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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för del av Södra Fredriksskans, del av
Malmen 2:3 m fl, Kalmar kommun

_____________________________________________________________
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2 maj – 30 maj 2016.
Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Under
granskningstiden inkom 15 skriftliga yttranden som sammanfattas och
kommenteras nedan.

Sammanfattning
Inkomna synpunkter
Under granskningstiden inkom några yttranden som direkt godkänner
detaljplanen samt några som anser att Fredriksskans ska bibehållas i sin helhet
som park för idrott och rekreation eller möjligen bebyggas i samklang med
idrotten på helt annat sätt än vad planförslaget anger. Många av de inkomna
granskningsyttranden har konkreta synpunkter på hur handlingarna kan
förtydligas innan antagande. Synpunkterna avser följande;
Miljöfrågor – synpunkter på att förtydliga;
•

särskilda skäl för att upphäva strandskydd inom vattenområde

•

hantering av markföroreningar, på sid 15, 44 och 49 i planbeskrivning
samt på plankarta.

•

avstämning med MSB att metangasproduktionen inte medför problem
i området

•

bestämmelser om bulleråtgärder för vissa bostadshus samt förskolas
utemiljö

•

om dagvattennätet är dimensionerat för att klara större
nederbördsmängder

•

hur ytor för infrastruktur säkerställs under nivån +2,8m samt beskriva
en planberedskap för framtida översvämningsåtgärder

•

formulering för lägsta nivå +2,8 m i miljökonsekvensbekrivningen
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Idrott – synpunkter på att förtydliga;
•

hur tillgång till toaletter ska lösas på Lindö när idrotten hänvisas dit

•

att parken vid Stagneliusskolan inte är lämplig för skolidrott

•

att befintlig A-plan och ny gräsyta i parken på Fredriksskans under
perioder i huvudsak kommer att behövas för skolidrott

•

att samverkan mellan idrott och boende kräver dialog med föreningar

Gestaltning – synpunkter på att förtydliga;
•

beskrivningen om utformningsbestämmelse för husgavlar

•

möjlighet att använda belysningsarrangemang brottsförebyggande

Teknisk försörjning – synpunkter på att omformulera;
•

beskrivning av framtida tryckavloppsledning och hur tryckledning från
ny pumpstation kommer anslutas vidare.

•

skrivning om magnetfält och flytt av högspänningskablar

Synpunkter avseende konsekvenser som lyfts av boende;
•

krav på ersättning för besiktningskostnader och eventuella
skadeanspråk om ny byggnation påverkar befintliga fastigheter

•

beskriv hur kommunen tar hänsyn till hur störningar från
pålningsarbete och boendes åtgärdsförslag kan beaktas samt vad
tidsreglering innebär

•

justera beskrivning sid 35 av parkeringssituation på Strandgatan

•

befintliga bostadsfastigheters värde påverkas om Fredriksskans bebyggs

•

behåll Fredriksskans som nu, för idrott, evenemang och konserter. Om
det måste byggas bostäder, så placera dem i sydligaste delen och anlägg
extra träningsplan istället för byggnader i den nordliga delen.

Övriga synpunkter;
•

plangränsen bör justeras så att en rest från gällande detaljplan släcks

•

planförslaget stämmer inte med översiktplanens intentioner

•

helhetsbild saknas för Fredriksskansområdet

•

kvarteret närmast södra läktaren bör utgå pga respektavstånd

•

utöka p-garage så mycket som möjligt för optimalt samutnyttjande

•

kritik mot hänvisning till exploatering av Lindö för idrottsbehov

•

kritik mot den ekonomiska sammanfattningen som inte tar upp
åtgärder utanför planområdet

•

förtydliga egenskapsbestämmelser för byggrätter intill
Fredriksskansgatan

•

rätta beskrivning av bestämmelserna P1 och g2.
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Planhandlingarna förtydligas inför antagande
Efter granskningstiden förtydligas detaljplanen med uppgifter som redan
funnits redovisade, men på olika ställen i planhandlingarna eller i tillhörande
utredningar. Justeringarna bedöms därmed kunna betraktas som redaktionella.
Planhandlingarna förtydligas avseende följande frågor:
Planbeskrivningen (sidorna hänvisar till granskningsversionen)
sid 6. Förtydliga särskilda skäl för att upphäva strandskydd inom vattenområde
sid 11 och 45. Förtydliga hur ytor för infrastruktur kan säkerställas under nivån
+2,8m samt beskriva att det ska tas fram planberedskap för framtida
översvämningsåtgärder
sid 15, 44 och 49. Förtydliga hantering av markföroreningar
sid 31. Förtydliga utformningsbeskrivningen om husgavlar
sid 35. Förtydliga att befintlig A-plan och ny gräsyta i parken på Fredriksskans
under perioder i huvudsak kommer att behövas för skolidrott
sid 35. Justera beskrivning av parkeringssituation på Strandgatan
sid 40. Omformulera beskrivning av framtida tryckavloppsledning och hur
tryckledning från ny pumpstation kommer anslutas vidare.
sid 42. Förtydliga att dagvattennätet är dimensionerat för att klara större
nederbördsmängder
sid 44. Förtydliga formulering om bulleråtgärder för vissa bostadshus samt
förskolas utemiljö
Sid 45. Omformulera skrivning om magnetfält och flytt av högspänningskablar
Sid 48. Stryk att område 2 berörs av planbestämmelse g2.
Plankarta och planbestämmelser
Förtydliga hantering av markföroreningar som information på plankarta i ruta
med Övriga upplysningar.
Förtydliga planbestämmelse ”m” om bulleråtgärder för vissa bostadshus samt
förskolas utemiljö
Förtydliga egenskapsbestämmelserna för byggrätter intill Fredriksskansgatan
genom att lägga in båda föreslagna totalhöjder i samma bestämmelse 0/0
Justera gräns för PARK1 så att den inkluderar rest av gällande detaljplan
Justera formulering av planbestämmelserna P1 till (P1)
Förtydliga område med prickmark utmed de långfasader mot Fredriksskansgatan där parkeringsgarage tillåts under mark.
Miljökonsekvensbeskrivning (sidorna hänvisas till granskningsversionen)
sid 18. Omformulera att Stagneliusskolans park kan nyttjas för uteaktiviteter
Sid 20. Beskriv hur kommunen tar hänsyn till hur störningar från pålning och
boendes åtgärdsförslag kan beaktas samt vad tidsreglering innebär
Sid 23. Förtydliga formulering för lägsta nivå +2,8 m
sid 24. Förtydliga beskrivning om hantering av markföroreningar
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Inkomna synpunkter
1. Länsstyrelsen i Kalmar län
Sammanfattning
Länsstyrelsen anser att detaljplanen inte aktualiserar några frågor som kan
föranleda prövning enligt 11 kap. l0§ PBL, under förutsättning att
detaljplaneförslagets planbeskrivning förtydligas avseende strandskydd,
markföroreningar och buller, samt att plankartan justeras avseende
markföroreningar och buller.
Riksintresse
Fredriksskansområdet gränsar till utpekat riksintresseområde för
kulturmiljövården, H48, Kalmar. Den nu föreslagna bebyggelsen bedöms inte
påtagligt skada det angränsande riksintresset.
Strandskydd
Länsstyrelsens synpunkt från samrådet kvarstår avseende upphävandet av
strandskyddet inom vattenområdet, det vill säga att kommunen behöver
utveckla de särskilda skälen för upphävandet inom vattenområdet eftersom
området inte tidigare har varit ianspråktaget.
Miljökvalitetsnormer
Buller
Det finns möjlighet att klara riktvärdena för buller utifrån det som är beskrivet
i handlingama, men det förutsätter en viss typ av utformning av bebyggelsen,
med bland annat genomgående lägenhet med tyst sida och att hus uppförs
utmed Fredriksskansgatan. Hur utformningen av hörnlägenheterna ska göras
prövas i samband med bygglovsprocessen.
Länsstyrelsen påpekade i sitt samrådsyttrande att kommunens ställningstagande
gällande buller med bestämmelse i plankartan bygger på att avskärmande
huskroppar uppförs längs Fredriksskans gatan. I den till granskningen
kompletterande bullerberäkningen konstateras att ljudnivåer över 55 dBA
riskerar att påverka byggnader på området på nivåer 5 meter över marknivån
och högre. Om byggnader inte uppförs utmed Fredriksskansgatan enligt
planförslaget finns risk att bullernivåer över gällande riktvärden kommer att
uppstå även för bostäder längre in på området. För dessa områden finns enligt
planförslaget ingen reglerande planbestämmelse. Planbestämmelsen m behöver
således finnas för samtliga markområden för bostadsändamål som riskerar
påverkas av bullernivåer över riktvärdena för buller oberoende av om
avskärmade huskroppar uppförs eller ej.
Förskolans utemiljö riskerar att påverkas av ljudnivåer över 55 dBA enligt den
kompletterande bullerutredningen. Enligt miljööverdomstolen ska skolgårdar
räknas och bedömas som uteplatser, vilket innebär att åtgärder krävs för att
minska påverkan fi·ån buller. Den bullerutredning som gjorts verkar
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dock inte ha tagit hänsyn till kalkstensmuren i anslutning till entrén till
Fredriksskans, för söder om entrén där muren inte finns är
bullerutbredningens resultat lika som där muren finns. Ett förtydligande
av planbeskrivningen bör därför göras avseende skolgårdens utsatthet och
möjlighet att förebygga buller från Fredriksskansgatan.
Klimatanpassning och dagvatten

