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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
Detaljplan för del av  
Gösbäck 2:95 m fl, Ny förskola 
i Lindsdal, Kalmar kommun 
 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2016-02-05 – 
2016-03-04. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar 
enligt sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 
Nedan kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 
 
 

Planändringar efter granskningen 
Förutom redaktionella justeringar har följande ändringar av planhandlingarna 
gjorts efter granskningen. 

• Planområdet  har utökats i nordväst med ca 140 m2. 
Eftersom elledningarna nordväst om planområdet kommer att tas ur 
drift när förskolan ansluts kan förskoletomten utökas.  

• Stängselskyldighet har införts längs gång- och cykelvägen. 
Syftet är att styra lämning/hämtning till parkeringen i söder och inte 
locka att angöra via Östra Gösbäcksvägen. 

 
 

Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen inte aktualiserar några frågor som 
kan föranleda prövning enligt 11 kap 10 § PBL. 
 
Lantmäterimyndigheten  
Lantmäteriet har inga synpunkter. 
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Boende och fastighetsägare 
Glenn Adolfsson (Svingeln 7) 
Förlägg förskola på yta där multiarenan ligger så att persontrafik och varu-
transporter går via Kanngjutarvägen och inte i villaområde d v s vid Östra 
Gösbäcksvägen. Se till att det enbart finns en ingång placerad mot Lindsdals 
centrum för förskolan (staket). 
Att förlägga ny förskola för 120 st barn (+20 st personal) kommer att öka tra-
fikintensiteten runt centrum då den redan idag är relativt hög samt kommer 
detta leda till ett parkeringskaos. Mycket trafik ska samsas; hämta/lämna bilar, 
lokaltrafik, varutransporter ICA, övriga besökare, centrum samt besökare till 
sporthall och hemtjänst. 
Att förlägga förskolan vid Gästgivareplanen med bra anknytning till Lindsdals-
vägen, nära till Lindeberga förskola, Lindsdalsskolan (via tunnel (bef)), nära 
Lindebergabacken och dess skog, och relativt nära till kollektivtrafik på Kal-
marvägen. 
I Lindsdal är allt relativt nära och framför allt till centrum, inom gång- och 
cykelavstånd. Så varför klämma in hämta/lämna på dagis, gå till frissan, handla 
på ICA, handla på apoteket, låna böcker och köpa pizza??? 
 
Kommentar: 
Om multiarenan skulle flyttas till norra delen av idrottsplatsen och ny förskola 
anläggas i södra delen skulle det få flera konsekvenser, t ex skulle 

- multiarenan bli svårare att nyttja för skolidrotten eftersom den blir avskild från 
övriga idrottsområdet.  

- angörande varutransporter till förskolan korsa gång- och cykelvägen, där bl a 
skolelever på väg till skolidrotten passerar. 

- transporterna till förskolan ta i anspråk delar av aktivitetsparken, för att inte 
lastbilarna ska behöva backa över gång- och cykelvägen. 

Efter granskningen har detaljplanen kompletterats med stängselskyldighet mot 
gång- och cykelvägen, med syfte att styra ingången till förskolan till den södra delen. 
I planarbetet med Lindsdals centrum har en parkeringsutredning för centrum tagits 
fram. Den visar att om alla parkeringsplatser i centrum samnyttjas ska platserna 
räcka, eftersom de olika verksamheterna och aktiviteterna har sina största behov 
vid olika tidpunkter. 
Att anlägga en förskola vid Gästgivareplanen skulle innebära att all trafik till 
förskolan skulle angöra via Gästgivarevägen. Gästgivarevägen är inte anpassad för 
den trafikmängden, vilket sannolikt skulle ge en ohållbar trafiksituition. 
För många människor fungerar vardagen bättre om man kan samla sina ärenden 
till en resa. Framförallt de som inte har tillgång till eller begränsad tillgång till bil 
gynnas av att kunna uträtta flera ärenden utan att behöva transportera sig emel-
lan.  
 
Andreas Nilsson (Tömmen 1) 
Vi som bor i fastigheten Tömmen 1 (Hanna Olsson och Andreas Nilsson med 
familj) acceppterar inte byggandet av en ny förskola enligt detaljplanen. 
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Detta på grund av ökningen av trafiken som kommer att bli under både bygg-
tid (byggtrafik) samt när verksamheten är i full gång. Verkligheten är inte alltid 
som man tänker sig, att föräldrar kommer att parkera vid centrum när läm-
ning/hämtning sker är bara en förhoppning. 
Detta går att lösa till det bättre i alla fall att endast en entré till den nya ”går-
den” finns. Placerad i söderläge mot multiarenan. Man kan sedan ha en gång-
väg innanför avgränsning till respektive avdelning. 
Dock kommer vi inte ifrån den tyngre trafiken som kommer att trafikera Östra 
Gösbäcksvägen under byggtiden, samt varutransporter till verksamheten som 
kommer att dagligen bedrivas i veckorna. Detta gör oss väldigt oroliga med 
tanke på att vi har utfart direkt på Östra Gösbäcksvägen. 
Vi tror att vår hörntomt kommer att förlora sitt värde i och med att dagiset blir 
en angränsande granne (om man bortser ifrån cykelvägen som kommer att gå 
emellan). 
Redan idag parkerar bilar på den lilla gräsplätt som finns utanför vår gräns, 
(foton finns bifogade). Detta tror vi kommer att öka och det är inte ok. 
Utöver detta står vi kvar vid de synpunkter som togs upp gemensamt i området 
vid förra skrivelsen. 
 
Kommentar:  
Efter granskningen har detaljplanen kompletterats med stängselskyldighet mot 
gång- och cykelvägen, med syfte att styra ingången till förskolan till den södra delen. 
Om det ändå skulle uppstå ett problem med parkerande bilar längs Östra Gös-
bäcksvägen finns möjligheten att informera, skylta och reglera. 
Serviceförvaltningen bedömer att byggtrafiken till största delen kommer att ske via 
Kanngjutarvägen. Viss byggtrafik kommer att behöva angöra via Östra Gös-
bäcksvägen, men på grund av höjdskillnaderna från vägen till byggplatsen är det 
inte huvudalternativet. Precis som i alla byggen kommer det till och från under 
byggtiden, som beräknas till ca ett år, att påverka omgivningen. 
Varutransporterna till förskolan beräknas till fyra per vecka (två matleveranser, 
en sophämtning och en transport med pappersvaror mm), vilket Östra Gösbäcks-
vägen bedöms klara.  
Enligt tillfrågade mäklare anses inte närhet till förskola minska värdet på en 
fastighet. Tvärtom brukar närhet till förskola lyftas som något positivt och öka 
intresset för fastigheten. 
 
Madeleine och Thomas Alm (Svingeln 6) 
Vi godkänner inte förslaget. 
Annat område för byggnation av förskola finns och bör utredas. Vi betvivlar 
starkt att förskolan måste ligga på föreslagen plats, mycket talar för detta. 

- Trafiksituationen med säkerhetsaspekter 
- Kostnader då samordningsvinster inte kan nyttjas 
- Byggnation som helt kommer att blockera villaområdet norr om Ö:a 

Gösbäcksvägen 
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Tre av de fyra förskolorna som redan finns i Lindsdal har trafikproblem. Har 
någon analys gjorts av detta? Bör man inte tänka innan så att man inte gör 
samma misstag en gång till? 
Alla kan inte ta bussen till sitt arbete utan är i behov av bil för transport, så 
centrumläge år inte nödvändigt. 
Av kostnadsskäl borde man undersöka utbyggnad eller nybyggnad av förskolan 
kan sek vid befintlig förskola/skola. Detta borde ge samordningsfördelar. 
Anser man att centrumplaceringen ger kollektivtrafikfördelar kanske man inte 
skulle lagt ner busslinjerna i Lindsdals ytterkant då de förskolorna som ligger 
där inte har någon närhet till busstrafik. 
Kommer placering av de barn som får plats i centrum samordnas med föräld-
rarnas möjlighet att åka kollektivt? 
En byggnation som ligger ”en våning” över villorna norr om Ö. Gösbäcksvä-
gen, en trafiksituation som kommer att påverka säkerhet för boende och de 
som färdas genom området. Borttagande av delar av grönområde som ger triv-
sel i området, byggnation av tillredningskök som kan ge konsekvenser i form 
av utsläpp och störande ljud till området. 
Allt detta ger för oss i området en nedsatt trivsel samt en värdesänkning på 
våra fastigheter. 
Vem vill ha ett lastintag mitt emot sin uteplats och trädgård, med tung trafik ett 
flertal dagar i veckan på gatan utanför. 
I ert senaste utskick menar ni att inget kommer att vara störande eller medföra 
några problem. Om ni bygger en förskola för över 100 barn+personal medför 
ju detta naturligtvis en störning. 
Vad händer om det blir problem som inte kan åtgärda med några skyltar eller 
parkeringsvakt som besöker området någon gång i månaden. 
Då går det väl knappast att flytta verksamheten. 
Hur gör vi då? Tänk till! 
Lyssna på oss som det kommer att beröra varje dag!  
 
Kommentar:  
I valet av lokalisering av ny förskola i Lindsdal har trafiken varit en av flera 
faktorer som beaktats. Att titta på och lära av situationerna kring befintliga för-
skolor är viktigt. Därför har en ny parkeringsplats för de som lämnar/hämtar 
barn på förskolan föreslagits i centrum. Utformningen av parkeringen föreslås 
anpassas för lämning/hämtning, så att barnen inte ska vistas bland bilarna. 
De som är beroende av och har tillgång till bil har kanske inte något behov av en 
kollektivtrafiknära förskola i centrum. Men för de som inte har tillgång till bil 
utan är i behov av bussen för att ta sig till arbete, är en förskola i kollektivtrafik-
nära läge mycket viktigt. Fördelning av platserna till förskolan kommer att vara 
samma som för övriga förskolor d v s att man har rätt att välja förskola, men de barn 
som bor i närområdet har företräde till platserna.  
Hur bussarna trafikerar Lindsdal bestämmer KLT (Kalmar länstrafik). 
Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort bedömningen att utbyggnad av befintliga 
förskolor och skolor inte är möjlig. 
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En utbyggnad av ny förskola kommer naturligtvis att innebära en förändring för 
närboende, men vad som upplevs som en störning är väldigt olika. 
Grönytan söder om Östra Gösbäcksvägen är tänkt för förskolans utevistelse och 
kommer fortsättningsvis att vara grön. 
Varutransporterna till förskolan beräknas till fyra per vecka (två matleveranser, 
en sophämtning och en transport med pappersvaror mm), vilket Östra Gösbäcks-
vägen bedöms klara. 
Enligt tillfrågade mäklare anses inte närhet till förskola minska värdet på en 
fastighet. Tvärtom brukar närhet till förskola lyftas som något positivt och öka 
intresset för fastigheten. 
Kommunen gör bedömningen att en iordningställd lämna-/hämtaparkering i cent-
rum tillsammans med information samt skyltning och reglering på Östra Gös-
bäcksvägen bör vara tillräcklig för att få föräldrar att välja att använda parke-
ringen. 
 
