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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

Detaljplan för kvarteret BILEN, Kalmar kommun 
_____________________________________________________________ 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 7 mars – 4 april 
2016. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar 
enligt sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Under 
granskningstiden inkom 11 skriftliga yttranden som sammanfattas och 
kommenteras nedan. 
 

Sammanfattning 
Under granskningstiden inkom synpunkter på att handlingarna behöver 
förtydligas avseende avtal kring ekonomiska frågor och att det ställs 
åtgärdskrav för avkörningsskydd. Handlingarna behöver även justeras 
avseende områden för tekniska anläggningar och en gränsdragning för gc-
väg som berör fastigheten Bilen 6, Bilen 10, Bilen 11 och Bilen 12.  
 
Efter granskningstiden har kommunen samlat berörda ledningsägare, 
fastighetsägare och lantmäterimyndigheten för att tillsammans komma 
överens om formuleringar till justeringar och förtydliganden avseende 
ledningsrätter, tekniska anläggningar samt ansvarsfördelning kring 
ekonomiska frågor. Justeringarna bedöms därmed kunna betraktas som 
redaktionella. 
 
Planhandlingarna förtydligas avseende följande frågor: 

• Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av åtgärder för 
avkörningsskydd samt vägdiken/brunnar gentemot E22, utmed 
området mellan Modehuset och E22. 

• Planbeskrivningen kompletteras med upplysning om vilka avtal 
kommunen anser ska vara träffade innan planen kan antas. 

• Planbeskrivningen redigeras i avsnittet som beskriver 
marköverföringar och fastighetsregleringar. 

• Plankartan justeras inom nordvästra delen av fastigheten Bilen 6, 
avseende E-och u-områden samt gränser mot intilliggande gc-väg. 

• Plankartan kompletteras med ytterligare ett u-område på Bilen 12. 
• Plankartan förtydligas genom att slå ihop lika egenskapsområden. 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Förslag till antagandehandling, plankarta. Ringarna visar inom vilka områden E- och u-bestämmelser 
har justerats efter granskningstiden. GC-vägens gräns mot Bilen 6 och Bilen 11 har också justerats efter 
förslag från förprojektering.Berörda fastighetsägare har godkänt föreslagna justeringar. 
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INKOMNA SYNPUNKTER 
 
1. Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen inte aktualiserar några frågor som 
kan föranleda prövning enligt 11 kap. 10 § PBL.  
 
Länsstyrelsen tog inte ställning till behovsbedömningen under samrådet då 
planhandlingarna behövde kompletteras med planeringsunderlag. Kommunen 
har hanterat de frågor som lyfts under samrådet genom förtydliganden i 
planbeskrivning, planbestämmelser och plankarta. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning om att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
upprättas då detaljplanen inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan.  
 
Beslut att avge detta yttrande har fattats av t.f. chef för 
samhällsbyggnadsenheten, Birgitta Eriksson efter föredragning av planarkitekt 
Maria Paananen.  
 
Kommentar: Noteras. 
 
2. Lantmäterimyndigheten  
Planbeskrivningens genomförandedel bör kompletteras med 
upplysning om vilka avtal kommunen anser ska vara träffade innan 
planen antas. Det kan gälla t.ex. exploateringsavtal och 
överenskommelser om fastightesreglering för att plangenomförandet 
ska säkerställas.  
 
I övrigt har Lantmäterimyndigheten inga synpunkter på planförslaget. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med upplysning om vilka avtal 
kommunen anser ska vara träffade innan planen kan antas. 
 
3. LFV 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot den reviderade 
detaljplanen. 
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att 
revidera yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-
utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 
 
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 
radar (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 
Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfarts 
radiosystem mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och 
tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 
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VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar 
till och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera 
att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare 
om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 
Altitude”. 
 
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, 
luftrum och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 
www.lfv.se/flyghinderanalys.  
 
Kommentar: Noteras. 
 
4. Trafikverket 
Trafikverket har tidigare yttrat sig i ärendet under samrådet 2015-09-17 (TRV 
2015/73865) och ser positivt på att vissa av synpunkter blivit tillgodosedda. 
Nedan följer ett förtydligande kring de synpunkter som vi inte anser oss blivit 
tillgodosedda kring. 
 
Säkerhetsavstånd väg 
Trafikverket vill förtydliga att byggnadsfritt avstånd för väg E22 gäller 50 meter 
från vägområdets kant. Vägområdet omfattar förutom vägbanorna även 
slänter. Trafikverket kan i detta fall godta att egenskapsgränsen för byggrätter 
är 50 meter från vägbanan och inte vägområdet. 
 
Buller 
Enligt Trafikverkets tolkning av Boverkets riktlinjer för trafikbuller ska samma 
riktvärden som för bostäder tillämpas för hotellverksamhet avseende 
bullernivån inomhus. Då användning hotell har funktionen vila är det särskilt 
angeläget att hänsyn tas till trafikbuller. Ljudnivåerna får ej överstiga 30 dBA 
ekvivalentnivå inomhus. För användning kontor gäller en ekvivalent ljudnivå 
om 40 dBA inomhus, i enlighet med SS 25268. Vid detaljplaneläggning är det 
kommunen som är ansvariga för att försäkra att det som medges i detaljplan 
inte innebär en risk för människors hälsa. Trafikverket anser att kommunen 
bör vidta åtgärder i detaljplan som innebär att riktvärdena för trafikbuller 
efterlevs angående ytor för hotell och kontor. 
 
Järnväg 
De redigerade bestämmelserna för byggrätterna i planområdets nordöstra del 
bedöms inte påverka Trafikverkets radiostråkanläggning MobiSIR. 
 
Kommentar: I samband med bygglov för hotell och kontor bevakas nödvändiga 
åtgärder för att klara riktvärden för trafikbuller. 

http://www.lfv.se/flyghinderanalys
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5. Kalmar Läns Museum 
Kalmar läns museum godkänner förslaget. Kalmar läns museum har granskat 
”Detaljplan för Bilen”, ärendebeteckning  2013-1435, och finner att de 
synpunkter vi framförde under samrådet har beaktats.  
 
Kommentar: Noteras. 
 
6. TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB (Fastighet Bilen:6) 
TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB (TSSNFAB) fått uppgifter om att 
ovanstående detaljplan varit ute på granskning utan att TSSNFAB har fått tagit 
del av detta. Med anledning av att TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB 
(TSSNFAB) är sakägare i ärendet har TSSNFAB följande att erinra. 
 
TSSNFAB innehar telestation och tillhörande kanalisation och kablage på 
fastigheten Bilen 6. Under hösten 2014 skickade TSSNFAB synpunkter till 
kommunen om att; 
”Enligt detaljplanehandlingarna pågår detaljplaneprocess där TSSNFAB:S 
byggnad påverkas på så sätt att byggnaden föreslås flyttas från sin befintliga 
placering. TSSNFAB motsätter sig detta för det fall att annan lösning står att 
finna. 
 
För det fall en flytt av byggnaden ändock måste genomföras förutsätter 
TSSNFAB att utrustningen särskilt beaktas vid planläggningen samt att 
TSSNFAB hålls helt skadelösa, såväl som för flyttkostnader som för avbrott i 
verksamhet och andra kostnader. 
 
TSSNFAB förutsätter att exploatören svarar för samtliga kostnader i samband 
med flytten samt därefter vidtar erforderliga åtgärder för att minimera ev. 
störningar som stationsbyggnaden kan komma att ge upphov till för 
närliggande handel.  
 
För det fall att fastighetsindelningen eller att markområdet på annat sätt ändras 
så att TSSNFAB måste teckna ett nytt arrendeavtal så förutsätts att detta avtal 
ej innebär någon försämring i avtalsvillkor för TSSNFAB. För det fall ett 
eventuellt nytt arrendeavtal leder till förfång för TSSNFAB skall även denna 
avvikelse från tidigare avtal ersättas av exploatören. 
 
TSSNFAB förutsätter att innan eventuella förändringar företas som påverkar 
TSSNFAB:s byggnad och utrustning så har kommunen eller exploatören 
klargjort vem som står kostnaderna samt att dessa säkrats upp via 
avtalsförbindelse.  
 
I övrigt vill TSSNFAB att kommunen fortsättningsvis kontaktar även 
TSSNFAB för samråd i ärendet då TeliaSonera Skanova Access och 
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TSSNFAB är två skilda bolag. Vidare handlingar i den framtida planprocessen 
ska därför även sändas till TSSNFAB.” 
 
Trots att TSSNFAB tydligt har framfört att TeliaSonera Skanova Access och 
TSSNFAB är två skilda bolag har TSSNFAB inte fått ta del av handlingar i den 
framtida planprocessen. 
 
TSSNFAB vill att E-området i plankartan motsvarar det upplåtna 
nyttjanderättsområdet i arrendeavtalet i både storleksyta och koordinater.   
 
Vidare är de uppskattade kostnaderna i planbeskrivningen inte förankrade med 
TSSNFAB och verkar endast omfatta en flytt av kablar och kanalisation. En 
flytt av telestation betingar betydligt högre kostnader. En sådan flytt beräknas 
kosta ca 3 miljoner kronor. 
 
Kommentar: Handlingarna redigeras avseende ekonomiska frågor och områden för 
tekniska anläggningar. Efter granskningstiden har kommunen samlat berörda 
ledningsägare, fastighetsägare och lantmäterimyndigheten för att tillsammans gå 
igenom förslag till justeringar och förtydliganden avseende ledningsrätter, tekniska 
anläggningar samt formulering kring ansvar och ekonomiska frågor. 
 
TSSNFAB:s telestation bibehålls i befintligt läge, vilket regleras med justerat E-
område inom fastigheten Bilen 6. E-områdets storlek och läge överensstämmer med 
gällande nyttjanderättsavtal. 
 
7. Kalmar Brandkår 
Brandkåren påpekade i sitt senaste yttrande att en riskanalys skulle upprättas 
med tanke på farligt gods-transporterna på E 22. 
 
I denna kungörelse hänvisar man till den riskanalys som gjordes i samband 
med framtagandet av detaljplanen för Kalmar arena. I den riskanalysen tog 
man även hänsyn till handelsområdet söder om arenan, dvs det område som 
denna kungörelse handlar om. Därför anser brandkåren att det är OK att hän 
visa till den riskanalysen. 
 