Länsstyrelsen ser positivt på att skrivelsen om golvhöjd i samrådsförslaget
ändrats till att byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp
till en nivå +2,8 m över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion. Det
står i MKB:n på sidan 21 att inte bara husen ska klara en översvämning,
detsamma gäller för all infrastruktur såsom vägar, el, vatten och avlopp etc. I
planbeskrivningen hänvisas till att i plankartan anges med planbestämmelser
föreskriven höjd över nollplanet, vilket innebär att större delen av områdets
ytor för infrastruktur kommer att ligga under nivån + 2,8 meter över
nollplanet. Dock bör texten i planbeskrivningen förtydligas avseende hur man
tänkt att ytor för infrastruktur under säkerhetsnivån +2,8 meter kommer att
säkerställas.
I dagsläget är hotet för havsvattennivåer överstigande 2 meter osannolikt, men
i takt med att havsvattennivåerna stiger ökar hotet och därmed sannolikheten
för höga havsvattennivåer. Det innebär att klimatanpassningsåtgärder inte
behöver vidtas nu eller i den närmaste framtiden, men det måste finnas en
planering för vilka åtgärder som är nödvändiga och när dessa behöver sättas in.
För samhällsviktiga funktioner, infrastrukturer och nybyggnationer bedömer
länsstyrelsen att åtgärder måste vidtas när risken för skador från exempelvis
översvämning har uppnått l %.
I den reviderade miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande detaljplanen står
det under punkten dagvatten och klimatanpassning på sidan 22 att utifrån
modellsimuleringar så riskerar vissa delar av dagvattennätet att bli
översvämmat vid l0-års regn. Med tanke på att nederbördsmängderna beräknas
öka i framtiden med cirka l0 % samt allt oftare komma i form av skyfall eller
kraftig nederbörd bör dimensioneringen av dagvattennätet ses över för att klara
större nederbördsmängder.
Hälsa och säkerhet
Förorenad mark
Kommunen har gjort kompletterande markundersökningar och som resultat av
dessa skriver kommunen i planbeskrivningen att hela planområdet ska saneras.
Kommunens avsikt är att saneringen sker utifrån framtagna åtgärdsmål i
rapport Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering Södra
Fredriksskansområdet (s 41 , tabell 9-1, Kemakta Konsult AB, augusti 2015).
Detta har delvis angivits i plankartan. Kalmar kommun har till länsstyrelsen
2016-06-03 kompletterat handlingarna med mer detaljerad text till
planbeskrivningen om hantering av markföroreningar, med avsikt att införas på
sidorna 15, 44 och 49.
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Att marksanering sker inom hela planområdet till angivna åtgärdsmål är
avgörande för planens lämplighet för bostäder, samt för hur mycket
föroreningar som fortsättningsvis kommer att påverka vatten som rör sig inom
planområdet som grund-, lak-, dag-, och kustvatten. Marksaneringen av
området kommer bland annat att leda till förbättrad vattenkvalitet i
Malmfjärden.
På plankartan anges att "bygglov får endast ges under förutsättning att markens
lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att en markförorening har
avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten".
Länsstyrelsen anser att kommunen ska komplettera denna skrivning på
plankartan med meningen "Med vidtagits avses att i planbeskrivningen
redovisade åtgärdsmål har uppnåtts för hela planområdet".
Övriga synpunkter
Miljökonsekvensbeskrivning
På sidan 23 i miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande detaljplanen står det att
en planbestämmelse har införts som reglerar lägsta nivå för färdigt golv till 2,8
m över nollplanet, vilket inte stämmer med plankartans planbestämmelse, och
bör därför justeras. Längre ner på sidan 23 under Förslag till åtgärder/fortsatt
arbete, anges rätt formulerad planbestämmelse.
Plankartans planområde/planbestämmelser
I förslaget till granskningshandling har kommunen begränsat planområdet
jämfört med samrådsversionen. Framförallt har idrotts- och naturområdet
utmed stranden undantagits planområdet. Länsstyrelsen vill uppmärksamma
kommunen på att den gällande detaljplanen för Malmfjärden (0880K-I: 128)
har ett utpekat område för idrottsändamål (kvartersmark), vilket i en smal
remsa blir kvarlämnat mellan nu föreslaget parkmarksområde och i den
gällande planen område för park eller plantering.
På plankartan finns bestämmelsen f2 som anger att Husens gavlar ska utformas så
att de upplevs smäckra mot parken. Planbeskrivning anger att det kan gestaltas på
olika sätt och därför hålls flexibelt inom byggrätterna för att ge kreativt spelrum i
kommande arkitektoniskt gestaltningsarbete. Länsstyrelsen anser att det är en otydlig
planbestämmelse som bör förtydligas mer specifikt i planbeskrivningen eller
utgå för att uppnå kravet på tydlighet.
På plankartan utmed Fredriksskansgatan finns en smal remsa med
bestämmelse om byggnadshöjd för byggrätterna med avsikt att översta
våningen ska vara indragen från gatan. Bestämmelsen om byggnadshöjden
närmast gatan står ensam i sitt egenskapsområde, vilket innebär att
bestämmelserna i egenskapsområdet innanför med beteckningarna m, f1, f3 och
f4 inte gäller för området närmast gatan. Det södra kvarteret saknar för övrigt
motsvarande bestämmelser om utformning.
Deltagande
Beslut att avge detta yttrande har fattats av samhällsbyggnadschef Eva Brynolf
efter föredragning av planeringsarkitekt Maria Paananen. I ärendet har även
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deltagit planeringsarkitekt Jonas T Sandelius, planhandläggare Kerstin Lind
Andreasson, enhetschef miljöenheten Åsa Axheden, miljöskyddshandläggare
Michael Ingard, handläggare förorenad mark Lill Ljunggren,
kulturmiljöhandläggare Katarina Sundberg, klimatanpassningssamordnare Lars
Ljungström och vattenplanerare Eva T Hammarström .
Kommunens kommentar:
Sammanfattning
- Planbeskrivningen förtydligas avseende strandskydd, markföroreningar och
buller.
- Plankartan justeras avseende markföroreningar och buller.
Strandskydd
- Planbeskrivningen utvecklas avseende särskilda skäl för att upphäva
strandsskydd inom vattenområdet.
Buller
- Två byggrätter, som marginellt kan påverkas av trafikbuller om byggnader
utmed Fredriksskansgatan inte uppförs först, kompletteras med
planbestämmelse m .
- Förskolans utemiljö riskerar att påverkas av ljudnivåer över 55 dBA enligt
Soundcons PM till trafikbullerutredning daterad 2015-11-06. Men den
kompletteringen till bullerutredningen har tyvärr mycket riktigt inte tagit
hänsyn till att kalkstensmur i anslutning till planförslagets förskoleområde
kommer att vara kvar. Bullerutredning daterad 2014-08-22, som togs fram till
detaljplanens samrådsskede, visar dock att förskolegården klarar bullergränsen
55 dBA med marginal då gården kommer att ligga i ljudskugga från både
byggnad och mur. Planbeskrivningen förtydligas med följande; ”Eftersom den
höga kalkstensmuren ska vara kvar kommer förskolegården tillsammans med
ny byggnad att ha högst 45 dBA ljudnivå, enligt vad som framkommit i
Soundcons utredning, daterad 2014-08-22.”
Klimatanpassning och dagvatten
- Planbeskrivningen förtydligas avseende hur ytor för infrastruktur under
säkerhetsnivån +2,8 meter kan säkerställas. Vidare beskrivs att
klimatanpassningsåtgärder inte behöver vidtas nu eller i den närmaste
framtiden, men att det måste finnas en planering för vilka åtgärder som är
nödvändiga och när dessa behöver sättas in.
- Dimensioneringen av dagvattennätet har tagit höjd för att klara större
nederbördsmängder.
Hälsa och säkerhet
- Planbeskrivningen kompletteras med mer detaljerad text till avsnitt om
markföroreningar på sidorna 15, 44 och 49.
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- Det är inte lämpligt att uttrycka åtgärdsmål i planbestämmelse, men
plankartan kompletteras med information om att "Med vidtagits avses att i
planbeskrivningen redovisade åtgärdsmål har uppnåtts för hela planområdet,
förutom de delar som inte är möjliga att sanera av kulturhistoriska skäl".
Övriga synpunkter:
- Miljökonsekvensbeskrivning sid 23 justeras avseende text om lägsta nivå för
färdigt golv.
- Planbeskrivningen förtydligas avseende bestämmelsen f2 som anger att husens
gavlar ska utformas så att de upplevs smäckra mot parken.
- Plankartan justeras så att planområdet inkluderar liten rest av gällande
detaljplan så kvartersmark blir parkmark samt justeras avseende bestämmelsen
om byggnadshöjden för långfasader närmast Fredriksskansgatan så att de
kopplas ihop med bestämmelserna m, f1, f3 och f4.
2. Lantmäterimyndigheten
På plankartan har ( ) fallit bort kring P1 som gäller under PARK2.
På sid 48 i planbeskrivningen bör siffran 2 kunna strykas i första stycket under
”Gemensamhetsanläggning mm”, eftersom något ”g2” inte längre finns på
område 2.
Kommentar: Planhandlingarna justeras enligt Lantmäterimyndighetens
synpunkter.
3. Polismyndigheten
Polismyndigheten har ingen erinran mot de föreslagna planerna.
Polismyndigheten vill särskilt understryka vikten av ett brottsförebyggande
perspektiv när det gäller belysningsarrangemang med mera.
Kommentar: Noteras. Till detaljplanen hör ett gestaltningsprogram där belysning
är en av gestaltningsfrågorna som lyfts fram.
4. Gymnasieförbundet
Kalmarsunds gymnasieförbund konstaterar att kommunen i stor utsträckning
tar hänsyn till förbundets behov av ändamålsenliga idrottsytor på rimligt
avstånd till berörda skolor (ca 15 minuters gångavstånd). Det bedöms
positivt att kommunen avser att iordningsställa en bokningsbar gräsyta på
Lindö motsvarande en fotbollsplan med beskriven kritning, att genomföra
ombyggnation av södra läktaren for att möjliggöra omklädning samt att
utreda hur f.d. Epidemisjukhuset ska kunna fungera som material- och
förvaringsrum. Dock betonas att med Lindö som ersättningsyta behöver
också frågan om tillgång till toaletter utredas och lösas. Positivt är också
byggandet av hinderbana i området samt kompletteringen med utegym på
Fredriksskans. Däremot vidhåller förbundet att parken norr om
Stagneliusskolan inte är en lämplig, tänkbar alternativ yta för skolidrott,
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vilket fortfarande framhålls i detaljplanförslaget.
För att kunna bedriva ändamålsenlig utomhusaktivitet som ligger i linje med
gymnasieskolans styrdokument, betonas också åter att den befintliga
A-planen och den integrerade gräsytan i parken under perioder i huvudsak
kommer att behöva tas i anspråk av förbundets skolidrott.
Sammanfattning
Under förutsättning att ovanstående synpunkter tas hänsyn till, ställer sig
Kalmarsunds gymnasieförbund positiv till det reviderade förslaget till
detaljplan, dnr 2011-3019, daterad 2016-04-21.
Bilaga med utdrag ur styrelsens sammanträdesprotokoll 2016-05-26 finns till
yttrandet.
Kommentar: Frågorna som återstår för gymnasieförbundets behov
vidarebefordras till Kultur och fritidsförvaltningen att säkerställa genom avtal
eller liknande eftersom de ligger utanför planområdet.
5. Kalmar AIK Fotbollsklubb, KAIK
Föreningen vill återigen hänvisa till de grundläggande synpunkter som
redovisades i yttrande 2015-08-31 från såväl KAIK som övriga föreningar som
berörs av byggnationen. KAIK konstaterar att få av de synpunkter och förslag
som där framfördes har beaktats i detaljplanen. Kommunen har presenterat
vissa dellösningar för hur bland annat fotbollens träningsmöjligheter ska lösas
men dessa har inte i detalj kommunicerats. Fortfarande menar vi att
kommunikationen med oss föreningar brustit.
Sammanfattningsvis vidhåller KAIK att utbyggnaden av Fredriksskans som
förslaget presenterats innebär en radikal negativ förändring av möjligheterna att
bedriva idrott, såväl skolidrott, friidrott och fotboll, på Fredriksskans.
Kommunen underskattar svårigheterna att jämka ihop nytt boende på
nuvarande träningsytor med fortsatt idrottsverksamhet. Enligt vår mening
borde man från början tagit ett helhetsgrepp över Fredriksskans och planerat
för hela området. Nu har man i stället valt att börja med den del vilket är helt
fel, sakta men säkert stryper man idrotten inom området. Föreningar som
Kalmar AIK och Ängö BK tvingas mot sin vilja hitta nya platser att träna på
som inte är kommunicerade från kommunen. Det innebär även att hela miljön
runt Fredriksskans förändras. En snart hundraårig idrottsepok försvinner.
Vilket värde har det för Kalmar, kulturellt och socialt? Snarare ingenting.
Beslut är på väg att tas som förändrar en del av stadsbilden i grunden utan att
det görs någon egentlig konsekvensanalys och framförallt sker det till priset av
undermålig kommunikation från kommunen. En kommunikation som borde
varit ett signum för att minimera de negativa effekterna av att bygga 200-300
stycken bostäder. Om man menar allvar med att fortsätta utveckla Kalmar som
idrottsstad är planförslaget helt fel väg att gå åtminstone så länge man inte
utrett alla effekterna.
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Från föreningarna har vi hela tiden hävdat att det går att samsas med idrott och
viss utbyggnad av området med bostäder eller byggnader för events etc. men
det kräver dialog och transparens med föreningar, helt enkelt att man på ett
helt annat sätt än vad som hittills varit fallet lyssna in och ta lärdom av de
erfarenheter som klubbarna har. Kalmar AIK motsätter sig därför en
utbyggnad av Fredriksskans enligt det förslag som rubricerade detaljplan
föreskriver.
Kommentar: Under planprocessens gång har kommunen haft ett flertal möten
där både föreningar och andra varit välkomna att deltaga för att diskutera
planförslaget, ställa frågor och lämna synpunkter. Utöver det har kultur- och
fritidsförvaltningen samt ledande politiker och tjänstemän i flera omgångar
kommunicerat med idrottsföreningar som idag bedriver verksamhet på
Fredriksskans för att hitta olika lösningar för framtiden. I samband med att nya
arenan byggdes i Hansacity föreslogs även nya platser för klubbarna att träna
på. En konsekvensanalys för idrottsverksamheten togs fram av kultur- och
fritidsförvaltningen under 2015 vilken ligger till grund för de förslag som nu är
aktuella för berörda idrottsföreningar.
Det finns exempel i andra städer där det har gått utmärkt att kombinera
bostäder med idrottsytor i samma stadsdel, vilket ju även KAIK lyfter fram i
slutet på skrivelsen ovan. Kommunen ser fram emot konstruktiva förslag till
lösningar utifrån klubbarnas erfarenheter och välkomnar inbjudan till
ytterligare möten om så krävs.
Sammanfattningsvis bedömer Kultur- och fritidsförvaltningen att
föreningsidrotten totalt får utökade möjligheter med de ersättningsytor som
tagits fram.
6. Kalmar Brandkår
Gällande kungörelse om granskning har Kalmar brandkår följande synpunkter:
Länsstyrelsen anger i sitt yttrande en osäkerhet gällande
metangasproduktionens säkerhetsrisk i området med hänvisning till gles
provtagning och att omfattningen av metangas därför inte är helt klarlagd.
Brandkåren har tidigare yttrat sig i samma ärende och hänvisat till Myndigheten
för samhällsskydd och beredskaps expertis inom dessa frågor för att säkerställa
att metangasproduktion inte blir ett problem i området. Provtagningens
omfattning bör vara kommunicerad med MSB.
Brandkåren anser att det är bra att kommunen ska sanera marken och ta bort
fyllnadsmassor och att ledningssystemen ska undersökas mer noggrant för att
säkerställa att problem med metangasen inte uppstår.
Kommentar: Planhandlingarna har efter samråd kompletterats med beskrivning
av metangassituationen i området. Länsstyrelsen har därefter inte haft
ytterligare synpunkter på frågan. Ej heller har MSB yttrat sig i frågan under
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planens remisstider. Provtagningens omfattning bedöms därför inte ytterligare
behöva kommuniceras med MSB.
7. Kalmar Vatten AB
Under Teknisk försörjning s. 40
Den framtida tryckavloppsledningen från Varvsholmen/Ängö är ej längre
aktuell. Tryckledning från ny pumpstation från Rävspelet kommer att anslutas
till befintligt självfallssystem vid S:ta Gertruds gata. Tryckledningen
samförläggs med övriga VA-ledningar på östra sidan om Fredriksskansgatan.
Vid Fredriksskansporten går tryckledningen över till västra sidan.
Kommentar: Planbeskrivningen justeras avseende tryckledningar enligt KVAB:s
nya information ovan.
8. Telia Sonera
Detta är ingen plan som berör oss vad jag kan se av plankartan på er hemsida.
Kommentar: Noteras.
9. Kalmar Energi Elnät AB
Vi har synpunkter på vad ni har skrivit om flytt av våra högspänningskablar
och magnetfält i planbeskrivningen. Om ni ändrar texten till det förslag ni har
skickat till mig i ett mejl daterat 2016-05-13, blir vi nöjda med skrivningen om
magnetfält och flytt av våra högspänningskablar. För övrigt har vi inga
synpunkter på samrådet.
Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas avseende magnetfält och flytt av
högspänningskablar, enligt överenskommelse i mail daterat 2016-05-13.
10. Brf Fredriksskans
Synpunkter på kommunens kommentarer till vår skrivelse 2015-08-30
1. Kommunen anser att det är lämpligt att besiktning utförs före byggstart
men besvarar inte kravet på oberoende besiktning och inte heller vem som
ska stå för dessa kostnaderna. Inte heller kommenterar kommunen vem
som blir vår motpart då skador på fastigheten konstaterats och skall
åtgärdas. Föreningen avser att beställa en besiktning som skall genomföras
under hösten 2016. Vi kommer att återkomma till kommunen angående
kostnaden för detta samt de kostnader som byggnationen kan komma att
orsaka på vår fastighet.
2. De störningar som kommer att uppstå vid framförallt pålningsarbete och de
åtgärder föreningen föreslagit har inte kommenterats förutom en
"tidsreglering", vad det då innebär?
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3. En sänkning av hastigheten på Fredriksskansgatan och Strandgatan minskar
sannolikt inte antalet fordon. I Planbeskrivningen sidan 35 uppges felaktigt
att parkering är tillåten på Strandgatans båda sidor. Så är inte fallet utanför
Gösen 9 och l0. Redan idag är Strandgatan svårframkomlig eftersom det är
svårt för bilar att mötas. Ofta kör bilar upp på trottoaren för att möjliggöra
möte. Här kan kanske enkelriktning av trafiken, alternativt borttagning av pplatser vara erforderligt för denna "strategiskt viktiga koppling" mellan
Sveaplan och Fredriksskansgatan.
4. Vi håller med kommunen om att utsikten påverkas. Att det dessutom
negativt påverkar värdet för fastigheten och bostadsrättshavaren bortses det
från.
5. Fredriksskansgatan är idag en inbjudande paradgata med sin trädallé och
domkyrkan i fonden. Att flytta in bebyggelsen någon meter från befintlig
mur kommer sannolikt inte att i avgörande grad bevara Fredriksskansgatan
som paradgata.
6. Vi föreslår fortfarande att Fredriksskans behålls som det är nu för
idrottsändamål, evenemang och konserter.
Kommentar:
1. Kommunen kommer att låta en oberoende besiktningsman besiktiga
omkringliggande byggnader inför de åtgärder kommunen utför. När någon
annan utför åtgärder (exploatörer, ledningsägare m fl) ansvarar de själva för
besiktningen. Den som orsakat en eventuell skada blir motpart i frågan.
Besiktningen är en färskvara och därför kommer respektive utförare i nära
anslutning i tid till åtgärden att genomföra besiktning. Om BRF genomför
besiktning nu kommer denna att vara inaktuell när åtgärderna ska genomföras.
I det fall BRF gör egen besiktning står de själva för kostnaderna.
2. Störningar under byggtiden regleras i Naturvårdsverkets allmänna råd om
buller från byggplatser (2004:15). Dessa ska följas. Pålning är en tillfällig
störning som inte regleras i miljölagstiftning men byggarbetet kommer att
tidsregleras för att minimera störningar. Detta görs i samband med att arbetet
ska utföras.
3. Planbeskrivningen justeras på sid 35 avseende beskrivning av parkering och
trafiksituationen på Strandgatan.
4. Det finns ingen rättighet att behålla viss utsikt. Boende i centrala lägen får
räkna med att staden är föränderlig.
5. Kommunen bedömer att upplevelsen av paradgata kan förstärkas med ny
bebyggelse intill.
6. Noteras.
11. Hyresgäster Fredriksskansgatan 11
Hyresgästerna på Fredriksskansgatan 11 har i yttrande per 2015-07-05 klart
tagit avstånd från bostadsbebyggelse på Fredriksskansområdet. Efter att ha läst
inlagor från andra privatpersoner har vår övertygelse stärkts, att Fredriksskans i
sin helhet bör utvecklas till ett verkligt fritids- och
friluftsområde.
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I vårt yttrande har vi utgått från befintliga gräsytor utan någon som helst
bebyggelse. Emellan raderna tycker vi oss dock märka att någon form av
bostadsbebyggelse redan är beslutad, i så fall en åtgärd som är grund för
överklagande. Om mot förmodan ändå viss del av området bebyggs med
bostäder, måste de planeras in i den allra sydligaste delen, med varsamt
hänsynstagande till omgivande stadsbild.
De nordligaste huskropparna enligt skissen (sid 6) i detaljplanen måste då utgå
till förmån för en extra träningsplan i väst-östlig riktning, d v s framför
huvudläktaren. (Dessutom måste förskolan flyttas, huset rivas och hålet i
muren lagas.) I och med tillkomsten av denna extra gräsplan får såväl
idrottsföreningarna som skolidrotten sina grundönskemål tillgodosedda utan någon som helst utflyttning. Denna gräsyta kommer också väl till pass för
olika evenemangsaktiviteter som under de senaste åren berikat Kalmars
idrottsliv. Om detta förslag realiseras kommer Kalmar kommun ifrån dyrbara
investeringar för skolidrotten på Lindö.
Som slutkläm vill vi påminna om att Fredriksskans har en 100-årig historia som
berör. Bygg inte sönder stadens lunga utan utveckla den till en parkmiljö som
andra liknande städer kommer att avundas. Rävspelet måste självklart bevaras
intakt och infogas i planen.
Tänk vidare men låt det ta tid! Stora misstag som i detta fall kan ej rättas till i
efterhand.
Kommentar: Detaljplanen ska pröva om ny bebyggelse kan etableras inom
Fredriksskans i samverkan med park och idrott. Föreslagen utformning och
placering av ny bebyggelse bedöms möjlig för det av både kommunen och
granskande myndigheter. Inkomna synpunkter på annan användning av
området vidareförmedlas till styrande politiker.
12. Sverigedemokraterna
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet upprepar i sina
dokument att man eftersträvar "ett grönare Kalmar". Att då bebygga
Fredriksskans med 200-300 bostäder, en av de viktigaste gröna lungorna i
staden visar att det bara är vackra ord, dessutom falska ord.
Sverigedemokraterna anser att Fredriksskansområdet skall bevaras för idrott,
skolidrott och rekreation. Fredriksskansområdet kan utan större kostnader
utvecklas till ett mer attraktivt område. Det kan också förändras till att få en
mer parkliknande karaktär genom att trädridåer/häckar skapas mellan de
öppna ytorna och att en betydligt mer attraktiv strandmiljö skapas.
I den liggande Översiktsplanen (sid 129) utpekas området som "kultur, natur
och rekreationsstråk med höga värden". Enligt vårt synsätt är det en kraftig
avvikelse mot Översiktsplanen att då bebygga området med bostäder. I den
aktuella Grönstrukturplanen (sid 37) finns förslag till utveckling och åtgärder.
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"Vid utveckling av stadsdelarna bör man också utreda möjligheterna att
skapa nya park- och naturområden samt stärka förbindelserna till
närliggande parker och naturområden."
Majoriteten har dessutom fullständigt nonchalerat de samrådsyttrande som
inkommit. Vi kan inte se att några som helst hänsyn tagits till fastighetsägare,
boende, idrottsföreningar, gymnasieförbundet eller grundskolornas synpunkter.
Det är också minst sagt häpnadsväckande vilken passivitet som Kultur- och
fritidsnämnden visar i sitt yttrande på endast nio rader. Det är pinsamt vilket
nonchalans som nämndens ordförande Marianne Dahlberg (S) visar mot de
fyra idrottsföreningar och skolorna som har sin verksamhet vid Fredriksskans.
Planförslaget innebär också en stor osäkerhet angående bevarandet av Lindö i
sin nuvarande utformning. Detaljplanen för Södra Fredriksskans innebär
samtidigt en exploatering av Lindö för att möta behovet av fotbollsplaner,
kastplaner, spontanidrott och ytor för idrottsaktiviteter från grundskolor och
gymnasieskolor. SD är mycket kritiska till en exploatering av Lindö med
fotbollsplaner, kastplaner och byggnationer.
I den ekonomiska sammanfattningen för planförslaget uppges intäkterna inte
täcka kostnaderna, utan ge en förlust om ca 5 miljoner kronor för kommunen.
Bara saneringen av marken kommer kosta 20-30 miljoner kronor. Då tas
ändå inga kostnader upp för inrättande av nya fotbollsplaner, kastplaner och
byggnader på Lindö, inte heller konstgräsplaner som utlovats vid andra
idrottsanläggningar som ersättning för de förlorade ytorna vid Fredriksskans.
I samband med att Guldfågeln arena byggdes fick Kalmar FF ett förskott på
föreningsbidraget på ca 29 miljoner kronor. Detta skulle finansieras av
intäkterna vid en försäljning av byggrätter vid Fredriksskans. Därmed bör dessa
29 miljoner kronor också läggas till kostnaderna för detta bostadsprojekt.
Kostnaden/förlusten för Kalmar kommun kommer därmed uppgå till
minst 35 miljoner kronor, för att förstöra ännu en grön lunga med
historiska anor i centrala Kalmar.
Sverigedemokraterna anser istället att Fredriksskansområdet skall utvecklas till
att bli ett stadsnära grönt och blått stadsrum i samverkan med Lindö, Ängö
och Malmfjärden. Ett område som skulle kunna fungera som ett mycket
attraktivt rekreationsområde för de boende på Kvarnholmen, Varvsholmen,
Ängö och Malmen. Som politiker har vi ett stort ansvar mot kommande
generationer i Kalmar. Ett ansvar som majoriteten och Johan Persson
åsidosätter på ett flagrant sätt!
Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret bedömer att planförslaget är förenligt
med översiktsplanens intentioner. En park och rekreationsstråk utvecklas i
centralt läge och stärker förbindelserna till omgivande stråk. Stadskärnan vidgas
avseende möjlighet att bygga nya bostäder och verksamheter. Planområdet
ingår i det som i översiktsplanen benämns utvecklingsstråket Diagonalen.
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Parallellt med planarbetet har kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med att ta
fram olika förslag till lösningar för skolidrott och de föreningar som behöver
nya eller kompletterande platser för sin verksamhet. Avtal om sådana lösningar
ska vara klara innan detaljplanen kan antagas.
13. Björn Carlswärd
Döm om min förvåning när jag tar del av granskningshandlingen för numera
"Detaljplan för del av södra Fredriksskans". Istället för att göra som jag
argumenterade för att ta med hela Fredriksskansområdet i detaljplanen har
kommunen nu i stället gått åt andra hållet och minskat planområdet i väster,
söder och öster. Detta med hänvisning till att områdena redan i gällande
detaljplan från 1948 är allmän plats, park, plantering i söder och öster och i
väster allmän plats, gata. Kommunen säger dock ingenting om att gällande
detaljplan inte har någon genomförandetid vilken innebär att kommunen kan
ändra detaljplanen när man så önskar (innan genomförandetiden för
detaljplaneförslaget som är 5 år har gått ut). Som en konsekvens av
förändringen finns inte heller skyddet för "Rävspelet" kvar. Dessutom är
kommunen inte tvingad att genomföra åtgärder inom allmänna platsmarken
som att anlägga gradänger, yta för bollspel m.m. samt genomföra föreslagna
förändringar på Fredriksskansgatan. l samrådsversionen var detta tvingande
åtaganden för kommunen när områdena ingick i detaljplaneförslaget
(Genomförandefrågorna lyftes fram med PBL1987). Min uppfattning är att det
är angeläget att dessa allmänna områden ingår i detaljplaneförslaget så att
kommande fastighetsägare/exploatörer och boende vet förutsättningarna för
omkringliggande mark och vilka tvingande åtaganden som gäller för
kommunen inom allmänna platsmarken.
Framtaget gestaltningsprogram är en bra produkt men detta dokument har
ingen juridisk status utanför detaljplaneområdet. Även av detta skäl är min
uppfattning att detaljplaneområdet ska omfatta hela Fredriksskansområdet.
Kommentarer från kommunen till min skrivelse under samrådet (kursiv stil).
Hela Fredriksskansområdet har studerats initialt i detaljplaneskedet. Vore det då inte
lämpligt att redovisa detta på något sätt i planförslaget så att sakägare, blivande
fastighetsägare/exploatörer och boende inom södra delen och också
allmänheten får ta del av helhetsbilden. Ur ett demokratiskt perspektiv är detta
viktigt.
Nuvarande ställningstagande är att arenan med intilliggande läktare ska vara kvar i
området och dessa är redan säkerställda i gällande detaljplan. Därför finns inte anledning
att ta med det i nytt planförslag. Nuvarande ställningstagande - vad menas/innebär
det! Det sägs inte heller här något om att gällande detaljplan för arenan med
intilliggande läktare inte har någon genomförandetid vilket innebär att
kommunen kan ändra planen när man så önskar (innan genomförandetiden för
detaljplaneförslaget som är 5 år har gått ut). Det är även här viktigt för
kommande fastighetsägare/exploatörer och boende att veta förutsättningarna
för omkringliggande mark. Det känns inte som en långsikt bra planering för ett
så viktigt utvecklingsområde som Fredriksskans att hänvisa till gällande
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detaljplan från 1948. Som jag framförde redan under samrådet är befintliga
läktare c:a 10 m höga mot gällande plans tillåtna 6 m, således en avvikelse som
bara den är skäl nog att ta med området i planförslaget.
Se även resonemangen i avsnittet "kommunens samlade kommentarer". När
jag läser sammanfattningen under rubrikerna "skolidrottens framtid" och
"föreningsidrottens framtid" är det en mängd åtgärder som ska undersökas,
utredas (inklusive kostnader) och genomföras för att kommunen ska kunna
bebygga södra delen av Fredriksskans! En fråga - har inte alla dessa åtgärder
inklusive kostnader ställts mot att behålla B-planen och konstgräsplanen på
Fredriksskans.
l Barometern den 19 maj 2016 under rubriken "Planer för miljoner ska utveckla
idrotten i Kalmar" står följande att läsa om Fredriksskans. Under 2017 ska
omklädningsrummen under södra läktaren byggas om. Under 2016 ska också
ett stort antal utredningar göras. Det handlar mycket om framtiden för
Fredriksskans, både för friidrotten och för skolidrotten, bland annat en
eventuell ny friidrottshall.
Övrigt
l planbeskrivningen "Syfte med detaljplanen" står följande:
• ny bebyggelse, huvudsakligen bostäder ....
• ökad tillgänglighet till parkstråk längs Malmfjärden. Parken ska bidra till
rekreativ och aktiverande miljö i stadskärnan och utgöra en viktig del i ett
övergripande sammanhängande rekreationsstråk kring Malmfjärdens
vattenrum. Längs vattnet skapas gångstråk och brygganläggningar.
Parkområdet ska även innehålla ytor för skolidrott och spontanidrott. (Detta
område ingår numera inte i detaljplaneförslaget!)
• att Fredriksskansgatan ska behålla sin karaktär av paradgata med allé och
tydliga entréer till Fredriksskans bebyggelseområden och park.
(Fredriksskansgatan ingår endast delvis i detaljplaneförslaget!)
Min uppfattning är fortfarande den att kvarteret norr om torget bör utgå för att
inte konkurrera med södra läktaren och tillhörande idrott - respektavstånd!
Den justering som är gjord i planförslaget efter samrådet är inte tillräcklig. Om
behov finns bör befintlig förskola kunna få förlängt tidsbegränsat bygglov.
Höjden på byggnaden längs Fredriksskansgatan norr om den södra lokalgatan
bör sänkas till +16,0 för att bättre anpassas till bebyggelsen söder om
lokalgatan som har höjden + 13,0 m, se bild på sid 27 i planbeskrivningen.
Underjordiska P-garaget: Om möjligt bör det utökas så mycket som möjligt så
att samnyttjandet blir optimalt. Studier har visat att antalet parkeringsplatser
minskar med c:a 20% vid samnyttjande och därmed också den totala
kostnaden.
Att byggrätterna har dragits in längs Fredriksskansgatan är positivt.
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Slutsats
Enligt tidningsartikeln i Barometern den 19 maj 2016 finns det höga
ambitioner på att utveckla idrotten i Kalmar. 63 miljoner 2016 till 2018. Här
nämns Fredriksskans med ombyggnad, omklädning för 3 miljoner 2017. Enligt
artikeln ska ett stort antal utredningar göras under 2016. Det handlar mycket
om framtiden för Fredriksskans, både för friidrotten och för skolidrotten,
bland annat en eventuell ny friidrottshall.
Som jag bedömer det har kommunen idag inte helhetsbilden helt klar för den
samlade idrotten. Vilken roll Fredriksskans ska ha i framtiden känns oviss.
Därför är min uppfattning att det bästa är att avvakta med planläggningen för
södra delen av Fredriksskans tills mer klarhet för hela Fredriksskansområdet
finns.
När det gäller behov av nya bostäder finns det andra områden som uppfyller
kommunens mål på 300 planlagda lägenheter per år. Dessutom pågår stora
nybyggnadsprojekt som Bergagården, Kajalen, Gesällen m.fl. Kommunen står
därför inte och faller med Fredriksskans. Läste i Barometern den 28 maj 2016
under rubriken "Rifa kan rivas till hösten" att Peab har kommit överens med
Arla om åtgärder för att minska utsläppsriskerna på Rifatomten. Nu är ett avtal
mellan Arla och Peab i hamn, vilket betyder att kommunens nya
detaljplanearbete kan gå igång igen. Rifaområdet kan ge 5-600 lägenheter.
Kommentar: Eftersom det är kommunen som är markägare till angränsande
mark till planområdet har det bedömts tillräckligt säkerställt att kommunen
också genomför de intentioner som redovisas i gestaltningsprogram och
markanvisningsprogram kopplat till kommande markanvisningstävling. Att
hela Fredriksskansområdet har studerats initialt i detaljplaneskedet med
planprogram för att få en helhetsbild framkommer i planbeskrivningens avsnitt
om Bakgrund och Handlingar.
Förutsättningarna för kommande fastighetsägare i området är att arenan (Aplan) med intilliggande läktare ska vara kvar i området.
Avseende idrottens framtid har det under planarbetets gång pågått parallella
arbeten med att ta fram åtgärdsförslag och konsekvenser för de behov som
föranleds av att del av Fredriksskans bebyggs. Det arbetet drivs av kultur- och
fritidsförvaltningen och ska ha nått fram till lösningar innan detaljplanen för
Fredriksskans kan antagas.
Avseende syftet med detaljplanen så möjliggör nya torg, gator och
parköppningar ökad tillgänglighet till resterande parkstråk längs Malmfjärden.
Kommunens intentioner med det parkstråket beskrivs i tillhörande
gestaltningsprogram. Detsamma gäller Fredriksskansgatan.
Kommunens bedömning är att kvarteret vid södra läktaren och tillhörande
idrott kan samverka med nya markanvändningsförslag för kvarteret. Befintlig
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förskola kommer att rivas och barnen som är där idag flyttas till nya förskolan
vid Lindöskolan.
Byggnadshöjderna i planförslaget har stämts av med både länsstyrelsen och
länsmuseet och bedömts fungera bra med omgivande bebyggelse och andra
värden.
Detaljplanens byggrätt för underjordiskt parkeringsgarage är väl tilltagen för att
ge goda möjligheter till samnyttjandet.

Följande har accepterat planförslaget skriftligt
14. Trafikverket
15. Försvarsmakten

Sakägare och likställda som inte blivit
tillgodosedda
Följande sakägare och likställda har senast under granskningstiden inkommit
med skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda;
•

Fastighetsägare Gösen 1 och 2
Clasons Måleri i Kalmar AB, Anders Clason
Slöjdaregatan 2, 393 53 Kalmar

•

Hyresgäster Fredriksskansgatan 11
Gemensam skrivelse av Sven Karlsson, Ingegerd Karlsson,
Rebecca Bornlid Lessener, Johnny Larsson, Ingewald Westholm,Ann
Westholm, Jesper Wilnersson, Per Ö?, m fl
Fredriksskansgatan 11, 392 35 Kalmar

•

Brf Fredriksskans i Kalmar (Gösen 10)
Ordf Bo Kläppe
Fredriksskansgatan 9, 392 35 Kalmar

Kalmar som ovan
Eva-Lena Larsdotter
Projektledare
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för södra Fredriksskans, del av Malmen 2:3
m.fl. Kalmar kommun
Planförslaget har varit på samråd under tiden 2015-06-11–2015-08-31.
Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Information om
samrådet har också annonserats i lokaltidningarna. Under samrådstiden har det
inkommit 32 yttranden. I denna samrådsredogörelse redovisas dels
samrådsaktiviteter, dels sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga
synpunkter.