Fredrik Petersson (Plogbillen 9) 
Jag har som pappa till två små barn fortfarande synpunkter på era tankar kring 
trafiken på Östra Gösbäcksvägen. Enligt er skrivelse så är tanken att hålla varu-
transporter borta från förskolans barn, vilket är en fin tanke, men inom en snar 
framtid kommer mina barn att själva cykla eller promenera till och från skola 
via Östra Gösbäcksvägen. Det är alltså via denna väg, genom ett villaområde 
som ni vill leda varutransporter och annan tung trafik i form av sophantering 
från KSRR och pappersåtervinning från Stena Metall. Planen för att föräldrar 
inte ska hämna och lämna via Östra Gösbäcksvägen är för mig heller inte till-
räcklig. Eftersom något mer konkret än förhoppningar om att de ska ske i 
centrum. Östra Gösbäcksvägen är brant till en början vilket medför extra fart 
för trafikanter, något som jag ser dagligen. Vägförhållandet vid vänstersväng 
från Fransdalsvägen till Östra Gösbäcksvägen är dessutom aningen problema-
tiskt. För att uppnå god sikt mot den eventuella förskolan så måste man köra 
långt fram och då blockerar man hela det högra körfältet på Östra Gösbäcks-
vägen, utan att ens veta om det. Har någon från Trafikverket kontrollerat 
detta? Jag menar inte att man ska anlägga en ny väg, utan vill bara poängtera att 
vägen inte känns tillräckligt säker för den avsevärt ökade trafiken som kommer 
att ske. Frågan om trottoar eller farthinder är fortfarande helt obesvarad från er 
sida. Som jag ser det så sker merparten av lämning och hämtning på förskola i 
samband med att föräldrar är på väg till och från jobbet med bil. Vår oro kring 
ökad trafik handlar inte om störande moment i vardagen, utan det handlar om 
säkerheten för mina och andras barn i området och den garanterar ni dåligt i 
nuläget. 
 
Kommentar:  
Efter granskningen har detaljplanen kompletterats med stängselskyldighet mot 
gång- och cykelvägen, med syfte att styra ingången till förskolan till den södra delen. 
Kommunen gör bedömningen att en iordningställd lämna-/hämtaparkering i cent-
rum tillsammans med information samt skyltning och reglering på Östra Gös-
bäcksvägen bör vara tillräcklig för att få föräldrar att välja att använda parke-
ringen. Varutransporterna till förskolan beräknas till fyra per vecka (två matleve-
ranser, en sophämtning och en transport med pappersvaror mm), vilket Östra 
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Gösbäcksvägen bedöms klara. Några fysiska åtgärder t ex farthinder eller trottoar 
ser därför kommunen i dagsläget inte behov av. 
Östra Gösbäcksvägen är en kommunal gata där kommunen är huvudman och då 
hörs inte trafikverket. 
 
Peter och Monica Colin (Oket 5) 
Trafik 

- Vid infomöten framkom det att det inte gjorts någon utredning ang hur 
trafiken fungerar vid förskolor ex Lindeberga, Pulpeten, Sjöängsskolan. 
Detta borde självklart göras/ha gjorts innan man beslutar att bygga en 
förskola i Lindsdals centrum. 

- För att styra trafiken för lämning och hämtning av barn till Kanngju-
tarvägen, kan man ta bort de 2 ingångarna närmast Östra Gösbäcksvä-
gen. 

- Det är inte rimligt att det ska finnas risk för mer biltrafik, i ett idag 
mycket lugnt bostadsområde. 

Planbeskrivningen 
- Placera förskolan i anslutning till sporthallen enl tidigare redogörelse av 

”Grannarna Östra Gösbäcksvägen o Åsvägen” 
- Argumentet att det kostar att flytta multisportarenan kan inte vara ett 

trovärdigt argument att inte placera förskolan vid sporthallen. Multia-
renan kan flyttas till gamla tennisbanorna. 

- Den norra delen av området, naturmarken mot Östra Gösbäcksvägen, 
kommer inte att kunna användas som lekplats för de boende i området. 
Detta område har varit och är en naturlekplats för barnen i området. 
Enl ”Kommentar” är naturlekplatsen viktig för barnen, då måste ju 
detta gälla även de boendes barn i området. 

 
Kommentar:  
Någon skriftlig utredning har inte gjorts i planarbetet, men i valet av lokalisering 
av ny förskola i Lindsdal har situationerna kring befintliga förskolor självklart 
beaktats. Därför har en ny parkeringsplats för de som lämnar/hämtar barn på 
förskolan föreslagits i centrum. Utformningen av parkeringen föreslås anpassas för 
lämning/hämtning, så att barnen inte ska vistas bland bilarna. 
Efter granskningen har detaljplanen kompletterats med stängselskyldighet mot 
gång- och cykelvägen, med syfte att styra ingången till förskolan till den södra delen. 
Kommunen gör bedömningen att en iordningställd lämna-/hämtaparkering i cent-
rum tillsammans med information samt skyltning och reglering på Östra Gös-
bäcksvägen bör vara tillräcklig för att få föräldrar att välja att använda parke-
ringen. Varutransporterna till förskolan beräknas till fyra per vecka (två matleve-
ranser, en sophämtning och en transport med pappersvaror mm), vilket Östra 
Gösbäcksvägen bedöms klara. 
Att anlägga en förskola på f d tennisbanorna bedöms inte vara det mest optimala 
p g a höjdskillnader, att möjligheten att bygga till sporthallen försvinner, att biltra-
fiken måste korsa gång- och cykelvägen samt att angöring samt att parkering tar 
plats i anspråk från idrottsplatsen, vilket innebär mindre plats för spontanindrott. 
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Möjligheten att bygga till sporthallen försvinner också om multiarenan skulle flytt-
tas till f d tennisbanorna.  
Grönytan mot Östra Gösbäcksvägen kommer inte att kunna användas för de 
boende i området dagtid, när förskolan är öppen. Kvällar och helger finns möjlig-
heten att nyttja både lekredskap och grönytan. Dagtid finns andra grönytor och 
skogsområden i närheten för lek och rekreation, t ex söder om Nigareplan och 
skogen vid pulkabacken norr om Nigareplan.  
 
Mathias Karlsson (Oket 6) 
Mathias Karlsson godkänner inte förslaget. 
Den nya förskolan kan läggas på yta där multiarenan ligger idag. Då kan per-
sontrafiken och all varutransport gå via Kanngjutarvägen. 
Bygg bara så att det finns en stor entré endast mot Lindsdals centrum. 
Eftersom det kommer en ny förskola med 120 st barn + personal. Så kommer 
trafiken att öka avsevärt både på Östra Gösbäcksvägen och Åsvägen som för-
slaget är nu. Jag ser det som ett mycket stort problem. I dag finns inga cykel- 
eller gångvägar som är säkra för barnen. 
Det finns plats att bygga på Gästgivareplanen och då har man bra anknytning 
till Lindsdalsvägen nära till Lindebergas förskola. Lindsdalsskolan ligger också 
nära bara en tunnel som går under vägen. 
 
Kommentar:  
Om multiarenan skulle flyttas till norra delen av idrottsplatsen och ny förskola 
anläggas i södra delen skulle det få flera konsekvenser, t ex skulle 

- multiarenan bli svårare att nyttja för skolidrotten eftersom multiarenan blir 
avskild från övriga idrottsområdet.  

- angörande varutransporter till förskolan korsa gång- och cykelvägen, där bl a 
skolelever på väg till skolidrotten passerar. 

- transporterna till förskolan ta i anspråk delar av aktivitetsparken, för att inte 
behöva backa över gång- och cykelvägen. 