Dock har man ej infört alla åtgärdsförslagen i riskanalysen i denna kungörelse. 
I samband med framtagandet av detaljplanen för arenan kom man fram till att 
vissa av åtgärdsförslagen var för kostsamma, och därför tog man fram 
alternativa förslag till åtgärder som redovisas i ett annat dokument, "PM 
Beslutsunderlag" från 2006-09-13. Detta dokument nämns också på sidan 10 i 
planbeskrivningen i denna kungörelse. Det finns beräkningar som visar att 
även de alternativa åtgärderna ger godtagbara resultat gällande individrisk och 
samhällsrisk. Brandkåren anser att alla förslag till åtgärder i det PM:et ska in 
föras även i denna kungörelse. Tät väggkonstruktion är redan infört som en 
planbestämmelse, men följande åtgärder är ej införda: 
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Avkörningsskydd Vägdiken/brunnar 
I dagsläget finns avkörningsskydd samt vägdiken/brunnar längs hela planom 
rådet gentemot E 22, förutom mellan Modehuset och E 22. Brandkåren anser 
att detta skall åtgärdas även längs den sträckan. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av åtgärder för 
avkörningsskydd samt vägdiken/brunnar utmed området mellan Modehuset och 
E22. 
 
8. Kalmar Energi Elnät AB 
På sidan 19 i samrådsredogörelsen står det i kommunens 
kommentarer till våra synpunkter att: Kapitlet om Ekonomiska 
frågor kompletteras avseende ledningsflytt. Vi förutsätter att det blir 
gjort. 
 
I Planbeskrivningen finns en karta som visar förändringsområden 
/marköverföringar. På den kartan finns ett antal numrerade 
områden. Numreringen av områdena på den kartan hänvisar till 
det som står vid styckena Befintliga ledningsrätter och Nya 
ledningsrätter. Numreringen av områdena överensstämmer inte 
med vad som står vid ledningsrätterna. Uppdatera numreringen av 
områdena. För övrigt har vi inga synpunkter på samrådet. 
 
Kommentar: Handlingarna redigeras avseende ekonomiska frågor och den karta 
som hänvisas till för marköverföringar. Efter granskningstiden har kommunen 
samlat berörda ledningsägare, fastighetsägare och lantmäterimyndigheten för att 
tillsammans gå igenom förslag till justeringar och förtydliganden avseende 
ledningsrätter, tekniska anläggningar samt formulering kring ansvar och 
ekonomiska frågor. 

 
9. Tyck till på www.kalmar.se 
Hansa City är regionens största handelsområde. Det är viktigt med bra 
kommunikationer. Inom handelsområdet arbetar över 1000 personer och 
området har x antal kunder och besökare till Guldfågeln arena. För att öka 
tillgängligheten föreslår jag att en på- och avstigningsplats byggs på 
Stångådalsbanan vid Hansa city. Då skulle arbetsmarknads- och kundregionen 
utökas så att personer bosatta i exempelvis Högsby, Mönsterås m fl kommuner 
kunde pendla till sitt jobb. En hållplats skulle även underlätta för resenärer 
boende i norra Kalmar vid resor till och från Linköping. 
 
Kommentar: En på- och avstigningsplats för Stångådalsbanan inom planområdet 
är inte aktuellt i dagsläget, men förslaget framförs till politiken. 
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Följande har accepterat planförslaget skriftligt 
10. Försvarsmakten 
11. Polisen 
 
 
 
Kalmar som ovan 
 
 
 
Eva-Lena Larsdotter 
Projektledare 
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Sammanfattning 
 
Syfte med detaljplanen 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt utveckling av den mellersta 
delen av kvarteret Bilen. Inom kvarteret har en konvertering redan påbörjats, 
från renodlat kontor, industri- och lagerverksamhet till att även inrymma olika 
handelsfunktioner. Nya byggrätter som möjliggörs inom planområdet ska ba-
lanseras mot parkeringsbehov inom kvarteret som även omfattar avtal med 
Arenan om att samutnyttja parkering. 
 
Det långsiktiga målet är att utveckla ett multikvarter med blandade funktioner i 
stadskanten. Handelsområdet med IKEA i södra delen och Arenan med tillhö-
rande träningsplaner i norra delen binds på sikt ihop till en helhet med mellan-
liggande verksamheter kopplade till idrott, upplevelse, besöksnäring och han-
del.  
 
Detaljplanen syftar också till att anpassa nuvarande planer och fastigheter till 
verkligheten och rådande omständigheter. I vissa fall handlar det om åtgär-
der/projekt som genomförts utan fullt stöd i plan och i andra fall handlar det 
om förändringar som föreslås i nuvarande detaljplaner som inte längre är aktu-
ella, t.ex. flytt av cirkulationsplats vid Trångsundsvägen.  

 
Tidig skiss – väg E22 från norr med Arenan till höger och eventuell ny hög byggnad i fonden. 
Skissen visar att utvecklingen av kvarteret Bilen också handlar om att gestalta en viktig entré-
situation till Kalmar. 
 

 
Plandata 
Planområdet ligger i stadens västra kant mot landskapet. Det avgränsas av 
Trångsundsvägen i väster och E22 med påfartsramper i öster. Gräns mot norr 
utgörs av Trångsundsvägens broanslutning över E22 (som fortsätter i Tyska 
vägen) gräns. Bilbyggarvägen och Ikeas anläggningar utgör gräns i söder. 
Området omfattar ca 23 hektar. 
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Överst, planområdet i sitt sammanhang. Nederst, orienteringskarta över kvarteret Bilen.  
Planområdet markerat i rött. 
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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 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 

 
Till planen hör också: 

• Behovsbedömning 2014 
 
Tidigare underlag som upprättats för intilliggande planer i området (IKEA, 
Hansacity, Arenan): 

• Planprogram, 2006 
• Miljökonsekvensbeskrivning, 2006 
• Geoteknisk utredning, WSP, 2006 
• Industribullerberäkning, 2007, ÅF Ingemansson 
• Riskanalys, Brand & Riskanalys AB, 2006 och 2007 

 
Ytterligare underlag som är relevant för planen: 

• Cykelrapport, OrkIdé, 2014 
 

 
Planförfarande och tidsplan 

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

• Samråd – 3:e  kvartalet 2015 
• Granskning – 1:a kvartalet 2016 
• Godkännande i samhällsbyggnadsnämnden – 2:a kvartalet 2016 
• Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 3:e kvartalet 2016 

 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är satt till 5 år räknat från den dag då planen vinner 
laga kraft. 
 
Medverkande tjänstemän 
Planen har upprättats av Nyréns Arkitektkontor på uppdrag av Samhällsbygg-
nadskontoret i Kalmar kommun. 
 
 

Tidigare ställningstaganden 
 
Överkommunala beslut och dokument  
Riksintressen 
Kalmar Flygplats. Riksintresse med restriktioner på byggnaders höjd. För bygg-
nader över 20 m ska flyghinderanalys normalt göras av LFV (Luftfartsverket). 
Om högre byggnader än 20 m redan finns i närområdet är det dock inte nöd-
vändigt att ta fram en ny flyghinderanalys om inte flygplatsen kräver det. Sam-
råd har skett med Kalmar Öland Airport. Enligt Kalmar Öland Airport är ny 
bebyggelse möjlig på platsen utan att flyghinderanalys görs så länge den inte är 
högre än arenan. I bygglovskedet ska säkerställas att belysning utformas så att 
den inte stör eller blir vilseledande för flygtrafiken. 
 
Väg E22 är av riksintresse för kommunikation. Riksintresset kommer att till-
godoses genom att byggnadsfritt avstånd 50m från vägområde (respektive 30 
m från rampvägar) avses tillämpas. Skyddsåtgärder som redovisas i detaljplanen 
för arenan, bl.a. avkörningsskydd och räddningsväg, är genomförda.  
 
Stångådalsbanan är utpekat som riksintresse för kommunikationer. Trafikver-
ket har ett radiokommunikationssystem för Stångådalsbanan som går i 
nordsydlig riktning över planområdet. Systemet kallas MobiSIR och signalerna 
ligger i princip i formen av ett kors med centrum 35 m över marken. Skydds-
området har formen av en tub med 25 m radie och centrum 35 m över marken. 
Befintlig byggrätt för Arenan kommer inte förändras och byggnaden kan där-
med inte förändras i höjdled. Ny byggrätt längs väg E22 ligger utanför skydds-
området. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN Vatten) 
Miljökvalitetsnormer (MKN) har skapats för att uppnå EU:s mål om god vat-
tenstatus (vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de nor-
mer/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 uppnås 2021 och för kemisk status 
2015.  De direkta påverkade vattenförekomsterna är S n Kalmarsund 
(SE564250-162500) och Västra sjön (SE563825-161810) som i sin tur ansluter 
till Kalmarsund. Planområdet består idag av princip 100% hårdgjord yta och 
med planförslagets införande av gräsremsor och trädplantering kommer den 
hårdgjorda ytan snarare att minska. Vidare kommer dagvattnet att genomgå 
rening i flera dagvattendammar. Föroreningsbelastningen från planområdet till 
berörda vattenförekomster bedöms därmed påverkas endast i liten grad jämfört 
med nuvarande situation, se vidare under Teknisk försörjning, Dagvatten. S n 
Kalmarsund och Västra sjön bedöms ha en måttlig ekologisk status (på grund 
av övergödning och miljögifter) och uppnår god kemisk status (ej kvicksilver). 
2012 anlades nya dammar, Hagbygärdedämmet, som kraftigt förbättrade re-
ningen av dagvatten från ett stort avrinningsområde i Kalmar stad, vilket har 
minskat belastningen av förorenande ämnen till Västra sjön. Därför bedöms 
det inte som någon risk att möjligheterna att uppnå MKN för vatten minskar 
genom planförslaget, dessa infördes 2009 och sedan dess har dagvattensyste-
met förbättrats avsevärt. Det finns förslag om nya MKN som ännu inte är fast-
ställda. För S n Kalmarsund och Västra sjön så är bedömningarna i stort oför-
ändrade men tidsmålet för god ekologisk status är framflyttat till 2027.  
 