SAMRÅDSAKTIVITETER
Utställning av planförslaget
Planhandlingar har varit utställda på samhällsbyggnadskontoret och
stadsbiblioteket samt i utställningslokal vid teaterhörnan där även en fysisk
modell varit utställd. Samrådshandlingarna har också funnits att läsa på
webplatsen www.kalmar.se/fredriksskans.
Samrådsmöten om planförslaget
Detaljplaneprocessen har inletts med planprogram som samråtts enligt PBL
och antogs 2011. I arbetet med planprogram och fortsatt framtagande av
detaljplaneförslaget har idéstuga och möten hållits med representanter från
berörda idrottsföreningar och skolidrotten som är verksamma i området för att
fånga upp behov och synpunkter.
I det formella samrådsskedet för detaljplanen hölls ett öppet samrådsmöte om
planförslaget för allmänheten den 16 juni 2015. Utöver det har samrådsmöten
om detaljplanens samrådsversion hållits med Länsstyrelsen den 23 juni och 25
augusti. Efter förfrågan har separata samrådsmöten även hållits med
representanter från skolidrotten och Gymnasieförbundet den 8 juni samt med
bostadsrättsföreningen Fredriksskans den 20 augusti 2015.
Information på stan
Utöver formella samrådsmöten har kommunen haft planförslaget utställt och
representanter på stan för att möta allmänheten i samband med olika
evenemang.
Stadsfesten den 6-8 augusti
Informationstältet besöktes totalt under stadsfestens tre dagar av ca 250
personer som ställde frågor och lämnade synpunkter på aktuella planprojekt,
där Fredriksskans var ett av projekten.
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Teaterhörnans utställningslokal
Under hela samrådstiden fanns planförslaget utställt tillsammans med en fysisk
modell med skyltläge i teaterhörnans utställningslokal vid Larmtorget. Under
stadsfestdagarna 6-8 augusti hölls lokalen bemannad några timmar varje dag
för att ta emot allmänhetens frågor och synpunkter. Lokalen besöktes då av ca
30 personer.
Bomässa den 5 september
Den 5 september kl 10-15 hölls en Bomässa på Larmtorget där kommunen
ställde ut bland annat planförslaget om Fredriksskans. Vår mässplats besöktes
av ca 130 personer som ställde frågor och lämnade synpunkter.
Röda ramar
Under samrådstiden har röda ramar varit utplacerade inom och i angränsning
till planområdet för att locka till nyfikenhet och förmedla att man kan hitta mer
information om projektet på www.kalmar.se/fredriksskans.

SAMMANFATTNING
Sammanfattning av inkomna synpunkter
Under samrådstiden har ett antal synpunkter inkommit, de mest omfattande
och mest förekommande sammanfattas här kort (exklusive redaktionella
synpunkter). Kommunens samlade kommentarer till de mest förekommande
synpunkterna återfinns i påföljande avsnitt. Alla inkomna yttranden går att läsa
i sin helhet längre fram i denna samrådsredogörelse samt kommunens
kommentarer till vardera yttrande.
Miljöfrågor
- Ett stort behov finns av att sanera markföroreningar
- Planförslaget påverkar vattenkvaliteten
Kultur och stadsmiljö
- Stadsbilden försämras och karaktären av paradgata försämras
- Nya byggnaders skala är olämplig sett till stadsbild och siktlinjer
- Låt Stagneliusskolans huvudbyggnad dominera området, planförslaget hotar
denna dominans
- Murar kring området behöver starkare skydd i planbestämmelser och bör inte
rivas
- Befintliga utsikter över Malmfjärden påverkas av nya byggnader
- Stabiliteten för befintliga byggnader i området påverkas av pålning vid
nybyggnation
- Trafik och parkering i området kan påverka omgivningen negativt
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Idrott, park och evenemang
- Planförslaget innebär olämpliga utmaningar för skolidrott, föreningsidrott
och större evenemang
- Skolidrott kan utvecklas på Lindö men åtgärder krävs för att det ska bli
funktionellt
- Bygg den nya simhallen i Fredriksskansområdet istället
- Föreningar måste få vara med i planprocessen i större omfattning
- Bevara Fredriksskans, låt det inte privatiseras och bli bara ett bostadsområde

Kommunens samlade kommentarer
Planförslaget revideras efter inkomna synpunkter
Utöver redaktionella justeringar och utformningar av planbestämmelser
avgränsas planområdet till att endast omfatta planerade nya bebyggelsekvarter,
nya gator och torg samt mellanliggande park med underliggande garage.
Planområdets omfattning anpassas alltså till behovet av att förändra gällande
plan utifrån förslagen om exploatering. Större vattenområden, strandzon och
parkytor regleras redan i gällande detaljplan och utgår därför i fortsatta
planarbetet. En del synpunkter som framförts i samrådet gäller därmed
områden som inte längre är aktuella för planläggning.

Planområde samråd

Planområde granskningsskede

Föreslagen bebyggelse justeras för att bättre överrensstämma med stadens
siluett, parkrummet och närliggande bebyggelse. Byggrätter längs
Fredriksskansgatan föreslås indragna några meter från gatan för att bibehålla en
lägre gräns mot gata där befintlig höga mur löper samt anpassas bättre till
Fredriksskansporten. Detta ger ett tydligare kulturhistoriskt sammanhang med
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en avläsbar historik, bättre respekt i siktlinje mot Domkyrkan och
Stagneliusskolan samt en bättre sektion för paradgatan.
Byggrätt norr om entrétorget har justerats till en byggnad i vinkel för att skapa
ett bättre avstånd från södra läktaren samt ge torget en bättre inramning.
Planens avgränsning mot norr justeras också i mötet med södra läktaren.
Byggrätter söder om entrétorget justeras för att förstärka siktlinjer mellan torg
och park samt förlängs mot öster. Volymerna för byggrätter norr om den södra
lokalgatan omfördelas med syfte att förstärka siktlinjer mellan gata och park.
Byggrätter längst i söder justeras i höjd för att förstärka effekten av
nedtrappning mot söder.
Justeringarna genomförs utan att möjlig exploaterings bruttoarea påverkas.

Samrådsversion ovan

Granskningsversion till
höger

Ett politiskt uppdrag
Samhällsbyggnadskontoret har ett uppdrag att pröva lämpligheten av att bygga
bostäder på del av Fredriksskansområdet och samtidigt behålla förutsättningar
för idrottsändamål, rekreation och evenemang i området. Förslaget ska göra
avvägningar av att etablera bostäder i en idrottspark med rekreationsvärden
gentemot olika intressen såsom skolidrott-, föreningsidrott- och spontanidrott,
boende i området, saneringsbehov samt natur- och kulturhistoriska värden.
Bostäder på Fredriksskans kan erbjuda unika boendekvaliteter med närhet till
kombinationer av utbud som inte finns någon annanstans i Kalmar. Projektet
har därför prioriterats högt. Avsikten är att det även fortsättningsvis ska finnas
förutsättningar för idrott, motion och rekreation i området och många
befintliga idrottsverksamheter kan finnas kvar likt befintlig situation.
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Fredriksskansområdet har i sin helhet studerats i program- och inledande
planarbete. Det föreslagna planområdet utgör den del av Fredriksskansområdet
där ett förändringsbehov har identifierats. Eftersom idrottsarenan med
angränsande läktare inte är aktuell för förändring avgränsas planområdet till att
omfatta södra delen av Fredriksskans. Ett gestaltningsprogram arbetas fram
parallellt med planförslaget. Där redovisas ett helhetsgrepp på de fysiska
miljöerna inom hela Fredriksskans och ska utgöra underlag för framtida
markanvisningsförfarande och projekteringsprocess.
Stadsutveckling, stadsmiljö och kulturhistoria
En utveckling av stadens bebyggelsemiljöer innebär ofrånkomligt en påverkan
på dagens situation. I planarbetet gör kommunen bedömningar utifrån den
fysiska miljön och kulturhistoriska värden samt utformar planförslaget utifrån
dessa. Stadsplanering är en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.
Att bo i en stad innebär att det alltid finns en möjlighet att områden, stråk och
platser förändras. Kommunens avsikt för Fredriksskansområdet är att samlat
höja områdets upplevelsevärde för invånarna i staden och förbättra
förutsättningarna för allmänhetens tillgång till området. Här planerar
kommunen investeringar i park- och bryggmiljöerna. Områdets samlade
fastighetsvärde kommer att öka som konsekvens av planens genomförande.
Planförslagets byggnadshöjder och gestaltning, påverkan på stadsbilden samt
paradgatan Fredriksskansgatan utgår från en lämplighetsprövning. En
grundläggande tanke för planförslaget är att tillskapa bebyggelse som inslag i en
större park- och rekreationsmiljö i Malmfjärdens vattenrum. Därför är
föreslagen bebyggelse längs sträckan från södra läktaren till Rävspelet
avgränsad och uppbruten i tre separata delar med inslag av kalkstensmur, port
och park med visuell kontakt mellan gata och fjärd.
Samrådsversion

Granskningsversion

Volymstudier. Illustrerad ny bebyggelse är bara ett exempel på fasadutformning för att åskådliggöra våningsantal och att
fasadmaterial kommer att variera.
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Domkyrkan ska fortsatt dominera stadslandskapet. Planförslaget omarbetas
genom att föreslagen bebyggelse placeras indragen några meter från
Fredriksskansgatan, bl.a. för att vidga siktlinjen mot domkyrkan. De nya
byggnadernas höjd och gestaltning underordnar sig även Stagneliusskolan för
att denna ska behålla sin roll som landmärke. Totalhöjden för ny bebyggelse är
därför lägre än Stagneliusskolans huvudbyggnads nockhöjd och har även en
indragen översta våning mot gaturummet.

Samrådsversion

Granskningsversion

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

Utformningen av Fredriksskansgatan som en ”representativ paradgata”
förhindras inte av planförslaget och kan säkerställas utan en planändring för
gatan. Referensexempel från t ex Helsingborg, Köpenhamn och Paris visar hur
paradgator med liknande sektioner och funktioner kan utformas med inslag av
parkeringar och även högre bebyggelse som ramar in gaturummet. Detta
beskrivs i tillhörande gestaltningsprogram.
Den solida kalkstensmuren som inhägnar den norra delen av Fredriksskans
idrottsanläggning har ett kulturhistorisk värde som signum för ”Fredriksskans”
som idrottsområde. Muren anger en hög arkitektonisk ambition i planeringen
av stadsmiljön och bidrar till upplevelsen av Fredriksskansgatan som paradgata.
Kommunen avser därför att bevara den solida delen av muren i utvecklingen
av stadsdelen, vilket förtydligas med justerad planbestämmelse.
Skolidrottens framtid
Kommunen anser att det är av stor vikt att skolidrottens behov ska kunna
tillgodoses, med ändamålsenliga ytor och med rimliga avstånd från berörda
skolor. Med ett rimligt avstånd menas att ytorna kan nås av personal och elever
till fots inom cirka 15 minuter, för idrottsundervisning på plats inom ramarna
för en schemalagd idrottslektion. Studier har genomförts på så kallade
tidsavstånd utifrån "normala" gånghastigheter vilka visar på flera möjliga ytor i
närheten av de skolor som idag främst nyttjar Fredriksskansområdet.
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Avsikten är att detaljplanen för södra Fredriksskans inte ska antas innan
kommunens förvaltningar samlat kan uppvisa lösningar och, i den mån det
behövs, ersättningsytor för skolidrotten. Under planarbetet har flera möten
hållits med idrottslärare och Gymnasieförbundet som representant för
skolidrotten för att tydliggöra de behov och hitta bra lösningar för att bedriva
framtida skolidrott utomhus. På möte 2015-09-21 gjordes en överenskommelse
om ett antal punkter som samlat kan lösa skolidrottens framtid.
Överenskommelsen kan sammanfattas i följande punkter:
-

-

-

-

-

Skolidrott ska möjliggöras på Lindö på yta motvarande en fotbollsplan.
Denna kan med fördel kritas upp som 3 st. 7 manna planer. Kostnader för
ytan planeras in i 2016 års budget.
Omklädningsrum och andra byggnader bör ej uppföras i naturområdet på
Lindö. Möjligheten till materialrum och förvaring av värdesaker ska istället
undersökas kring fd Epidemisjukhuset, där befintlig byggrätt kan nyttjas för
tillkommande byggnation.
En hinderbana planeras på Lindö, en resurs för både skolidrott och
allmänhet. Denna planeras in så att den diskret smälter in i miljön och har
ingen belysning kvällstid.
A-plan ska kunna bokas för skolidrott (låg beläggning idag). Omklädning ska
kunna ske i Södra läktaren, vilket kräver ombyggnad.
Kultur- och fritidsförvaltningen utreder Lindö och läktarens behov av
åtgärder och kostnader
Att föreslagna åtgärder är korrekta i förhållande till detaljplan och bygglov
kollas av
Kultur och fritid har en plan för Kalmar AIK och Ängö Bollklubb och
bedömningen är att ytorna kommer att räcka för ändamålen. Bland annat
planeras ny konstgräsplan vid Berga idrottsplats
Skyttis blir kvar, ett år i taget. Men en långsiktig tillgång till Skyttis samt
klubbhusfrågan på Södra utmarken utreds.

Föreningsidrottens framtid
Det finns flera idrottsföreningar som är aktiva inom Fredriksskansområdet.
Planen ianspråktar B-plan, C-plan och del av konstgräsplan. De som främst
utnyttjar dessa tre träningsplaner (och därmed påverkas direkt av planförslaget)
är Kalmar AIK, Ängö Bollklubb och Kalmar Sportklubb. Därutöver
tillkommer vissa mindre föreningar och ungdomssektioner. Enligt
uthyrningsstatistiken är det teoretiska utnyttjandet av ytorna känt med underlag
från Kultur- och fritidsförvaltningen. Detta material visar inte på några
kapacitetsbrister då de tre ytorna under år 2013 och 2014 inte hyrts ut mer än
totalt cirka 1700 timmar respektive 1520 timmar, vilket motsvarar som högst
cirka 40 % av rimlig bokningsbar tid under dygnet och året för de tre planerna.
Det faktiska utnyttjandet skiljer sig uppskattningsvis främst under dagtid för
skolidrott samt kvällar och helger för spontanidrott (behov och utnyttjanden
som planen skapar ersättningsytor för).
Kommunen har under planarbetet utrett förutsättningarna för föreningsidrott
som konsekvens av planens påverkan. Bedömningen är att föreningsidrotten
totalt får utökade möjligheter i staden efter det att Fredriksskans har bebyggts
med de satsningar som föreslås. Fler utomhusanläggningar och konstgräsplaner skapas i staden jämfört med dagens situation. Förslaget kan
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sammanfattas med nedanstående punkter (varav en sammanfattning införs i
planbeskrivningen) och bör läsas tillsammans med framförd information om
skolidrotten:
-

-

A-plan på Fredriksskans kan fortsätta användas på kvällar och helger för
fotbollsträning och matcher.
A-plan på Fredriksskans kan fortsätta användas som utomhusarena för
friidrott.
Kalmar SK bjuds in till dialog kring hur möjligheterna att utöva friidrott
inomhus ska se ut. Den verksamhet föreningen har inomhus idag påverkas
inte av den planerade byggnationen på Fredriksskans.
Kalmar Gymnastikförening kan ha kvar sin verksamhet i Gymnasten på
Fredriksskans.
Roddklubben kan ha kvar sin verksamhet på Fredriksskans.
Fredriksskans kompletteras med utomhusgym och ny yta för allaktiviteter
För fotbollen kommer den träningsplan och konstgräsplan som idag finns på
Fredriksskans att ersättas enligt följande:
o Ny konstgräsplan på Bergavik IP.
o Ny konstgräsplan på Gröndals IP.
o Skyttis bebyggs inte utan kommer att kunna användas även i
framtiden. Klubbhus m.m. blir kvar fram tills att det finns en ny
lösning på Södra utmarken.
o Södra utmarken utvecklas med nytt klubbhus m.m. i samband med
KSRR:s flytt. Då skapas det plats för en ny fullstor 11-mannaplan.
o På Lindö skapas en gräsyta motsvarande en fotbollsplans storlek.
Utöver detta kommer konstgräsplanerna på Fjölebro, Gasten och Södra
Utmarken att bytas ut under perioden 2016-2019.

Avseende friidrott och gymnastik berörs inte byggnaden Gymnasten eller
läktarna kring A-plan av planförslaget och befintlig verksamhet kan fortsätta.
Utvecklingen av dessa idrottsformer i framtiden bedöms kunna ske i befintliga
lokaler och utifrån de utvecklingsförutsättningar som där finns. Alternativt kan
andra platser i Kalmars innerstad sökas men oavsett sker denna utveckling då
på ett sätt som inte omöjliggör eller står i kontrast till planförslaget. Planen
kompletteras med information om hur skolidrott och föreningsidrottens behov
kan tillgodoses.
Evenemangsarena
Fredriksskansområdet fungerar idag som evenemangsarena och används bland
annat för fotbollsturneringar för barn och unga, agility och konserter. Till det
finns intresse för event och arrangemang på Fredriksskans i ledet att utveckla
Kalmar som idrotts- och nöjesstad. Destination Kalmar ser Fredriksskans som
en av de viktigaste arenorna för evenemang i stadskärnan och menar att en
utveckling enligt planförslaget även fortsättningsvis kommer att möjliggöra
evenemang i området.
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INKOMNA SYNPUNKTER I SIN HELHET
Statliga myndigheter
1.Länsstyrelsen i Kalmar län
Fredriksskans är ett unikt område i många avseenden. Området har stor potential att
bli ett attraktivt område att bo i. Exploateringen ställer samtidigt stora krav på
kommunen, främst vad gäller saneringen av områden enligt länsstyrelsens bedömning.
Kommunen bör i sina ställningstagande kring saneringsfrågan väga in värdet av en
långsiktigt hållbar samhällplanering, attraktionskraften av att bo i området och ökade
möjligheter att nå kommunens vision om att göra Malmfjärden badbar.
Länsstyrelsens roll i samrådsskedet
Enligt 5 kap. 14 § PBL ska länsstyrelsen under samrådet särskilt 1. ta till vara och
samordna statens intressen, 2. ge råd om tillämpningen av 2 kap. PBL 3. verka för att
riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt
5 kap. MB följs och att strandskydd enligt 7 kap. MB inte upphävs i strid med gällande
bestämmelser, 4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och
vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt och
5. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Kontroll mot Länsstyrelsens prövningsgrunder
Riksintresse
Fredriksskansområdet ligger inom utpekat riksintresse för kulturmiljövården, H48,
Kalmar. Kommunen har tagit hänsyn till det länsstyrelsen påtalat i tidigare samråd för
Program inför detaljplan för Fredriksskansområdet. Den nu föreslagna bebyggelsen är
väl anpassad i volym och placering, och bedöms inte påtagligt skada det berörda
riksintresset.
Hälsa och säkerhet samt miljökvalitetsnorm vatten
Förorenad mark
Planområdet är utfyllt och har under vissa tidsperioder refererats till som en av
stadens tippar med syfte att fyllas ut (ur Planbeskrivning – samråd). Området består av
utfyllnader i Malmfjärden som huvudsakligen gjordes under första delen av 1900-talet.
Utfyllnaden består till stor del av förorenade massor (Kemakta konsult). De
föroreningar som finns vid Fredriksskans är i huvudsak metaller och PAH
(polycykliska aromatiska kolväten). Framförallt barium, bly, koppar, zink och PAH är
vanliga föroreningar inom området. Föroreningshalterna är mycket höga på många
ställen inom området, både i mark och grundvatten, och det bedöms av Kemakta att
det finns ett åtgärdsbehov för att reducera hälsorisker, reducera risker för markmiljön
samt för att minska spridningen från det förorenade området till Malmfjärden.
Naturvårdsverkets, NV, utgångspunkter för efterbehandlingsarbetet i Sverige är
formulerade utifrån långsiktighet och hållbarhet i syfte att skydda hälsa, miljö och
naturresurser nu och i framtiden. De avspeglas i den utredningsmetodik som
Naturvårdsverket förordar samt i Naturvårdsverkets generella riktvärden för
förorenad mark. Utgångspunkterna bör vara vägledande i arbetet med efterbehandling
av förorenade områden.
NV:s utgångspunkter innebär att långsiktigt minska risken för skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön och att minska mängderna och halterna av metaller och
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naturfrämmande ämnen i miljön. De knyter också an till miljömålen giftfri miljö och
god bebyggd miljö, såväl som till vattenmiljömålen.
Utgångspunkter för tidsperspektiv och hälsa är att bedömning av miljö- och
hälsorisker vid förorenade områden bör göras i såväl ett kort som långt tidsperspektiv.
Planerad markanvändning (utgångspunkt i riskbedömning och åtgärdsutredning) är
vanligen överblickbar i mindre än 100 år. Mycket kan också hända i längre
tidsperspektiv (100-tals till 1000 år) t.ex. med kvarlämnade föroreningar.
En av utgångspunkterna om mark är att lika skyddsnivåer bör eftersträvas inom ett
område som totalt sett har samma typ av markanvändning, exempelvis ett
bostadsområde. Motivet till utgångspunkterna om mark är bl.a. att främja en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser (uttrycks bl.a. i
miljömålet God bebyggd miljö, och PBL), att riskerna med kvarlämnade föroreningar
kan vara svårbedömda i ett långtidsperspektiv (användning av marken i ett område
kan ändras, förutsättningarna för spridning kan förändras och föroreningar kan flyttas
vid grävarbeten), samt att det i praktiken kan vara svårt att hantera olika restriktioner
för mindre volymer eller ytor då risken ökar för felaktig hantering i framtiden.
För planområdet har utförliga underlag i form av bl.a. mark- och miljötekniska
undersökningar, riskbedömning, åtgärdsutredning samt riskvärdering tagits fram för
området. Dock är området är glest provtaget, varför Kemakta konsult föreslår att en
utvidgad provtagning ingår som en del av projekteringen i syfte att avgränsa
föroreningsutbredningen samt ge underlag för hur de förorenade massorna ska
omhänderas.
Åtgärdsutredningen (2015) pekar ut fem åtgärdsalternativ (sex inklusive
nollalternativet). I samtliga åtgärdsalternativ har hänsyn tagits till den uppfyllnad som
ska göras av området för att höja marknivån. Alternativ 1 omfattar det minsta
geografiska området som planeras åtgärdas och alternativ 5 det mest omfattande (hela
planområdet). Åtgärdsalternativ 3 innebär sanering av delar av det område som ska
bebyggas/delar av det område där bostäder ska placeras rent fysiskt. Åtgärdsalternativ
4 omfattar sanering av den mark som ska bebyggas/där bostäder ska placeras samt
ytterligare några ytor inom planområdet.
I riskvärderingsprocessen har Kalmar kommun förordat åtgärdsutredningens
alternativ 3, som innebär att endast en mindre geografisk del av marken (dock
innehållande en stor andel förorening) som ska planläggas, kommer att saneras. Med
alternativ 3 kommer ej sanering att ske under all mark som ska bebyggas. Sanering
kommer enligt detta alternativ att ske i det västra planområdet där det underjordiska
garaget ska byggas. Därmed kommer också en del av marken där bostäder ska
uppföras att saneras. Det framgår dock inte tydligt av planhandlingar och tillhörande
utredningar till vilka halter och djup som saneringen planeras till. Planhandlingarna
behöver kompletteras så att uppgifter om vilka halter och djup som avses saneras
inom de olika alternativen tydligt framgår. Länsstyrelsen bedömer oaktat de
kompletteringar som efterfrågas, att åtgärdsalternativ 3 i sin geografiska utformning
inte ger tillräcklig riskreduktion inom planområdet. Länsstyrelsen anser att de
utredningar som kommunen tagit fram för området, sammantaget visar på ett mycket
större åtgärdsbehov för att uppnå tillräcklig riskreduktion och minskad spridning till
Malmfjärden, än det område som presenteras i alternativ 3. Länsstyrelsen bedömer att
åtgärdernas omfattning snarare behöver motsvara sanering över hela området, vilket
geografiskt sett endast kan uppnås med åtgärdsalternativ 5.
Detaljplanen behöver i sin slutliga utformning tydligt ange till vilka nivåer och djup
som sanering ska ske inom planområdet. Detta behöver klarläggas för att planens
lämplighet för ändamålet ska kunna garanteras. Länsstyrelsen anser att ett tydligt sätt
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att ange vilka saneringsåtgärder som behöver ske, är att fastställa mätbara åtgärdsmål
för hela planområdet. I den utförda åtgärdsutredningen finns sådana mätbara
åtgärdsmål framtagna. Mätbara åtgärdsmål låter föroreningsnivån styra var saneringen
ska ske, snarare än ett geografiskt avgränsat område. Den utvidgade provtagningen
som har föreslagits för projekteringsskedet kan på detta sätt också fylla sitt syfte i och
med att hittills oupptäckta föroreningar kan lokaliseras. Om området för
saneringsåtgärder avgränsas för snävt i planprocessen, riskerar delar av planområdet
att i praktiken inte omfattas av den utökade provtagningen som föreslås, i och med att
projekteringsprovtagning vanligtvis utförs för delar som kan komma att bli föremål
för bortschaktning. Att ta höjd för en åtgärdsnivå i planarbetet som ger tillräcklig
riskreduktion och därmed uppfyller kravet på att bebyggelse ska lokaliseras till mark
som är lämplig för ändamålet, är inte minst en viktig process för att ta reda på om det
är ekonomiskt rimligt att sanera marken så att den blir lämplig för sitt ändamål.
Om det finns skäl att förmoda att avhjälpandeåtgärder inte kommer att vidtas innan
detaljplanen antas så finns möjlighet att villkora besluten om bygglov genom
bestämmelser i 4 kap 12 § punkt 1 och 14 § punkt 4 PBL. Bygglov får då inte ges
förrän en förorening har avhjälpts eller markens lämplighet för bebyggelse kan
säkerställas genom att skydds- och säkerhetsåtgärder har vidtagits på tomten. Denna
mening har också kommunen skrivit in i planbestämmelserna.
För att använda bestämmelsen i 4 kap 14 § punkt 4 PBL ska det vara säkerställt,
genom undersökningar eller liknande, att marken genom de avhjälpandeåtgärder som
anges i villkoret blir lämplig för sitt ändamål samt att avhjälpandeåtgärderna är
realistiska och genomförbara. I Boverkets kunskapsbank anges att de villkorade
åtgärderna ska vara så preciserade och effektbeskrivna i planbestämmelserna att det är
tydligt att de är genomförbara. Bestämmelserna bör utformas så att de är tillämpbara
på hela detaljplaneområdet, och inte bara på delar av detta. Det innebär att om
området består av mer än tomtmark så behöver bestämmelsen även omfatta
avhjälpandeåtgärder för att kunna gälla hela detaljplaneområdet. Länsstyrelsen anser
att det bör framgå tydligt i planbestämmelserna/planbeskrivningen hur marken ska
saneras för att frågan om byggrätten ska anses vara prövad i planprocessen.
I planbeskrivningen på sidan 16 anges det att ”innan sanering kan genomföras ska
förslag på saneringsnivå och en anmälan om efterbehandlingsåtgärder lämnas till
tillsynsmyndigheten”. Länsstyrelsen bedömer att väsentliga frågor som rör byggrätten
inom planområdet istället måste vara prövade i planprocessen, däribland frågan om
saneringsnivå.
Länsstyrelsen är vidare osäker på om de åtgärder som planeras för området är
tillräckligt omfattande för att säkerställa att metangas inte kommer att utgöra en
säkerhetsrisk vid byggnation av bostäder, särskilt som området är glest provtaget och
omfattningen av olika typer och mängder av föroreningar därför inte är helt kartlagda.
En fråga som kommunen behöver ta höjd för är också frågan om rening av förorenat
grundvatten, som kommer att behöva ske då schaktåtgärder påbörjas inom området.
De påträffade halterna av föroreningar i såväl mark som grundvatten innebär att
kommunen inte kommer att kunna leda bort uppkommet vatten från området utan
föregående rening.
Sammantaget och utifrån ovanstående text bedömer Länsstyrelsen att:
• Åtgärdernas omfattning snarare behöver motsvara sanering över hela området, vilket
geografiskt sett endast kan uppnås med åtgärdsalternativ 5.
• För hela planområdet behöver kompletterande provtagning utföras – antingen i
samband med projektering om man kommer fram till att hela området ska saneras ner
till vissa nivåer, eller innan planen antas för att kunna veta vad ett avgränsat alternativ
(1-4 som alternativen ser ut idag) innebär innan det väljs.
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• Åtgärdsalternativens omfattning med avseende på saneringsdjup och
saneringsnivå/halter måste framgå tydligt i utredningsmaterialet om det är dessa
kommunen vill arbeta vidare med.
• Väsentliga frågor som rör byggrätten inom planområdet måste vara prövade i
planprocessen, däribland frågan om saneringsnivå (t.ex. KM, platsspecifika riktvärden,
mätbara åtgärdsmål/åtgärdshalter).