Efter granskningen har detaljplanen kompletterats med stängselskyldighet mot 
gång- och cykelvägen, med syfte att styra ingången till förskolan till den södra 
delen. 
Kommunen gör bedömningen att en iordningställd lämna-/hämtaparkering i cent-
rum tillsammans med information samt skyltning och reglering på Östra Gös-
bäcksvägen bör vara tillräcklig för att få föräldrar att välja att använda parke-
ringen. Varutransporterna till förskolan beräknas till fyra per vecka (två matleve-
ranser, en sophämtning och en transport med pappersvaror mm), vilket Östra 
Gösbäcksvägen bedöms klara. 
Att anlägga en förskola vid Gästgivareplanen skulle innebära att all trafik till 
förskolan skulle angöra via Gästgivarevägen. Gästgivarevägen är inte anpassad för 
den trafikmängden, vilket sannolikt skulle ge en ohållbar trafiksituition. 
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Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 
E.ON Elnät Sverige AB 
E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 
ärende och noterar att tidigare anförda synpunkter har blivit noterade i sam-
rådsredogörelsen. Dock kan vi inte se att man har tagit hänsyn till våra syn-
punkter i övriga planhandlingar och vill därför återigen påtala det vi skrev i 
förra yttrandet. 
”Vi har noterat att magnetfältsmätningar har utförts på olika platser inom och 
utanför den nordvästra delen av planområdet. Mätresultaten redovisas som 
avlästa momentanvärden och de högre värdena uppmättes vid GC-väg. Inom 
kvartersmark förefaller de högsta uppmätta värdena ligga kring 0,35 mikrotesla. 
Det är vid långvarig exponering (flera år) och vid en magnetfältsnivå över 0,4 
mikrotesla som det finns misstankar om en förhöjd risk för barnleukemi. 
E.ON Elnät anser att beräknade årsmedelvärden utgör ett bättre mått på lång-
varig exponering än uppmätta momentana värden. 
Vår 0,4 kV jordkabel används som reservförbindelse och för därmed normalt 
inte någon belastningsström. 10 kV kabeln har en maxbelastning (kall vinter-
dag) på ca 35 A. Enligt våra beräkningar skulle man kunna förvänta sig ett 
magnetfält med en styrka underskridande 0,2 mikrotesla 1 meter över mark, 
rakt över kabeln (förläggningsdjup 0,6 meter) och ett magnetfält med en styrka 
underskridande 0,1 mikrotesla vid ett horisontellt avstånd på 2 meter från ka-
beln. Observera att 10 kV kabelns förläggningsdjup kan vara mindre än 0,6 
meter samt att Sweco har mätt ”dikt mark”. 
Man bör vid mätning av magnetfält i tätbebyggda områden ta hänsyn till even-
tuell förekomst av vagabonderande strömmar. Dessa kan förekomma i både 
lågspänningskablar, fjärrvärmeledningar, VA-ledningar och andra ledningar av 
metall, samt även jordade kabelskärmar och jordlinor. Förekomst av vagabon-
derande strömmar kan ge upphov till magnetfält som är starkare och avtar 
långsammare med ökande avstånd än vad man skulle kunna förvänta sig utifrån 
en beräkning baserad på förväntad belastningsström. 
För elanslutning till fastigheten är det fastighetsägaren som avgör vilken storlek 
på abonnemang man behöver. Abonnemangets storlek avgör hur stor ström 
som kommer att matas in i fastigheten och strömmens storlek är avgörande för 
styrkan hos det magnetfältsbidrag som servisledningen kommer att lämna. Vi 
förutsätter att fastighetsägaren tar ansvar för servisledningens magnetfältsbi-
drag vid planeringen av elanslutningen.”  
Vi vill också påminna om att 10 kV och 0,4 kV kablarna som genomkorsar 
fastighetens nordvästra hörn, kommer att tas ur drift när elanslutning till den 
nya förskolan behöver utföras. Då behövs en ny matning från befintlig trans-
formatorstation norr om planområdet, längs GC-väg ner till förskolan. 
Vi förutsätter samordning av tidplan samt god framförhållning före önskad 
anslutning. För samråd kontakta Gunnar Krondahl, E.ON Elnät Sverige AB, 
tfn 070-665 98 09. 
  
Kommentar:  
Plankartan och planbeskrivningen har justerats så att E.ON:s synpunkter har 
beaktats. 
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Intresseorganisationer och övriga 
(Svårläst signatur) 
Lägg nu inte ert planerade daghem/förskola i Lindsdal för nära Kv Dragkro-
ken, alldeles intill gångstigen. I Dragkrokens rum ligger sjuka och döende män-
niskor (demens, alzheimer). Dessa ska inte störas av bilar och stojande barn. 
Visa respekt mot lidande, död och besökande sörjande anhöriga, gör inte 
samma förfärliga misstag som era föregångare gjorde runt Kv Frikadellen! Läs 
detta igen! – och fatta kloka beslut åt politikerna. 
 
Kommentar: 
Kommunen gör bedömningen att en förskola i föreslaget läge inte skulle påverka 
befintlig verksamhet i Dragkroken negativt. Det finns många goda exempel där 
äldreboenden och förskolor delar lokaler och har stort utbyte av varandra. 
 
 
Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 
Gunilla Björk (Oket 4) 
Min uppfattning är att det blir en väsentlig ökad trafik på Östra Gösbäcksvä-
gen men även på Åsvägen. Som jag uppfattar det så kommer det att vistas 
många barn vid skolan och det betyder att deras föräldrar kommer att göra två 
besök per dag. Av bekvämlighetsskäl så kommer en stor del av föräldrarna att 
trafikera dessa vägar och det kan inte uteslutas att även förskolans personal 
kommer att parkera utmed dessa vägar. Min uppfattning är att trafiksituationen 
på ovan nämnda vägar förändras väsentligt i och med att förskolan kommer att 
tas i bruk. Mitt förslag är i första hand ett stoppförbud och i andra hand ett 
parkeringsförbud på Östra Gösbäcksvägen för att trygga trafiksäkerheten. 
Av kommunens utredning framgår att grönytan/slänten norr om fotbollspla-
nen kommer att vara en spännande miljö att leka i. Det är säkert ett korrekt 
antagande från kommunens sida. Då infinner sig ett trafikproblem som kanske 
inte fått sin belysning i utredningen. Det händer alltför ofta att mopedister 
kommer i hastigheter om 40-50 km/tim både på cykelvägen väster om fot-
bollsplanen och på den lilla vägen mellan cykelvägen och Åsvägen. Under 
årens lopp har det inträffat ett antal lindrigare olyckor på dessa vägar. En tanke 
och fundering är om man inte i samband med byggnationen sätter ett stängsel 
som förhindrar alltför livliga barn komma ut i en farlig trafikmiljö. Det är allt-
för ofta som den mopedburna ungdomen kommer i synnerligen höga hastig-
heter och gärna utan belysning på sina fordon och då kör de även på den grön-
yta som är tänkt som lekplats. 
Jag godkänner Samhällsbyggnadskontorets förslag. Men ovanstående punkter 
bör tas med vid ett beslut. 
 
Kommentar:  
Kommunen gör bedömningen att en iordningställd lämna-/hämtaparkering i cent-
rum tillsammans med information samt skyltning och reglering på Östra Gös-
bäcksvägen bör vara tillräcklig för att få föräldrar att välja att använda parke-
ringen. Varutransporterna till förskolan beräknas till fyra per vecka (två matleve-
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ranser, en sophämtning och en transport med pappersvaror mm), vilket Östra 
Gösbäcksvägen bedöms klara. 
För barnens säkerhet brukar nuförtiden förskolans tomt avgränsas med stängsel.  
 
 
Följande sakägare och likställda har senast under gransknings-
tiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte blivit tillgo-
dosedda:  
Mathias Karlsson (Oket 6) 
Åsvägen 1, 393 65  Kalmar 
Birger och Carina Jansson (Plogbillen 8) 
Nils Holgerssons väg 129, 393 65  Kalmar 
Lina Hansen och Fredrik Petersson (Plogbillen 9) 
Fransdalsvägen 2, 393 65  Kalmar 
Mattias Claeson (Selen 3) 
Fransdalsvägen 5, 393 65  Kalmar 
Eva Bernhardsson (Selen 5) 
Vassvägen 2, 393 65  Kalmar 
Åke Persson (Svingeln 5) 
Vassvägen 1, 393 65  Kalmar 
Madeleine och Thomas Alm (Svingeln 6) 
Östra Gösbäcksvägen 14, 393 65  Kalmar 
Glenn och Camilla Adolfsson (Svingeln 7) 
Östra Gösbäcksvägen 16, 393 65  Kalmar 
Hanna Olsson och Andreas Nilsson (Tömmen 1) 
Östra Gösbäcksvägen 7, 393 65  Kalmar 
Lasse Håkansson (Tömmen 2) 
Östra Gösbäcksvägen 5, 393 65  Kalmar 
 
Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2016-01-27 
 
 
 
Rebecka Sandelius 
Planarkitekt 

 
 



 

 
 

 

 

 

Planenheten 
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E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se  

 

Handläggare Datum Ärendebeteckning 
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0480-45 03 33  
 

 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Detaljplan för del av 
Gösbäck 2:95 m fl, Ny förskola 
i Lindsdal, Kalmar kommun 
 
Planförslaget har varit på samråd under tiden 2015-03-13 – 2015-04-02. För-
slaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt sändlista 
och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 
 

Sammanfattning 
Under samrådstiden kom 17 samrådsyttranden in. Många synpunkter berör en 
oro för ökad trafik på Östra Gösbäcksvägen. Nedan följer en sammanfattande 
kommentar för trafik och transporter. 
 
Trafik 

I dag beräknas behovet till en transport per dag, och utredningar pågår om hur 
man ska kunna minska antalet transporter ytterligare, men det är tyvärr omöj-
ligt att lämna några garantier på hur många transporter det kommer att bli i 
framtiden. Inte heller kan några garantier lämnas för att inte någon kommer att 
stanna till på Östra Gösbäcksvägen för att lämna/hämta barn på förskolan, 
men eftersom det är närmre att gå från närmaste parkeringsplats i centrum till 
närmaste ingång på förskolan (55 m) än att gå från Östra Gösbäcksvägen till 
närmaste ingång på förskolan (70 m) och genom att göra tillgängligheten god i 
centrum samt att inte iordningställa parkering i norr är förhoppningarna goda 
att de allra flesta kommer att parkera i centrum. Syftet med en centralt placerad 
förskola i ett kollektivtrafiknära läge är att många ska gå och cykla till försko-
lan. Om det ändå skulle uppstå ett problem med parkerande bilar längs Östra 
Gösbäcksvägen finns möjligheten att informera, skylta och reglera.   
I detta tidiga skede är det svårt att svara på hur byggtrafiken kommer att köra. 
Det verkar dock lämpligt att i huvudsak leda byggtrafiken via Kanngjutarvägen, 
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men det kan nog inte uteslutas att viss trafik kommer att behöva komma åt 
även från Östra Gösbäcksvägen under delar av byggtiden. 
 
Planändringar efter samråd 

Efter samrådet har redaktionella justeringar av planhandlingarna gjorts samt 
beteckningen för parkeringen ändrats från PARKERING till P. För att ha möj-
lighet att ordna gemensamhetsanläggning, servitut eller parkeringsköp på 
kommunens mark för omkringliggande verksamheter har allmän platsmark för 
parkering ändrats till kvartersmark. 
 

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 mil-

jökvalitetsnormer 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 vattenom-
råden 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. 

 
Kontroll mot Länsstyrelsens prövningsgrunder.  
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.  
Kommunen redovisar i behovsbedömningen att genomförandet av detaljplanen inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan varvid en miljökonsekvensbeskrivning ej 
behöver upprättas. Länsstyrelsen instämmer med kommunens bedömning, därmed 
har samråd om behovsbedömningen skett. 

 
Kommentar:  
Noteras 
 
 

Lantmäterimyndigheten  
Plankarta med bestämmelser.  
Bestämmelsen om totalhöjd bör relateras till nollplanet för att undvika beräk-
ningsfel. 
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Planbeskrivning.  
Skrivningen om att ”möjlighet ges till att nyttja lekredskap på kvällar och hel-
ger” är tveksam. Den blivande förskolan ligger på kvartersmark, vilket innebär 
att allmänhetens tillträde till den nybildade fastigheten kan hindras av fastig-
hetsägaren. 
Redovisning av de ekonomiska konsekvenserna behöver kompletteras. 
 