Planområdet ingår också i grundvattenförekomsten Kalmarkustens sandstens-
formation (SE628995-153160). Den har klassats med god kemisk status och 
god kvantitativ status. Planens genomförande kommer inte att innebära uttag 
av grundvatten eller förhöjda halter av föroreningar i vattnet. Planen bedöms 
därmed inte påverka grundvattenförekomsten. 
 
Översiktliga plandokument  
Den aktuella översiktsplanen Översiktsplan Unika Kalmar antogs 2013.  De tre 
övergripande strategierna i den nya översiktsplanen är; Mer Kalmarsund, Mer 
Möre, Mer stadsliv. I översiktsplanens del om stadsliv tas det utgångspunkt i 
människan som en förutsättning för att utveckla staden. Kreativitet och dyna-
mik ska prägla stadslivet där människor kan välja gemenskap och inta olika 
roller i staden. 
 
Den sammanfattande delen av översiktsplanen beskriver hur intrycket av en 
stad byggd på öar bör stärkas och att sammanhängande gröna stråk bör etable-
ras och förstärkas. Dokumentet lyfter också vikten av att skapa rumsligt sam-
mansatta och hållbara miljöer med fokus på publika mötesplatser. 
 
Området ligger i gränsen mellan Innerstaden  och det som kallas Västra staden 
som också omfattar Flygplatsen, Flygstaden och Smedby. Arenan och närom-
rådet är markerat som handelsområde. 
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Kommunala program 
 
Program för planområdet 
Övergripande planprogram och miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram 
för kvarteret Bilen, kopplat till tidigare detaljplaner i området. Huvudfrågorna i 
dessa är kopplade till den utveckling som då var aktuell, etablering av nytt han-
delsområde och arena. 
 
Planprogram för Kv Bilen i Kalmar (2006), togs fram i samband med att IKEA 
etablerade sig i området. I programmet redovisades handelsområdet och två 
tänkbara lägen för en ny arena. Det ena motsvarande det läge där arenan sen 
har byggts och det andra låg norr om Trångsundsvägen där träningsplanerna 
finns idag. En miljökonsekvensbeskrivning togs fram i samband med pro-
grammet. Stor påverkan befarades från trafik och buller, dagvatten samt på 
stads- och landskapsbild.  
 
I samband med att arenan blev aktuell att flytta från Fredriksskans togs ett nytt 
planprogram fram för handelsområdets norra delar. I Ny Arena i norra delen av 
kv Bilen i Kalmar, Planprogram och miljökonsekvensbeskrivning från slutet av 2006, 
utreddes de tidigare föreslagna placeringarna av arenan. Dessa vägdes mot en 
ombyggnad av den gamla arenan. I den ingående MKBn har alternativet med 
placering norr om Trångsundsvägen avfärdats på grund av stor påverkan på 
naturmiljö i kombination med svårighet att lösa parkeringssituationen. 
 
I rapport Åtgärder för ökad cykling till traditionellt bilburna handelsområden, framtagen 
i april 2014 av OrkIdé på uppdrag av Kalmar kommun, är Hansa City ett av de 
handelsområden som särskilt studerats. Här ges förslag på åtgärder som skapar 
bättre förutsättningar för cyklister och på så sätt stärker cykelns roll som ett 
självklart och viktigt transportmedel.  
 
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Området lades ut som industriområde i Förslag till ny och ändrad stadsplan för 
industriområde väster om Djurängen från 1973. 
1976 tillkom planen för Trångsundsvägen. 
Området har sedan planlagts i etapper. 
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I P07/05, Detaljplan för del av kvarteret Bilen, från 2006 prövades Ikeas eta-
blering inklusive gator och parkering. Huvudändamålet i detaljplanen är handel. 
I P07/16, Detaljplan för Arena inom norra delen av kv. Bilen, från 2007 prö-
vades byggandet av arenan. Huvudändamålet i detaljplanen är idrott, evene-
mang, konferens samt begränsad yta för handel och hotell. 
I P07/17, Detaljplan för del av kvarteret Bilen, Handelsområdet vid Ikea, från 
2007 prövades handelsområdet söder om gamla Volvofabriken samt bron över 
E22 mot centrum. Huvudändamålet i detaljplanen är handel. 
I:328 Detaljplan för industriområde väster om Djurängen, från 1972, med syfte 
att skapa förutsättningar för ett nytt större industriområde väster om Djur-
ängen. Huvudändamålet i detaljplanen är industri och natur. 
I:347 Förslag till ny och ändrad stadsplan för område vid kv Bilen, från 1976. 
Detaljplanen omfattar Trångsundsvägen i dess sträckning väster och nordväst 
om kv Bilen. Huvudändamålet är gatumark. 
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Miljökonsekvensbeskrivning 
Ett planprogram har tagits fram för hela kvarteret Bilen. För detta planpro-
gram har miljökonsekvensbeskrivning upprättats då planerade verksamheters 
art och omfattning antogs medföra en betydande miljöpåverkan. De miljöfrå-
gor som bedömdes vara relevanta var trafik/buller, dagvattenhantering samt 
stads- och landskapsbildfrågor. 
 
Trafikbullerutredningen från 2006 för eventuella bullerstörningar vid Tyska 
bruket beräknades för ett fullt utbyggt handelscentrum. De trafiksiffor som 
användes vid prognosberäkningen överstiger den uppmätta trafiken från 2014. 
Resultatet av beräkningen visare att de ekvivalenta nivåerna vid Tyska bruket 
ligger i gränsen 50-55 dBA, dvs med 5 dB marginal till gällande riktvärde. 
Kommunen gör därmed bedömningen att beräkningen från 2006 fortfarande 
är aktuell och att det inte behövs någon ny utredning. Maxnivåerna låg i beräk-
ningarna så lågt att de inte redovisades i utredningen. 
 
Vad gäller industribullerutredningen från 2007 (körning med varubilar, lastning 
och lossning samt kylaggregat i varubilarna) anser kommunen att den inte be-
höver förnyas. Det område som undersöktes 2007 är området söder om nuva-
rande DP-område. Nuvarande DP-område ligger längre från Tyska bruket och 
varutransporter sker i ”ljudskugga” av befintliga byggnader. 
 
Brand och riskanalys AB, utförde 2006 Riskanalys för Kalmar arena. Efter samtal 
och diskussioner med projektgruppen för Kalmar arena och kommunen togs 
nya förslag på åtgärder fram, PM - beslutsunderlag. Ursprungligt förslag med 
kostsamma höjdhinder längs väg E22 ersattes av delvis nya åtgärdsförslag;  
avkörningsskydd, vägdiken/brunnar, tät väggkonstruktion mot väg E22, be-
gränsning av person-antal på torg mot väg E22. Enligt ”Blåljusgruppen” be-
hövdes det också en särskild räddningsväg där utryckningsfordon kan ta sig 
fram utan att komma i konflikt med övrig trafik. Räddningsväg och tät vägg-
konstruktion enligt Arena-planen är genomförda I dagsläget finns avkörnings-
skydd och vägdiken/brunnar längs hela sträckan mot väg E22, förutom mellan 
Modehuset och väg E22. Brandkåren anser att detta skall åtgärdas. I aktuell 
detaljplan säkerställs räddningsvägens nuvarande dragning samt införs planbe-
stämmelse om tät väggkonstruktion. 
Brand och riskanalys AB har under 2007 utfört en riskanalys av järnvägen vid 
kvarteret Bilen. Denna utredning behandlar samlat riskerna för hela kvarteret 
Bilen när det gäller farligt gods transporter på Stångådalsbanan. Resultatet av 
riskanalysen visar att risknivån på kvarteret Bilen är låg. Detta beror på att ett 
begränsat antal transporter med farligt gods sker på aktuell järnvägssträcka. 
Dessutom är risken låg för att det ämne som transporteras orsakar en allvarlig 
olycka. 
 
Frågan om dagvatten och påverkan på MKN förtydligas i planförslaget. 
 
Någon ny miljökonsekvensbeskrivning bedöms inte behöva upprättas eftersom 
förutsättningarna inte har förändrats och nu aktuell detaljplan föreslår liknande 
funktioner och åtgärder som tidigare. 
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Förutsättningar  
Topografi och vegetation  
Planområdet är plant och i stort sett hela planområdet är hårdgjort. Stora ytor 
är asfalterade och används idag som parkering eller uppställningsytor. Kring 
gamla Volvofabriken är marken anpassad för transporter med stora ytor asfal-
terade framför lastbryggor. 
Gatorna i området är i någon mindre del trädplanterade. Vissa ytor kring en-
tréer och mellan parkeringar är bevuxna med gräs och träd. 
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Geotekniska och markförhållanden 
En översiktlig geoteknisk utredning har genomförts av WSP, 2006-04-28, i 
samband med detaljplanearbetet för Arenan. Inom norra delen av planområdet 
(troligen även inom den södra delen), består jorden under ytskiktet av 3-6m 
lera på fast friktionsjord. För att erhålla sättningsfria byggnader erfordras nå-
gon form av grundförstärkning, lämpligen pålning. För VA-ledningar som 
läggs i lösa jordlager erfordras grundförstärkning, exempelvis genom förstärkta 
ledningsbäddar.  
 
Kulturmiljö 
I rapporten Kalmar kommuns industriarv, (Kalmar Läns Museum, 2009) besk-
rivs Volvoverkens fabriken. Denna avslutas med följande mening: ”Byggnaderna 
har ett tidstypiskt uttryck och speglar sannolikt i delar arbetsplatsens intressanta historia 
avseende arbetsmiljö och organisation, något som med fördel kan undersökas och beaktas vid 
eventuella förändringar av miljön.”  
 
I aktuell detaljplan införs planbestämmelse som reglerar att Volvofabriken inte 
får förvanskas exteriört samt ha varsam skyltning. Man ska kunna utläsa bygg-
nadens ursprungsändamål. 
 
Befintlig bebyggelse och verksamheter 
Arenan 
Arenan uppfördes under åren 2009 till 2011. Arenan har 12 000 sittplatser, 
fasaden är klädd i genomskinligt polykarbonat vilket ger möjlighet att ändra 
färg på arenan efter de aktiviteter som pågår.  
 

 
Arena från norr. 