Kommunens kommentar:
Provtagning: Kommunen har genomfört en mer detaljerad provtagning efter samrådsskedet.
Sanering: Vilka nivåer och djup som sanering ska ske till inom planområdet utreds i
projekteringen. Planbeskrivningen förtydligas med hur marken ska saneras för att frågan om
byggrätt ska anses vara prövad. Kommunen bedömer att sanering av hela planområdet är
lämpligt. Undantag görs för marken under den solida muren som avses bibehållas av
kulturhistoriska skäl och därför inte kan saneras. Planområdet har till granskningsskedet
avgränsats till att endast omfatta de områden där markanvändningen avses förändras sett till
gällande plan samt områden som kräver förändringar som konsekvens av planförslaget
(dagvattenhantering i öster och utökad gatumark i väster). Saneringsgraden ska säkerställa
att platsen är lämplig att bo på.
Under pågående sanering kommer förorenat grundvatten att uppstå. En projektering av
saneringen pågår och i det arbetet ingår även att ta fram ett underlag för hantering av
länsvatten, bland annat reningsmetod.
Metangas: Kommunen instämmer inte i uppfattningen att brister föreligger i klarläggande
kring omfattningen av olika typer och mängder av föroreningar av metangas. De gasmängder
som har påträffats är mycket små och produktionen av gas är på avtagande . De sista större
massorna tillfördes området för ca 100 år sedan, likt rekommenderat lämpligt årsspann,
varpå det undersökningsarbete som utförts bedöms som tillräckligt underlag för planförslaget.
Planområdet kommer även att saneras och därmed tas en övervägande del av de utfyllda
massorna bort. För att ändå vara förvissad om att problem med metangas inte uppstår ska
ledningssystemen inom området undersökas mer noggrant.
Miljökvalitetsnorm vatten
Dagvattenhantering
I planförslaget har det utifrån dagvattenutredningen föreslagits en
skärmbassängslösning vilken ska ligga i strandlinjen i planområdets norra del. Den
finns angiven på plankartan som WE. Länsstyrelsen anser att i första hand bör
dagvattenlösningar hanteras på land och högre upp i vattensystemet med lösningar
som t ex damm eller ledningsnät för att bromsa vattnet och därigenom bland annat
öka kväveretentionen innan dagvattnet når föreslagen skärmbassängen, på lägsta
punkt vid strandlinjen, för sedimentering. Både fosfor- och kvävebelastningen till
kustvattnet ska vara minimal från dagvattnet eftersom Malmfjärden redan i dagsläget
har måttlig ekologisk status på grund av bland annat för höga närsaltskoncentrationer.
Dagvattenutredningen (sidan 3) påvisar problem med att göra en dagvattenlösning på
land eftersom det landbaserade planområdet är förorenat. Det är en av anledningarna
till att en skärmbassängslösning är föreslagen. Länsstyrelsen menar att om området
marksaneras i tillräcklig omfattning kan även andra mer landbaserade lösningar
diskuteras. Skärmbassäng, liggande som slutsteg ut i kustvattnet, är för länet en ny
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företeelse. Länsstyrelsen önskar information om hur denna sedimentationslösning har
fungerat på andra ställen i landet (som exempelvis Växjö och Stockholmstrakten). Det
länsstyrelsen hittills har sett av resultat har endast varit schablonberäkningar på vad
som kan tänkas renas via denna skärmbassäng.
Det finns fortfarande några frågor återstår vilka inte besvarats av
dagvattenutredningen:
• Hur effektiv kommer denna skärmbassäng att vara avseende främst kväve- och
fosforrening? Har några uppföljningar gjorts på andra skärmbassängsanläggningar av
hur mycket kväve, fosfor och andra föroreningar som renas i denna typ av
konstruktion?
• Borde inte någon del av bassängen ha växtlighet för att öka kväveretentionen
eftersom reningsprincipen bygger på sedimentation? Hur ska det som sedimenteras i
bassängen hanteras?
• Finns det någon risk för läckage av sediment från skärmbassängen vid kraftigt regn,
översvämning och eventuell framtida havsnivåhöjning? Finns risk för att samlat
sediment i bassängen (eftersom den är så grund) spolas ut vid t ex kraftiga regn och
översvämningar?
• Hur fungerar bassängen vintertid och särskilt vid isbildning?
Dessa frågor ska utvecklas vidare i dagvattenutredningen.
Förorenad mark – påverkan på vatten
Utifrån hur mycket och till vilket djup som kommer att saneras (alltså hur mycket av
föroreningarna som tas bort) är avgörande för hur mycket föroreningar som
fortsättningsvis kommer att påverka vatten som rör sig inom planområdet som grund,
lak-, dag-, och kustvatten. Det bör beskrivas mycket tydligare hur föroreningar sprids
via vattnet inom planområdet samt att till exempel en tät dagvattenlösning delvis kan
tänkas på land om saneringen blir tillräcklig. Det skulle även kunna göras ett försteg i
form av en damm eller öppna lösningar där dagvattnet leds runt intill gradänger vilket
kan vara komplement till den föreslagna skärmbassängen. Kan även ett försteg för
dagvattenrening vara i form av filterkassetter vilka regelbundet byts ut innan vattnet
går vidare till skärmbassängen? Just för att filtrera bort eventuella partikelbundna
föroreningar och närsalter.
Kustvattenkvalitet
Eftersom kommunen har som vision att Malmfjärden ska användas för rekreation
som t.ex. bad, borde kvaliteten på kustvattnet vara av avgörande betydelse. Ett par
bryggor kommer att byggas; en som överdel till skärmbassängen (inom WE) och en i
planområdets södra del (inom W1), vilka bör ses som potentiella platser för
badaktiviteter. Marksaneringen av området kommer att leda till förbättrad
vattenkvalitet i Malmfjärden, om saneringen görs i tillräcklig omfattning. Därigenom
skapas ytterligare mervärden för de boende i och kring området.

Kommunens kommentar:
Dagvattenlösning: Kommunen instämmer i att området marksaneras i tillräcklig omfattning
så att landbaserade lösningar för dagvattenhantering skulle fungera av den anledningen.
Eftersom det finns fungerande exempel på dagvattenanläggningar i vatten så bedömer
kommunen att en landbaserad lösning är onödigt ytkrävande inom Fredriksskansområdets
begränsade parkområde pga. nödvändiga släntlutningar och säkerhetsåtgärder som i så fall
krävs. När delar av området tas i anspråk för byggnation är det viktigt att parkområdet
kan förädlas och öppnas upp för allmänheten med promenadstråk och rekreationsytor.
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Dagvattenutredningen kompletteras inför granskningsskedet och besvarar de detaljerade
frågor som länsstyrelsen lyfter kring föreslagen dagvattenlösning.
- Rening av kväve och fosfor anges redan i samrådsversionen. Utredningen kompletteras med
exempel från andra fungerande anläggningar. Ytterligare detaljeringsgrad sker i samband
med projektering.
- Växtlighet är en föreslagen möjlighet som ytterligare ökar reningseffekten.
Dagvattenutredningen förtydligas om hur sedimenten kan hanteras.
- Risken för utspolning av sediment vid kraftiga regn och översvämningar minimeras genom
att ett nödutlopp anläggs som ett försteg till vattenanläggningen.
- Dagvattenanläggningens material tål isbildning.
Vattenföroreningar: All mark inom planområdet ska saneras och dagvatten kommer att
ledas till den nya dagvattenanläggningen. En tät dagvattenlösning på land bedöms inte
lämpligt, inte heller möjligheten att integrera dagvattenlösningar med gradängerna då dessa
ska kunna fungera för rekreation i parkmiljön.
Badmöjligheter: Kommunen bedömer det inte lämpligt att skapa några kommunala
badplatser i området. Föreslagna bryggkonstruktioner syftar till att utgöra förhöjande inslag
för rekreation i parkmiljön.
Miljökvalitetsnorm buller
Från och med 1 juni 2015 regleras ljudnivåer från trafik i förordningen (2015:216) om
trafikbuller. Dock gäller inte detta för detaljplaner som påbörjats före den 2 januari
2015. Även om förordningen inte gäller ska den tillämpas vid en senare
bygglovsprövning. I förordningen anges att 55 dBA inte bör överskridas vid en
bostadsbyggnads fasad eller 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Det innebär att
det, till skillnad från infrastrukturförordningen, nu även finns ett riktvärde för
ekvivalent ljudnivå, 50 dBA, för uteplatser som måste tas i beaktande.
En bullerutredning gjordes 2014 för planområdet och den norra delen av
Fredriksskansområdet. Utredningen visar att de ekvivalenta ljudnivåerna kommer att
överskridas för de bostadshus som planeras mot Fredriksskansgatan. Kommunen
föreslår i dessa fall att en planbestämmelse införs som innebär att minst hälften av
bostadsrummen i varje bostad ska vara riktade mot en tyst eller ljuddämpad sida, samt
att uteplats ska kunna ordnas på innergård. Kommunens föreslagna avstegsprincip är i
enlighet med Boverkets allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen. Enligt den nya
förordningens avstegsprinciper vid överskridande av riktvärdet 55 dBA ekvivalent
ljudnivå, ska minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och minst hälften av
bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids
mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. Dessa omständigheter bör förtydligas i
planbeskrivningen.
I bullerutredningen konstateras att det kan vara svårt att erhålla en tyst sida eller
ljuddämpad sida mot innergårdarna för hörnlägenheterna och att det i de fallen därför
kan krävas ytterligare tekniska lösningar. Kommunen bör redovisa vilka lösningar det
kan vara. Annars är det planbestämmelsen m, och dess innebörd, som kommer att
gälla, vilket påverkar valmöjligheterna av lägenhetstyper.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att kommunens ställningstagande gällande buller
bygger på att resultatet i bullerutredningen förutsätter att avskärmande huskroppar
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uppförs längs Fredriksskansgatan. Om inte utformningen sker enligt detta förslag
finns risk att bullernivåer över gällande riktvärden kommer att uppstå även för
bostäder längre in på området. För dessa områden finns enligt planförslaget ingen
reglerande planbestämmelse. Planbestämmelsen m bör således
finnas för samtliga ytor där bostadshus tillåts enligt detaljplanen, såvida inte en
förnyad bullerutredning kan visa annat.

Kommunens kommentar:
Bullerförutsättningar: Omständigheter kring buller och den nya förordningens (förordning om
trafikbuller 2015:216) principer förtydligas i planbeskrivningen.
Hörnlägenheter: Då den nya förordningen ska tillämpas i bygglovgivningen ändras
förutsättningarna mot samrådshandlingen. Exempelvis ska bostäder enligt förordningen 55
dB (ekvivalent nivå) vid fasad klaras och om denna nivå överskrids ska minst hälften av
bostadsrummen vara vända mot en sida där nivån inte överstigs. Enligt genomförd
bullerutredning har de allra flesta av hörnlägenheterna där ena sidan överstiger 55 dB även
en sida där 55 dB inte överstigs. Dock överskreds de nivåer som gällde i tidigare förordning.
Bedömningen är att hörnlägenheterna vid bygglovgivningen kommer att klara kraven i den
nya förordning som ska utgöra beslutsunderlag.
Den västra delens avskärmande effekt: Bullernivåer på 55dBA (ekvivalent) kommer inte
överskridas för byggnader som ligger en bit in från Fredriksskansgatan även om de västra
husen inte byggs först. Bedömningen grundas på en revidering av bullerutredningen, där
ytterligare en situation utan bebyggelse samt en trafikökning i ett 20-årsperspektiv beskrivs.
Den visar att området längre in från gatan inte har så höga bullernivåer. Ordningen på
utbyggnadsetapperna har därför ingen avgörande betydelse ur avskärmande bullerhänsyn.
Enligt nya förordningen om trafikbuller 2015:216, får dessutom inte bygglov ges om de inte
klarar riktvärdena.
Strandskydd
Detaljplanen föreslår i nuläget att strandskyddet ska upphävas för kvartersmark inom
planområdet. Länsstyrelsen bedömer att planens resonemang kring särskilda skäl till
upphävandet av strandskyddet är tillräckliga. Planen bör emellertid överväga
omfattningen av upphävandet av strandskyddet. Framförallt bör de föreslagna
anläggningarna inom vattenområdet behandlas.
Risken för översvämning
Klimatanpassning
SMHI anser att det bör räknas med ett framtida högsta högvatten på + 1 meter, vilket
är den nivå havsvattnet stiger till på 100 år. Det innebär att hela planområdet riskerar
att översvämmas vid ett sådant scenario. Enligt planbeskrivningen ska nya
bostadsbyggnader ligga på +3,0 meter över havet, m ö.h., färdig golvhöjd. Med en +
höjd på 3 meter är sannolikheten för översvämningar från havsvatten mindre än 1 %
på 100 år. Den angivna höjdnivån i planbestämmelsen bedöms därför som tillräcklig
enligt länsstyrelsen, men det är viktigt att ändra planbestämmelsens formulering från
färdig golvhöjd till att ange anläggningsnivå, schaktbotten eller lägsta nivå för
byggnadsdelar som riskerar skadas av översvämmande vatten, i enlighet med
Boverkets riktlinjer.
Enligt planbeskrivningen ska dagvattennätet tåla 10-års regn. I de modeller som gjorts
för det framtida klimatet beräknas regnmängderna för regionen öka totalt, men
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framförallt kommer skyfallen öka både i antal som omfattning. Delar av
dagvattennätet beräknas hamna under 2,5 m ö.h., och då ligger dessa delar av
dagvattennätet för lågt och riskerar att översvämmas vid höga havsvattennivåer, om
kommunen inte gör klimatanpassningsåtgärder.
Höga havsvattennivåer riskerar skapa problem även för vägar och annan infrastruktur.
För transportvägar utan alternativa sträckningar bör nivån ligga på minst 2,8 meter
över dagens medelvattennivå. När kommunen planerar för bostadshus på den södra
delen av Fredrikskans bör även kommunen se till att elnät och beredskapsvägar är
klimatanpassade på säker nivå, vilket i detta fall är minst 2,8 m ö.h. Riskvärderingen
innebär då att sannolikheten för översvämningar från havsvatten är mindre än 1 % på
100 år. Ett avsteg från höjden på 2,8 m ö.h gällande elnät och beredskapsvägar
innebär därmed en annan riskvärdering, d.v.s. att sannolikheten ökar för
översvämningar från havsvatten på 100 år. Länsstyrelsen vill påminna om vikten av att
bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till risken för
översvämning enligt 2 kap. 5 § PBL.

Kommunens kommentar:
Strandskydd: Avgränsningen av förslag till upphävande av strandskyddet justeras till att
omfatta hela planområdet. Föreslagna anläggningar inom vattenområdet utformas som
allmänna bryggmiljöer, permanent tillgängliga för allmänheten, varpå dessa inslag inte
bedöms motverka strandskyddets syfte.
Bestämmelse om höjdnivå: Bestämmelsen om höjdnivån för golv omformuleras så att
innebörden blir att byggnader ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till
nivån +2,8 meter över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion (PBL 4 kap. 12§).
Föreslagna nya byggnader bedöms därför som lämpliga med hänsyn till risken för
översvämning enligt 2 kap. 5 § PBL.
Dagvattennät: Kommunen är medveten om problemen kring dagvattennätet, dess befintliga
anläggningsnivå och konsekvenserna av översvämning vid höga havsvattenniåver. Stadens
samlade dagvattenhantering kommer att förbättras i och med genomförande av planförslaget.
De klimatanpassningsåtgärder som i stort krävs i stadens nät bedöms dock inte kunna
tillgodoses inom denna enskilda detaljplanens ramar.
Strukturer och översvämningsrisker: Nytillkommande elnät, beredskapsvägar och
transportvägar anläggs på en upphöjd nivå eller utförs så att de klarar klimatanpassning.
Transportvägarna anpassas dock i anslutningar i väster till den befintliga nivån på
Fredriksskansgatan. Kommunen bedömer inte att det är möjligt att på ett lämpligt sätt
justera höjdnivåer på Fredriksskansgatan med upp till +2,8 m, sett till de kulturhistoriska
värden som finns i området och dess befintliga bebyggelse.
Miljökonsekvensbeskrivning
Planhandlingarna behöver bearbetas så att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs.
Vidare behöver planförslaget bearbetas så att bebyggelsen inte blir olämplig med
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning
eller erosion. Det innebär att Länsstyrelsen kommer att ta ställning till
miljökonsekvensbeskrivningen i nästa planskede.
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Övriga synpunkter
Naturvård
Länsstyrelsen förutsätter att hänsyn tas till den rödlistade arten klibbveronika vid
planering av gångvägar med mera. Det är också viktigt att man lämnar ordentligt
skyddsavstånd till träden i Rävspelet.
Kulturmiljövård
Bevarandebestämmelserna kring kioskpaviljongen bör förtydligas, exempelvis med
planbestämmelsen q där det framgår att paviljongen inte får förvanskas. Detsamma
gäller för muren, även denna bör förses med q för att undvika förvanskning.
I stort sett hela planområdet ligger inom fornlämningen RAÄ 93:1 (stadslager i
centrala Kalmar), för vilket tillstånd krävs för markingrepp i eller invid fornlämning
enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Den nordvästra delen av planområdet är utanför den
utpekade avgränsningen av fornlämningen, men bedöms som ett fornlämningsområde
där det eventuellt kan krävas en arkeologisk utredning inför markingrepp.
Deltagande
Beslut att avge detta yttrande har fattats av t.f. samhällbyggnadschef Birgitta Eriksson
efter föredragning av planeringsarkitekt Maria Paananen. I ärendet har även deltagit
avdelningschef Eva Brynolf, naturvårdshandläggare Kicki Ringdahl,
miljöskyddshandläggare Michael Ingard, handläggare förorenad mark Lill Lunggren,
enhetschef miljöenheten Åsa Axheden, planhandläggare Kerstin Lind Andréasson,
fornminneshandläggare Jenny Sundström, kulturmiljöhandläggare Katarina Sundberg,
klimatanpassningssamordnare Lars Ljungström och vattenplanerare Eva T
Hammarström.

Kommunens kommentar:
Miljökonsekvensbeskrivning: Planhandlingarna bearbetas så att MKN enligt 5 kap MB
tydligare beskrivs och bedömningen är att bebyggelsen inte blir olämplig med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. MKB
uppdateras för att bättre motsvara länsstyrelsens önskemål.
Rödlistade arter: Kommunen bedömer inte att planering av gångvägar med mera föranleder
problem för förekomst av rödlistade arter eller träd i Rävspelet, inga fler vägar planeras i
berört område.
Bevarandefrågor: Bevarandebestämmelserna kring kioskpaviljongerna förtydligas och q införs
för paviljong och den del av mur som ska bibehållas.
Fornlämning: Information om eventuellt behov av arkeologisk utredning har införts i
planbeskrivningen.
2.Lantmäterimyndigheten
Plankarta med bestämmelser
Bestämmelsen P1 finns på plankartan men saknas i bestämmelseförteckningen.
Man bör överväga att upphäva strandskyddet även för gata/torg, och behålla det
enbart för park och natur. Onödigt dispensförfarande kan då undvikas när dessa
anläggningar ska byggas.
Förbudet mot inhägnader motiveras med gestaltningsskäl. Man behöver dock fundera
över ifall bestämmelserna i vissa delar indirekt kan komma att begränsa allmänhetens
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tillträde till angränsande allmänplatsmark. När avstånden är små och avgränsningen
otydlig, kan intrycket lätt bli att mer mark är privat område än vad som egentligen
gäller. Det händer också lättare att boende tar ianspråk mark utanför kvartersmarken.
Därför kan det i vissa fall vara mer ändamålsenligt med avgränsningar som ger en
tydlighet på marken, än att vara utan.
Planbeskrivning
Namnet på ön på sidan 17 är vad vi känner till varken känt eller etablerat, och bör
därför inte användas i planhandlingarna.
På sidan 39 nämns möjligheter till allmänna parkeringar i parkeringsgarage på
kvartersmark. Ifall detta är aktuellt, bör beskrivningen bli tydligare om hur detta ska
genomföras rättsligt, tekniskt och ekonomiskt.