Övriga frågor.  
Några redaktionella synpunkter på handlingarna meddelas planhandläggaren 
underhand. 
 
Kommentar:  
Plankarta med bestämmelser.  
Kommunen har valt att inte relatera byggnadshöjden till ett nollplan, eftersom det 
då kan bli svårare att förstå för allmänheten. 
 
Planbeskrivning.  
Skrivningen tas bort och de ekonomiska konsekvenserna kompletteras. 
 

 

Boende och fastighetsägare 
Birger och Carina Jansson (Plogbillen 8) 

Gäller informationen om varutransport 1 st per dag? 
Kan ni garantera att det bara är varutransporter som ska gå på Gösbäcksvägen? 
När ni öppnar Östra gösbäcksvägen för Ironman så märker vi genast en stor 
förändring till det negativa vad gäller trafiken. Vår bedömning är att farthinder 
är nödvändigt så att fartgränsen hålls, vilket det slarvas med i nuläget. Med 
tanke på att Lidhemsgatan i Lindsdal har tre farthinder och nästan ingen trafik 
så borde väl Östra Gösbäcksvägen ligga bra till att få farthinder, eftersom att 
trafiken där är större. 
Vi har inget emot en ny förskola men vi känner en stor oro för en ökning av 
trafik. Området genomgår en generationsförändring med många barnfamiljer 
som flyttar hit, därför vill vi ha en bra trafikmiljö så inget händer. 
Under byggtiden var kommer byggtrafiken att gå? Vi ser helst att den går ge-
nom centrum, det kommer annars att upplevas som mycket störande med så-
dan tung trafik.  
 
Kommentar:  
Se under Sammanfattning - Trafik. 
 
 
Lina Hansen och Fredrik Petersson (Plogbillen 9) 

Tack för att ni vill utveckla Lindsdals centrum. Har dock som boende på 
Fransdalsvägen en del tankar och funderingar kring den nya förskolan, fram-
förallt en viss oro för den ökade trafiken på Östra Gösbäcksvägen. 
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-skulle gärna se att hela bygget skjuts närmare den tänkta parkeringen. En möj-
lighet är att den tänkta förskolan och multisportarenan byter plats. Föräldrar 
tar alltid kortast/snabbaste vägen vid hämtning/lämning. Stor risk att många 
kör på Östra Gösbäcksvägen och hämtar/lämnar därifrån. 
- om flytt av förskolan inte är möjlig vore det bra att förskolan är ”stängd” (till 
exempel med staket) så att hämtning/lämning ej är möjligt från Östra Gös-
bäcksvägen utan att man måste gå runt hela förskolan. 
-ni skriver även att lämning av förskolebarnen kommer att hållas isär från varu-
transporterna. Hur blir det med barnen som bor i området? Östra Gösbäcks-
vägen saknar helt trottoar/cykel/gångväg. Detta är en väg som barnen måste 
passera för att ta sig till skola/dagis/sporthall/bibliotek mm. Finns planer på 
att bygga trottoar längs med Östra Gösbäcksvägen? Även önskemål om fart-
hinder eller avsmalning av väg så att möte hindras på utvalda ställen. Helst ses 
att all trafik inkl varutransport inte sker i bostadsområdet. 
-frågor finns också ang den eventuella byggtrafiken. Vart kommer den gå? Ser 
helst att samtlig byggtrafik EJ går på Gösbäcksvägen. 
 
Kommentar:  
En av anledningarna till att förskolan föreslagits placeras i norr är att naturmar-
ken och slänten mot Östra Gösbäcksvägen har förutsättningar att kunna bli en 
spännande utemiljö för förskolebarnen, vilket det södra läget inte har möjlighet att 
ge. 
Se även under Sammanfattning - Trafik. 
 
 
Glenn och Camilla Adolfsson (Svingeln 7) 

Gunilla Björk (Oket 4, ej med i fastighetsförteckningen) 

Uno Svensson (Oket 3, ej med i fastighetsförteckningen) 

Marianne Karlsson (Svingeln 8, ej med i fastighetsförteckningen) 

Carolin Andersson (Oket 2, ej med i fastighetsförteckningen) 

Jörgen Rydberg (Oket 1, ej med i fastighetsförteckningen) 
Madeleine Alm (Svingeln 6) 

Åke Persson (Svingeln 5) 

Hanna Olsson (Tömmen 1) 

Mattias Claeson (Selen 3) 

Fredrik Petersson (Plogbillen 9) 

Birger Jansson (Plogbillen 8) 

Eva Bernhardsson (Selen 5) 

Mathias Karlsson (Oket 6) 

Monica Collin (Oket 5, ej med i fastighetsförteckningen) 

Jessica Jacobsson (Svingeln 9, ej med i fastighetsförteckningen) 
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Lasse Håkansson (Tömmen 2) 

Tomas Johansson (Välten 1, ej med i fastighetsförteckningen) 

Förslaget att bygga en ny förskola med 6 st avdelningar med ca 120 barn, 1 700 
m2 förskola på 7 800 m2 byggyta med kök etc, godkänns ej av grannarna. Moti-
veringen är: 
Fel i Behovsbedömning (för MKB).  
Flera punkter i MKB stämmer ej. 
 
Ökad bil- och lastbilstrafik.  
Den utlovade lastbilstrafiken med en transport per dag kommer ej att kunna 
garanteras, fler exempel gällande förskolor och biltrafik visar att vuxna alltid tar 
den lättaste och smidigaste vägen för hämtning och lämning av sina barn vilket 
kommer medföra ökad biltrafik på Östra Gösbäcksvägen. 
 
Ökad ljudnivå.  
Stor kontrast av den idag relativt lugna och tysta miljö i området som har varit 
en del av motiveringen vid införskaffandet av ”villan”. 120 barn nära tomt-
gräns kommer att påverka ljudnivån samt att den avskildhet i form av liten 
insyn blir förstörd. 
 
Ökad folksamling.  
Den berörda ytan kommer inte bara vara besökt mån-fre 06-18 utan även kväl-
lar och helger av barn och ungdomar vilket återigen påverkarden ljudnivå och 
avskildhet som finns idag. 
 
Sänkt marknadsvärde  
Sänkt marknadsvärde av ”villa” vilket påverkar en försäljning med motivering 
av beskrivna punkter. 
 
Sämre utsikt.  
Byggnaden, verksamheten och installationer kommer att påverka utsikten för 
grannar. 
 
Ökat ljud och lukt.  
Byggnaden, verksamheten och installationer kommer påverka ljud och lukt. 
Byggnaden kommer införskaffa bland annat köksverksamhet vilket kommer 
medföra ljud från ventilationsaggregat, ljud från kylmaskiner och kondensorer, 
lukt från matos, lukt från fettavskiljare. 
 
Dagvattenproblem.  
Eventuella dagvattenproblem kan uppstå. 
 
Om det behövs byggas en ny förskola i Lindsdal?  
Förslag till placering av ny förskola: 

- Placera ny förskola vid befintlig sporthall på befintliga gamla tennispla-
ner samt ytor intill. Justera B-planen (11-manna plan för Lindsdalssko-
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lan) så att den tvärställs dvs går i öst-västlig riktning istället för nord-
sydlig riktning och placeras i den norra delen upp emot Östra Gösbäcks-
vägen över befintlig B-plan och C-plan, gräsytor redan klara bara att 
flytta stängsel. Multiarena skulle även finna en god placering i denna lo-
gistik med tanke på det aktivitetsområde denna ytan redan verkar vara 
bestämd för sedan 2007. Boule-bana (PRO) flyttas till norra delen av C-
plan mot Östra Gösbäcksvägen. Skogsdunge mot Östra Gösbäcksvägen 
förblir orörd och ger närområdet grönska och nivåskillnad. 

- Enligt uppgift är ytan vid befintliga tennis-/boulebanor till för att even-
tuellt bygga ny sporthall vilket måste vara ett skämt, vi har redan 3 st 
sport-/gymnastikhallar idag, ”alla kan inte spela innebandy”. 

Fördelar: 
- Förskolan är i direkt kontakt med Lindsdalsskolan och närmare försko-

lan ”Pulpeten” för både samverkan av personal (förskollärare och städ 
mm) och barn. 

- Närmare sporthall och aktiviteter. 
- Med fördel skulle mat kunna lagas i Lindsdalsskolans kök och serveras i 

den nya förskolan i och med att den är så nära, inget ”Tillagningskök” 
skulle behöva byggas vilket skulle spara in bygg- och installationskostnad 
samt kökspersonal. 

- Barn skulle ha en bra inne- och utomhusmiljö. 
- Parkering för hämtning/lämning skulle med fördel kunna placeras vid 

redan asfalterad yta intill sporthallen vilket skulle minska antalet parke-
rade bilar mot ICA Magneten, eventuellt skulle också befintlig parkdepå 
och återvinningsstation ej behövas ändras. 

- Om inget Tillagningskök byggs, kommer heller ingen lastbilstrafik behö-
vas utan kommer som idag kunna nyttjas i Lindsdsalsskolan. 

- Ljudnivåer, eventuella lukter och antalet vistandes personer förändrar 
inte befintlig närmiljön, nära skola, sporthall, fritidsgård, aktivitetsytor 
och centrum. 

- Dagvattenproblem mot Östra Gösbäcksvägen behöver ej hanteras. 
 
Sammanfattning: 
Kalmar kommuns mål i sammanfattning: att uppföra en ny förskola i ett 
centralt läge med god tillgänglighet för fotgängare och cyklister samt närhet till 
kollektivtrafik, kommer även i vårt förslag att uppnås. 
Kalmar kommun kommer inte kunna säkerställa att biltrafikbelastningen 
kommer att bli oförändrad på Östra Gösbäcksvägen. Lastbilstrafik och biltrafik 
kommer att öka. 
Tydligt är nog att Vi, Fastighetsägare på Östra Gösbäcksvägen och Åsvägen, 
inte accepterar uppförande av denna byggnad och verksamhet och allt det in-
nebär och omfattar. Vårt förslag till ny placering av förskola visar att vi bryr 
oss.  
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Kommentar:  
Fel i Behovsbedömning.  
Det är svårt att bemöta vad som är fel i Behovsbedömingen eftersom det inte är 
preciserat vad som är fel. Ett förtydligande kan dock göras; någon MKB finns inte 
upprättad och behövs inte när detaljplanen inte förväntas medföra betydande miljö-
påverkan. 
 