 
Volvo Kalmarverkens anläggningar 
Volvoverkens fabrik stod färdig 1974 och byggdes ut kraftigt 1987. Volvo var 
tidigare en av Kalmars största arbetsplatser med ca 1200 anställda. Fabriken 
brukar beskrivas som en av världens modernaste och effektivaste bilfabriker 
från sin tid. Djupgående studier om arbetsrutiner, lokalutformning, logistik etc 
föregick byggnationen 1994 lades fabriken ner och efter hand har andra verk-
samheter etablerat sig i lokalerna. Byggnaden är till stor del uppförd i tre vå-
ningar och uppbyggd av en tydligt läsbar betongstruktur. Byggnadens höjd är 9 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning 2015-08-19, senast rev 2016-05-19 
Redaktionell justering 2016-08-15 
 

13(40) 

 
meter förutom en mindre del i två våningar med höjd 6 meter. Byggnaden be-
står av stora hexagonformade delar sammansatta till en, i ett mycket stort 
bikakemönster. Den har mycket stora fönsterytor med gott om dagsljusinsläpp. 
Arkitekt var Owe Svärd i samarbete med Gerhard Goehle.  
 
Idag inrymmer byggnaden lager och kontor samt viss handel och idrott. De 
hyresgäster som står för den största andelen av förhyrd yta är EKO-Gruppen 
Hässleholm AB, Liljas Personbilar AB och Electra Sweden AB. Tillsammans 
står dessa hyresgäster för 73 procent av den uthyrda ytan. 
 
EKO-Gruppen bedriver handelsverksamhet med inriktning mot att ha ett brett 
sortiment inom områden så som hem och familj. Butikskedjan etablerade sig i 
Kalmar och på Nordfjord under november 2015 där förhyrningen motsvarar 
en yta av drygt 8800 kvadratmeter.  
 
Liljas personbilar AB är en bilaffär som eftersträvar att erbjuda sina kunder en 
helhetslösning vad gäller bilägande och service. Idag hyr Liljas totalt en yta på 
nästan 7000 kvadratmeter där verksamheten består av allt från bilförsäljning till 
biltvätt och service. Utöver denna förhyrning hyr även Liljas 1000 kvadratme-
ter i form av ett arrende för den drivmedelsstation som även ligger inom före-
tagets verksamhet.  
 
Electra Sweden AB är den hyresgäst som hyr störst andel av den uthyrbara 
ytan på Nordfjord, vilket idag motsvarar drygt 21 000 kvadratmeter. Electras 
kärnverksamhet består i utvecklandet av IT-lösningar för varuförsäljning inom 
områden så som telekommunikation och hemelektronik. Utöver detta erbjuder 
Electra även ett utbud av logistiktjänster för tredje parts räkning. 
 

 
Volvoverkens fabrik sedd från norr. 

 
Handelsområdet Hansa City 
Handelsområdet präglas idag av stora handelsbyggnader med vita panelfasader. 
De två norra kvarteren ingår i aktuell detaljplan. Här huserar handelsföretag 
som Elgiganten, Plantagen och Rusta. Byggnaderna är en- och tvåvånings 
byggnader med cirka 4-6 meters höjd.  
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Den norra delen av handelsområdet. I fonden på Bilbyggarevägen skymtas Volvobyggnaden. 
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Planförslaget 
 
Helheten 
Planförslaget syftar till att möjliggöra en fortsatt utveckling av den mellersta 
delen av kvarteret Bilen med konvertering av Volvobyggnaden och nya bygg-
rätter för handel, kontor, centrumfunktioner och idrott. Det långsiktiga målet 
är att utveckla ett multikvarter med blandade funktioner i stadskanten. Han-
delsområdet med IKEA i södra delen och Arenan med tillhörande träningspla-
ner i norra delen binds på sikt ihop till en helhet med mellanliggande verksam-
heter kopplade till idrott, upplevelse, besöksnäring och handel.  
 
I planen införs planbestämmelse som reglerar att Volvofabriken inte får för-
vanskas exteriört samt ha varsam skyltning. Man ska kunna utläsa byggnadens 
ursprungsändamål. 
 
Bebyggelseområden 
Ny bebyggelse ska stärka entrén till kvarteret och Arenan i norr. Byggnaderna 
grupperas kring entrévägen och torget i norr. Med de inramande byggnaderna 
skapas förutsättningar att etablera ett arenatorg söder och väster om Arenan 
vilket i sin tur bidrar till att stärka Arenan och kvarterets identitet. 
 
Byggnadernas fasader mot gator och torg bör gestaltas med ett sammanhållet 
och formmässigt intressant uttryck. Byggnadernas framsidor med entréer ska 
vändas mot gator och torg medan inlastningszoner ska placeras så att de inte 
dominerar upplevelsen av gaturum och platsbildningar. För den föreslagna 
bebyggelsen i norr och längs med Trångsundsvägen medges högsta totalhöjd 
14 meter. Längs väg E22 medges en byggnadsvolym med en lågdel (högsta 
totalhöjd +15 meter över nollplan) och med en uppstickande högdel (högsta 
totalhöjd +27meter över nollplan). För arenan anges att högsta tillåtna total-
höjd är 25 meter (exklusive belysningsmaster och yttre bärande konstruktion) 
samt att enstaka byggnad får uppföras till en högsta totalhöjd av 35 meter. 
Samråd ska ske med Försvarsmakten och Luftfartsverket om byggnaders höjd 
överstiger 20 meter. Denna bestämmelse är densamma som i den underlig-
gande detaljplanen vars genomförandetid gäller till 2017.  
 
Den föreslagna byggnaden mot väg E22 ligger i ett särskilt exponerat läge. Här 
ställs särskilda krav på en hög ambitionsnivå vad gäller gestaltningen. En för-
djupad studie av byggnadsvolymer och fasader ska göras inför bygglovspröv-
ningen där utformningen preciseras i samråd med kommunens arkitekter.  
 
Exploateringsgraden inom området är kopplad till parkeringsnormen och re-
gleras genom planbestämmelsen e1. Man kan med andra ord inte bygga mer än 
att parkeringen kan lösas. Parkeringsbehovet beskrivs vidare under rubriken 
Parkering.  
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Den redovisade bebyggelsen i planförslaget förutsätter att någon form av ef-
fektiv parkeringslösning tillskapas inom området. I första hand föreslås att de-
lar av Volvobyggnadens tak används för parkering, men även någon form par-
keringshus behöver etableras om byggrätterna utnyttjas fullt ut. 
 
 
 

 
Vy från norr. Ny bebyggelse ska stärka entrén till kvarteret och Arenan i norr. Byggnaderna 
grupperas kring entrévägen och torget i norr. Byggnaden mot väg E22 kan tillsammans med 
Arenan markera entrén till Kalmar från norr.  

 

 
Vy från söder. Volvobyggnadens tak kan användas till parkering som nås via invändig ramp i 
den södra delen av byggnaden.  
 

 
  



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning 2015-08-19, senast rev 2016-05-19 
Redaktionell justering 2016-08-15 
 

17(40) 

 
Markanvändning 
Markanvändningen i den norra delen är fortsatt idrott med möjlighet till cent-
rumfunktioner som restaurang och konferens. Inom byggrätterna mot väg E22 
medges handel, kontor, idrott, restaurang, konferens och hotell. Inom byggrät-
ten norr om Volvobyggnaden medges handel, kontor och idrott. Inom övriga 
byggrätter medges handel, kontor och parkering. Volvobyggnaden föreslås få 
en flexibel användning, här medges handel, kontor, idrott, småskalig industri 
och parkering.  
Det finns en politisk vilja att skydda detaljhandeln i Kalmar stadskärna. Nya 
handelsetableringar inom planområdet är därför begränsade till att endast om-
fatta skrymmande varor och livsmedel. Skrymmande varor är sådana varor där 
lättillgängliga transporter med bil och släp är en fördel. Detaljhandel och galle-
rior medges inte. Den befintliga handel som pågår inom planområdet bedöms 
vara förenlig med de nya planbestämmelserna. 
Vissa av de pågående verksamheterna har krav som hänsyn måste tas till, ex-
empelvis säkerhetskrav. Sådana frågor bevakas i bygglovskedet.  
 
Gator och trafik  
Gatunät  
Bebyggelsen inom kvarteret försörjs via lokalgata i norr och sedan vidare via 
väg på kvartersmark runt Volvobyggnaden samt söderifrån via väg på kvar-
tersmark i förlängningen av Bilbyggarvägen. En ny minirondell föreslås för att 
förbättra trafiklogistiken och minska köbildning inom handelsområdet, i kvar-
teren söder om Volvobyggnaden.   
 
Gång- och cykelvägar  
Ett av målen med detaljplanen är att skapa bättre förutsättningar för cyklister 
att ta sig fram genom kvarteret. Här finns redan idag viktiga målpunkter som  
t ex Arenan och nya kan skapas med framtida användning med inriktning mot 
handel och upplevelser. Befintlig cykelväg längs väg E22 kompletteras med 
separat gång- och cykelväg längs gatan genom kvarteret. På så sätt kopplas gc-
nätet ihop med handelsområdet och rampen till gång- och cykelbron över E22.  
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Kartutsnitt - redovisning av grönremsa med trädplantering längs gång- och cykelvägen genom 
kvarteret  

 
Bekvämligheten för cyklister bör prioriteras med bl.a. gott om platser för par-
kering i anslutning till verksamheternas entréer. Parkeringsnorm för cyklar är 
kopplat till byggnadens funktion, 20-40 platser per 100 besökare till nöjes- och 
sportanläggningar och mellan 10-30 platser per 1000 kvm byggnadsyta för kon-
tor, handel och restaurang. Idag finns ca 500 platser vid Arenan vilket bedöms 
vara tillräckligt utifrån de matcher och arrangemang som genomförts under 
åren som gått sedan arenan etablerades här. 
 
I rapport Åtgärder för ökad cykling till traditionellt bilburna handelsområden, framtagen 
i april 2014 av OrkIdé på uppdrag av Kalmar kommun, är Hansa City ett av de 
handelsområden som särskilt studerats. Här ges förslag på åtgärder som skapar 
bättre förutsättningar för cyklister och på så sätt stärker cykelns roll som ett 
självklart och viktigt transportmedel. Lättillgänglig cykelparkering och fart-
dämpning med passager över Bilbyggarvägen är exempel på åtgärder som besk-
rivs.  