Kommunens kommentar:
Redaktionella ändringar genomförs i enlighet med lantmäteriets synpunkter.
Strandskydd: Avgränsningen för upphävandet av strandskyddet justeras till att
omfatta hela planområdet.
Allmänhetens tillträde: Bedömningen är att allmänhetens tillträde till allmän
platsmark säkerställs på ett tillräckligt tydligt sätt i planen. Det är svårt att
förutsäga hur innergårdar och kvarter kommer att disponeras och många av de
gränser som avses ska förbli öppna kan påverkas av andra strukturer och
anläggningar på kvartersmark. Planbestämmelserna bibehålls för att motverka en
sluten bebyggelsemiljö.
Parkeringsändamål: Planen möjliggör parkeringsändamål under större delen av
föreslagna bebyggelseområden samt under parkpassagen mellan nya kvarter.
Kommunen bedömer att dessa ytor kommer att täcka behovet av p-platser för
tillskapade bostäder. I den mån garageutrymmen som planen möjliggör inte behövs
kommer de sannolikt inte att genomföras. En framtida möjlighet skapas dock för
att använda outnyttjade garageutrymmen för allmän parkering när bostadsbehovens
villkor uppfyllts och kan inte studeras och regleras i detalj förrän det är aktuellt.
3.Trafikverket
Trafikverket har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende. Planområdet
omges av kommunala vägar. Inga statliga vägar, järnvägar eller andra
anläggningar berörs av planförslaget och Trafikverket har därmed inget att
erinra.
Kommentar: Noterat
4.Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. Planområdet omfattas
ej av några öppet redovisade riksintressen för totalförsvarets militära del.
Kommentar: Noterat
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Boende och fastighetsägare
5. Clasons Måleri AB, Anders Clason
Så som ägare till fastigheterna Gösen 1 och 2 vill vi lämna följande yttrande i
ovanstående ärende: Lägenheterna i båda våra fastigheter har idag en mycket fin utsikt
åt öster och sydost. Detta är mycket värdefullt för både oss och våra hyresgäster.
Hyresgäster trivs och vi har lätt att hyra ut vid de få tillfällen någon måste flytta.
Värdet består inte bara i attraktiva lägenheter, utan har naturligtvis också ett
ekonomisk mervärde. I den allt mer avreglerade hyresmarknaden innebär det att en
högre hyra kan erhållas. Det fina läget är också en möjlighet att ombilda till
bostadsrätt. Priset för bostadsrätter är självklart högre ju attraktivare lägenheterna är.
Här spelar utsikt över land och sjö en mycket stor roll. Planförslaget innebär att all
denna fantastiska utsikt över grönytor och vatten bort mot Ängö och Varvsholmen
fullständigt försvinner. I stället kommer man nu enbart att se höga fasader. Detta är en
väsentlig försämring för oss och våra hyresgäster som vi inte kan acceptera. Om
planen antas kommer vi att kräva kompensation för minskning av fastigheternas
värde. Vi ställer oss tveksamma till att strandskyddet kan tas bort genom den
hänvisning som gjorts till att området redan används. Det måste ju vara väsentligt att
bara marken används. Inga byggnader finns uppförda på större delen av planområdet.
I övrigt utgår vi från att få eventuella skador åtgärdade som orsakas av eventuell
byggnation. Vi är oroliga för vad ökat marktryck på planområdet kan innebära för våra
fastigheter som ligger på instabilt underlag. Detsamma gäller pålningen som sannolikt
måste utföras.

Kommunens kommentarer:
Utsikt och fastighetsvärde: Utsikten från fastigheterna Gösen 1 och 2 påverkas ofrånkomligt
i någon grad av förändring av södra Fredriksskans, se kommunens sammanfattade
kommentarer om ” Stadsutveckling, stadsmiljö och kulturhistoria” på sidan 7-8. Detta är
en sådan effekt av planläggning som enligt praxis inte anses grunda rätt till ersättning.
Kommunen kommer att utveckla parken och tillgänglighet till vattnet i Fredriksskansområdet vilket även ökar attraktiviteten för närliggande bostäder.
Strandskyddet: Upphävandet av strandskyddet justeras men kommunen bedömer fortfarande
att området varit ianspråktaget eftersom det under lång tid hyrts ut till föreningsverksamhet,
varit instängslat och avstängt/otillgängligt för allmänheten.
Markstabilitet: Kommunen kommer att genomföra en riskanalys inför kommande sanering
för att säkerställa att åtgärden inte påverkar omgivande fastigheter. Inför planerad
byggnation är det byggherrens ansvar att inte påverka omgivningen så att skador uppstår.

6. Brf Fredriksskans i Kalmar
Fastigheten Gösen 10 byggdes 1930 och ombildades till bostadsrättsföreningen
Fredriksskans i Kalmar år 2004. (769610-8187). Under åren därefter har ett flertal
underhållsåtgärder vidtagits. År 2005 grävde vi upp runt hela huset och isolerade och
lade nya rör för dagvatten. Ett större arbete genomfördes också 2009 då det
upptäcktes stora skador i källaren på grund av sättningar i marken. Avloppsstammarna
hade brutits sönder och golvet spruckit och sjunkit ner på grund av dessa sättningar.
Huvuddelen av golvet i källaren bröts upp, nya avloppsstammar lades ner och ett helt
nytt källargolv göts. Fastigheten är byggd på utfyllnadsmark och sättningar i huset har
skett och fortsätter att ske med mindre sprickbildningar och skevheter som resultat. Vi
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förutser att dessa sättningar kommer att öka när/om byggnadsarbeten påbörjas i vår
omedelbara närhet.
Synpunkter
1. Byggnadsskador kan komma att uppstå på vår fastighet på grund av den
omfattande pålning som sannolikt kommer att krävas. Dessutom kommer de
tunga transporterna med maskiner och material att orsaka vibrationer och
därmed ytterligare skador på vår fastighet. Vi kräver att
byggherren/byggherrarna bekostar besiktning av vår fastighet före och efter
genomförda byggnadsaktiviteter. Besiktningarna skall utföras av oberoende
besiktningsföretag utvalt av oss i samråd med byggherren/byggherrarna.
Skador som kan komma uppstå på grund av byggaktiviteter skall åtgärdas av
kommunen alternativt byggherren/byggherrarna. Ansvarsförsäkring och
garanti skall lämnas före byggstart. Vi känner stor oro för att det skulle kunna
uppstå en situation då ingen tar ansvar för eventuella skador utan att det skylls
på varandra och att det inte går att visa på vem som förorsakat skadorna.
2. Den sanitära olägenhet som det omfattande pålningsarbetet under lång tid
kommer att medföra för oss bör kompenseras på så sätt att isolerglas
monteras in i samtliga fönster på östra gaveln för att säkerställa att gränsvärdet
för störande ljud ej överskrids. Kostnader för denna åtgärd skall Kommunen
stå för. Pålningsarbete eller byggnadsarbete utanför ordinarie arbetstid skall
inte få förekomma. Skulle störning uppkomma i sådan omfattning att
nattsömn (eller dagsömn för nattarbetande) störs, åligger det
byggherren/byggherrarna att betala hotellvistelse för störd bostadsrättsinnehavare.
3. Trafiksituationen med infart/utfart genom ”gamla” Fredriksskansporten
påverkar oss negativt med ökad närtrafik och distributionstrafik såväl dagtid
som nattetid. Det ökade behovet av parkeringsplatser för boende och
besökande kommer att korka igen Strandgatan/Fredriksskansgatan ytterligare.
4. Utsikten mot Malmfjärden, Kalmarsund och Ölandsbron från flera lägenheter
kommer att förloras helt och innebär sannolikt en avsevärd värdeminskning
för bostadsrättsinnehavaren.
5. Fredriksskansgatan är idag en inbjudande paradgata med sin trädallé och
domkyrkan i fonden. Att bebygga Fredriksskansområdet med höga hus så
nära gatan kommer att helt förta nuvarande vackra vy och mer likna en
korridor. Att dessutom smalna av gatan och anlägga parkeringsplatser på
gatans båda sidor förstör ”paradgatan” ytterligare. Våra utfarter mot
Fredriksskansgatan får ej blockeras med P-platser.
6. Vi föreslår att Fredriksskans behålls som det är nu för idrottsändamål,
evenemang och konserter. Om Fredriksskans ändå ska bebyggas föreslår vi att
byggnaderna placeras längre in från gatan och med reducerad bygghöjd.

Kommunens kommentar:
1. Instabilitet i mark: Kommunen anser att det är lämpligt att besiktning utförs före
byggstart. Se vidare kommunens kommentar på synpunkt 5.
2. Störningar under byggtid: Buller under byggnation regleras i Naturvårdsverkets
Allmänna Råd 2004:15. Dessa ska följas. Pålning är en tillfällig störning som inte regleras
i miljölagstiftning men byggarbetet kommer att tidsregleras för att minimera störningar.
Detta görs i samband med att arbetet ska utföras.
3. Negativa trafikkonsekvenser: kommunen bedömer att trafiksituationen i området
kommer att förbättras som konsekvens av att hastigheten på Fredriksskansgatan sänks till
40 km/h, något som genomförs oavsett hur eller när planen genomförs. Om man med
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”korka igen” avser ökade köer, parkeringsproblem eller ökad trafik bedömer inte
kommunen att några allvarligare problem tillkommer som konsekvens av planen utifrån
befintliga flöden, föreslagna åtgärder och pågående reglering av parkeringsavgifter i
stadskärnan.
4. Utsikten från fastigheten Gösen 10: denna påverkas ofrånkomligt i någon grad av
förändring av södra Fredriksskans, se kommunens sammanfattade kommentarer om
Stadsutveckling, stadsmiljö och kulturhistoria” på sidan 7-8.
5. Oro för en försämrad paradgata: se kommunens samlade kommentar ”Stadsutveckling,
stadsmiljö och kulturhistoria” på sidan 7-8. Befintliga utfarter längs Fredriksskansgatan
ska inte blockeras av parkering. Parkeringsplatser föreslås i grupper med släpp för de platser
där in- och utfarter finns idag.
6. Bevarande av befintlig situation i området: Avseende förslaget att behålla Fredriksskans
”som det är nu”, se kommunens samlade kommentar ”Ett politiskt uppdrag”. Efter
inkomna synpunkter har förslaget för ny bebyggelse placerats längre indragen från
Fredriksskansgatan. Avseende annan placering och bygghöjd, se vidare i kommunens
samlade kommentar ”Stadsutveckling, stadsmiljö och kulturhistoria” på sid 7-8.
7. Sven Karlsson, Ingegerd Karlsson, Rebecca Bornlid
Lessener, Johnny Larsson m fl
Nedanstående Kalmarbor, boende på Fredriksskansgatan 11, ser med stor oro på den
förtätning av bostäder som sker på Kvarnholmen och i dess omedelbara närhet. Allt
fler grönområden försvinner. På tur står nu tydligen stadens verkliga lunga,
Fredrikskans, som i ett sekel varit ett sport- och fritidscentrum för Kalmarborna. Vår
bestämda uppfattning är att hela Fredriksskansområdet bör vidareutvecklas till ett
sportcenter för idrott, motion och rekreation och att sålunda inga bostäder blir byggda
på området.
Som argument för våra åsikter, vill vi först lyfta fram skolidrotten. Vi känner till att det
redan idag kan vara trångt om utrymmet vissa lektionspass på Fredriksskans. Hur illa
kommer det då inte att bli om B- och C-planerna byggs bort! Elevantalet på
gymnasieskolan blir definitivt större i framtiden (mycket talar för 12-årig skolplikt!)
och närbelägna grundskolor pockar också på ökat lektionsutrymme under
utesäsongerna. Flera lektionspass måste alltså tillskapas, i all synnerhet för de
skolelever som inte tränar på egen hand. Vi kommer alla ihåg vårens debatt om
överviktiga barn och ungdomar!
Vi vill också påminna om att två (2) fotbollslag, i div 3 och 4 Elit, har Fredriksskans
som sin hemmaarena och som utnyttjar B-planen som träningsanläggning.
Förmodligen har friidrottsklubben Kalmar SK också behov av att träna på
grönområden intill A-planen.
Vidareutveckla hela Fredriksskans till ett sport- och fritidsområde - till glädje, nytta
och stolthet för alla kommuninvånare. Den nya simhallen borde anläggas utmed
fjärden i södra delen, mot Rävspelet. Det skulle kunna bli en fantastisk byggnad, i ett
naturskönt område vid vattnet. En utomhuspool skulle naturligtvis höja
attraktionsvärdet avsevärt. På sikt skulle vi önska en multisporthall för alla slags
sportutövare. En lämplig plats skulle kunna vara bakom norra läktaren.
Fredriksskans har under åren visat sig vara synnerligen lämpad för större
tävlingsevenemang, kulturarrangemang, utställningar etc. Som aktuella exempel kan
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nämnas den nyligen avslutade fotbollsturneringen för 7-mannalag för unga och agilitymästerskapet i hundsport.
Slå inte undan benen för verksamheter som skolidrott, föreningsidrott och större
evenemang. Ta istället vara på tillfället att skapa ett enastående sport- och fritidscenter.
Anrika Fredriksskans berör! Ett förhastat och illa genomtänkt beslut om
bostadsbyggnation kommer inte att kunna göras ogjort, vilket innebär att detta unika
området går förlorat för framtidens skolungdomar, idrottsutövare och andra
Kalmarbor. Vi hoppas att nuvarande beslutsfattare istället tar över stafettpinnen från
äldre tiders politiker, som genom kloka och väl avvägda beslut räddade stora kulturella
värden till eftervärlden och efterlämnade en stad med riksintresse.

Kommunens kommentar:
Sportcenter: Avseende förändringsförslag med bostäder på Fredriksskans, se kommunens
samlade kommentar ”ett politiskt uppdrag”.
Utmaningar för skolidrott, föreningsidrott och större evenemang: Kultur- och
fritidsförvaltningen håller på att utreda platser för ersättningsytor på Lindö och bedömer att
både skolidrotten och föreningslivets önskemål kommer att kunna tillgodoses. Förslaget
innebär att A-plan på Fredriksskans ska kunna bokas för skolidrott och på Lindö anläggs
bokningsbara ytor motsvarande en fotbollsplan. Även en bokningsbar yta intill det nya
bostadsområdet på Fredriksskans ska kunna nyttjas av skolidrotten. Enligt framtagen
uthyrningsstatistik kan inte kultur- och fritidsförvaltningen se någon kapacitetsbrist varför
kommunens bedömning är att de ersättningsytor som tas fram på Lindö motsvarar både
skolidrottens och föreningsidrottens behov. Att ”större elevantal i framtiden” är att vänta
samt att ”övervikt bland barn och unga” är grundläggande anledningar till att säkerställa
fullgoda miljöer för skolidrott. Se kommunens samlade kommentarer ”skolidrottens
framtid”, ”föreningsidrottens framtid” och ”framtida evenemang”.
En ny simhall: Förutsättningarna för en ny bad- och rekreationsanläggning håller på att
studeras av kommunen. Ett antal områden har studerats utifrån en rad aspekter varav en av
de viktigaste är vilka utvecklingsmöjlighet som finns för kompletterande verksamheter och
funktioner. Det har landat i att områden vid Snurrom och Brofästet studeras vidare för badoch rekreationsanläggning. Bedömningen är att området på Fredriksskans är för litet sett till
påtalade utvecklingsmöjligheter samt det politiska uppdraget om bostadsbyggande.
8. Närboende på Fredriksskansgatan 13, Elisabeth Gustavsson
m fl
Med stor oro har vi tagit del av Kalmar kommuns planer på att bebygga Södra
Fredriksskansområdet med bostäder. Fredriksskans, som är en av Sveriges vackraste
idrottsplatser, måste få bevaras till förenings- och skolverksamhet även i
fortsättningen. En ny simhall måste byggas i Kalmar och borde placeras på södra
delen av Rävspelet. En simhall måste ligga på gångavstånd för innerstadens skolor, i
synnerhet gymnasieskolorna med stor andel resandeelever och begränsad schematid.
Det måste också finnas utrymme för spontanidrott för barn och ungdomar i
närområdet. Kalmar vill vara en idrottsstad av rang, med många olika
tävlingsarrangemang under sommarhalvåret, och att då planera för bostäder på
idrottsplatsen rimmar illa med de intentionerna. Nu är de stora arrangemangen
överståndna och vi närboende har sett hur stora problem det är för deltagare och
besökare att hitta en parkering under Ironmantävlingarna och även under Stadsfesten.
Minsta lilla fria yta på såväl gräs som gata har utnyttjats maximalt i hela närområdet. I
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år har man använt sig av C-planen för parkering, men vad händer om man börjar
bygga bostäder nästa år?
Under många år har Fredriksskans nyttjats till fotbollscuper för barn och ungdomar
och på senare år till bl.a. konsertverksamhet – mycket uppskattade evenemang mycket
beroende på närheten till city. Det finns även två fotbollslag som har såväl träning
som matcher på Fredriksskans.
Vi vädjar till Samhällsbyggnadskontoret att noga tänka över planerna en gång till och
skynda långsamt och inte ta något förhastat beslut som aldrig kan göras ogjort.

Kommunens kommentar:
Ett bevarande av Fredriksskans för föreningsidrott, skolidrott, spontanidrott och evenemang:
Fredriksskans arena ligger utanför planområdet och påverkas inte av planförslaget.
Områden söder om arena kan däremot utvecklas och förädla området. Stora delar av den
park som kommer bibehållas och utvecklas i området kommer att kunna användas för idrott
i olika form och för evenemang. Se kommunens samlade kommentarer ”skolidrottens
framtid”, ”föreningsidrottens framtid” och ”framtida evenemang”
En ny simhall: Se kommunens kommentar om bad- och friskvårdsanläggning i synpunkt 7.
Parkering på C-plan: Parkeringen på C-plan har använts som en tillfällig lösning för att
lösa del av parkeringsbehovet i stadskärnan. Utredningsarbete pågår kring framtida
parkeringslösningar parallellt med planarbetet. Planförslaget medger att det finns framtida
möjligheter för allmänna parkeringsplatser i garage eller utmed Fredriksskansgatan.
9. Folke Lundberg, Proviantgatan 17
Som kontrast till allt gnäll om planerna för Fredriksskans vill jag bara framföra mina
egna – mycket positiva – synpunkter.
Jag promenerar varje dag med hunden på Fredriksskans, vid olika tider. Den nya
promenadvägen uppskattas verkligen. Men de områden som ska bebyggas är nästan
alltid helt öde, så de används inte idag (förutom den tillfälliga parkeringen). Ibland ser
jag skolungdomar, som lika gärna använder idrottsstadion och ibland är det
fotbollsträning (av de som lika väl kan använda idrottsstadion, Gröndal eller andra
platser). Summa summarum är det verkligen inte många som skulle beröras negativt at
ny bebyggelse, vilket man skulle kunna tro efter alla negativa skrivelser.
Tvärtom tror jag att området blir mycket trevligare med lite bostäder, liv och rörelse.
Dessutom behövs det attraktiva lägenheter för att möjliggöra ett livaktigt centrum. Vi
själva skulle inte ha flyttat till just Kalmar, om vi inte hade hittat ett attraktivt boende
centralt på Kvarnholmen.
Att fotbollsstadion med friidrottsmöjligheter finns kvar uppskattar jag också, eftersom
jag tränar och tävlar mycket i Veteranidrott. Jag låter dock inte hunden springa på
löparbanan!
Överlag uppskattar jag mycket kommunens ambitioner när det gäller utvecklingen av
Kalmar.

Kommunens kommentar: Noterat, kommunen instämmer i framförda synpunkter.
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Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
10. Kalmarsunds Gymnasieförbund
Bakgrund
Kalmarsunds gymnasieförbund har beretts möjlighet att yttra sig över Detaljplan
för södra Fredriksskans, upprättat 2015-05-28 av planenheten på
samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun. Kalmarsunds gymnasieförbund
har tidigare även lämnat yttranden gällande Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen
med omgivande vattenrum (KF 2011-12-19) samt Program inför detaljplan för
Fredriksskansområdet (KF 2013-06-17). Vi har också deltagit i möten och
workshops med tjänstemän och politiker från Kalmar kommun. Vi har i
samtliga yttranden och vid samtliga mötestillfällen betonat vikten av att
skolidrottens behov även framgent måste tillgodoses, med ändamålsenliga ytor
vid Fredriksskans- och Lindöområdet.
Nuläge
Idag hyr Kalmarsunds gymnasieförbund årligen utomhusytor för ca 500 tkr.
Kontraktet omfattar både friidrottsanläggning inklusive A-plan, konstgräsplan
(sommar och vintertider) och B-plan. Total bokningsbar tid ligger på ca 1600
h/läsår. Tidigare har vi även haft tillgång till den s.k. C-plan, som nu gjorts om
till parkering. Till detta bokar vi även, både sommar och vinter, Gasten
konstgräsplan, Gröndals B-plan och Södra utmarkens gräsplan. Från april till
oktober förlägger Jenny Nyströmsskolan, Stagneliusskolan och Lars
Kaggskolan stora delar av sin idrottsundervisning utomhus på
Fredriksskansområdet, och antalet elever som härmed kan beredas möjlighet
till utomhusidrott uppgår till ca 3000.
Synpunkter utifrån Kalmarsunds gymnasieförbunds verksamhet
Det är helt avgörande för vår skolidrottsverksamhet att vi även fortsättningsvis
bereds goda möjligheter att, på ett organiserat och planlagt sätt, använda
Fredriksskansområdet med omnejd för delar av vår kärnverksamhet. I
gymnasieskolans ämnesplaner för idrottsämnena betonas särskilt vikten av att
eleverna ska erbjudas rörelseaktivitet i utemiljö, naturupplevelser,
utomhusvistelse och friluftsliv inom ordinarie undervisningstid.
För förbundet utgör Fredriksskansområdet ett bra läge, då närheten till
respektive skola är nödvändig av bland annat schematekniska skäl. De
träningsplaner som finns i anslutning till Guldfågeln Arena kan därmed inte i
realiteten utgöra ersättningsyta för vår volymundervisning, vilket föreslås i
samrådshandlingen.
Detaljplaneförslaget kommer att innebära minskade ytor inom rimligt avstånd
för skolidrotten i Kalmarsunds gymnasieförbund. Den befintliga A-planen
(Kalmar FF:s gamla matcharena) och den integrerade gräsytan i parken
kommer därför, under perioder, i huvudsak att behöva tas i anspråk av
förbundets skolidrott men utgör ändå inte en tillräcklig resurs. Utifrån våra
bedömningar, som baseras på antalet 16-19 åringar de kommande åren, ser vi
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att ytterligare yta måste erbjudas. Det planerade utbudet för att kunna utöva
spontanidrott, exempelvis utegym, är positivt, men kan inte ersätta vårt behov
av ytor för ordnade idrottsaktiviteter.
Den i detaljplanen föreslagna gräsytan på Lindö fungerar rent logistiskt, men
måste iordningsställas före möjlig användning. Vårt behov består i en
konstgräsbelagd plan, ca 60x100 meter, som sköts och hyrs ut som befintliga
utomhusytor. Det är också viktigt att det iordningsställs ytor för andra
utomhusaktiviteter, t.ex. motionsslingor. I anslutning till FredrikskansLindöområdet måste det också finnas tillgång till ändamålsenliga
omklädningsrum. Däremot är inte parken norr om Stagneliusskolan lämplig för
skolidrott, då ytan ligger för nära både skolan och bostadsområden.
Sammanfattning
Förändringen av Fredriksskansområdet är en tydlig strategisk satsning mot att
utveckla och utvidga stadskärnan i Kalmar, som vi naturligtvis ställer oss
positiva till. För Kalmarsunds gymnasieförbund är det dock avgörande med
ändamålsenliga utomhusytor för att kunna bedriva laglig
utbildningsverksamhet som följer gymnasieskolans styrdokument. Om hänsyn
tas till våra synpunkter kommer Fredriksskansområdet med omnejd även
fortsättningsvis kunna tillgodose skolidrottens behov, och därmed bidra till att
bevara Kalmarsunds gymnasieförbunds rykte som en attraktiv
utbildningssamordnare i regionen.
Bilaga Utdrag ur Kalmarsunds Gymnasieförbunds sammanträdesprotokoll
2015-08-27 § 58.
Tillägg till yttrande med Behovsspecifikation
Detaljplaneförslaget innebär markant minskade ytor inom rimligt avstånd för
skolidrotten i Kalmarsunds gymnasieförbund. Därför är det av vikt att den befintliga
A-planen på Fredriksskans och den integrerade gräsytan i parken är bokningsbara där
förbundets skolor prioriteras. De minskade ytorna utgör dock ändå inte en tillräcklig
resurs för det behov skolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund är i behov av,
därför är det av vikt att en ersättningsyta inom rimligt avstånd iordningsställs för att
säkerställa att förbundets skolor lever upp till de krav styrdokumenten ställer på vår
verksamhet.
För att ytan på Lindö ska kunna fungera som ersättningsyta har vi i vårt yttrande ställt
krav på en konstgräsplan med minimimåtten 60x100 m.
- Konstgräsytan ska vara sammanhållande (ej uppdelad), för att möjliggöra
effektiv användning. Detta innebär att fler klasser får plats samtidigt.
- Ytan behöver kritas upp som 3 st. 7-mannaplaner, för ändamålsenligt
användande.
- Skyddsnät mot vattnet behöver sättas upp, då det finns en uppenbar risk att
bollar och andra redskap hamnar i vattnet.
- Ytan ska skötas och hyras ut av kommunen, dvs vara bokningsbar.
I anslutning till Lindö kommer det att finnas behov av ändamålenliga
omklädningsrum, vilket nämns i tidigare yttrande. Behovsspecifikation på
omklädningsrum är följande:

27(52)

Samhällsbyggnadskontoret

-

Samrådsredogörelse
2016-04-21

Ha en yta som ger plats för 2 x 32 elever åt gången
Innehålla duschar, toaletter och plats för låsbara skåp
Vara utrustade med utvändiga eluttag för att möjliggöra exempelvis
kompletterande musikmoment i utomhusundervisningen

I anslutning till omklädningsrummen finns följande behov:
- Ett materialrum med goda möjligheter till att förvara och låsa in material.
Utrymmet behöver vara ca 35 kvm, uppdelat i 3 separata delar för enhetsvis
förvaring.
Ett utvändigt skärmtak för väskor och kläder, placerat så att man har god
uppsikt över värdesaker och annat.
- Ett arbetsrum för lärarna på ca 15-20 kvm, eftersom minskade ytor ställer
högre krav på samplanering av aktiviteter och användande av ytor.
I anslutning till området måste det finnas en anvisad yta för parkering av cyklar.
Om Lindö skall ersätta de ytor som vi för närvarande har tillgång till på
Fredriksskansområdet så är det av vikt att volymundervisning går att bedriva. Vårt
behov är att ca 60 personer ska kunna aktivera sig samtidigt. Exempel utöver ovan
specifikation är: Beachvollybollplan, streetbasketkorgar, utegym, frisbeegolfbana.
Vi vill upprepa att ovan nämnda anpassning av Lindö bygger på förutsättningen att
gymnasieförbundets skolor har tillgång till A-planen på Fredriksskans samt den
integrerade gräsytan i det nya bostadsområdet.
När det gäller den integrerade gräsytan måste viss inhängning göras mot vattnet och
närmast bostäderna, annars blir den svår att använda i undervisningen. Detta känns
viktigt med hänsyn taget till både elever, personal och boende i området.

