KM). Detta med undantag från några ytliga punkter där förhöjda halter 
PAH-H över KM-riktvärden återfanns. Dessa förhöjda halter bedöms inte 
utgöra någon risk för människors hälsa eller för miljön varken avseende nuva-
rande eller planerad markanvändning. Strax norr om planområdet, på västra 
sidan fastigheten Blåvingen 8, finns av Länsstyrelsen utpekad förorenad mark 
som har inventerats men där en förstudie ännu inte påbörjats. Föroreningarna 
kommer av att fastigheten använts för verkstadsindustri med halogenerade 
lösningsmedel.  
 
Buller 
Den västra sidan om planområdet är den sida som utsätts för mest buller då 
den gränsar till Kungsgårdsvägen. Södra sidan av planområdet gränsar till Hag-
torpsbackens naturområde. I norr finns verksamhet i kv Blåvingen, bullerstör-
ning förväntas mest från transporter och återvinning knuten till verksamheten. 
Det handlar om ungefär fem tunga transporter per dag och ett par containrar 
med bland annat kompressorer, bullerstörningen är begränsad till dagtid. Den 
tillverkning och service som annars sker i fastigheten är belägen inomhus. 
Denna störning beaktas genom att säkra ett avstånd mellan bostadshus och 
verksamheten, samt att utrymme tillskapas för återvinning och liknande längre 
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bort från bostäderna. Ett plank eller annan avskärmning krävs i fastighetsgräns 
om miljöhantering anordnas inom planområdet. I gällande plan för kv Blåving-
en finns en bestämmelse om att verksamheter endast får vara av en beskaffen-
het som inte vållar olägenheter för närboende. 

Enligt de bullermätningar som finns i kommunens planeringsunderlag klarar 
planområdet de riktvärden som finns gällande 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnads fasad, och planområdet ligger över det riktvärde som finns 
för maximal ljudnivå vid uteplats på 70dBA. Aktuellt byggnadsförslag har lä-
genhetsstorlekar under 35 kvadratmeter, vilket gör att ekvivalentnivån (maxi-
malt 60 dB(A)) klaras med ännu större marginal. Vid framtida bygglovprövning 
kommer följande gälla, ur Svensk författningssamling 2015:216:  
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader  

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 (se 
nedan) ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.   

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån dessa förutsättningar som troligen kommer gälla för framtida bygglov, 
blir bedömningen ändå att ny bebyggelse kan klara det ljudnivåkrav som finns 
för maximal ljudnivå då Kungsgårdsvägen är en lågt trafikerad gata, speciellt 
under kvällar och nätter. Det kan krävas viss anpassning av husen närmast 
Kungsgårdsvägen i form av skyddad uteplats om gemensam uteplats för fastig-
heten saknas. Eftersom minsta fastighetsstorlek och högsta andel byggnadsarea 
är reglerad kan plats för tyst gemensam uteplats anordnas. Detta kontrolleras i 
kommande bygglov. 

 

Påverkan på vattenförekomster (MKN) 

MKN har skapats för att uppnå EU:s mål om god vattenstatus (vattenmyndig-
heterna beslutade i december 2009 om de normer/kvalitetskrav som ska gälla 
för yt- och grundvatten). Målsättningen är att alla vattenförekomster ska uppnå 
god status 2015, för Kalmarsund och Västra sjön ska målet för ekologisk status 