Ökad bil- och lastbilstrafik.  
Se under Sammanfattning - Trafik. 
 
Ökad ljudnivå.  
Lekande barn är inte ljudlösa, men kommunen gör bedömningen att ljudnivåerna 
inte kommer att bli så störande att det innebär en olägenhet för närboende. 
 
Sänkt marknadsvärde.  
Närhet till service t ex förskola brukar vara en faktor som höjer marknadsvärdet 
på en bostadsfastighet. 
 
Sämre utsikt.  
Ny bebyggelse i ett redan bebyggt område påverkar insyn och utblickar, men kom-
munen gör bedömningen att undertecknade fastighetsägare inte kommer att få en 
betydande försämrad utsikt. 
 
Ökat ljud och lukt.  
Om anläggningarna sköts på rätt sätt bör inte ljud eller lukt medföra något pro-
blem för närboende. 
 
Dagvattenproblem.  
Enligt Kalmar Vattens dagvattenutredning för området finns goda möjligheter att 
lösa dagvattenhanteringen. 
  
Alternativt förslag.  
I arbetet med att ta fram ett förslag till placering av förskolan har flera olika al-
ternativ diskuterats, då fördelar och nackdelar vägts mot varandra. Förslaget att 
anlägga en förskola på platsen för f d tennisbanorna bedöms inte vara det mest 
optimala bland annat p g a: höjdskillnader, att möjligheten att bygga till sporthal-
len försvinner, att biltrafiken måste korsa en gång- och cykelväg samt att angöring 
och parkering tar plats i anspråk från idrottsplatsen, vilket innebär mindre plats 
för spontanidrott.  
 
 
Glenn Adolfsson (Svingeln 7) 

Se separat skrivelse från grannar. 
Kalmar kommun kommer ej kunna garantera att det inte blir ökad biltrafik på 
Östra Gösbäcksvägen. 
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Kommentar:  
Se kommentar ovan till fastighetsägare på Östra Gösbäcksvägen och Åsvägen.  
 
 
Thomas Alm (Svingeln 6) 

Nej jag godkänner ej förslaget. 
Hänvisar till grannsamverkan. 
 
Kommentar:  
Se kommentar ovan till fastighetsägare på Östra Gösbäcksvägen och Åsvägen. 
 
 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
Brandskyddsenheten 

Åtkomligheten för räddningstjänsten. 

- För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör räddnings-
fordon komma så nära byggnadens entré att man inte behöver dra slang 
och transportera materiel mer än 50 m. Dessutom bör gångavståndet 
vara högst 50 m om nödutrymning avses ske med bärbara stegar. 

- Om befintligt gatunät eller motsvarande inte ger erforderliga åtkomst-
möjligheter ska en särskild räddningsväg anordnas. 

- En räddningsväg bör ha en fri höjd av 4,0 m, en bärighet motsvarande 
ett axeltryck av 100 kN och ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller mot-
svarande. På raksträckor bör körbanebredden vara minst 3,0 m, längs 
sluttningen högst 8 %, tvärfallet 2 % och vertikalradien (konkav eller 
konvex) minst 50 m. I kurvor bör den inre radien vara minst 7,0 m samt 
ha sådan breddökning och hinderfritt område för, genom och efter kur-
van att stegfordon kan framföras. 

- Räddningsväg ska markeras med standardiserad skylt. 
- En räddningsvägs angöring bör ligga i anslutning till byggnadens adress. 
- Räddningsväg ska snöröjas och underhållas. 

 
Brandposter 

- Brandpostnätet ska uppfylla gällande normer. 
 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 

Det är väsentligt att ytan för skolidrott/spontanidrott och möjlighet till skate 
etc behålls, även för framtida utveckling. Vi har för övrigt inga synpunkter på 
förslaget. 
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Kommentar:  
Synpunkterna noteras. 
 
 
Kalmarhem AB 

Verksamhet inom Kalmarhems Kv Dragkroken 9 
Inom föreslagen detaljplan föreslås en gång- och cykelväg längs med Kalmar-
hems fastighet Dragkroken 9. En gång- och cykelväg som tycks sammanfalla 
med infarten till ett särskilt boende inom kv Dragkroken 9. 
Under 1990-talet planerade Kalmarhem och lät uppföra 22 bostäder samt ett 
särskilt boende med 17 lägenheter inom kv Dragkroken 9. 
I enlighet med karta för nybyggnad daterad 1996-02-22 upprättad av Stads-
byggnadskontoret, planerades boendets tillfart och entré. 
En tillfart, som anlades i samband med och med anledning av boendets till-
komst, och har sedan dess använts av den på boendet förekommande verk-
samhetens transporter och olika besök av bl a anhöriga. 
Verksamheten bedrivs av Omsorgsförvaltningen och bygger på och drivs uti-
från två avdelningars möjlighet att hantera leveranser till och från byggnaden 
på ett för de boende tryggt sätt och för verksamheten ett rationellt och effek-
tivt sätt. 
Detaljplanen tycks inte ta hänsyn till boendets nuvarande tillfart eller konse-
kvenserna för verksamheten av att tillfarten ej tycks möjliggöras i planen. 
 
In/utfarter och varutransporter 

I planbeskrivning uppskattas förskolans behov till en transport per dag, vilken 
kommer att ske via Östra Gösbäcksvägen. Vidare talar planbeskrivningen om 
angöring för lämning/hämtning via Kanngjutarvägen. Detta skulle enligt plan-
beskrivningen innebära att Östra Gösbäcksvägens kapacitet väl skulle klara det. 
Kalmarhem delar inte den uppskattningen. En transport till en förskola med 6 
avdelningar förefaller något i underkant då det torde förekomma såväl trans-
porter relaterade till kök liksom transporter av avfall i olika fraktioner. 
Enligt planbeskrivningen ska bebyggelsen inom planområdet ingå i den kom-
munala avfallshanteringen och i beskrivningen hänvisas till en möjlig placering 
av återvinningsstation till korsningen Kalmarvägen och Förlösavägen. Ska det 
tolkas som att förskolans avfallshantering ska ske i vid denna återvinningsstat-
ion? 
Kalmarhem kan inte utläsa någonstans hur avfall uppkommet genom förskole-
verksamhet ska hanteras. Avfallsmängden från 6 avdelningar torde bli bety-
dande. Hur och var ska ändamålsenlig avfallshantering lösas? 
Vidare bedömer Kalmarhem att lämnande anförvanter kommer att lämna där 
det är bäst utifrån var man kommer ifrån d v s det kommer också att lämnas 
och hämtas barn via Östra Gösbäcksvägen. 
Olika transporter via Östra Gösbäcksvägen till angöring för varumottagning 
kommer att innebära en ökad mängd trafik nära Kalmarhems bostäder. Vidare 
ser det ut som den föreslagna angöringen förutsätter backning av transportfor-
donen. Något som förefaller riskfyllt i ett område med befintliga bostäder och 
förskoleverksamhet. 
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MKB 

11. Transporter och kommunikationer bedöms få liten påverkan 
”Med angöring av varutransporter till förskolans kök via Östra Gösbäcksvägen 
ökar transporterna i viss mån på Östra Gösbäcksvägen.” 
Kalmarhem bedömer att transporterna på Östra Gösbäcksvägen kommer att 
öka avsevärt. 
”En ny förskola i ett centralt och kollektivnära läge kan förhoppningsvis inne-
bära färre biltransporter” 
Färre än vad? Kalmarhems erfarenhet från andra bostadsområden i anslutning 
till kollektivnära förskolor stödjer inte ovan resonemang. Lämnande anförvan-
ter verkar ha en önskan att köra så nära som det bara är möjligt. 
18. Störningar bedöms ingen påverkan 
Med Kalmarhems bedömning ovan beträffande transporter pga förskolans 
verksamhets såsom varutransporter bl a till kök, transporter av avfall och läm-
nande anförvanter kommer dessa innebära en störning. 
Slutligen en reflektion ang det detaljplanearbete som pågår i och i anslutning till 
Lindsdals centrum. Mycket önskemål finns att ta hänsyn till och en stor fråga 
är bl a parkering i och kring centrum. I detta planförslag anges ett exempel på 
placering av återvinningsstation i en del av centrum som skulle kunna användas 
som parkering. Kan kanske vara klokt att ”spara” föreslagen plats för återvin-
ning till dess att detaljplanen för centrum är klar. 
 
Kommentar: 
Verksamhet inom Kalmarhems Kv Dragkroken 9 
I samtal mellan Kalmarhem och kommunen har en tillfällig lösning hittats för 
varutransporter till Dragkrokens vårdboende, som innebär att gång- och cykelvägen 
inte behöver användas för motorfordon. 
 
In/utfarter och varutransporter 
Vid återvinningsstationen samlar FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) in 
sorterade förpackningar och papper. Förskolans avfallshantering ska alltså inte 
ske inom detta område, utan inom den egna förskoletomten. 
Kommunen gör bedömningen att Östra Gösbäcksvägens trafik inte är störande för 
boende i Kalmarhems lägenheter eftersom trafikmängden är liten och fastigheten 
inte gränsar till vägen. 
Se även under Sammanfattning - Trafik. 
 
MKB 
I arbetet med detaljplanen för Lindsdals centrum har en parkeringsutredning tagits 
fram. Enligt denna finns möjlighet att lösa det förväntade parkeringsbehovet i 
centrum.  
Se även under Sammanfattning - Trafik 
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Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 
KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare 

Vid fortsatt planering för eventuell ombyggnation och förändring av området 
förutsättes att planering sker för framtida avfallshantering. Detta gäller för så 
väl tillgänglighet och utformning av miljörum, uppställningsplatser för avfalls-
kärl eller dylikt i enlighet med bifogade KSRR:s renhållningsföreskrifter bilaga 
2 sid 32-39. 
 
Kommentar:  
Synpunkterna noteras. 
 
 
TeliaSonera Skanova Access AB 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, se karta 
nedan. De befinner sig i den norra delen och är markerat med blått. 

 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanlägg-
ningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som 
uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt ska 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. 
 