Kommunens kommentarer:
Planhandlingarna justeras redaktionellt angående potentiell användning av ytor för skolidrott
i anslutning till Guldfågeln arena.
Skolidrott i Fredriksskansområdet: Kommunen noterar behovet av ytterligare yta
(”ersättningsyta”) som komplement till A-plan och den nya ytan i parken, se kommunens
samlade kommentar ”skolidrottens framtid”. En idrottsyta fanns med i samrådsförslaget
vilken fortfarande är möjlig att genomföra även om planområdet har justerats. Kultur- och
fritidsförvaltningen ansvarar då för avtalsformer och uthyrningsförfarande. Bedömningen är
att en hög inhägnad kring denna nya yta är mycket olämplig, eftersom det begränsar
parkrummet. Den yta som reellt är möjlig att använda för idrottsaktiviteter blir större om
den inte avgränsas och kan användas till många former av idrottsaktiviteter även om hårda
bollsporter inte kommer att vara lämpligt på platsen. En hög inhägnad påverkar både
upplevelsen av parken och bostädernas utsikt mot vattnet negativt. Referenser finns för
fungerande liknande idrottsanläggningar utan inhägnad. Användningen av ytan måste
därmed anpassas till dessa förutsättningar. Möjligheten att hyra och använda den befintliga
arenan påverkas inte av planförslaget.
Skolidrott på Lindö: Kommunen är införstådd i behoven av att iordningsställa Lindö för att
ändamålsenliga ytor för skolidrotten ska kunna erbjudas, se kommunens samlade
kommentar ”skolidrottens framtid”. Det framförda behov av lokaler i anslutning till Lindö
för ombyte, material och personal bedöms endast kunna skapas genom nybyggnation på
Lindö. Det finns inget uppdrag att ta fram detaljplan för nya byggrätter på Lindö, så behov
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av lokaler i anslutning till de nya ytorna får lösas inom befintliga byggrätter i anslutning till
fd Epidemisjukhuset på östra Lindö.
Konstgräs och permanenta avgränsningar mot vattnet bedöms som olämpligt på Lindö
eftersom området också används för annan rekreation. En användning av Lindö måste ske
på samlade naturvärdens villkor. Vid särskilda behov av inhägnader bör det vara temporära
lösningar. Mer ytkrävande kompletterande idrottsutbud, som exempelvis beachvolleybollplan
och frisbeegolfbana, kan vara svårt att utveckla på Lindös naturmiljöers villkor. Sådana
aktiviteter kan med fördel hänvisas till andra etablerade stora ytor, exempelvis i
Kalmarsundsparken/Stensö som bland annat innehåller nya beachvolleybollplaner.
Skolidrott norr om Stagneliusskolan: Bedömningen är att ytan (ca 1600 kvm om den
iordningsställs) bör kunna ses som en resurs för skolidrott i stadskärnan för olika slags
sportmoment och aktiviteter. Den kan användas till delar av skolidrottsundervisningen, även
om just fotboll eller andra hårda bollsporter inte är lämpligt i en sådan park.
11. Kultur- och fritidsnämnden
Detaljplanens syfte är att Fredriksskans ska bli mer tillgängligt och inbjudande för
allmänheten samtidigt som ny bebyggelse kan uppföras i området. Förutsättningarna
att i framtiden bedriva skolidrottsverksamhet på Fredriksskans kommer att förändras,
på grund av planerat bostadsbyggande. Därför anser kultur- och fritidsnämnden att
det är viktigt att fortsätta värna om skolidrottens möjligheter att även i framtiden
kunna bedriva sin verksamhet inom Fredriksskansområdet. Det är också viktigt att så
stor del av området som är möjligt sparas för spontanidrott och bevaras som allmänt
rekreationsområde. Vi förutsätter att arbetet med konstnärlig gestaltning enligt
enprocentsregeln inleds direkt vid projektstart. Kultur- och fritidsnämnden har för
övrigt inga synpunkter på förslaget.

Kommunens kommentarer:
Möjligheter för skolidrott, spontanidrott och allmänt rekreationsområde: Se kommunens
samlade kommentar ”Skolidrottens framtid”.
Konstnärlig gestaltning: Arbetet med konstnärlig gestaltning värdesätts som ett sätt att lyfta
och förhöja de rekreativa miljöerna i parken och pågår parallellt med planarbetet.
12. Kalmar Brandkår
Åtkomlighet för räddningstjänsten:
1. För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör
räddningsfordon komma så nära byggnadernas entréer 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.
2. Räddningsväg ska anordnas om det befintliga gatunätet inte ger tillräcklig
åtkomlighet för räddningsinsats eller för utrymning med räddningstjänstens
stegutrustning.
En räddningsväg:
a. Ska ha en fri höjd på minst 4 meter
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b. Ska ha bärighet motsvarande angränsande vägnät eller tåla ett axeltryck av
100kN
c. Bör vara försedd med ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller motsvarande.
Hårdgjorda gräsmattor rekommenderas inte.
d. Ska ha en körbanebredd på minst 3 meter på raksträckor.
e. Ska ha en längslutning på max 8 %, tvärfall 2 % och vertikalradien (konkav
eller konvex) minst 50 meter.
f. Ska ha en inre radie i kurvor på minst 7 meter och det bör finnas sådan
breddökning och hinderfritt sidoområde före, genom och efter kurvan så att
stegfordon kan framföras.
g. Ska markeras med standardiserad skylt.
h. Ska underhållas och snöröjas. Exempel på underhåll är skötsel av träd som
kan hindra stegresning.
i. Bör ha angöringen i anslutning till byggnadens adress.
3. För de utrymmen där alternativ utrymningsväg utgörs av fönster med hjälp av
räddningstjänsten och där avståndet mellan mark och fönsterkarm överstiger
11 m krävs maskinstege. I dessa fall ska uppställningsplats för stegfordon
anordnas enligt nedan:
En uppställningsplats för stegfordon:
a) Ska inte luta mer än 8,5 % i någon riktning.
b) Ska vara förlagd utanför ytterkant av balkonger som ska kunna nås med
maskinstege, dock högst 9 meter från husväggen.
c) Ska vara minst 5 meter bred och 12 meter lång.
d) Underhållas och snöröjas på samma sätt som räddningsvägen.
e) Ha samma bärighet som räddningsvägen.
4. Utrymning med hjälp av maskinstege bör inte genomföras om avståndet
mellan mark och karmunderstycke överstiger 23 meter. Detta bör beaktas i
bygglovsskedet för att säkerställa säker utrymning.
Brandposter:
5. Brandpostnätet ska uppfylla gällande normer.
Övrigt
6. Delar av planområdet är placerat på ett före detta deponiområde.
Metangasproduktion i en deponi kan pågå i ca 100 år från det att sista lasset
har lagts på. Metangas är såväl brandfarlig som hälsofarlig och kan leta sig
upp i byggnader där gasen kan ansamlas och exempelvis bilda explosionsfarlig
atmosfär. Det finns exempel från Europa där olyckor har haft precis den här
bakgrunden.
Vid byggnation på området måste det med anledning av ovanstående
säkerställas att ingen metangasproduktion förekommer i marken och att det
ur denna synpunkt är riskfritt att genomföra byggnationerna. Kan inte detta
säkerställas genom utredning, sanering och provtagning anser Kalmar
Brandkår att byggnation inte bör tillåtas inom loppet av 100 år från det att
deponiverksamheten upphört. Detta gäller de områden som har använts som
deponi.
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) bör konsulteras
gällande de utredningar som har gjorts och eventuella åtgärder.

30(52)

Samhällsbyggnadskontoret

Samrådsredogörelse
2016-04-21

Kommunens kommentar: Planhandlingarna bedöms motsvara Brandkårens standardiserade
krav och behov. Avseende metangas bedömer kommunen att ca 100 år förlöpt sedan ”sista
lasset har lagts på”. Planområdet kommer även att saneras och därmed tas en övervägande
del av de utfyllda massorna bort. För att ändå vara förvissad om att problem med metangas
inte uppstår ska ledningssystemen inom området undersökas mer noggrant i samband med
projektering, se vidare kommunens kommentar på synpunkt 1.
13. Kalmar Läns Museum
Kalmar Läns Museum har tagit del av Kalmar kommuns samrådshandling (2015-0528) till ny detaljplan för Södra Fredriksskans, Malmen 2:3 (del av) m.fl. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse med huvudsakligen bostäder, ett parkstråk
med ytor för idrott utmed Malmfjärdens strand och att Fredriksskansgatan ska behålla
sin karaktär av paradgata.
Planområdet ligger omedelbart norr om Kvarnholmen och gränsar till Malmfjärden i
öster och Stagneliusskolan och äldre bostadsbebyggelse på Malmen i väster. Det ligger
inom ett område av riksintresse för kulturmiljön K48 Kalmar. Inom planområdet
finns idag endast ett fåtal låga byggnader och läget är flackt och öppet vilket gör det
särskilt känsligt för påverkan på stadsbilden. Områdets kulturhistoriska innehåll och
dess kopplingar till omgivningarna finns beskrivna både i den fördjupade
riksintressebeskrivningen (Barup&Edström arkitektkontor, 2008) och i
”Fredriksskansområdet, kulturhistorisk utredning (Kalmar läns museum, 2011). Båda
dessa utredningar har använts i arbetet med detaljplaneförslaget.
I de nu aktuella planhandlingarna redogörs utförligt för hur de föreslagna
förändringarna förhåller sig till de kulturhistoriska värdena på platsen och i
omgivningarna. I ovan nämnda utredning som gjordes av länsmuseet 2011 listades en
rad företeelser som är viktiga att bevara eller förstärka för att värna
Malmfjärdsområdets historiska karaktär och för att Kvarnholmens egenart fortsatt ska
framhävas: -Fjärdlandskapet, -Parker, grönska, trädrader, -Öppenhet som kontrast mot
Kvarnholmen, -Vyerna mot Kvarnholmen och domkyrkan, -Den höga andelen allmänt tillgänglig
mark utmed stränderna, vattenkontakten, -Allmänna institutioner, storskaliga anläggningar, Fredriksskansgatan, -Lindövägen (ej aktuellt), -Cirkelrörelserna kring Malmfjärden, -Namnet
Fredriksskans. I samma utredning bedöms även de enskilda byggnaderna och
anläggningarna ur kulturhistoriskt hänseende. ”Den solida delen av kalkstensmuren med
entréer” (utmed norra delen av Fredriksskansgatan) tillmäts ett mycket högt
kulturhistoriskt värde. ”Serveringskioskerna” och ”Parken Rävspelet” tillmäts ett högt
kulturhistoriskt värde. För ”Den uppbrutna delen av kalkstensmuren” (utmed södra delen
av Fredriksskansgatan) rekommenderas bevarande och varsamhet vid förändring.
Efter att ha granskat samrådshandlingarna bedömer Kalmar läns museum att den
förslagna detaljplanen i många avseenden tar tillräcklig hänsyn till många av de
identifierade värdena i kulturmiljön, dock inte alla. Särskilt positivt är det att
stränderna mot Malmfjärden görs mer tillgängliga för allmänheten än idag, att
Rävspelet bevaras och att det skapas en yta för idrott inom området.
Däremot bedömer Kalmar läns museum att planförslaget behöver ändras på några
viktiga punkter för att bli förenligt med områdets starka skydd av kulturmiljön.
1. Byggnadernas skala och gestaltning. Kalmar läns museum bedömer att de
högsta höjderna som tillåts i den förslagna detaljplanen kommer att ha en
negativ inverkan på en del av de vyer som utpekas i det kulturhistoriska
underlaget.
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Vyn över Malmfjärden från Ängö och Ängöleden påverkas. Även om inte
Kvarnholmens siluett skyms så påverkas den likafullt genom att en hög
bebyggelsemassa i en för området ny skala tillkommer i dess omedelbara
närhet. Domkyrkans dominans över stadslandskapet naggas betänkligt i
kanten och kontrasten mellan den tätt bebyggda Kvarnholmen och det
glesare omlandet minskar.
I än högre grad är den föreslagna höjden problematisk sedd från
Fredriksskansgatan. Här påverkas vyn in mot Kvarnholmen både genom att
Domkyrkan ur vissa vinklar delvis döljs men framförallt att kyrkans siluett
krymper när allt för höga byggnader hamnar i samma blickfång. Den
föreslagna byggnadshöjden kommer också att upplevas främmande i det
arkitektoniskt medvetna stadsrum som Fredriksskansgatan utgör. Förutom
höjden på de nya byggnaderna måste även gestaltningen förhålla sig till
Stagneliusskolan för att denna ska behålla sin roll som landmärke. (Jmf
planbeskrivning sid 14)
I många av de resonemang som i planhandlingarna förs angående hur höjden
anpassas till den befintliga stadsbilden hänvisas till höjden på ”Rävspelets”
träd. Det är till viss del relevant att förhålla sig till. Men samtidigt är det viktigt
att ta hänsyn till att träden står utan löv under halva året, och då har de inte
alls samma funktion av skyddande skärm för vyer och utblickar. Dessutom
kan träd drabbas av sjukdomar eller stormar, och om så sker är ”Rävspelets”
höjd decimerat till 2-3 meter under lång tid framöver.
2. Fredriksskansgatan som paradgata – kalkstensmuren och pyramidalmarna.
Angående att stora delar av kalkstensmuren föreslås rivas vill länsmuseet
citera ur den kulturhistoriska utredningen: ”Den solida kalkstensmuren som
inhägnar den norra delen av Fredriksskans idrottsanläggning har ett mycket högt
kulturhistorisk värde. (…) Muren är idrottsplatsens arkitektoniska signum, den fysiska
markören för ”Fredriksskans” som en speciell och viktig plats i staden. (…) Muren är
inte bara ett viktigt inslag inom idrottsanläggningen, utan också för den omgivande miljön
kring Fredriksskansgatan. Muren anger en hög arkitektonisk ambition i planeringen av
stadsmiljön och bidrar till upplevelsen av Fredriksskansgatan som en paradgata”. I
miljökonsekvensbeskrivningen, vid 16, konstateras att rivningen av delar av
den solida kalkstensmuren påverkar det kulturhistoriska värdet negativt.
Därefter förs ett resonemang om att den negativa påverkan minskas av att nya
husväggar uppförs i murens ställe. Kalmar läns museum bedömer att den
kompenserande positiva effekten av detta inte alls uppväger den negativa
effekten av en rivning. Detaljplanen bör ändras så att hela den solida delen av
muren behålls och skyddas.
En viktig beståndsdel i upplevelsen av Fredriksskansgatan som paradgata är
raderna av pyramidalmar som kantar hela dess sidor. Kalmar läns museum
anser att detaljplanen bör kompletteras med bestämmelser om att karaktären
på även dessa planteringar bevaras, på samma sätt som har gjorts med
”Rävspelet” i detaljplaneförslaget.
3. Länsmuseet vill påminna om att arkeologiska och marinarkeologiska aspekter
inte beaktades i den kulturhistoriska utredningen som utförde av länsmuseet
2011.

32(52)

Samhällsbyggnadskontoret

Samrådsredogörelse
2016-04-21

Kommunens kommentar:
1. Byggnadernas skala och gestaltning: se kommunens samlade kommentar ”Planförslaget,
stadsbild och Fredriksskansgatan”.
2. Fredriksskansgatan som paradgata: se kommunens samlade kommentar
”Stadsutveckling, stadsmiljö och kulturhistoria” på sidan 7-8. Den kalkstensmur som löper
kring själva arenaområdet och läktarna, vilken bedöms ha störst kulturhistoriskt värde,
ligger till största del utanför planområdet. Den del av muren som är belägen inom
planområdet avses bevaras och ges skyddsbestämmelser i planen. Nya byggnader placeras
några meter innanför den solida höga muren så att även den del som ligger inom planområdet
kan bevaras. Befintliga träd bedöms skadade och behöver ersättas med nya träd. För
nyplantering föreslås en art som är tåligare, på samma placering och med liknande
skulptural klippning med barocktema. Rävspelet utgår ur planområdet men beskrivs i
gestaltningsprogrammet. Dess roll i stadsbilden är värdefull för paradgatan och
trädformationen är värdefull att bibehålla.
3. Arkeologiska och marinarkeologiska aspekter: En radarscanning av utvalt område har
genomförts vilken visat att planförslaget med stor sannolikhet inte berör några kända
välbevarade lämningar av forna skansen Fredriksskans. Undersökningarna indikerade att
skansen rivits och använts i det långsiktiga arbetet med att fylla ut området på ett sätt som
gör att inga betydande fasta spår från anläggningen finns kvar. Information om detta
kompletteras i granskningsskedet i planbeskrivningens kapitel om kulturhistoria och
kulturmiljöer.

Ledningsdragande verk, andra företag och
myndigheter
14. E.ON Elnät Sverige AB
E.ON har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. Vi konstaterar att
området inte berör vårt koncessionsområde för elnät och tar därmed inte ställning till
planförslaget.

Kommunens kommentar: Noterat
15. Kalmar Energi Elnät AB
Vi har tidigare lämnat synpunkter vid möten för området vid Södra Fredriksskans. De
flesta av dem finns med i Kungörelsen. Det är dock några saker som saknas som vi
har frågor om och synpunkter på.
Till att börja med är det ett fel som måste rättas. På sidan 52, sista meningen under
rubriken Tekniska anläggningar är texten fel. Det är Kalmar Energi Elnät som ska riva
befintlig transformatorstation (inte Värme).
Under rubriken Entrétorg (börjar på sidan 37) står det bl.a. att. ”Torget ska
trädplanteras och ges en strikt utformning…”.
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På sidan 43 under rubriken Planförslag (under El- och tele) står det: ”Befintlig
transformatorstation innanför muren ersätts med en ny som föreslås placeras på torget
som anläggs innanför Fredriksskansporten”. Det finns inget E-område markerat på
plankartan. Var är det tänkt att transformatorstationen ska placeras? Med tanke på att
det blir mycket kablar runt transformatorstationen och att vi behöver göra
underhållsarbeten vid transformatorstationen, är det viktigt att vi får vara med och
bestämma var träden placeras. Likaså är det viktigt att vi kan förlägga nya kablar från
transformatorstationen till nya områden som kommer i de senare etapperna. Därför
måste markbeläggningen i området vara sådan att den tillåter framtida schakter.
Kalmar Energi Elnät behöver förlägga kablar i GC-vägen eller området för Gräs/Träd
längs östra sidan av Fredriksskansgatan. Vi förutsätter att en samordning görs med alla
ledningsägare som ska lägga ledningar i den ytan.

Kommunens kommentar:
Redaktionella justeringar genomförs i enlighet med framförda synpunkter.
E-område för transformatorstation: Plankartan kompletteras med E-område där
transformatorstation ska uppföras. Lämpliga lägen utses i samråd med Kalmar Energi.
Samordning av ledningsarbeten: Alla ledningsägare samordnas kring ledningsarbeten efter
att saneringsprocessen slutförts.
16. TeliaSonera Skanova Access AB
Skanova har inga markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad
karta. Nät för fiberbredband och bredbandstelefoni finns intill planområdet med
Skanova Access som nätägare. Skanova är leverantör av fiber infrastruktur som med
fördel kan samförläggas med el. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.

Kommunens kommentar: Noterat
17. Postnord
Tacksamt om vi från Posten får en tidig inspelning för att diskutera hur utdelningen
bäst utförs, detta för alla parter.