Ekvivalent ljudnivå dBA (med användnings- och egenskapsgräns) Maximal ljudnivå dBA  (med användnings- och egenskapsgräns) 
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uppnås 2021 och för kemisk status 2015. Den direkt påverkade vattenföre-
komsten är Västra sjön (SE563825-161810) som i sin tur ansluter till Kalmar-
sund. Planområdets påverkan består av att andelen hårdgjorda ytor ökar vilket 
leder till en viss ökning av förorenande ämnen som når recipienten, hårdgö-
randegraden är reglerad i planförslaget till maximalt 50 % av fastighetsytan. 
Dagvatten från planområdet fördröjs och renas i ett antal dammar innan Hag-
bygärde dämme, se vidare under Teknisk försörjning, Vatten. Västra sjön be-
döms ha en måttlig ekologisk status (på grund av övergödning och miljögifter) 
och uppnår inte god kemisk status. 2012 anlades nya dammar, Hagbygär-
dedämmet, som kraftigt förbättrade reningen av dagvatten från ett stort avrin-
ningsområde i Kalmar stad, vilket har minskat belastningen av förorenande 
ämnen till Västra sjön. Därför bedöms det inte som någon risk att möjligheter-
na att uppnå MKN för vatten minskar genom planförslaget, dessa infördes 
2009 och sedan dess har dagvattensystemet förbättrats avsevärt. Det finns för-
slag om nya MKN som ännu inte är fastställda, för Västra sjön så är bedöm-
ningarna i stort oförändrade men tidsmålet för god vattenkvalitet är framflyttat 
till 2027. Exploatören har i sitt bebyggelseförslag med ytlig dagvattenhantering 
som en estetisk och ekologisk resurs, se vidare under Vattenavsnittet, och be-
stämmelse som tillåter och anvisar plats för detta finns med i planförslaget. 

 

Strandskydd 

Området ligger inte inom strandskyddsområde. 

 

Genomförande 
Organisatoriska frågor 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark som finns inom planområdet.  
 
Markförvärv 

Marken som utgör planområdets kvartersmark är idag i kommunal ägo men 
ska säljas, en markreservation har getts till Kubhuset i Kalmar AB. Eventuellt 
kan parkeringsytan väster om Kungsgårdsvägen tas med i detta. En markyta 
söder om Blåvingen 8 kan säljas för industriändamål och föras till den fastig-
heten.  
 
Avtal eller andra överenskommelser 

Ett arrendeavtal finns på Djurängen 2:4 gällande parkering för Blåvingen 8 
som ägs av KIFAB. Diskussioner förs om att säga upp arrendet och istället 
föra huvuddelen av ytan till fastigheten. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 

Kalmar kommun ansöker om och bekostar avstyckning inom planområdet hos 
Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. Respektive ledningshavare ansöker 
om och bekostar bildande av ledningsrätt. 
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Djurängen 4:2 

• Marken avsedd för bostadsändmål, B, kan avstyckas från Djurängen 
2:4, eventuellt i flera fastigheter. Beroende på parkeringsbehov kan 
även område avsett för parkering, PB, avstyckas att tillhöra denna bo-
stadsfastighet.  

• Området betecknat med PB kan även avstyckas som egen fastighet för 
parkeringsändamål. 

• Marken avsedd för småindustri kan fastighetsregleras till Blåvingen 8. 
Fastighetsreglering genomförs i första hand genom överenskommelse 
mellan fastighetsägarna.    

• Marken avsedd för tekniska anläggningar kan avstyckas som egen fas-
tighet eller bildas som ledningsrätt, se stycke nedan. 

 

Gemensamhetsanläggning mm 

Möjlighet finns att dela in området betecknat med B i flera fastigheter. Vid 
händelse av delning kan det bli aktuellt att bilda gemensamhetsanläggningar för 
gemensamma funktioner som t.ex. utfartartsväg, parkering, miljöhus, ledningar. 

 

Rättigheter 

Befintliga och nya underjordiska allmänna ledningar på kvartersmark ska säker-
ställas med ledningsrätt inom område med u-bestämmelse.  

• Befintliga teleledningar inom område för parkering och bostadskom-
plement. 

• Befintliga fjärrvärmeledningar inom område för parkering och bostads-
komplement. 

• Flyttade teleledningar inom område för bostäder och industri. 

• Befintliga vattenledningar inom område för bostäder och industri. 

• Vid behov kan ledningsrätt bildas för befintligt teknikhus med ledning-
ar inom område för tekniska anläggningar. 

 

Fastighetsindelningsbestämmelser 

Kommunen bedömer att några fastighetsindelningsbestämmelser inte behövs 
för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår kan fastighets-
indelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplanen.   