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning 2015-08-19, senast rev 2016-05-19 
Redaktionell justering 2016-08-15 
 

19(40) 

 

 
Principkarta gatunät  

 
Kollektivtrafik  
Området kollektivtrafikförsörjs idag med täta bussförbindelser med koppling 
till stora bostadsområden och centrala Kalmar. Med nya gång- och cykelvägar 
skapas gena och trygga kopplingar till hållplatserna från kvarteret.  
 
Parkering 
Nya byggrätter som möjliggörs inom planområdet ska balanseras mot parke-
ringsbehov inom kvarteret som även omfattar rättighet för arenafastigheten 
om att samutnyttja parkering.  
 
Inom varje kvarter i planområdet medges flera funktoner vilka har olika parke-
ringsbehov. Parkeringsbehovet för de olika verksamheterna som föreslås är 
enligt gällande parkeringsnorm: kontor ca 25 p-pl/1000 m2, hotell ca 15-25 p-
pl/1000 m2, handel ca 35 p-pl/1000m2, restaurang 40-60 p-pl /1000 m2 och 
nöjes- och sportanläggningar ca 20-50 p-pl per 100 besökare. För att skapa en 
bra helhetssyn vid kommande bygglovshantering av nya etableringar bedöms 
det lämpligt att parkeringsbehovet för handel blir normgivande inom planom-
rådet. Parkeringsnormen för kvarteren inom planområdet blir därmed minst 35 
p-platser/1000 m2 byggnadsyta (samma som inom handelsområdet). 
Parkeringsbehovet för arenan är i tidigare detaljplan fastlagt till 2800 p-platser 
(styrkt av aktuell parkeringsräkning 2014). Parkering sker inom Gasten, 800-
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1000 p-pl (utbyggnad av planlagd parkering) samt genom samutnyttjande av 
parkering inom Handelsområdet, 1000 p-pl (25 respektive 35%), och genom 
samutnyttjande av parkering kring Arenan och Volvo, 1000 p-pl (80 %). 
För att klara Arenans parkeringsbehov vid arrangemang måste det med andra 
ord finnas totalt ca 1250 p-platser inom kvarteren mellan Handelsområdet och 
träningsplanerna (samutnyttjande till 80% ger 1000 tillgängliga p-platser). 
 

 
 
Principkarta parkering  

 
Illustrationsplanen redovisar sammanlagt ca 900 p-platser på marken inom 
fastigheterna Bilen 6 och 12, markerat med grön färg på principkartan ovan. 
Utöver det redovisas ca 500 p-platser på tak. Parkering på Totalt bedöms där-
med ca 1400 p-platser kunna tillskapas mellan Handelsområdet och tränings-
planerna. Med detta kan Arenans parkeringsbehov tillgodoses.  
 
Parkering på tak kan bara genomföras under förutsättning att vistelse på tak 
inte är i konflikt med säkerhetskrav kopplade till underliggande verksamhet, 
detta hanteras i bygglovsskedet. Parkering fungerar t.ex. inte ovanför nuva-
rande lager till Electra varför denna del inte är medtagen i principkartan. 
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För att utnyttja de föreslagna byggrätterna fullt ut behövs dock kompletterande 
yteffektiva parkeringslösningar, dvs någon form av parkeringshus, förslagsvis 
inom byggrätterna längs Trångsundsvägen. Ett annat alternativ som diskuterats 
är att använda del av Volvobyggnaden för parkering. Dessa alternativ kan utre-
das vidare längre fram. 
 
I framtiden kan eventuellt ytterligare ca 100 p-platser tillskapas på mark som 
idag är inlastningszoner till Volvobyggnaden, se illustration nedan. 

 

 
Illustrationer med parkering som delas in i gröna planteringsytor i form av dungar. Vänstra 
bilden visar disponering av parkeringen där de befintliga inlastningszoner finns kvar, den högra 
bilden visar framtida situation där inlastningszonerna ersatts med kompletterande  
p-platser (totalt ca 100 fler p-platser)  
 
 
Utformning parkering 
Som stöd till gestaltningen har en strategi för plantering på parkeringarna tagits 
fram. Gröna volymer i form av rektangulära planteringsytor delar in de stora 
asfaltytorna med markparkering. För att tidigt etablera en grön känsla föreslås i 
ett första skede snabbväxande pionjärträd, buskar och markvegetation med 
stamträd i mitten. Längre fram kan buskvegetation ersättas av storvuxna träd 
med marktäckande vegetation, se bild nästa sida. Planteringszonerna ska uppta 
minst 5% respektive minst 10%  av parkeringsytan inom varje fastighet. Det 
lägre talet, minst 5%, gäller för kvarteren i väster vilka kompenseras med träd-
planterad cykelväg. Eventuellt kan planteringszoner på parkeringarna komplet-
teras med gröna tak/sedumtak för att uppnå grönytefaktorn.  
 
Inom området kommer det finnas ett antal viktiga entréplatser som bör gestal-
tas på ett inbjudande sätt. Torget kring Arenan är den mest betydelsefulla plat-
sen, men även entréplatserna väster och söder om volvobyggnaden är viktiga 
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att gestalta. För att få en sammanhållande karaktär i kvarteret föreslås att 
samma tema för vegetationen etableras på arenatorget och övriga entréplatser. 
 
 

 
Principbild plantering på parkering. För att snabbt etablera gröna volymer föreslås snabbväx-
ande och tåliga pionjärträd/buskar/markvegetation med stamträd i mitten. Längre fram kan 
buskvegetation ersättas av storvuxna träd med marktäckande vegetation. 
 

 
Inspirationsbilder plantering.    

 
Parkering på tak 
Delar av Volvobyggnadens tak kommer att behöva användas för parkering. En 
invändig ramp föreslås i den sydvästra hörnan av byggnaden, från denna tar 
man sig vidare upp på det översta takplanet via en utvändig ramp på det nedre 
taket.  
 

 
Inspirationsbilder, parkering och rekreation/plantering på tak.  
 
 
 

Skede 1 Skede 2 
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Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 
Befintlig huvudvattenledning går tvärs genom planområdets norra del. Den är 
placerad inom föreslagen allmän platsmark, lokalgata och gång-och cykelväg, 
norr om Volvobyggnaden. I den västra delen föreslås en omdragning av led-
ningen från kvartersmark till allmänplatsmark, gata.  
 
Det finns även dag-, spill- och vattenledningar längs norra fasaden av Volvo-
byggnaden vilka säkras med u-område. I den östra delen föreslås en viss om-
dragning av ledningarna för att möjliggöra byggrätt nordost om Volvobyggna-
den. Se även Konsekvenser för rättighetshavare i planområdet, under Genomförande.  
 
Dagvatten 
Framtagen strategi för plantering i gaturum och på parkering skapar förutsätt-
ningar för viss fördröjning och rening av dagvatten. Förprojektering av gång-
och cykelväg med tillhörande trädplantering har genomförts inför granskning-
en.  
 
Dagvattenavrinningen från planområdet är komplex och påverkar flera vatten-
förekomster. Området norr om lokalgatan, dvs. fastigheterna Bilen 13 (Arenan) 
och Bilen 12 (arenaparkering) avvattnas norrut med ledningar till Arena-
dammen. I Arenadammen fördröjs och renas dagvattnet innan det leds vidare 
till Golfdammarna. Efter ytterligare fördröjning och rening i Golfdammarna 
avleds dagvattnet till Kläckebergaviken, en del av vattenförekomsten S n Kal-
marsund. Golfdammarna har under våren 2015 rensats på bottensediment som 
ett led i att säkerställa en bibehållen reningsfunktion. 
 
Den nordvästra delen av fastigheten Bilen 6 och den sydvästra delen av Bilen 
12 (Arenarondellen och lokalgatan) avvattnas västerut till dagvattendammen 
Tyska Bruket där dagvattnet fördröjs och renas. Dagvattnet leds sedan vidare 
via en pumpstation till Ikeadammarna där främst fördröjning sker. Även dag-
vattnet från Bilen 10 och Bilen 11 samt resterade dagvattenavrinning från Bilen 
6 avleds till Ikeadammarna. Från Ikeadammarna avleds dagvattnet i Hagbygär-
dediket vidare till Hagbygärdedämmet. Hagbygärdedämmets utlopp ansluter till 
Törnebybäcken som efter en kortare sträcka (ca 400 meter) mynnar i Västra 
sjön. I Hagbygärdedämmet sker därmed dagvattenrening för den största delen 
av planområdet. 
 
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 vidare 
till en växtyta som är ca 1700 m2. Vattendjupet i växtytan är 0,5 meter och de 
viktigaste reningsprocesserna är växtupptag av näringsämnen och sedimentat-
ion. Viss filtrering sker också i växtytan. Växtytan kommunicerar via en ledning 
med en efterföljande damm. Här sker ytterligare sedimentation av partiklar. Via 
ett överfall leds vattnet till ett dike med en botten av krossad kalksten. Kalk-
stenen har till syfte att adsorbera den lösta fosfor som finns kvar vattnet. Kalk-
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diket 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 
uppvisar liknande resultat. Avskiljningen av metaller och fosfor är i hög grad 
relaterad till avskiljningen av suspenderat material. En hög procentuell avskilj-
ning av suspenderat material medför därför i allmänhet även en hög procentu-
ell 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. I skötselpla-
nen anges hur ofta anläggningen ska inspekteras och vad som ingår i en till-
synsinspektion. Dessutom ska den beskriva vilka skötselåtgärder som är åter-
kommande och vilka åtgärder som görs vid särskilda behov. 
 
Planområdet består idag av princip 100% hårdgjord yta och med planförslagets 
införande av gräsremsor och trädplantering kommer den hårdgjorda ytan sna-
rare att minska. Vidare kommer dagvattnet att genomgå rening i flera dagvat-
tendammar. Föroreningsbelastningen från planområdet till berörda vattenföre-
komster bedöms därmed påverkas marginellt jämfört med nuvarande situation. 
 
Värmesystem 
Uppvärmning sker via fjärrvärme. Viss omdragning av befintlig fjärrvärmekul-
vert erfordras för att möjliggöra byggrätter inom kvarteret väster om Volvo. Se 
även Konskevenser för rättighetshavare i planområdet, under Genomförande.  
 