Kommentar: Noterat

Intresseorganisationer och övriga
18. Kalmar AIK Fotbollklubb
Kalmar AIK Fotbollklubb har tagit del av rubricerade detaljplan och vill lämna
följande synpunkter på förslaget. Kalmar AIK Fotboll bedriver sin huvudsakliga
fotbollsverksamhet på Fredriksskans, för träning, seriespel och klubblokal. Kalmar
AIK Fotboll har funnits på Fredriksskans sedan arenan byggdes år 1919. När Kalmar
FF lämnade Fredriksskans stannade Kalmar AIK Fotboll kvar och spelar för
nuvarande i division III som är en nationell serie. Tillsammans med övriga tre berörda
idrottsföreningar som bedriver verksamhet på Fredriksskans har vi den senaste tiden
uppvaktat kommunen mm för att på det viset uttrycka vår bestämda uppfattning om
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Fredriksskans framtid. Det framgår av bifogade dokument, bilaga 1 Gemensamma
ståndpunkter, bilaga 2 Debattartikel 31/8.
Sammanfattande synpunkter
# Kalmar AIK Fotboll säger nej till en utbyggnad av Fredriksskans med bostäder
# Kalmar AIK Fotboll efterlyser en bred konsekvensanalys av föreningarnas
situation och framtid om Fredriksskans bebyggs enligt planförslaget
# Kalmar AIK Fotboll anser att det saknas ett helhetsgrepp för fotbollen och
övrig idrott i centrala Kalmar. Fullföljs planförslaget låser man möjligheterna
att utveckla området till en idrotts- och rekreationsarena med gröna förtecken
# Kalmar AIK Fotboll menar att det behövs träningsytor för både fotboll och
friidrott motsvarande ytterligare en fullstor plan utöver nuvarande A-plan
# Kalmar AIK Fotboll anser att det pågår mer idrottsverksamhet än vad detaljplanen visar plus alla event och aktiviteter som numer använder Fredriksskans.
# Kalmar AIK Fotboll vill att kommunen tar ett omtag i frågan och involverar
berörda föreningar i en gemensam process för hitta bra lösningar för framtiden
Allmänna synpunkter på planförslaget
Kalmar AIK Fotboll delar kommunens syn om att göra Fredriksskans mer tillgängligt
och öppet. Dock har det skett successivt de senaste åren och i dag är området öppen
för spontanidrott parallellt med organiserad idrott samt skolornas dagliga verksamhet.
Enligt vår mening kan detta utvecklas vidare utan att det påverkar nuvarande
verksamheter. Kommunen skulle vunnit på att på ett mycket mer konsekvent sätt
involverat föreningarna i planprocessen.
Genom arbets- och utvecklingsgrupper kunde föreningarnas erfarenhet och kunskap
tagits tillvara vilket också hade gett planen en mer fullödig analys och redovisning av
pågående verksamhet. Planen ger i många stycken en ensidig och ibland felaktig bild
av hur idrotten bedrivs på Fredriksskans och förutsättningarna för det. Det står t ex
talat om Kalmar FFs gamla matcharena som om Fredriksskans varit enbart FFs arena.
Historiskt har arenan delats av de två stora klubbarna i stan, Kalmar AIK och Kalmar
FF. Det var inte så att det slutade spelas fotboll på Fredriksskans när Guldfågeln
Arena byggdes!
Idag använder fyra föreningar Fredriksskans med totalt 1300 medlemmar. Dessutom
tillkommer skolidrotten med närmare 3000 utövare varje vecka från både
gymnasieskolor och grundskolor. Till det har kommit allehanda event och
arrangemang som använder Fredriksskans och bidrar till att Kalmar utvecklar
karaktären av idrotts- och nöjesstad. Detaljplanen visar att det kan byggas 200
lägenheter på nuvarande träningsytor. I ett slag förändras förutsättningarna för både
föreningar och möjligheter till ytberoende event. Hur kommer man t e x att kunna
klara event som konserter och tävlingar i framtiden när merparten av ytorna täcks av
hus? Enligt vår mening kommer möjligheterna att beskäras så mycket plus att bostäder
i sig innebär andra krav.
Det står klart att det behövs byggas mer bostäder i Kalmar men utan en genomlysning
av konsekvenser för Kalmar AIK och övriga föreningar, hur idrott, fotboll och andra
aktiviteter med koppling till Fredriksskans krävs andra platser. Kommunen står inte
och faller med att bygga 200 lägenheter på ett område där man inte har en färdig plan
för var föreningar ska ta vägen, var och hur övriga idrott i centrala Kalmar påverkas,
hur övriga föreningar i stan påverkas. Idag tränar och spelar flera andra föreningar t ex
Kalmar FF ungdoms- och juniormatcher på Fredriksskans i avsaknad av tillräckligt
många träningsplaner.
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Fredriksskans är en av nycklarna till framgångssagan Kalmar som idrottsstad. Är det
verkligen rimligt att bygga delar av Fredriksskans södra delar utan att veta hur den
norra delen ska förvaltas och disponeras i framtiden? Det självklara svaret borde vara
nej. Istället vill vi att Samhällsbyggnadskontoret tillsammans med övriga förvaltningar
tar ett omtag och säkerställer att berörda föreningar men även övriga idrotts Kalmar
på ett konstruktivt sätt kan vara med och bidra till att hitta gemensamma lösningar
som är bra för Kalmar.
Detaljsynpunkter på planförslaget
På sidorna 24 och 25 i planbeskrivningen anges en kombination av idrott med
bostäder och skola. Med idrott menas här främst servicefunktioner som hälsa. Den
träningsyta som ritats in är väldigt liten till behovet och det framstår som om även lek
och spontanidrott får små ytor att visats på. Här kunde man istället tillgodosett de
krav som under flera år förts fram av föreningar inklusive Kalmar AIK att rita in en
fullstor träningsyta och anpassat bostäderna till det faktiska behov som framförts.
Istället har ytorna för träning krympts till ett minimum vilket även drabbar
skolidrotten drastiskt. Det är i det närmaste ett hån att kalla den öppna ytan för
idrottsplan. Varför har man inte kunnat möta föreningarnas och skolornas behov? Är
verkligen antalet bostäder på Fredriksskans det allena rådande rättesnöret för
kommunens planering?
När det gäller byggrätter konstaterar Kalmar AIK att stadsbilden utmed
Fredriksskansgatan kommer att förändras radikalt då det enligt planförslaget kan
tillåtas upp till fem våningar höga hus på närmare 20 meter. Det blir således en stark
negativ påverkan på, inte bara för oss idrottsföreningar, utan även för närboende och
stadsbilden mot Kvarnholmen och över Malmfjärden.
På sidan 34 anges att ”idrottsplanerna ska fortsatt fungera både för organiserade
träningsaktiviter och skolidrott samt för spontanidrott”. Men samtidigt anges i nästa
mening att den idrottsplan som är inlemmad i parken inte får inhägnas och inte heller
”…inte lämpad för bollspel…med tanke på de näraliggande bostäderna”! Men var
menar planförfattarna att man ska ägna sig åt skolidrott och fotboll då? Var ska
barnen som växer upp i det förtätade Kalmar spela fotboll? I samma stycke hänvisas
till träningsplaner för bollspel vid Gasten utanför Guldfågeln arena som alternativa
träningsplaner. Redan idag måste andra föreningar inklusive Kalmar FF träna på
Fredriksskans! Här menar vi att man inte tagit reda på de faktiska förhållanden som
råder idag. Har överhuvudtaget Samhällsbyggnadskontoret pratat med Kultur och
Fritidsförvaltningen? Vidare på sidan 35 anges att skolidrotten ska vara på A-plan
och den utpekade idrottsplanen i parken. Men här fick man inte använda boll!?
Det som kan utläsas av principskisserna som medföljer samrådshandlingarna
ska det anläggas ett torg där nuvarande infart till A-plan och södra läktaren. Hur har
man tänkt sig svara för in- och uttransporter till arenan under träningar och
framförallt matcher? Enligt vår mening försvåras även användningen av faciliteterna
runt A-plan med liggande förslag.
Till inledningen i miljökonsekvensbeskrivningen anges att området fortfarande är
inhägnat och exklusivt tillgängligt för fotbollen, idrottsföreningar och skolidrotten. Idag är
området öppet, det bedrivs spontanidrott t ex på den gamla konstgräsplanen. För
övrigt är det inte bara Kalmar FFs gamla arena utan en arena som använts lika mycket
av Kalmar AIK och Kalmar SK. En bättre och ärligare historiebeskrivning vore på sin
plats! Även i MKBn anges att skolidrotten och övriga verksamheter inte påverkas av
det s k nollalternativet. Verksamheten kan pågå som idag vilket berörda föreningar
inte anser är realistiskt. Bygger man har man för alltid eliminerat möjligheterna till
andra alternativ, att utveckla området för idrott/rekreation.
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Avslutning
Fredriksskans är en pärla i Kalmar men även i idrotts Sverige. Här har det spelats
fotboll och idrottats i snart 100 år. Det kulturhistoriska perspektivet är viktigt för en
stad som Kalmar. Om kommunen väljer att bygga bostäder på en plats som förtjänar
att utvecklas till en idrottspark för alla låser man sig för gott. Det förblir i första hand
blir ett bostadsområde och inget annat.
Kalmar AIK Fotboll önskar istället att man tar ett steg tillbaka, funderar på hur man
kan hitta helhetslösningar för den samlade fotbollen och idrotten i centrala Kalmar. Ta
med oss i arbetet, vi vill och vi kan bidra med kunskap. Bygg inte sönder
Fredriksskans utan en ordentlig konsekvensanalys!

Synpunkter om Fredriksskans från berörda föreningar/skolidrotten
•

Skjut upp beslutsprocessen, det krävs en konsekvensanalys och en bredare
idrottsstrategi. Gör en fullskalig kartläggning av behov, åtgärder och lösningar
tillsammans med föreningarna. Det saknas helhetssyn och alternativa
lösningar - om Fredriksskans bebyggs enligt remitterade planförslag

•

På Fredriksskans pågår en intensiv tränings-, -utbildnings- och
serieverksamhet inom fotboll, friidrott, gymnastik och skolidrott

•

Även andra föreningar som Kalmar FF, IFK Kalmar m fl nyttjar
Fredriksskans för tränings- och seriespel främst för ungdomar

•

Stor osäkerhet kring vad som händer om detaljplanen verkställs, berörda
föreningar saknar realistiska alternativ, plan som lagts fram påverkar även
andra föreningar, Kalmar Södra, Kalmar FF m fl

•

Skolidrotten kräver betydligt större träningsytor än vad som redovisas i
förslaget, alternativen som pekats ut är inte realistiska. Mellan 2-3000
ungdomar använder Fredriksskans varje vecka

•

Det räcker inte bara med en spelbar A-plan, både fotbollen och friidrotten
kräver träningsytor, det behövs minst två fullstora planer

•

Det finns planlagda områden för 2000 lägenheter, kommunen står inte och
faller med att bygga på Fredriksskans

•

Börjar man bygga i södra delen av Fredriksskans utan att veta hur man tänker
sig fortsättningen med arenan, läktaren, Gymnasten så bakbinder man
föreningar, skolorna och i förlängningen kommunen

•

Föreningarna känner sig inte lyssnade till, processen har i stort skett utan
dialog och medverkan från föreningarna, var finns kunskapen?

•

Glöm inte det historiska perspektivet, att ha en arena mitt i Kalmar är en
framgångsfaktor för att fortsätta lyfta Kalmar som idrottsstad

•

Under de senare åren har antalet evenemang vid sidan om föreningarnas
verksamhet ökat. T ex konserter, aqilitytävlingar, cuper, mål o start för diverse
tävlingar, kommande hästtävlingar. Hur tänker man att det ska vara möjligt
med tanke på planförslaget?

•

Prioritera att rusta upp och underhålla de anläggningar som finns

•

Det har hänt mycket sedan kommunfullmäktiges beslut april 2011
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•

Ha is i magen och avvakta med detaljplan tills man utrett vad det innebär för
berörda föreningar, grannföreningar och hela området

•

Fredriksskans är en tillgång för hela Kalmar, en arena som redan idag är
öppen för alla. Det behövs en alternativ arena till Guldfågeln vid större
evenemang t ex för fotbollen (fotbollen är kvar även efter FF!!)

•

Från berörda föreningar är vi beredda att aktivt medverka till att utveckla
Fredriksskans men låt oss vara med i processen!

Kalmar Sportklubb
Kalmar Gymnastikförening
Kalmar AIK Fotbollklubb
Ängö Bollklubb
Idrottslärarna på Lars Kagg, Jenny Nyström och Stagneliusskolan

Kommunens kommentarer:
Redaktionella justeringar genomförs för att bättre beskriva det befintliga utnyttjandet av
Fredriksskansområdet.
Utmaningar för fotboll, skolidrott och evenemang: Se kommunens samlade kommentarer
”skolidrottens framtid”, ”föreningsidrottens framtid” och ”framtida evenemang”

Föreningarnas deltagande i planprocessen: I program- och planskede har kontakter funnits
med ett flertal föreningar, med självklar prioritet av de föreningar som är taxerade ägare till
fastigheter i planområdet. Fredriksskansområdet nyttjas av flera olika föreningar och i
egenskap av hyresgäster har dessa huvudsakligen företrätts av kultur- och fritidsförvaltningen
vilken ansvarar för uthyrning. Kommunen ser positivt på att låta både enskilda, föreningar
och allmänheten delta i diskussioner kring stadsplanering och har under program- och
planprocessen sedan 2011 i flera offentliga sammanhang öppnat upp möjligheter för att ta del
av arbetsmaterial, lämna synpunkter och diskutera arbetet. En särskild ”idéstuga”
genomfördes exempelvis 2011-03-01 för att redan inför programskedet föra en dialog mellan
kommunens förvaltningar och de aktiva föreningarna i området. Se även sammanfattningen
av ”Samrådsaktiviteter”.
Bostäder på Fredriksskans: Synpunkter på att Södra Fredriksskans endast blir ett
bostadsområde hänvisas till planens syfte vilket är att området både ska utgöra en allmän
rekreativ och aktiverande parkmiljö samt möjliggöra nya bostäder. Avsikten är att området
även fortsättningsvis ska kunna utgöra en ”idrotts- och rekreationsarena med gröna
förtecken”. Bostäder i denna miljö prövas också i planarbetet och utgör den enskilt största
ekonomiska aspekt som möjliggör satsningarna på de allmänna parkmiljöerna. Se
kommunens samlade kommentar ”Ett politiskt uppdrag”.
Idrottsplan på Södra Fredriksskans: Den föreslagna idrottsplanen inom parkområdet ska
inte ses som en fotbollsplan men kan användas till annan form av idrottsaktiviteter.
Idrottsplanen bedöms kunna anläggas inom ramen för gällande plan och behöver därför inte
ingå i planområdet för det aktuella planförslaget.
Negativ påverkan på stadsbilden: Se kommunens samlade kommentar:” Stadsutveckling,
stadsmiljö och kulturhistoria” på sidan 7-8.
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Arenans funktioner under träning och match: Torget som anläggs kring
Fredriksskansporten är ett offentligt rum och har som huvudsaklig funktion att utgöra en
representativ huvudentré till området för både boende och besökare till parken.
Fredriksskansporten kommer vara öppen permanent även som in- och utfart för besökare till
arenan. Miljöerna öster om torget ingår inte i planområdet. Möjligheter till parkering där,
tillsammans med drift och skötsel av arenan och södra läktaren, kommer utredas inom
ramen för gällande detaljplan. Utformning av ytan redovisas i det gestaltningsprogram som
tagits fram till pågående detaljplan. Parkering för besökare och användare av arenan
hänvisas till Fredriksskansgatan och Jutegatan.
Friidrott och gymnastik: Se kommunens samlade kommentar ”Föreningsidrottens framtid”.
Utveckling i norra Fredriksskansområdet: Arenan och miljöerna kring denna ingår inte i
planområdet. Planförslaget bedöms inte påverka möjligheter att utveckla de miljöerna. Se
även kommunens samlade kommentar ”Ett politiskt uppdrag”.
19. Kalmar sportklubb – Friidrott
-

-

-

-

-

Skjut upp beslutsprocessen, det krävs en konsekvensanalys och en bredare
idrottsstrategi. Gör en fullskalig kartläggning av behov, åtgärder och lösningar
tillsammans med föreningarna. Det saknas helhetssyn och alternativa
lösningar – om Fredriksskans bebyggs enligt remitterade planförslag.
På Fredriksskans pågår en intensiv tränings-, utbildnings- och
serieverksamhet inom fotboll, friidrott, gymnastik och skolidrott.
Stor osäkerhet kring vad som händer om detaljplanen verkställs, övriga
Fredriksskansföreningar kommer sannolikt att konkurrera om tider på A-plan
då övriga planer bebyggs. Vad händer med kastplanen på Lindö som idag
används vid kastträning?
Det räcker inte bara med en spelbar A-plan, både fotbollen och friidrotten
kräver större träningsytor/tävlingsytor. Veckoslutet 21-23/8 arrangerade
Kalmar SK junior-SM i friidrott med ca 750 deltagare, liknande tävlingar
behöver minst två fullstora planer och är inte möjliga att arrangera om
beslutet om bebyggande slås fast.
Det finns planlagda områden för 2000 lägenheter, kommunen står inte och
faller med att bygga på Fredriksskans.
Börjar man bygga i södra delen av Fredriksskans utan att veta hur man tänker
sig fortsättningen med arenan, läktaren, Gymnasten så bakbinder man
föreningar, skolorna och i förlängningen kommunen.
Föreningarna känner sig inte lyssnade till, processen har i stort skett utan
dialog och medverkan från föreningarna, var finns kunskapen?
Glöm inte det historiska perspektivet, att ha en arena mitt i Kalmar är en
framgångsfaktor för att fortsätta lyfta Kalmar som idrottsstad.
Under se senaste åren har antalet evenemang vid sidan om föreningarnas
verksamhet ökat. T ex konserter, agilitytävlingar, cuper, mål o start för diverse
tävlingar, kommande hästtävlingar. Hur tänker man att det ska var möjligt
med tanke på planförslaget?
Prioritera att rusta upp och underhålla de anläggningar som finns.
Det har hänt mycket sedan kommunfullmäktiges beslut april 2011.
Ha is i magen och avvakta med detaljplan tills man utrett vad det innebär för
berörda föreningar, grannföreningar och hela området.
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Fredriksskans är en tillgång för hela Kalmar, en arena som redan idag är
öppen för alla. Det behövs en alternativ arena till Guldfågeln vid större
evenemang, Kalmar SK har varit delaktiga i arbetet kring konserterna med
Gyllene Tider 2013 och Roxette 2015.
Kalmar SK är beredda att aktivt medverka till att utveckla Fredriksskans men
låt oss vara med i processen!

Kommunens kommentarer:

Synpunkterna är med två undantag identiska med synpunkt nr 18, se kommunens
kommentar för dessa.
Kastplanen på Lindö: Ambitioner finns för att arbeta med miljöer på Lindö som
”ersättningsytor” för skolidrott. För kastplanen på Lindö bedöms att befintlig och nödvändig
utrustning ska kunna arbetas in i den fysiska lösningen för området. Uthyrning av ytorna
måste dock ta hänsyn till orimligheten i samnyttjande vid kastsport, likt dagens situation
med A-plan där vissa inslag av kastsporter också sker. Kultur- och fritidsförvaltningen
arbetar med olika förslag för placering av kastplanen på Lindö. Ambitionen är att även
kunna anlägga nya ytor för ytterligare kastgrenar på Lindö. Det skulle innebära att all
kastträning samlas på ett ställe vilket är en förbättring för både föreningar och skolidrott.
Junior-SM i friidrott; Ett anordnande av Junior-SM är mycket positivt för en hälso- och
idrottsstad som Kalmar. Inför varje evenemang förs en dialog mellan kommunen och
arrangerande förening avseende behov av ytor för olika grenar, såväl för uppvärmning som vid
tävlingsmoment. Tävlingsmomenten kan även i fortsättningen genomföras på Fredriksskans
A-plan och kommunens bedömning är att möjliga ytor för uppvärmning finns både på Lindö
och i befintlig friidrottshall.
20. Kalmar Stads Hembygdsförening, stadsmiljögruppen
Fredriksskans – en unik resurs!
Fredriksskans, idrotts- och parkområdet beläget vid Malmfjärden centralt i Kalmar
stad, är en unik resurs för en stad av denna storlek! Området exponerar sig åt alla håll
med sina stora grönytor, flankerade av den anrika idrottsanläggningen i norr och
Rävspelets stora träd i söder. I väster gränsar Fredriksskansgatan och Ragnar Östbergs
imponerande gymnasieskola, och i öster Malmfjärden med utblickar mot Kalmarsund.
Det här är en av Kalmars främsta platser och ett område som betytt och betyder
väldigt mycket för kalmarborna. Fredriksskans är också en betydelsefull del av
Kalmars 1900-tals-historia. Hur man använder och utformar denna speciella plats är
av allra största vikt!
Vi anser att bostäder på denna strategiska plats inte bör komma i första hand.
Området bör istället reserveras för mer unika och publika ändamål med fokus på
idrott och sporter av olika slag, centrum för större tävlingsevenemang, utställningar,
utomhusscen för större publik, kulturarrangemang etc.
Om publika anläggningar, exempelvis simhall eller multisporthall, inte är aktuella
under de närmaste åren bör kommunen avvakta och ha (tåla)modet att spara området
tills de rätta objekten och tillfällena dyker upp. Nuvarande Fredriksskans med sitt
flexibla utnyttjande är en unik resurs bara så länge man inte bygger bort den för att
tillgodose behov, som lika gärna eller ännu hellre kan tillgodoses på många andra
platser i staden.
Efter ännu en sommar med framgångsrika arrangemang i Kalmar, framstår värdet av
att bevara Fredriksskansområdet för publika ändamål allt viktigare. Här har besökare,
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så väl utövare som publik haft nära till Kvarnholmens alla servicefunktioner, boende,
butiker och många matställen. På så sätt förstärker Fredriksskans Kalmar centrum.
Många är de deltagare i Ironman – tävlingen som vittnat om det fantastiska och
Kalmarunika att vara i stadens centrum och möta den entusiastiska publiken.
Synpunkter på Förslaget till Detaljplan för södra delen av
Fredriksskansområdet.
-

Kalmar stads hembygdsförening anser: att detta detaljplanearbete dock bör
avbrytas och vila tills det är utrett, hur hela området skall disponeras.

-

Att det är positivt att ett parkstråk längs Malmfjärdens strand skapats, detta
som en del av ett sammanhängande rekreationsstråk runt Malmfjärden.

-

Att Fredriksskansområdet med sitt läge intill Kvarnholmen bör användas för
publika anläggningar och byggnader, något som förstärker Kalmars centrum.

-

Att vi framhåller starkt det långsiktiga behovet av stora flexibla ytor i centralt
läge för alla större tävlingar, evenemang, utställningar, konserter, samlingar
etc. Läge för framtida simhall, multisporthall etc bör också nämnas.

-

Att vi bestrider planförslagets påstående att det går att kombinera 200
bostäder med publika evenemang, fotbollsträningar etc. De boendes klagomål
på störande verksamhet kommer alltid att vinna.

-

Att istället planera för en helhetslösning för hela Fredriksskansområdet När
denna plan tas fram skall volymer, gaturum, utblickar, genomsikt,
rumsgestaltning och relationen till Ragnar Östbergs Stagneliusskola bearbetas
och det gestaltade förslaget måste redovisas tydligare. Den publicerade
perspektivbilden i pressen ger ett avskräckande intryck. Vi förutsätter att
bilden är korrekt konstruerad.

-

Att idrottsrörelsens synpunkter på Fredriksskans utveckling bör inhämtas och
respekteras. Att Skolidrotten fortsatt har möjlighet att använda Fredriksskans.
Något som inte är framgår klart i den framlagda planen.

-

Att behovet av bostäder för närvarande tillgodoses genom byggandet av
Bergagården, Rifa-området. Höghuset Kajalen och övrig nybyggnation vid
Stensberg. Lediga tomter i Ljusstaden och inom övriga detaljplanerade
område. Enligt publicerade uppgifter så finns det för närvarande detaljplaner
för ca 600 lägenheter.

-

Att - om planarbetet trots detta drivs vidare - byggnaderna längs
Fredriksskansgatan flyttas österut eller/och sänks. Den publicerade
perspektivbilden i pressen ger ett avskräckande intryck. Vi förutsätter att
bilden är korrekt konstruerad.

-

Att en arkeologisk förundersökning utförs av befästningsverket
Fredriksskans.

Kommunens kommentarer:
Prioritering av planförslaget med bostäder på Fredriksskans: Se kommunens samlade
kommentar "Ett politiskt uppdrag".
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Simhall: Avseende bad- och friskvårdsanläggning, se kommentar till synpunkt 7.
Klagomål på evenemang och träningsverksamhet: Tidigt i planprocessen utreddes
bostadsfunktioner kopplat till läktare och goda referenser finns på hur arenor kan utformas
för att minimera risker för störningar. Kommunens bedömning är att föreslagna områden för
bostäder tillsammans med planförslagets planbestämmelser inte kommer att innebära
olämpliga konflikter i området.
Gestaltning, Stagneliusskolan och publicerad perspektivbild: Som underlag till
lämplighetsbedömning av föreslagna byggnadsvolymer längs Fredriksskansgatan används
både digital 3D-modell och fysisk modell. Perspektivbilden är ett sätt att från en digital
modell skapa ytterligare beslutsunderlag för lämplighetsbedömning. Utifrån dessa tekniker
har olika alternativ och varianter studerats både i program- och planskedet. Bedömningen är
att aktuellt planförslag nu på bästa sätt skapar möjlighet till nya bostäder i området
samtidigt som befintliga siktlinjer respekteras och Stagneliusskolans nockhöjd fortfarande
överstiger nya byggnader. Se kommunens samlade kommentar ” Stadsutveckling, stadsmiljö
och kulturhistoria” på sidan 7-8.
Idrottsrörelsens synpunkter: Kommunen har i program- och planprocess vid ett flertal
tillfällen samarbetat med föreningar i olika frågor, både enskilda och allmänna
frågeställningar. Se "Samrådsaktiviteter" och kommunen kommentar till synpunkt 18.
Behovet av bostäder: Bostadsfrågan är mycket högt prioriterad i Kalmar och en god
planberedskap är en viktig politisk fråga. Det unika utbud av bostäder som skulle
möjliggöras i Fredriksskansområdet kompletterar övrigt bostadsbestånd i Kalmar. Se
kommunens kompletterande kommentar "Ett politiskt uppdrag".
Arkeologisk förundersökning: En radarscanning har genomförts för att utreda i vilken
utsträckning fasta spår av den forna skansen finns kvar. Undersökningen har inte givit
några indikationer på att en arkeologisk förundersökning ska vara aktuell. Se även
kommunens kommentar till synpunkt 13.
21. CIS Kalmar AB
Som nyttjare av anläggningar för utomhusidrott på fastigheten Malmen 2:3 har vi
följande synpunkter att framföra gällande föreslagen detaljplan: Detaljplanen tar ej
tillräcklig hänsyn till det, i nära framtid, ökande behovet at utomhusanläggningar för
skolidrott.