 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 

Geo- och miljögeoteknisk undersökning är utförd inom planområdet. Det 
finns ett lager med fyllnadsmassor inom huvuddelen av bostadskvarteret, dessa 
kan troligen återanvändas till viss del om de kontrolleras och packas korrekt. I 
sydöstra delen av kvarteret så är de naturliga jordlagren sand och sandmorän, 
så att normal grundläggning med platta på mark bör kunna användas. I nord-
västra delen av kvarteret finns inslag av gyttja i marken, vilket gör att komplet-
terande undersökningar rekommenderas vid projekteringen för att bestämma 
lämplig grundläggning. 
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En arkeologisk förundersökning görs under våren 2016. 

 

Tekniska anläggningar 

Ett teknikhus tillhörigt Skanova finns inom område betecknat E – Tekniska 
anläggningar. Det påverkas inte av planförslaget mer än att det säkras för nuva-
rande användning. Teleledningar kommer behöva flyttas inom bostadskvarte-
ret. 

 

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 med-
föra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför 
inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen. 

 

Sociala konsekvenser 
Kalmar kommuns Översiktsplan säger att: ”Det är brist på bostäder i Kalmar kom-
mun och det gäller framförallt små bostäder. Det behövs fler hyresrätter i kommunen. Fokus 
ligger särskilt på unga, studenter och äldre i bostadsförsörjningen”.  
Den nya detaljplanen är ett steg på vägen bort från bristen på bostäder och 
kommer förhoppningsvis vara en positiv faktor för de som idag saknar ett eget 
boende.   

Del-ta produktion AB (på Blåvingen 8) sysslar med social produktion, introdu-
cerar och rehabiliterar människor till arbetslivet, deras verksamhet har således 
en särskild vikt en socialt hållbar arbetsmarknad i regionen. Planförslaget inne-
bär en viss begränsning av framtida expansionsmöjligheter då de har uttryckt 
intresse för att förvärva den mark som föreslås bli bostadskvarter. Närheten till 
nya bostäder kan begränsa etablerandet av industriverksamhet utomhus, men 
kommunen bedömer inte att detta är ett lämpligt läge för sådant.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Exploateringskostnader 

Kommunens kostnader 
Kommunledningskontoret får kostnader för: 

• Planarbete 
• Arkeologisk förundersökning 
• Investering i en anslutning gång- och cykelväg till Bergabanan 

 
Kommunstyrelsens investeringsbudget får kostnader för: 

• Förbättringsåtgärder Kungsgårdsvägen 
• Eventuell gång- och cykelväg mellan Norra vägen och Kungsgårdsvä-

gen, denna ingår dock inte i planområdet. Under den fortsatta planpro-
cessen får beslut tas kring den investeringen, kostnaden är ca 670 000 
kr. 
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Kommunens intäkter 
Kalmar kommun kommunledningskontor får intäkter för försäljning av bo-
stadsmark, en yta på ca 6 125 kvadratmeter med en maximal byggnadsarea på 
ca 1 530 kvadratmeter, samt ca 770 kvadratmeter ej byggbar industrimark. Par-
keringsmark kan även säljas vid behov, ca 350 kvadratmeter. 

 
Intäkterna för kommunen bedöms överstiga kostnaderna. 
 
Övriga kostnader 
Ansvaret för förrättningskostnaderna kommer att förhandlas inom ramen för 
den/de köpekontrakt som tecknas. 
 
Kostnad för att bygga över dagvattendike bärs av exploatören av industrifas-
tigheten. 

 

Uppfyllnader som behöver göras mot ekbacken i sydväst beräknas ge merkost-
nader på ca 160 000 kr. Detta för en uppfyllnad på en meter för en yta på ca 
750 kvadratmeter. Åtgärden berör kvartersmark och ingår inte i kommunens 
exploateringsbudget.  

 
Ofördelat 
Kostnadsansvar för flytt av teleledningar inom planområdet regleras av nytt-
janderättsavtal mellan kommun och ledningsägare. Totalkostnaden bedöms av 
ledningsägaren till ca 260 000 kr. 
 
Kostnaden för avskärmning mellan bostäder och industri bör ansvarsregleras i 
en överenskommelse mellan parterna. Den del som är ett villkor för tex upp-
ställning av återvinningscontainer enligt planens bestämmelser åvilar den som 
utför åtgärden med uppställning.  
 

 

 

Emil Stille 

Arkitekt MSA 
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