El- och tele 
E-område för befintlig transformatorstation vid väg E22 läggs in i den nord-
östra delen. E-område för befintlig nätstation och en eventuell ny nätstation 
läggs in i kvarteret väster om Volvobyggnaden. 
 
Viss omdragning av fiberkablar och högspänningskablar erfordras för att möj-
liggöra byggrätter norr och väster om Volvobygganden. Se även Konsekvenser för 
rättighetshavare i planområdet, under Genomförande.  
  
Avfallshantering 
Det är sedvanlig avfallshantering inom området, KSSR ansvarar för renhåll-
ningen. 
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Störningar och risker 
En riskanalys togs fram i samband med planprogrammet 2006, se Miljökonse-
kvensbeskrivning ovan. De riskreducerande åtgärder som infördes i den under-
liggande detaljplanen är införda även i denna detaljplan. Räddningsväg säker-
ställs längs väg E22 och till arenan, åtgärder för avkörningsskydd samt vägdi-
ken/brunnar gentemot E22 säkerställs, utmed området mellan Modehuset och 
E22. Byggnaden närmast E22 är försedd med planbestämmelse om att tät 
väggkonstruktion mot farligt godsled ska finnas. 
 
Riktvärden avseende bullernivån inomhus för hotell och/eller kontor längs väg 
E22 ska särskilt beaktas i bygglovsskedet.  
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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. Even-
tuellt önskemål om underhåll och skötsel på annat sätt kan regleras i avtal med 
berörda fastighetsägare.  
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Allmänt 
 
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet. För-
ändringarna framgår av tabell och karta nedan. Arealuppgifter för respektive 
område kan avläsas i särskild tabell.  
 
Fastighetsregleringarna genomförs i första hand med överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan fastighetsägarna som grund. Detsamma gäller inrät-
tande av gemensamhetsanläggningar. Ansökan om lantmäteriförrättning görs 
hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. 
 
Kommunen bedömer inte att några fastighetsindelningsbestämmelser behövs 
för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan fastighets-
indelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan. 
 
Fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheterna i planområdet 
 

Fastighet Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Bilen 6 Från Bilen 6 överförs område 28 till Bilen 10, område 27 

till Bilen 11 och område 23 till Hagbygärde 2:4.  
 
Till Bilen 6 överförs område 30 från Bilen 11, område 13, 
32, 33, 35 och 36 från Bilen 12, område 31 från Djur-
ängen 2:4 och område 12 från Hagbygärde 2:4. 
 
Område 15, 29, 34 och 37 blir kvar på Bilen 6. 
 
Område 33 och 34 samt 36 och 37 kan sedan avstyckas 
från Bilen 6 till två nya fastigheter. Även område 12, 13, 
14, 15, 19 och 20 kan avstyckas till en eller flera fastighet-
er. 
 
Bilen 6 berörs även av ändringar/nya rättigheter och ge-
mensamhetsanläggningar, se nedan i tabellen under rubri-
kerna: Bilen ga:3, Bilen ga:4, Nya gemensamhetsanlägg-
ningar, Befintliga servitut, Nya servitut, Befintliga led-
ningsrätter, Nya ledningsrätter, Avtalsservitut mm. 
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Bilen 10 Från Bilen 10 överförs område 18 och 22 till Hagbygärde 

2:4. 
 
Till Bilen 10 överförs område 28 från Bilen 6. 
Från Bilen 10 kan även område 26 och 28 överföras till 
Bilen 11. Om det inte görs, behöver servitut för interna 
ledningar bildas för Bilen 10, se nedan. 
 
Till Bilen 10 överförs område 17 från Bilen 11. 
 
Område 16 blir kvar på Bilen 10. 
 
Bilen 10 berörs även av ändringar/nya rättigheter och 
gemensamhetsanläggningar, se nedan i tabellen under 
rubrikerna: Nya gemensamhetsanläggningar, Befintliga 
servitut, Nya servitut, Befintliga ledningsrätter, Nya led-
ningsrätter, Avtalsservitut mm. 
 

Bilen 11 Från Bilen 11 överförs område 30 till Bilen 6. Område 17 
till Bilen 10 och område 21 och 24 till Hagbygärde 2:4. 
 
Till Bilen 11 överförs område 27 från Bilen 6 och område 
38 från Djurängen 2:4.  
 
Ev. överförs även område 26 och 28 från Bilen 10 till 
Bilen 11. Alternativt kan dessa områden fortsätta att till-
höra Bilen 10. 
 
Område 25 blir kvar på Bilen 11. 
 
Bilen 11 berörs även av ändringar/nya rättigheter och 
gemensamhetsanläggningar, se nedan i tabellen under 
rubrikerna: Nya gemensamhetsanläggningar, Befintliga 
servitut, Nya servitut, Befintliga ledningsrätter, Nya led-
ningsrätter. 
 

Bilen 12 Från Bilen 12 överförs område 13, 32, 33, 35 och 36 till 
Bilen 6, område 39 till Bilen 13 och område 3, 7 och 11 
till Hagbygärde 2:4. 
 
Till Bilen 12 överförs område 8 från Djurängen 2:4. 
 
Område 9 blir kvar på Bilen 12 och kan avstyckas till en 
egen fastighet. Område 1 och 10 blir kvar på Bilen 12 eller 
överförs till en ny samfällighet för Bilen 12 och 13.  
 
Bilen 12 berörs även av ändringar/nya rättigheter och 
gemensamhetsanläggningar, se nedan i tabellen under 
rubrikerna: Bilen ga:4, Bilen ga:5, Nya gemensamhetsan-
läggningar, Befintliga servitut, Nya servitut, Befintliga 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning 2015-08-19, senast rev 2016-05-19 
Redaktionell justering 2016-08-15 
 

28(40) 

 
ledningsrätter. 
 

Bilen 13 Till Bilen 13 överförs område 39 från Bilen 12, område 2 
från Hagbygärde 2:4 och område 4 och 6 från Djurängen 
2:4 samt område 5 från Gasten 1. 
 
Område 1 och 10 blir kvar på Bilen 12 eller överförs till 
en ny samfällighet för Bilen 12 och 13.  
 
Bilen 13 berörs även av ändringar/nya rättigheter och 
gemensamhetsanläggningar, se nedan i tabellen under 
rubrikerna: Bilen ga:4, Bilen ga:5, Nya gemensamhetsan-
läggningar, Befintliga servitut, Nya servitut. Inte minst 
berör dessa frågor fastighetens rätt till parkering vid eve-
nemang. 
 

Djurängen 2:4 Från Djurängen 2:4 överförs område 31 till Bilen 6, om-
råde 38 till Bilen 11 och område 4 och 6 till Bilen 13. Om-
råde 8 överförs till Bilen 12. 
 
Djurängen 2:4 berörs även av ändringar/nya rättigheter, 
se nedan i tabellen under rubrikerna: Befintliga lednings-
rätter, Avtalsservitut mm. 
 

Gasten 1 Från Gasten 1 överförs område 5 till Bilen 13. 
 

Hagbygärde 2:4 Från Hagbygärde 2:4 överförs område 12 till Bilen 6 och 
område 2 till Bilen 13. 
 
Till Hagbygärde 2:4 överförs område 3, 7 och 11 från 
Bilen 12, område 18 och 22 från Bilen 10, område 21 och 
24 från Bilen 11, område 23 från Bilen 6 och område 40 
från Kvarnholmen 3:15. 
 
Hagbygärde 2:4 berörs även av ändringar/nya rättigheter 
och gemensamhetsanläggningar, se nedan i tabellen under 
rubrikerna: Bilen ga:3, Befintliga servitut, Nya servitut, 
Befintliga ledningsrätter. 
 

Kvarnholmen  
3:15 

Från Kvarnholmen 3:15 överförs område 40 till Hag-
bygärde 2:4. 

Gemensamhets- 
anläggning  
Bilen ga:3 

Bilen ga:3, sprinkleranläggning, kan behöva omprövas och 
flyttas från mark inom område 15 och 37 för att möjlig-
göra nybyggnation. Delar av ledningen berör allmän-
platsmark. (Berör Bilen 6 och Hagbygärde 2:4) 
 

Gemensamhets- 
anläggning 

Bilen ga:4, gemensamhetsanläggning för väg, kan upphä-
vas eftersom vägen istället blir allmän plats med kommu-
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Bilen ga:4 nalt huvudmannaskap. Deltagande fastigheter är Bilen 6, 

12 och 13. 
Gemensamhets- 
anläggning  
Bilen ga:5 

Bilen ga:5, gemensamhetsanläggning för vägar, parkering, 
torg mm, ska omprövas eftersom planen medför att om-
rådet som kan användas för gemensamhetsanläggningen 
ändras. Gemensamhetsanläggningen ska omfatta område 
1 samt den del av område 8 och 9 som ska utgöra väg och 
markparkering. Deltagande fastigheter är Bilen 12 och 13. 
För parkering som ingår i gemensamhetsanläggningen ska 
antalet parkeringsplatser ändras till totalt ca 200 för att 
antalet tillgängliga p-platser för arenan totalt sett ska vara 
lika många som tidigare förutsatts. 
 

Nya  
gemensamhets- 
anläggningar 
 

För väg på kvartersmark inom hela Bilen 6 behöver ge-
mensamhetsanläggning bildas. Bilen 6 och fastigheter som 
ev. avstyckas från denna behöver delta i gemensamhetsan-
läggningen. Behov att delta i denna gemensamhetsanlägg-
ning finns även för nuvarande Bilen 10 och 11, ifall dessa 
fastigheter ska behålla möjligheten till inlastning på norra 
sidan av byggnaderna. Även Bilen 12 och 13 behöver vara 
med i gemensamhetsanläggningen för att få tillfart till sina 
gemensamma parkeringsytor. 
 
Gemensamhetsanläggning för dagvattenanläggning behö-
ver bildas för fastigheterna som kommer att omfatta mar-
ken som ingår i nuvarande Bilen 6, eftersom nuvarande 
anslutningspunkt för dagvatten och internt enskilt led-
ningsnät för dagvatten sannolikt kommer att behållas. 
 
Som alternativ till befintlig lösning med servitut för parke-
ringar vid evenemang för Bilen 13 som beskrivs nedan, 
kan gemensamhetsanläggningar bildas för parkeringsplat-
serna. Då regleras även deltagande i  kostnaderna för par-
keringarna. 
 