Kommentar:  
Området omkring befintliga ledningar inom planområdet är reserverat för allmän-
nyttiga underjordiska ledningar. Genom att bilda ledningsrätter kan ledningarna 
säkerställas. 
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E.ON Elnät Sverige AB 

Inom detaljplanen finns en servisledning över den planerade parke-
ringsytan. Utanför planområdets nordvästra gräns finns en befintlig 10 
kV och en befintlig 0,4 kV jordkabel, enligt bifogad karta. 
Vi har noterat att magnetfältsmätningar har utförts på olika platser 
inom och utanför den nordvästra delen av planområdet. Mätresultaten 
redovisas som avlästa momentanvärden och de högre värdena upp-
mättes vid GC-väg. Inom kvartersmark förefaller de högsta uppmätta 
värdena ligga kring 0,35 mikrotesla. 
Det är vid långvarig exponering (flera år) och vid en magnetfältsnivå 
över 0,4 mikrotesla som det finns misstankar om en förhöjd risk för 
barnleukemi. E.ON Elnät anser att beräknade årsmedelvärden utgör 
ett bättre mått på långvarig exponering än uppmätta momentana vär-
den. 
Vår 0,4 kV jordkabel används som reservförbindelse och för därmed 
normalt inte någon belastningsström. 10 kV kabeln har en maxbelast-
ning (kall vinterdag) på ca 35 A. Enligt våra beräkningar skulle man 
kunna förvänta sig ett magnetfält med en styrka underskridande 0,2 
mikrotesla 1 meter över mark, rakt över kabeln (förläggningsdjup 0,6 
meter) och ett magnetfält med en styrka underskridande 0,1 mikrotesla 
vid ett horisontellt avstånd på 2 meter från kabeln. Observera att 10 
kV kabelns förläggningsdjup kan vara mindre än 0,6 meter samt att 
Sweco har mätt ”dikt mark”. 
Man bör vid mätning av magnetfält i tätbebyggda områden ta hänsyn 
till eventuell förekomst av vagabonderande strömmar. Dessa kan före-
komma i både lågspänningskablar, fjärrvärmeledningar, VA-ledningar 
och andra ledningar av metall, samt även jordade kabelskärmar och 
jordlinor. Förekomst av vagabonderande strömmar kan ge upphov till 
magnetfält som är starkare och avtar långsammare med ökande av-
stånd än vad man skulle kunna förvänta sig utifrån en beräkning base-
rad på förväntad belastningsström.  
För elanslutning till fastigheten är det fastighetsägaren som avgör vil-
ken storlek på abonnemang man behöver. Abonnemangets storlek 
avgör hur stor ström som kommer att matas in i fastigheten och 
strömmens storlek är avgörande för styrkan hos det magnetfältsbidrag 
som servisledningen kommer att lämna. Vi förutsätter att fastighetsä-
garen tar ansvar för servisledningens magnetfältsbidrag vid planering-
en av elanslutningen. 
Det finns en befintlig transformatorstation norr om planområdet, 
Lindsdal N. i Myrvägens förlängning, som kan försörja den planerade 
förskolan med en ny elanslutning. Vi räknar med att denna elanslut-
ning kan läggas längs befintlig GC-väg fram till planområdets nord-
västra del. I samma sträckning kan vi då lägga med en ny 10 kV jord-
kabel och därmed slopa de äldre kablarna som passerar över det nord-
västra hörnet av Gösbäck 2:95. 
Vi förutsätter samordning av tidplan, samt god framförhållning före 
önskad anslutning.  
För övrigt har vi inget att erinra. 
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Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
 

Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 
Sven Bernhardsson, Selen 5 
Villaägarna i Kalmarbygden 
Kalmar Vatten AB 
 

Följande sakägare och likställda har inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda:  
Mathias Karlsson (Oket 6) 
Birger och Carina Jansson (Plogbillen 8) 
Lina Hansen och Fredrik Petersson (Plogbillen 9) 
Mattias Claeson (Selen 3) 
Eva Bernhardsson (Selen 5) 
Åke Persson (Svingeln 5) 
Madeleine och Thomas Alm (Svingeln 6) 
Glenn och Camilla Adolfsson (Svingeln 7) 
Hanna Olsson (Tömmen 1) 
Lasse Håkansson (Tömmen 2) 



 
 

 
 

 

 

 

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 
Rebecka Sandelius Upprättad 2015-02-18, 2013-2998 1(16) 
0480-45 03 33 senast uppdaterad 2016-04-21 
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Sammanfattning 
Detaljplanen innebär att en ny förskola kan uppföras i ett centralt läge med god 
tillgänglighet för fotgängare och cyklister samt närhet till kollektivtrafik. Detta 
underlättar för lämning/hämtning och förenklar för barnfamiljer att lösa var-
dagspusslet. 
Förskolan tar i anspråk en grönyta och nordöstra delen av idrottsplatsen, men 
skolidrotten kan även i fortsättningen ha kvar sin verksamhet med plats för en 
11-mannaplan, löparbanor, längdhoppsgrop och kulstötningsring. 
För att möjliggöra en säker parkering tas parkdepån och återvinningsstationen i 
anspråk. Parkeringen är i första hand avsedd för lämning och hämtning på för-
skolan, men övrig tid ska parkeringsplatserna kunna användas av besökare till 
övriga verksamheter i centrum. 
Planområdets norra del har stora möjligheter att lokalt ta omhand och fördröja 
dagvatten så att dagvattenvolymen minskas innan vattnet når förbindelsepunk-
ten till den befintliga dagvattenledningen längs Östra Gösbäcksvägen. I söder 
måste så mycket som möjligt av dagvattnet infiltreras och fördröjas vid källan 
för att minska föroreningsbelastningen innan anslutning till den befintliga dag-
vattenledningen i Kanngjutarvägen. 
Detaljplanen innebär att delar av de gamla stenmurarna med både kulturhisto-
riska och biologiska värden bevaras.  
En ny fastighet behöver bildas för skoländamål efter att detaljplanen vunnit 
laga kraft. 
Kommunen har gjort bedömningen att genomförandet av detaljplanen inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Syfte med detaljplanen 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att anlägga en ny för-
skola i ett kollektivtrafiknära läge i Lindsdals centrum. Angöring för biltrafik till 
förskolan ska ske på ett effektivt, miljöklokt sätt och om möjligt samordnas 
med övriga verksamheter.  
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Plandata 

 
Flygfoto över planområdet 
 

Planområdet ligger i centrala Lindsdal och omfattar nordöstra delen av idrotts-
platsen, gång- och cykelvägen samt ett område för parkdepå. Området avgrän-
sas i norr av Östra Gösbäcksvägen och i sydost av Kanngjutarvägen. Planom-
rådet är ca 11 000 m2 och omfattar delar av de kommunala fastigheterna Gös-
bäck 2:95 och 6:4. 
 

  



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning - Antagande Upprättad 2015-02-18,  
senast uppdaterad 2016-04-21 

5(16) 

 
 
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 
• Illustration 
• Planbeskrivning  
• Samrådsredogörelse 

 

Till planen hör också: 
• Fastighetsförteckning 
• Behovsbedömning 
• Dagvattenutredning (Kalmar vatten, 2015-01-15) 
• Magnetfältsmätning (Sweco Systems AB, 2015-03-05) 

 
Planförfarande och tidsplan 
 

 
Normalt planförfarande 
 

Detaljplanen följer planprocessen för de planer som påbörjades 2011-05-02 – 
2014-12-31 enligt s k normalt planförfarande (PBL 2010:900). Plankartan är 
utformad enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplan, 2015-01-02. Planen förväntas ha följande preliminära tidsplan 

• Samråd – 1:a kvartalet 2015 
• Granskning – 1:a kvartalet 2016 
• Godkännandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden – 2:a kvartalet 2016 
• Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 2:a kvartalet 2016 

 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är satt till 5 år räknat från den dag då planen vinner 
laga kraft. 
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Tidigare ställningstaganden 
Överkommunala beslut och dokument  
Flygplatsens hinderytor 
Planområdet ligger inom flygplatsens hinderytor. 
Detaljplanen förväntas inte påverka flygplatsens verksamhet eftersom planom-
rådet ligger i befintlig samlad bebyggelse och byggnader över 20 meter inte får 
uppföras. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitets-
normer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen är att 
alla vattenförekomster ska uppnå god status 2015. Vattenmyndigheterna beslu-
tade i december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och 
grundvatten. 
Planområdet ligger inom huvudavrinningsområde 76/77 och delavrinningsom-
råde Mynnar i havet (629147-152934) som omfattar hela nordvästra Lindsdal. 
Närmaste statusklassade vattenförekomster som berörs av dagvattenavrinningen 
från planområdet är Surrebäcken (SE629127-152494). Den ekologiska statusen 
för Surrebäcken har klassats som dålig och den kemiska statusen har klassats 
som god. Anstånd har beviljats till 2021 för att uppnå god ekologisk status. 
Avrinningsområdet har ett befintligt dagvattenutlopp via ett dikessystem anslu-
tet till Surrebäcken. Ingen rening av dagvattnet sker idag innan utsläppspunk-
ten, men en större våtmark planeras i anslutning till Surrebäcken vid Stävlöom-
rådet innan utloppet i Kalmarsund. Modellsimuleringar visar att vissa ledningar 
i avrinningsområdet kan bli överbelastade vid ett regn med 10 års återkomsttid. 
Vid nyexploatering måste fördröjning av dagvattenavrinning därför ske för att 
inte förvärra situationen för befintlig bebyggelse. Den naturliga infiltrationska-
paciteten i planområdet bedöms som relativt god. (Källa: Dagvattenutredning för 
detaljplan för del av Gösbäck 2:95, Ny förskola, Kalmar Vatten, 2015-01-30) 
Risken att förorenat dagvatten från planområdet kommer att försämra statusen 
bedöms som liten. 
 