Befintliga  
servitut 

0880K-09/59.6, gc-väg, ska upphävas. GC-väg blir istället 
allmänplatsmark. (Berör Bilen 6 och Djurängen 2:4) 
 
0880K-09/59.7, gc-väg, ska upphävas. GC väg blir istället 
allmänplatsmark. (Berör Bilen 12 och Djurängen 2:4). 
 
0880K-09/59.8, räddningsväg, ska upphävas. Räddnings-
väg blir istället allmänplatsmark. (Berör Bilen 6 och Djur-
ängen 2:4) 
 
0880K-09/35.3 och 0880K-09/35.4, tillfälliga servitut för 
väg och parkering, ska upphävas när område 27 för per-
manent parkering tillförts Bilen 11 från Bilen 6. (Berör 
Bilen 6 och 11) 
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0880K-09/59.1, parkering för Arenan, ska ändras så att 
parkeringsplatserna får delvis nytt läge inom ytor på Bilen 
6 (område 15, 29, 31, 35 och 36) och som blir kvarters-
mark i detaljplanen. Ändringen måste göras för att nya 
byggrätter i detaljplanen ska kunna utnyttjas. Delar av 
parkeringen ska enligt detaljplanen ske på tak till befintlig 
byggnad på Bilen 6, vilket innebär att servitutsområdet 
delvis ska flyttas hit, och även omfatta uppfartsramp. En 
särskild skiss över antalet möjliga parkeringsplatser finns, 
se sid. 20 i planbeskrivningen. För servitutet upplåtna ytor 
ändras och antalet parkeringsplatser ändras till totalt ca 
529 platser på mark och ca 126 platser på tak för att anta-
let tillgängliga p-platser för arenan vid evenemang totalt 
sett ska vara lika många som tidigare förutsatts. Alternativt 
kan antalet takplatser ökas och antalet övriga platser på berörda 
fastigheter minskas. Ändringarna måste dock ske i ett samman-
hang för att rätten till parkering för Bilen 13 fortfarande ska mot-
svara arenans bedömda parkeringsbehov. För att ändringarna 
ska kunna genomföras utan att fastighetsindelningsbe-
stämmelser införs i planen, behöver överenskommelse om 
ändrade servitut träffas innan planen antas.  (Berör Bilen 6 
och 13) 
 
0880K-09/59.2-3, parkering för Arenan, behöver justeras 
bl. a. vid Modehusets entré och vid område för väg på 
kvartersmark. För servituten upplåtna ytor ändras delvis 
och antalet parkeringsplatser ändras till totalt ca 206 plat-
ser på mark på Bilen 11 för att antalet tillgängliga p-platser 
för arenan vid evenemang totalt sett ska vara lika många 
som tidigare förutsatts. Ändringen måste göras för att nya 
byggrätter inom andra delar av detaljplanen ska kunna 
utnyttjas. En särskild skiss över antalet möjliga parke-
ringsplatser finns, se sid. 20 i planbeskrivningen. På Bilen 
10 behöver antalet inte ändras. För att ändringen ska 
kunna genomföras utan att fastighetsindelnings-
bestämmelser införs i planen, behöver överenskommelse 
om ändrade servitut träffas innan planen antas. (Berör 
Bilen 10, 11 och 13)  
 
0880K-09/35.1-2 är ömsesidiga vägservitut.  0880K-
09/35.1 ska justeras så att det omfattar mark som i planen 
är avsett för väg på kvartersmark samt infart fram till Bi-
len 11. Även 0880K-09/35.2 behöver justeras med hän-
syn till planens redovisning av väg på kvartersmark. (Be-
rör Bilen 10 och 11) 
 
0880K-07/117.1, väg, ska ändras så att det omfattar mark 
för väg på kvartersmark. Eventuellt ska vägen istället in-
rättas som gemensamhetsanläggning, vilket är mer ända-
målsenligt. (Berör Bilen 6 och 10). 
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0880K-07/117.2, gångväg, ska ändras så att det omfattar 
x-område i delvis nytt läge enligt detaljplanen på Bilen 10 
och 11. (Berör Bilen 10 och 11 samt Hagbygärde 2:4) 
 
0880K-09/129.2, VA-ledningar från anslutningspunkt till 
Bilen 13, behöver inte ändras, om det inte ska bli led-
ningsrätt istället.(Berör Bilen 12 och 13) 
 
0880K-12567.2, väg, industrispår för Bilen 6 på Hag-
bygärde 2:4 kan upphävas eftersom det inte längre be-
hövs. Dessutom finns ett motsvarande, ej inskrivet avtals-
servitut som också kan upphävas. (Berör Bilen 6 och 
Hagbygärde 2:4) 
 

Nya servitut 
 

Servitut för räddningsväg på z-område ska bildas på Bilen 
6 och 11 (inom område 31 och 38) till förmån för kom-
munens allmänplatsmarks-fastighet Hagbygärde 2:4. (Be-
rör Bilen 6 och 11 samt Hagbygärde 2:4) 
 
Servitut för räddningsväg ska ev. bildas på Bilen 12 inom 
område 9. Alternativt ska kommunens fastighet ingå i 
gemensamhetsanläggning för väg, om det inte är tillräck-
ligt att vägen inrättas som gemensamhetsanläggning för 
Bilen 12 och 13. Vilket alternativ som ska användas får 
utredas närmare i lantmäteriförrättningen. (Berör Bilen 12, 
13 och Hagbygärde 2:4). 
 
Nya servitut behöver bildas till förmån för Bilen 13 för 
tillgång till parkering vid evenemang dels i garage i ny 
byggnad på Bilen 12 och dels på mark på Bilen 12. Alter-
nativt kan en gemensamhetsanläggning för parkeringen 
bildas. Servituten ska ersätta rätt till parkering som för-
svinner, och behövs för att nya byggrätter i detaljplanen 
ska kunna utnyttjas. Delar av parkeringen kan enligt de-
taljplanen ske i ny byggnad, och servitutet ska även om-
fatta infart. En särskild skiss över antalet möjliga parke-
ringsplatser finns, se sid. 20 i planbeskrivningen. Upplåtna 
ytor för befintliga servitut ändras. Antalet parkeringsplat-
ser som behöver upplåtas är ca 88 platser i garage (av to-
talt planerade ca 110) och 24 platser på mark för att anta-
let tillgängliga p-platser för arenan vid evenemang totalt 
sett ska vara lika många som tidigare förutsatts. För att 
servituten ska kunna bildas utan att fastighetsindelnings-
bestämmelser införs i planen, behöver överenskommelse 
om servitut träffas innan planen antas. (Berör Bilen 12 
och 13). 
 
Servitut för interna ledningar för Bilen 10 ska bildas över 
gc-väg (område 22), ifall område 26 fortfarande ska höra 
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till Bilen 10. (Berör Bilen 10 och Hagbygärde 2:4). 
 
Servitut behöver också bildas för andra interna ledningar 
för bl. a Bilen 6 och som korsar allmän platsmark (gc-väg, 
område 23) och ev. även för Bilen 12 (gc-väg, område 
11). Det får vid förrättningen prövas vilka servitut som är 
möjliga att bilda för detta ändamål. 
 

Befintliga  
ledningsrätter 

0880K-07/117.3 (tele, Telia Sonera AB), behöver inte 
ändras. Ledningsrätten kommer att belasta även Hag-
bygärde 2:4. (Berör Bilen 10 och 11 samt Hagbygärde 2:4) 
 
0880K-07/117.4 (svagström optokabel, Kalmar Energi 
Elnät AB)  ska flyttas till nytt läge och kompletteras med 
ledningsrätt för starkström i samma nya läge, eftersom 
ledningarna är anlagda i ett läge som inte stämmer med 
ledningsrätten. Ledningsrätten bör också utökas när om-
råde 38 överförs från Djurängen 2:4. Ledningsrätten 
kommer att belasta även Bilen 11 och Hagbygärde 2:4.  
(Berör Bilen 6, 10 och 11 samt Hagbygärde 2:4) 
 
0880K-09/38.1 (fjärrvärme, Kalmar Energi Värme AB, 
behöver inte ändras. Belastar inte Bilen 6 efter marköver-
föringar, istället Hagbygärde 2:4. (Berör Bilen 6 och 10 
samt Hagbygärde 2:4). 
 
0880K-09/59.9 (VA, Kalmar kommun), ska ändras delvis 
när ledningar flyttas ut i vägmark från område 13. Den 
behöver också utvidgas något i öster inom område 31 
som nu blir kvartersmark. Ledningsrätten kommer inte 
längre att belasta Bilen 12, men fortsätter att belasta Bilen 
6 inom område 35-36. (Berör Bilen 6 och 12). 
 
0880K-09/98.1 (fjärrvärme, Kalmar Energi Värme AB) 
behöver inte ändras. (Berör Bilen 10) 
 
0880K-09/98.2 (svagström optokabel, Kalmar Energi 
Elnät AB), behöver inte ändras (berör Bilen 10) 
 
0880K-09/129.1 (el, Kalmar Energi Elnät AB), behöver 
inte ändras. Ledningsrätten kommer att belasta även Bilen 
6 inom område 35 samt Hagbygärde 2:4. (Berör Bilen 6 
och 12, Djurängen 2:4 och Hagbygärde 2:4) 
 
0880K-09/129.3 (svagström optokabel, Kalmar Energi 
Elnät AB), ska flyttas från område 33 till u-område öster 
om detta för att möjliggöra nybyggnation. Ledningsrätten 
kommer även att belasta Bilen 6 och Hagbygärde 2:4. 
(Berör Bilen 6 och 12 samt Hagbygärde 2:4). Troligen 
behöver ledningsrättens läge även på Bilen 12 flyttas, ef-
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tersom ledningen enligt ledningshavaren anlagts i annat 
läge än där ledningsrätten tidigare är bildad. 
 
0880K-09/129.4 (fjärrvärme, Kalmar Energi Värme AB) 
bör kompletteras när område 12 överförs från Hag-
bygärde 2:4. Ledningsrätten kommer även att belasta Bi-
len 6 och Hagbygärde 2:4. (Berör Bilen 6 och 12 samt 
Hagbygärde 2:4). Denna ledning ska ev. istället flyttas till delvis 
nytt läge inom allmän plats eller u-område. 
 