Översiktliga plandokument  
Översiktsplan för Kalmar kommun 
Översiktsplan för Kalmar kommun (Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17) 
beskriver Lindsdals centrum som ett stadsdelscentrum, som är motor för att 
utveckla en blandad stadsmiljö och även servicecentrum för landsbygden runt 
om. Närmast centrum krävs ett effektivt markutnyttjande. Utvecklingen kring 
centrum bör samordnas, eftersom intresse och behov av utveckling finns för 
skolan, omsorgen, näringsidkare, landstinget, kultur- och fritidsaktiviteter samt 
bostäder. Om centrum förtätas med fler verksamheter och bostäder, ökar för-
utsättningarna att fler väljer att gå, cykla och åka kollektivt. 
Detaljplanen följer översiktsplanens intentioner, där en centralt placerad för-
skola med närhet till kollektivtrafik även kan samnyttja parkeringsplatser till-
sammans med övriga verksamheter i centrum. 
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Vatten och avlopp 
Riktlinjer för hur dagvatten ska tas om hand finns i kommunens VA-plan (Vat-
ten och avlopp, Tematiskt tillägg till översiktsplanen, 2016). I första hand ska dagvatt-
net tas om hand lokalt. Om dagvattnet inte kan omhändertas lokalt ska det 
fördröjas ytligt vid källan, så kallad trög avledning. För att inte påverka vatten-
miljön negativt kan dagvattnet behöva renas. Föroreningar i dagvattnet ska 
förebyggas och begränsas så nära källan som möjligt. 
 
Detaljplaner 
För området gäller två detaljplaner 

• Stadsplan för nordvästra delen av Lindsdals samhälle  
(0880K-I:316, 1969-12-31) 
Den del av området som berörs är planlagd för idrottsändamål (Ri). 
Marken får inte bebyggas(prickad mark). 
I nordväst finns ett område markerat med u, som är reserverat för all-
männa underjordiska ledningar. 

• Detaljplan för kvarteren Dragkroken och Tömmen mm  
(0880K-P92/03, 1992-01-16) 
Den södra delen av området som berörs är planlagd för centrum 
och/eller parkdepå (CU). Högsta byggnadshöjd är 4,5 meter. (  4.5  ) 
Den västra delen av området som berörs är planlagd för parkområde 
(PARK). Parkområdet ska vara en skyddszon mellan bostäderna och 
idrottsområdet, som kan nyttjas av gående mellan Östra Gösbäcksvä-
gen och Kanngjutarvägen. 

 

                  
Utdrag ur detaljplanerna 0880K-I:316…                              och 0880K-P92/03 
Streckad linje visar ungefärligt läge för ny plangräns 

 
Kommunala beslut i övrigt 
I Kalmar kommuns investeringsbudget finns pengar att anlägga en ny förskola 
i Lindsdals centrum anvisade för 2015, 2016 och 2017.  
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Förutsättningar och förändringar 
 

 
Utdrag ur plankartan 

 
Natur- och kulturmiljö 
Geotekniska förhållanden 
Miljögeotekniska markundersökningar har utförts. Resultaten visade att för 
grundläggning av byggnader krävs att organisk jord schaktas bort. Fyllning bör 
utföras med kontrollerat fyllnadsmaterial, lämpligast krossat berg eller frikt-
ionsjord.  
Inga provtagningspunkter överstiger riktvärdena för känslig markanvändning. 
 
Naturmiljö 
Norra delen av planområdet, slänten mot Östra Gösbäcksvägen, är en gräsbe-
vuxen grönyta med i huvudsak björk och gran. 
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Slänten i norra delen av planområdet ingår i förskoletomten och ger möjlighet till en spän-
nande utemiljö 

 
Detaljplanen innebär att grönytan kan tas i anspråk för att anlägga förskola. 
 
Kulturmiljö 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 
Inom planområdet finns delar av äldre stenmurar, som har kulturhistoriska och 
biologiska värden, men de är inte skyddade eftersom de inte omfattas av det 
generella biotopskyddet (Miljöbalken 7 kap 11§, förordning 1998:1252). 
 

Stenmur öster om gång- och cykelvägen 
 

Detaljplanen innebär att delar av stenmurarna ligger på allmän platsmark och 
ska finnas kvar (se plankartan; stenmur). 
 
Bebyggelseområden 
Markanvändning 
Marken är inte bebyggd i dag. 
Detaljplanen innebär att området kan bebyggas med byggnader för skolverk-
samhet (se plankartan; S). I skolverksamhet ingår alla slags skolor, undervis-
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nings- och forskningslokaler, förskolor och fritidshem. I dagsläget är det dock 
en ny förskola med möjlighet till sex avdelningar som planeras eftersom beho-
vet av ytterligare förskoleplatser är stort i Lindsdal.  
 
Byggrätter 
Detaljplanen innebär att området kan bebyggas med maximalt 1 700 m2 bygg-
nadsarea (se plankartan; e 1700). Byggnadsarean är den yta som byggnaderna 
tar upp på marken. 
 
Gestaltning 
Detaljplanen innebär att byggnaderna ska placeras minst 4,5 meter från fastig-
hetsgränsen (se plankartan; p) och får uppföras med högsta byggnadshöjd fem 
meter (se plankartan;    5,0   ). 
 
Service 
Planområdet ligger i Lindsdals centrum med både offentlig och kommersiell 
service på gångavstånd, t ex skola, förskola, bibliotek, tandläkare, hälsocentral, 
sporthall, fritidsgård, kyrka, dagligvarubutik, blomsteraffär, restaurang och fri-
sör. 
Detaljplanen innebär att den offentliga servicen kan utökas i centrum. Med en 
centralt placerad förskola, som har nära till kollektivtrafik och övrig service, 
ökar möjligheterna för barnfamiljer att lösa vardagspusslet utan att vara bero-
ende av bil. 
 
Friytor 
Lek och rekreation 
Efter att Lindsdals IF flyttade sin fotbollsverksamhet från idrottsplatsen norr 
om sporthallen, används planerna för skolidrott av båda Lindsdalsskolorna och 
för spontanidrott. Skisser på att omvandla idrottsplatsen till en aktivitetspark 
togs fram 2007 och hittills har en multisportarena och nya löparbanor iord-
ningställts. En sorts klätterställning, i form av bollar, finns i anslutning till mul-
tisportarenan. Grus/asfaltsytan mellan multisportarenan och fritidsgården är 
avsatt för olika typer av livsstilsidrotter. Där har skate-intresserade ungdomar 
till och från byggt egna ramper.     
 

   
Mulitarena ”Klätterbollar” 
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Detaljplanen innebär att den nordöstra delen av idrottsplatsen tas i anspråk för 
förskola. Skolidrotten kommer även i fortsättningen ha kvar sin verksamhet 
med plats för en 11-mannaplan, löparbanor, längdhoppsgrop och kulstötnings-
ring.  
 
Gator och trafik 
Gatunät 
Inom planområdet finns inga gator för fordonstrafik, men området avgränsas i 
norr av Östra Gösbäcksvägen och i sydost av Kanngjutarvägen. 
 
Gång- och cykelvägar 
Öster om idrottsplatsen finns en gång- och cykelväg som knyter ihop Östra 
Gösbäcksvägen och Kanngjutarvägen. I gällande detaljplan är marken planlagd 
för park, som ska fungera som skyddszon mellan idrottsplatsen och bostäder-
na, men också avsedd att användas av gående. 
Detaljplanen innebär att den befintliga gång- och cykelvägen planläggs för 
gång- och cykelväg (se plankartan; GÅNG O CYKEL). 
 
Kollektivtrafik 
Kalmarvägen är en del i ett kollektivtrafikstråk, som trafikeras av bussar 
till/från Kalmar och Läckeby. 
Detaljplanen innebär att en ny förskola kan uppföras på ett avstånd av 
ca 300 meter till närmaste busshållplats. En kollektivtrafiknära förskola ökar 
möjligheterna för barnfamiljer att lösa vardagspusslet utan att vara beroende av 
bil. 
 
In-/utfarter och varutransporter 
Transporter till/från förskolan består dels av varutransporter till/från köket 
och dels av angöring för att lämna/hämta förskolebarnen. Det är viktigt att 
detta görs på ett säkert sätt. Längs med Östra Gösbäcksvägen ligger 12 bo-
stadsfastigheter med friliggande villor, varav sex har utfart mot Östra Gös-
bäcksvägen. Vägen är ca 7 m bred och har ingen trottoar. Angöring till försko-
lan för hämtning och lämning av förskolebarnen skulle kunna medföra en stor 
belastning för Östra Gösbäcksvägen. Med angöring för lämning/hämtning via 
Kanngjutarvägen samordnas dessa bilar med övrig trafik till/från centrum. 
Eftersom det också går att samordna hämtning/lämning med övriga ärenden i 
centrum utan att behöva flytta bilen, är det dessutom positivt för miljön. Med 
angöring för varutransporter till/från förskolans kök i norr via Östra Gös-
bäcksvägen kan förskolans ”barntransporter” helt separeras från varutranspor-
terna till köket. Förskolans transportbehov för varor och avfall uppskattas till 
fyra transporter per vecka. Detta bedömer kommunen att Östra Gösbäcksvä-
gens kapacitet klarar. 
Detaljplanen innebär att stängsel ska finnas längs gång- och cykelvägen (se 
plankartan;                     ). Syftet är att genom att endast ha en grind i söder för 
lämning/hämtning kunna styra angöringen till parkeringen i söder och inte 
locka att angöra via Östra Gösbäcksvägen. 
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Detaljplanen innebär också att utfart mot gång- och cykelvägen inte är tillåten 
se plankartan;                     ). 
 
Parkering 
I centrum finns i dag fyra samlade allmänna parkeringsplatser, som används för 
alla verksamheter i centrum. 
Detaljplanen innebär att området i sydost, som i dag används som parkdepå 
och upplag samt återvinningsstation, kan iordningställas för parkering (se 
plankartan; P) och komplettera området med ytterligare parkeringsplatser. Par-
keringen är i första hand avsedd för lämning och hämtning på förskolan, men 
övrig tid ska parkeringsplatserna kunna användas av besökare till övriga verk-
samheter i centrum. För att ha möjligheten att ordna gemensamhetsanläggning, 
servitut eller parkeringsköp på kommunens mark för omkringliggande verk-
samheter har kvartersmark valts istället för allmän platsmark för parkering. 
Den befintliga parkdepån kommer behöva en ny lokalisering. En möjlig place-
ring är i Fjölebro. 
Även återvinningsstationen kan behöva flyttas. En möjlig placering är i kors-
ningen Kalmarvägen-Förlösavägen. 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och spill-
vatten (spillvatten = vatten från dusch, toalett, disk mm). I norra delen av 
planområdet längs Östra Gösbäcksvägen samt i gång- och cykelvägen finns 
befintliga vatten- och spillvattenledningar. 
Detaljplanen ger möjlighet att inom område markerat med ”u” på plankartan, 
bilda ledningsrätt för befintliga ledningar och därigenom säkerställa ledningar-
na. Marken inom ”u-området” får inte bebyggas (se plankartan; u). 
 
Dagvatten 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten (dag-
vatten=vatten från regn och snö). Befintliga dagvattenledningar finns i norra 
delen av planområdet längs Östra Gösbäcksvägen samt i gång- och cykelvägen. 
Söder om planområdet i Kanngjutarvägen finns också befintliga dagvattenled-
ningar. 
Nederbörden som faller över området infiltreras i huvudsak i marken och bil-
dar grundvatten. Infiltrationskapaciteten bedöms som relativt god, men be-
gränsningar finns. Vid kraftig och långvarig nederbörd rinner delar av neder-
börden norrut eftersom idrottsplatsen svagt lutar mot norr.  
Detaljplanen medför att andelen hårdgjord yta ökar inom planområdet, vilket 
innebär att dagvattenvolymen och belastningen av föroreningar också ökar. 
Även om det är ett kommunalt ansvar att avleda och rena dagvatten, så är det 
viktigt att vid all exploatering försöka göra så mycket som möjligt på den egna 
fastigheten för att minska miljöbelastningen (se kommunens VA-plan sidan 7).  
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Fjärrvärme 
Inom planområdet finns inga fjärrvärmeledningar, men i närområdet finns 
fjärrvärme så området räknas som fjärrvärmeområde. Det innebär att det finns 
förutsättningar för ny bebyggelse inom planområdet att ansluta till fjärrvärme. 
 
Tele 
Inom planområdet finns underjordiska teleledningar i nordöstra och i södra 
delen. 
Detaljplanen medför att området runt de befintliga ledningarna avsätts för un-
derjordiska ledningar (se plankartan; u). Marken inom ”u-området” får inte 
bebyggas. 
 
El 
I nordvästra delen av om planområdet finns befintliga underjordiska elledning-
ar. I planarbetet gjordes en magnetfältsmätning (Sweco Systems AB, 2015-03-05). 
Enligt försiktighetsprincipen, eftersom barn skulle komma att vistas här, valde 
kommunen att dra plangränsen så att planområdet inte omfattade ledningarna i 
samråds- och granskningsskedet. Men efter information från E.ON Elnät, att 
befintliga ledningar inte har tillräcklig kapacitet och kommer att tas ur drift när 
förskolan ska anslutas och att ny anslutning istället kommer att ske norrifrån, 
har planområdet utökats i nordväst och något ”u-område” avsätts inte för be-
fintliga ledningar. 
Söder om planområdet, i Kanngjutarvägen, finns en befintlig underjordisk el-
ledning. 
Inom området för parkering (se plankartan; P) finns en elledning som försörjer 
fastigheten Dragkroken 7. 
Detaljplanen innebär att området runt den befintliga ledningen i söder avsätts 
för underjordiska ledningar (se plankartan; u). Marken inom ”u-området” får 
inte bebyggas.  
 
Avfallshantering 
Bebyggelse inom planområdet ska ingå i den kommunala avfallshanteringen. 
I södra delen av planområdet finns i dag en återvinningsstation. 
Detaljplanen innebär att marken där återvinningsstationen ligger planläggs för 
parkeringsplats. Återvinningsstationen kan behöva flyttas. En möjlig placering 
är i korsningen Kalmarvägen-Förlösavägen. 
 

Genomförande 
Organisatoriska frågor 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det inne-
bär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Detaljplanen medför att fastighetsbildningsåtgärder behöver göras för att fas-
tigheterna och deras gränser ska överensstämma med detaljplanen.  

• Gösbäck 2:95 
En ny fastighet bildas för skoländamål - område 1 på kartan nedan. 
Parkeringen, område 3 på kartan nedan, är avsedd att ligga kvar på 
Gösbäck 2:95, men området skulle också kunna avstyckas till en egen 
fastighet. 

• Nybildad fastighet för skoländamål 
Område 2 på kartan nedan överförs till den nybildade fastigheten från 
Gösbäck 6:4. 

• Gösbäck 6:4 
Område 2 på kartan nedan överförs från Gösbäck 6:4 till nybildad fas-
tighet för skoländamål. 

 

 
Fastighetsbildningsåtgärder 

 
Detaljplanen kan även genomföras genom fastighetsreglering av de kommu-
nala fastigheterna i planområdet och de angränsande kommunala fastigheterna 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning - Antagande Upprättad 2015-02-18,  
senast uppdaterad 2016-04-21 

15(16) 

 
 
utanför planområdet. Genomförs planen på detta sätt kommer återstoden av 
Gösbäck 2:95 att utgöra fastigheten för skoländamål. 
Kalmar kommun, kommunledningskontoret ansöker om förrättning hos lant-
mäterimyndigheten i Kalmar kommun. 
 
Gemensamhetsanläggning 
Om behov uppstår kan en gemensamhetsanläggning bildas för angränsande 
fastigheter. 
 
Rättigheter 
Befintliga och nya underjordiska allmänna ledningar på kvartersmark ska säker-
ställas med ledningsrätt. Ledningsrätt ska bildas för befintliga vatten- och av-
loppsledningar samt befintliga tele- och elledningar inom planens ”u-område” 
(se plankartan; u). 
För bildande av ledningsrätter ansöker ledningsägarna om förrättning hos 
lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. 
 
Bestämmelser om fastighetsindelning 
Kommunen bedömer att några bestämmelser om fastighetsindelning inte be-
hövs för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan fas-
tighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan. 
 
Tekniska frågor 
Dagvatten 
Den del av planområdet som är planlagd för skola har stora möjligheter att 
lokalt ta omhand och fördröja dagvatten, eftersom området har stor andel ge-
nomsläppliga ytor, relativt goda infiltreringsmöjligheter och gynnsamma höjd-
förhållanden. Med t ex gröna tak, makadamstråk, rain-gardens eller ytlig dag-
vattenhantering som en del i förskolans pedagogiska verksamhet kan dagvat-
tenvolymen minskas och renas innan vattnet når förbindelsepunkten till den 
befintliga dagvattenledningen längs Östra Gösbäcksvägen. 
Vid parkeringsplatsen i söder ska så mycket som möjligt av dagvattnet infiltre-
ras och fördröjas vid källan för att minska föroreningsbelastningen, t ex med 
makadamstråk eller perkolationsbrunnar. Behövs en bräddledning ska anslut-
ning i första hand ske till den befintliga dagvattenledningen i Kanngjutarvägen, 
eftersom kapaciteten är något bättre i detta system. (Källa: Dagvattenutredning för 
detaljplan för del av Gösbäck 2:95, Ny förskola, Kalmar Vatten, 2015-01-30) 
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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 
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 barnfa-
miljer att lösa vardagspusslet. 
Idrottsplatsen/aktivitetsparken blir en mötesplats för bl a skolidrottande elever 
från de båda skolorna i Lindsdal, boule-spelande pensionärer och lekande för-
skolebarn. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för kommunen 
Serviceförvaltningen får kostnader för detaljplan, fastighetsbildning och an-
läggning av parkering, vilket uppskattas kosta ca 1,4 milj kr. Kostnader för flytt 
av parkdepån och ev flytt av belysningsstolpar tillkommer. Serviceförvaltning-
en kommer dessutom att få utökade drifts- och skötselkostnader för förskolan 
samt utökade kostnader för parkeringen, men mindre idrottsplatsyta att sköta. 
Kommunledningskontoret får kostnader för anläggning av parkering. 
Uppskattad kostnad för detta uppgår till ca 760 000 kr. 
 
Intäkter för kommunen 
Detaljplanen genererar inga intäkter. 
 
Kostnader för övriga 
Kalmar Vatten AB och TeliaSonera Skanova Access AB får kostnader för 
bildande av ledningsrätter. 
Förpacknings- och tidningsindustrin (FTI) får kostnader för flytt av återvin-
ningsstationen. 
 
Planavgift 
Planavgift ska inte utgå vid bygglov, eftersom plankostnaden regleras i ett sär-
skilt avtal. 
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! ! ! ! ! !

Utdrag ur Kalmar kommuns baskarta,
samt kontroll med nymätning.
Koordinatsystem SWEREF 99 16 30.
Mätklass II. Höjdsystem RH 2000.
Upprättad på samhällsbyggnadskontoret,
stadsingenjörsavdelningen 2015-01-13,
senast uppdaterad 2016-01-18.

Ola Skogler                         Simon Vestlund
Mätningsingenjör                 Kartingenjör

Gränser (4 kap 5 § 1 PBL)

(4 kap 5 § 2, 8 § 2 PBL)

(4 kap 5 § 3, 11 § 2 PBL)

Utnyttjandegrad (4 kap 11 § 1 PBL)

Begränsning av markens utnyttjande
(4 kap 11 § 1, 16 § 1 PBL)

Höjd på byggnader (4 kap 11 § 1, 16 § 1 PBL)

Utfart och stängsel (4 kap 9 § PBL)

Placering (4 kap 16 § 1 PBL)

Huvudmannaskap (4 kap 7 § PBL)

Genomförandetid (4 kap 14-15 §§ PBL)

Markreservat för allmännyttiga ändamål
(4 kap 6 §, 5 § 2, 8 § 2 PBL)

Marken ska vara tillgänglig för all-
männyttiga underjordiska ledningar

uE

E

EE

GÅNG O CYKEL

Skola
Parkering

S
P

)5,0 Högsta byggnadshöjd i meter

p Byggnad ska placeras minst 
4,5 meter från fastighetsgräns

! ! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! ! Marken får inte förses med byggnad

(4 kap 5 § 2, 10 § PBL)
stenmur Stenmuren ska finnas

Förlösavägen

Holgerssons

Nils

väg

Egenskapsgräns
- avgränsar områden med olika egenskaper

Användningsgräns
- avgränsar områden med olika användningar

- begränsar det område på kartan som detaljplanen omfattar
Planområdesgräns

) Administrativ gräns och egenskapsgräns

E Administrativ gräns
- avgränsar områden med administrativa bestämmelser

o oᗞ ᗞKörbar utfart får inte anordnas
! !ᗞ ᗞStängsel ska finnas
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