0880K-10/08.1, tele, TeliaSonera Skanova Access AB, ska 
flyttas inom område 12, 14, 15, 29 33, 34, 36, 37 till nytt 
u-område för att möjliggöra byggrätter. Ledningsrätten 
behöver också kompletteras med anledning av att område 
31 överförs till Bilen 6. Ledningsrätten kommer att belasta 
Bilen 6 och Hagbygärde 2:4. Den kommer ej längre att 
belasta Bilen 12 efter marköverföringar. (Berör Bilen 6, 12 
och Hagbygärde 2:4). 
 
0880K-03/22.2 (starkström och tele, Kalmar Energi Elnät 
AB) behöver inte ändras. (Berör Bilen 12).  
 

Nya  
ledningsrätter 

Ledningsrätt alternativt servitut ska bildas för kommunala 
dagvattenledningar för gc-vägen inom vägområde/u-
område på kvartersmark på Bilen 6. (Berör Bilen 6) 
 
Ledningsrätt för starkström ska bildas för Kalmar Energi 
Elnät AB för elledningar som flyttas inom område 12 och 
15 till nytt u-område samt för transformatorstation på 
område 20. (Berör Bilen 6) 
 
Ledningsrätt för starkström ska bildas för Kalmar Energi 
Elnät AB för nya elledningar inom u-område på figur 29, 
ifall de inte helt ryms inom området för gc-väg. (Berör 
Bilen 6) 
 
Ledningsrätter för optokabel och starkström för Kalmar 
Energi Elnät AB ska bildas inom område 15-16 , i u-
område i nord-sydlig riktning för att säkerställa ledningar-
na både där de ska vara kvar och i deras nya läge. (Berör 
Bilen 6 och 10) 
 
Ledningsrätt för befintlig optokabel för Kalmar Energi 
Elnät AB ska bildas inom område 16 längs med lednings-
rätt för fjärrvärme (0880K-09/38.1). (Berör Bilen 10). 
 

Avtalsservitut 
och övriga 
rättigheter 

Avtalsservitut 08-IM1-80/4696.1 kan upphävas. Servitutet 
avser kommunala va-ledningar och belastar Bilen 6 och 
Alhagen 2. 
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Tabell som visar områdesnummer och arealer 
Område Areal, m2 Tillhör idag fastighet 

1 11785 Bilen 12 
2 5 Hagbygärde 2:4 
3 7 Bilen 12 
4 8 Djurängen 2:4 
5 24 Gasten 1 
6 233 Djurängen 2:4 
7 1196 Bilen 12 
8 107 Djurängen 2:4 
9 7447 Bilen 12 

10 60 Bilen 12 
11 4917 Bilen 12 
12 1088 Hagbygärde 2:4 
13 2289 Bilen 12 
14 63 Bilen 6 
15 17942 Bilen 6 
16 30237 Bilen 10 
17 119 Bilen 11 
18 541 Bilen 10 
19 84 Bilen 6 
20 25 Bilen 6 
21 98 Bilen 11 
22 327 Bilen 10 
23 4024 Bilen 6 
24 720 Bilen 11 
25 25419 Bilen 11 
26 4532 Bilen 10 
27 1348 Bilen 6 

Nyttjanderätter enligt ej inskrivet avtal från 2008 kan 
upphävas när detaljplanen genomförs. Aktuella markom-
råden överförs då istället till respektive fastighet. Nyttjan-
derätterna avser gång- och cykelväg för kommunen på 
Bilen 6 och 10 samt parkering för Handelsfastigheter i 
Kalmar 1 AB och Nordfjord AB på Djurängen 2:4. 
 
Nyttjanderätt enligt ej inskrivet avtal från 1998 kan ersät-
tas med ledningsrätt när detaljplanen genomförs. Områ-
det för nyttjanderätten är i planen reglerat som E-område 
(område 14 enligt karta nedan). Nyttjanderätten avser 
område för telestation mm för TeliaSonera Sverige Net 
Fastigheter AB på Bilen 6. 
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28 25 Bilen 6 
29 73351 Bilen 6 
30 495 Bilen 11 
31 3677 Djurängen 2:4 
32 403 Bilen 12 
33 910 Bilen 12 
34 737 Bilen 6 
35 1375 Bilen 12 
36 2044 Bilen 12 
37 918 Bilen 6 
38 4021 Djurängen 2:4 
39 8155 Bilen 12 
40 1075 Kvarnholmen 3:15 
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Karta som tillsammans med beskrivningen visar förändringsområden/marköverföringar som detaljplanen leder till. 
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Karta som visar befintliga rättighetsområden inom planområdet.  
Blå färg = ledningsrätter, Röd färg = servitut, Grön färg = rättighet för gemensamhetsanläggning 
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Konsekvenser för rättighetshavare i planområdet 
Flera ledningar inom planområdet kommer att behöva flyttas vid genomföran-
det av planen. En översiktlig beskrivning av berörda ledningarna och ekono-
miska konsekvenser har tagits fram. Beskrivningen är baserad på tidiga kost-
nadsbedömningar från respektive ledningsägare i augusti 2014. Kartskiss på 
nästa sida redovisar berörda ledningar (nummer 1A-4B hänvisar till de olika 
åtgärderna på kartskissen). Områden som anges i beskrivningen nedan (område 
12, 13 etc) hänvisar till karta med förändringsområden/marköverföringar som 
detaljplanen leder till. Se även avsnittet ”Fastighetsrättsliga frågor” ovan under 
”Befintliga servitut”, ”Nya servitut”, ”Befintliga ledningsrätter”, Nya lednings-
rätter” och ”Avtalsservitut och övriga rättigheter”. 
 
Kalmar Vatten AB 
Tidig kostnadsbedömning, augusti 2014. 
 

1A Ledningar flyttas ut i vägmark från område 13. (Bilen 12). Ok med flytt, 
bedömd kostnad: ca 500 000 kr.  
 

1B Ledningar öster om Volvo (inom område 37) flyttas söderut till nytt u-
område. Bedömd kostnad 550 000 kr. 
Ledningar direkt norr om Volvo (inom område 29, 34, 37) tas över av Kvab. 
U-område och ny ledningsrätt. Ingen kostnad. 
 
Telia Sonera AB/Telia Sonera Skanova Access AB 
Tidig kostnadsbedömning, augusti 2014. 
 

2A Två fiberkablar norr om Volvo (inom område 33, 34, 35, 36), ok med flytt 
norrut till lokalgata/u-område längs väg på kvartersmark, bedömd flyttnings-
kostnad ca 300 000 kr  
 

2B Fiberkablar och station inom kvarter väster om Volvo (inom område 12, 
13, 15). Nytt E-område för befintlig telestation (område 14). 
 
Kalmar Energi Elnät AB  
Tidig kostnadsbedömning, augusti 2014.   

3A Omdragning inom område 12, 13 och 15. Högspänningskabel till u-
område, grov kostnad ca 200 000 kr. Optofiberkabel, ca 80 000 kr. 
 

3B Omdragning högspänning i södra delen inom område 15, grov kostnad ca 
400 000 kr.  
 
Nytt E-område för ny transformatorstation (område 19) och för befintlig stat-
ion (område 20).  
 
Kalmar Energi Värme AB 
Tidig kostnadsbedömning, augusti 2014. 
 

4A Fjärrvärmekulvert inom område 13 och 15 flyttas österut till lokalgata och 
söderut till nytt u-område. Kostnad ca 400 000 kr. 
 

4B Fjärrvärmekulvert inom område 15 och 16 tas bort. Ny fjärrvärmekulvert 
med matning från öster, kostnad ca 200 000 kr. 
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Kartskiss som ger en översiktlig bild av ledningar som är berörda av flytt vid genomförandet av 
planen. Skissen kommer att uppdateras och förtydligas i granskningskedet. 
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Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
Förprojektering av gång-och cykelväg med tillhörande trädplantering finns 
framtagen. Denna säkerställer att föreslagen bredd ger tillräckligt utrymme för 
träd och dagvattenhantering. Eventuella behov av justeringar utifrån utred-
ningens slutsatser ska redovisas i detaljplanens granskningsversion. 
 
Ekonomiska frågor 
Exploateringskostnader och intäkter 
Avtal behöver upprättas mellan berörda parter för att reglera tekniska och eko-
nomiska frågor som detaljplanen medför.  
 
Innan planen antas, ska överenskommelse om ändrade och nya servitut för 
parkering för Arenan mm. träffas mellan ägarna till Bilen 6, 10, 11, 12 och 13. 
Detta behövs för att möjligheten att genomföra planen ska säkerställas, utan att 
bestämmelser om fastighetsindelning införs i planen. 
 
Exploateringsavtal mellan kommunen och Nordfjord AB (ägare till Bi-
len 6 (”Volvofabriken”) och Bilen 12 (området runt Arenan)) 
Exploateringsavtal finns tecknat mellan företrädare för kommunen och fastig-
hetsägaren Nordfjord AB. Avtalet innebär att markområden regleras mellan 
parterna enligt planförslaget. Kommunen får en nettokostnad för markregle-
ringarna. I förslaget till avtal regleras tekniska ekonomiska frågor för den bli-
vande allmänna gång- och cykelvägen väster om ”Volvofabriken”. Utbyggna-
den ska bekostas av ägaren till Bilen 6 och Bilen 12. Vissa avtal om nyttjande-
rätter ska upphöra att gälla när detaljplanen genomförs.  När detaljplanen vun-
nit laga kraft ska fastighetsägaren fullfölja ett äldre avtal om delfinansiering av 
gång- och cykelbron över E22.  
 
Kostnader för ledningsflytt och dylikt som är föranledda av nya byggrätter ska 
bekostas av respektive fastighetsägare som berörs.  
 
Det behöver även upprättas avtal mellan övriga berörda fastighetsägare och 
ledningsägare i området. 
 
Överenskommelse om markreglering/fastighetsreglering kommer att träffas 
mellan kommunen och ägarna till fastigheterna Bilen 10, 11 och 13 efter det att 
detaljplanen vunnit laga kraft.   
 
Kalmar som ovan 
 
Eva-Lena Larsdotter   Åsa Samuelsson 
Projektledare    Arkitekt 
Kalmar kommun   Nyréns Arkitektkontor 
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