Kommunens kommentarer:
Se kommunens samlade kommentarer ”Ett politiskt uppdrag” och "Skolidrottens framtid".
22. Kalmar Gymnastikförening
är nöjda med att få vara kvar på Fredriksskans (Gymnasten). Vi har däremot
synpunkter på at bebygga Fredriksskans med bostäder. Låt Kalmar ha kvar någon
”Grön lunga” centralt. Lyssna och ta stor hänsyn till våra andra idrottsföreningar och
skolidrotten som idag finns på Fredriksskans.
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Kommunens kommentarer:
Se kommunens samlade kommentarer ”Ett politiskt uppdrag” och ” Stadsutveckling,
stadsmiljö och kulturhistoria” på sidan 7-8.
23. Miljöpartiet de Gröna Kalmar, Patricia Vildanfors
Miljöpartiet ser detta som ett viktigt detaljplanearbete och det är bra att göra
Fredriksskans mer öppet för allmänheten. Men vi har under hela planprocessen
hävdat skolidrottens behov på Fredriksskans och att det är de behoven som i första
hand måste styra fördelningen mellan bostäder och grönyta i detaljplanen.
Den detaljplanen som nu ligger framför oss har tagit hänsyn till många aspekter. Dock
är det fortfarande så att mer yta behövs för skolidrotten.
Jag vill föreslå att de bostäder som är tänkta i södra delen av området tas bort så att
parkområdet utvidgas. På så vis får vi en ”Kalmars Central Park” som löper hela
vägen utmed Malmfjärden och breder ut sig i anslutning till Rävspelet. På så vis får vi
en större grönyta för allmänheten att vistas på och skolidrottens verkliga behov av
grönyta kan tillfredställas.
Det är bra att en plan utöver A-planen sparas i nordöstra delen av detaljplanen. Men
det är många skolor som ska samsas om de grönytor som finns på Fredriksskans, tre
kommunala gymnasieskolor, en del grundskolor och flera fristående skolor. Så det
behövs ytterligare yta.
I ett större ”Kalmars central Park” kan skolidrott, förenings- och spontanidrott få mer
utrymme.
Bostäderna i norra och mellersta delen av planen anser vi är en godtagbar bebyggelse i
området. Om bostäderna i södra området lyfts ur planen så kan istället bostäderna i
norra delen utökas något i sydlig riktning utmed Fredriksskansgatan. Men den totala
andelen mark som bebyggs måste dras ner. Genom att den södra delen inte bebyggs
ges också bättre siktlinjer från olika platser. Området kan upplevas mer öppet för
allmänheten.
Vi välkomnar parkstråket längs Malmfjärdens strand och att parkområdet som
utvecklas ska innehålla ytor för skolidrott och spontanidrott. Vi tror starkt på att detta
parkstråk tillsammans med en större yta för Kalmars central Park sammanbundet med
Rävspelet kommer att bli en oerhörd tillgång för alla Kalmarbor, skolelever och skapa
en stor attraktionskraft för Kalmar.
Vi välkomnar att det i bottenvåningarna möjliggörs för centrumverksamhet, något
som öppnar upp för människor att flanera runt i området och ge möjlighet till
näringsliv och entreprenörskap. Det är positivt att det i angränsningen till läktaren
möjliggörs idrott och förskola utöver bostäder och centrumverksamhet. Det finns ett
stort behov av förskoleplatser och Fredriksskans utgör en bra möjlighet för en
ute/naturförskola. För att få in byggnation i området när den inte blir av i södra delen
av planen vore det en tanke att titta på att ersätta södra läktaren med bostäder samt
plats för skol- och föreningsidrotts omklädning och förråd i bottenvåningen på denna
byggnad. Detta förutsatt att det fungerar för föreningsidrotten och att inga höga
kulturhistoriska värden förloras.
Att på sikt kunna bada i Malmfjärden är ett önskvärt scenario, men det är en lång väg
dit. De saneringsarbeten, dagvattenlösningar och klimatanpassningar som ska göras i
området är en nödvändighet och kan på sikt förbättra vattenkvaliteten i Malmfjärden.
Det är mycket positivt att hälften av bostäderna som byggs ska vara hyresrätter, ett
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måste för att nå en blandad bebyggelse och kunna erbjuda boende till folk med olika
ekonomiska förutsättningar. Det måste finnas en möjlighet både för de som vill köpa
sin bostad och de som behöver hyra en.
Vi ser också positivt på att ytterligare befästa Fredriksskansgatan som en paradgata
och göra tydliga entréer till Fredriksskans bebyggelseområden och park. Dock skulle vi
gärna undersöka möjligheterna till att öppna upp Fredriksskansbron enbart för
cyklister och gångtrafikanter. Passagen över bron med alla trafikslag samtidigt är inte
optimal i dagsläget. Här skulle det gå att göra en stor förbättring. Det skulle bli en fin
entré för cyklister och gångtrafikanter in till stan och vara en markör för Kalmar som
cykelstad. Bron är i behov av stora restaureringar för att klara motortrafiken, detta
skulle kunna dra ned på kostnader och renoveringsbehov. För de som är bilburna när
de tar sig till Fredriksskans skulle kunna göras snedparkeringar utmed
Fredriksskansgatan och fler alternativ går nog att finna.
Jag stödjer också de synpunkter som framkommit att detaljplanen borde omfatta en
större del av området. Det borde inte vara några konstigheter att utvidga planen. Allt i
Fredrikskansområdet berör varandra och skulle med fördel behandlas i en och samma
plan.
Om Lindö ska vara ett alternativ för skolidrotten så måste den behandlas i
detaljplanen. För att skolorna ska kunna använda Lindö krävs investeringar och
bebyggelse av förråd/omklädningsrum/toa i området samt iordningställande av
marken. Detta måste avgöras politiskt i samband med avgörande om Fredriksskans så
att skolidrotten plötsligt inte står utan ytor.
Jag har många gånger efterfrågat en tydlig behovsutredning för skolidrotten och
föreningsidrotten i området, men något sådant utredningsunderlag har inte funnits att
ta del av. Det borde varit en självklarhet att ha ett sådant underlag på plats med tanke
på de diskussioner vi länge har haft vad gäller förenings- och skolidrottens behov på
Fredriksskans.

Kommunens kommentarer:
Öppna Fredriksskansbron endast för fotgängare och cyklister: Bedömningen är att
trafiksituationen i centrala Kalmar påverkas negativt om motortrafiken på
Fredriksskansbron skulle begränsas. Uppmätta motortrafikflöden kring bron signalerar att
gatan har en viktig funktion för stadskärnan och medför att vissa känsliga stråk och platser
undviker att bli överbelastade.
Planlägga hela Fredriksskansområdet: Se kommunens kommentar till synpunkt 18 samt
kommunens samlade kommentar ”Ett politiskt uppdrag”.
Revidering av planförslaget för disponeringen av bostäder: Att ta bort en större del av
planförslagets bostadsbestånd för att utveckla miljöer och lösa behov som nu planeras att
lösas på andra sätt bedöms inte som förenligt med det politiska uppdraget. Framförda idéer
kring utveckling av södra läktaren kompliceras av höga kulturhistoriska värden för
bevarande. Att låta bebyggelsen längs Fredriksskansgatan i norr fortsätta längre söderut
medför att Stagneliusskolans huvudbyggnad försvinner ur siktlinjer från södra Ängö vilket
bedöms olämpligt ur stadsbildssynpunkt. Bedömningen är att planförslagets balans längs
gatan mellan grönytor, ny bebyggelse och offentliga rum bäst lyfter fram befintliga
kulturhisoriska värden. Se kommunens samlade kommentarer ”Ett politiskt uppdrag”.

44(52)

Samhällsbyggnadskontoret

Samrådsredogörelse
2016-04-21

Ytterligare ytor för skolidrott och ”behovsutredning för skolidrott och föreningsidrott”: Ytan
öster om ny bebyggelse är utformad för balans i parkmiljön mellan aktivitet och rekreation,
se kommunens kommentar till synpunkt 18. Se kommunens samlade kommentarer
"Skolidrottens framtid" och ”Föreningsidrottens framtid”.
24. Sverigedemokraterna Calmar, Thoralf Alfsson
Sverigedemokraterna anser att Fredriksskansområdet skall bevaras enligt den tidigare
detaljplanens syfte, för idrott. Fredriksskansområdet kan öppnas upp och utvecklas
för att göra området mer attraktivt för rekreation. Området kan också förändras till att
få en mer parkliknande karaktär genom att trädridåer skapas mellan de öppna ytorna
och att en mer attraktiv miljö skapas vid strandytorna med t.ex. sittplatser.
Vi anser att det är av stor vikt att gröna lungor och grönområden bevaras i de centrala
delarna av Kalmar stad. I den liggande översiktsplanen (sid 129) utpekas
Fredriksskansområdet som ”kultur, natur och rekreationsstråk med höga värden”.
Enligt vårt synsätt är det därför en stor avvikelse med översiktsplanen att bebygga
området med 200 bostäder i en första etapp.
I den aktuella Grönstrukturplanen (sid 37) finns förslag till utveckling och åtgärder
enligt följande.
”I stadsdelar där parktillgången är liten i förhållande till folkmängden
(Tegelviken, Malmen, Kvarnholmen och Funkabo) bör befintliga parker och
naturområden ses som mycket värdefulla. De bör bevaras och utvecklas för att
erbjuda hög kvalitet. Vid utveckling av stadsdelarna bör man också utreda
möjligheterna att skapa nya park- och naturområden samt stärka
förbindelserna till närliggande parker och naturområden.”
Boverket skriver dessutom följande i sin vision 2025 om grönområden.
"De är nödvändiga för att dämpa effekterna i staden av klimatförändringarna och för människors
hälsa och välbefinnande. Grönområdena utvecklas så att områdena i ökad utsträckning används för
rekreation och spännande utevistelser för att bidra till utjämning av vattenflödena i staden och som
luftrenare och ljuddämpare. "
Men det finns även andra viktiga aspekter att ta hänsyn till inför framtiden. Kalmar
håller på att utvecklas till en evenemangsstad av stora mått och behovet av ytor för
dessa evenemang är väldigt viktig och här fyller redan Fredriksskansområdet en viktig
roll. En roll som sannolikt kommer öka i framtiden om nu staden skall utvecklas som
evenemangsstad. I år har vi haft musikkonsert med Roxette och en stor agilitytävling
på Fredriksskansområde förutom all annan vardaglig verksamhet som skolorna och
föreningar förlägger till Fredriksskansområdet. Verksamheter som förhoppningsvis
alla vill att de skall utvecklas positivt.
Att inskränka området för idrott och rekreation endast till A-planen kommer utan
tvekan innebära att områdets attraktivitet begränsas drastiskt.
Fredriksskans idrottsplats firar 2019 sitt 100-årsjubileum som idrottscentrum i centrala
Kalmar. Fredriksskansområdet anser vi därmed även utgör en del av Kalmars
kulturarv och något som därmed är viktigt att skydda och bevara för framtida
generationer.
Sverigedemokraterna anser att den nya detaljplanen för Södra Fredriksskans strider
både mot den gällande översiktsplanen och grönstrukturplanen, även om dessa inte är
juridiskt bindande. Därför är vi mycket kritiska mot förslaget att bebygga
Fredriksskansområdet enligt den föreslagna detaljplanen för Södra Fredriksskans. Om
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detaljplanen fullföljs och området bebyggs med 200 eller fler bostäder kommer detta
aldrig gå att göra ogjort. En stor förlust för framtida generationer i Kalmar.
Vi anser istället att området skall utvecklas till att bli ett stadsnära grönt och blått
stadsrum i samverkan med Lindö, Ängö, Kvarnholmen och Malmfjärden. Ett område
som skulle kunna fungera som ett mycket attraktivt rekreationsområde för de boende
på Kvarnholmen, Varvsholmen, Ängö, Getingen och Malmen.

Kommunens kommentarer:
Utveckla Fredriksskans endast för idrottsändamål och rekreation: Se kommunens samlade
kommentar "Ett politiskt uppdrag"
Trädridåer i området: Arbetet med gestaltningsprogram för Fredriksskansområdet pågår
parallellt med planarbetet. I det arbetet ingår förslag till utveckling av parkområdet.
Översiktsplanen: Kommunen bedömer att planförslaget är förenligt med översiktsplanen
Unika Kalmar.
Grönstrukturplanen: Kommunen bedömer att ett bostadsprojekt i Fredriksskansområdet är
förenligt med Grönstrukturplanen.
Boverkets vision 2025: Bedömningen är att ett bostadsprojekt i Fredriksskansområdet är
förenligt med de grundläggande principer som lyfts i Boverkets vision. Kopplingar till
megatrenden ändrat klimat är tydlig i främst vatten-, hushållnings- och förtätningsfrågor.
Övriga tre megatrender (urbanisering, globalisering och digitalisering) får anses något
ovidkommande i ett detaljplaneperspektiv. Av de 12 särskilda förutsättningarna för en
svensk kontext finns de tydligaste kopplingarna i områdena ”skapa en hållbar livsmiljö i och
kring staden”, ”bygg hållbart”, ”trygga rent vatten” och ”bevara stränder, jordbruksmarken
och tätortsnära natur”. Inom planområdet innebär det att stadskärnan förtätas med
byggnation på upphöjd nivå för minskad översvämningsrisk, gröna vattennära
rekreationsstråk möjliggörs, gröna ytor utvecklas och görs tillgängliga samt en för staden ny
teknisk lösning för förbättrad dagvattenhantering utvecklas till en offentlig mötesplats.
Framtida evenemang: Se kommunens samlade kommentar "Evenemang".
25. Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland
Ställer sig positiva till att förslaget för detaljplan på Södra Fredriksskans möjliggör för
fler centralt belägna hyresrätter.

Kommentar: Noterat
26. SPF Kalmar
SPF-seniorerna Kalmar har tagit del av handlingarna. Vi förutsätter att det inom
planområdet kommer att byggas hus/bostäder där äldre människor bereds möjligheter
att bo. Hänsyn bör tas till kostnader och tillgänglighet. Önskar få del av informationen
om hur arbetet framskrider.

Kommentar: Avsikten är inte att uppföra ett särskilt vårdboende eller särskilda
bostäder för äldre men de bostäder som ska byggas bedöms i bygglovskedet utifrån
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Boverkets Byggregler (BBR) och de krav som ställs utifrån exempelvis
tillgänglighet.
27. Tyck till, synpunkt från kvinna
Frågan om att bygga på Fredriksskans har ju diskuterats i Barometern med synpunkter
från Hembygdsföreningen. Jag är medlem i den föreningen och uppskattar deras
synpunkter. Men sen tänker jag på att friskolorna inte har tillgång till bra uteplatser
och gymnastiksalar. Därför bör ni vara noga med att bevara denna fina uteplats. T.ex.
Plusgymnasiet Västra Sjögatan och CIS Malmbrogatan 1.

Kommentar: Kommunen är medveten om att ytorna i Fredriksskansområdet används av ett
stort antal aktörer, både som bokar ytor samt som nyttjar delar av området spontant utanför
bokade tider. Även med föreslaget bostadsprojekt på Fredriksskans erbjuds goda möjligheter
för organiserad och spontan idrott på arenan, ny idrottsyta samt resterande park. Se
kommunens samlade kommentar ”Skolidrottens framtid”.
28. Gunnar Rydström
Kommentarer till planbeskrivning 2015-05-28. Undertecknad vill med denna
skrivelse främst åstadkomma korrigeringar av felaktiga och bristfälliga
uppgifter.
Bakgrund
Jag blir beklämd av att upptäcka att jag är så gammal att jag inte delar det
historiska medvetandet med SBK:s planhandläggare och kanske även
nämnden. Faktum är att Fredriksskans även var (och är) Kalmar AIK:s
matcharena. KAIK spelade för övrigt fotboll på högre nivå än KFF under ett
antal år på 1980- och -90-talen. För att undvika att andra fotbollsklubbar
eventuellt förbigås skulle man kunna skriva ”huvudarena för fotbollen i
Kalmar”.
År 2011 invigdes en ny fotbollsarena i västra delen av Kalmar tätort. I
kommunala handlingar ligger det annars nära till hands att tolka ”Kalmar” som
Kalmar kommun.
Den nuvarande benämningen på Kalmar Arena bygger, enligt uppgifter i
lokalpressen, på en tidsbegränsad kommersiell uppgörelse. Det är oklart om
benämningen kommer att överleva tiden för detaljplanens hantering.
Benämningen kan därför med fördel utelämnas.
Att Kalmar FF lämnade Fredriksskans innebär inte bara ”öppnade nya
möjligheter”. Kommunens ekonomiska stöd till KFF i samband med
byggandet av den nya arenan förutsatte en försäljning av mark för minst 29
miljoner kronor för exploatering med bostäder och kontor. Det framgår av
fullmäktiges beslut 2008-08-25 och kommunens yttrande till länsrätten i
efterföljande överklagandemål.
Planförslag
När det gäller själva planförslaget har jag en del synpunkter som jag inte
framför här. Dels verkar frågan redan att vara avgjord så det är meningslöst för
mig att lägga tid och kraft på att formulera synpunkterna och dels vill jag inte
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utsätta mig för att motarbeta den politiska majoriteten. Jag vill dock
kommentera sid 14 – Stagneliusskolan som landmärke: Nya byggnadsvolymer
begränsas i höjd och bredd på ett sätt som gör att skolbyggnaden fortfarande kan dominera
området. Tillåt mig tvivla.
Kommentarer: Redaktionella justeringar genomförs för att bättre beskriva bakgrunden till
Kalmars fotbollsarenor.
Stagneliusskolans dominans i området: Grunden för resonemanget att Stagneliusskolan även
fortsättningsvis kan dominera området ligger i en rad byggnadstekniska detaljer där nya
byggnader ska underordna sig Stagneliusskolan. Nya byggnader mot Fredriksskansgatan
begränsas i höjdled och den högsta våningen måste vara indragen 3 m från gatan. Fysisk
modell såväl som digital modell visualiserar förhållandet mellan skolan och ny bebyggelse.
Utifrån dessa begränsningar och underlag är bedömningen att Stagneliusskolan även
fortsättningsvis kommer att ha en dominerande roll i området som områdets största byggnad.
29. Björn Carlswärd
Jag som skriver dessa rader är er tidigare medarbetare, Björn Carlswärd som bl.a. var
projektledare för Fredriksskansområdet. När jag lämnade över ärendet för ett drygt år
sedan, när jag gick i pension, så var hela området med i detaljplaneförslaget. Varför
inte nu?
När jag arbetade med Fredriksskansprojektet var utgångspunkten KF:s
avsiktsförklaring från april 2011 och uppdraget omfattade hela Fredriksskansområdet,
alltså även den norra delen med ”A-plan”. I avsiktsförklaringen sägs inget om fortsatt
fotboll inom Fredriksskansområdet utan utveckling/omvandling av ”A-plan” till en
arena där det är möjligt att arrangera nationella friidrottstävlingar.
När jag nu läser om Fredriksskansområdet på kommunens hemsida går bl.a. följande
att läsa under utveckling av området: ”Den gamla Kalmar FF-arenan kommer att
vara kvar för fotboll, friidrott, skolidrott och andra evenemang, till exempel
musikkonserter.” Längre ned på samma sida under rubriken ”Arbetet är ett uppdrag
från kommunfullmäktige” går bl.a. följande att läsa: ”Enligt uppdraget från
kommunfullmäktige ska området även i fortsättningen kunna användas för skol- och
friidrott (överensstämmer med KF:s avsiktsförklaring som jag skriver om ovan).
Jag kan inte påstå med det jag refererar till ovan att kommunen är speciellt tydlig med
vad man vill med hela Fredriksskansområdet utifrån kommunfullmäktiges uppdrag
från 2011. När jag har svårt att följa processen och beslutsordningen hur ska då
gemene man kunna följa den??? När jag läser Barometern från den 18 augusti 2015
med referat från möte mellan kommunen och idrottsföreningarna på Fredriksskans
inklusive företrädare för skolidrotten blir jag inte klokare. I artikeln går bl.a. följande
att läsa:
Kommunalrådet Bertil Dahl ser positivt på mötet men inte realistiskt på någon drastisk förändring i
beslutet. Jag tycker det är bra att föreningarna tar initiativ till möten där man informerar om sin syn
men vi har tagit beslut att vi vill ha bostäder och det står kvar och det kommer bli. Men vi måste se
till att även de andra verksamheterna kan utvecklas och finnas kvar. Kommunstyrelsens ordförande
Johan Persson var på plats och diskuterade förslaget med parterna som bjudit in politikerna. Ni får
spela era matcher här men måste åka och träna någon annan stans och jag ser inte vad problemet
med det skulle vara. Besök Team Södermöre som tränar i Tvärskog ena veckan, Loverslund andra
veckan, Påryd den tredje veckan, sade han.
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I detaljplaneförslaget står följande under rubriken ”Syftet med detaljplanen”
Detaljplanens syfte är att Fredriksskans ska bli mer tillgängligt och inbjudande
för allmänheten samtidigt som ny bebyggelse kan uppföras i området. Planen
ska därför möjliggöra:
Ett parkstråk längs Malmfjärdens strand. Parken ska bidra till rekreativ och
aktiverande miljö i stadskärnan och utgöra en viktig del i ett övergripande
sammanhängande rekreationsstråk kring hela Malmfjärdens vattenrum. Längs vattnet
skapas gångstråk och brygganläggningar. Parkområdet ska även innehålla ytor för
skolidrott och spontanidrott.
Ny bebyggelse, huvudsakligen bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i
bottenvåningar. I angränsning till läktaren möjliggörs idrott och förskola utöver
bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsen ska ha hög kvalitet i gestaltning och
arkitektur och utformas utifrån respekt för befästningsstaden Kvarnholmen och
förstärka upplevelsen av den.
Att Fredriksskansgatan ska behålla sin karaktär av paradgata med allé och tydliga
entréer till Fredriksskans bebyggelseområde och park.
Inte heller syftet med detaljplanen förtydligar vad kommunen vill med hela
Fredriksskansområdet.
Om jag ska ge mig på att tolka detaljplanen utifrån det som redovisas ovan så innebär
det att hela A-planområdet blir kvar för idrott, fotboll (matcharena för Kalmar AIK
och Ängö), friidrott med inomhushallen under norra läktaren (friidrotten får även
fortsättningsvis samsas med fotbollen på A-plan), gymnastik och rodd. Skolidrotten
kan påverkas negativt när fotbollen blir kvar på A-plan för matcher eftersom det då
ställs andra krav på gräsmattans skick än om det enbart är en friidrottsarena. Det
skulle kunna begränsa skolornas användning av A-plan dagtid. Det innebär också att
det sammanhängande rekreationsstråket kring hela Malmfjärden får en mindre
attraktiv (mörk och otrygg) passage norr om norra läktaren. Det nordligaste kvarteret
längs Fredriksskansgatan i anslutning till södra läktaren bör utgå för att inte tränga sig
på idrotten och läktaren. Befintliga läktare är c:a 10 m höga mot gällande detaljplans
tillåtna 6 m, således en avvikelse som ”bara” den är skäl nog att ta med området i
detaljplaneförslaget. Höjderna på redovisad bebyggelse i söder bör anpassas till
befintlig anläggning i norr.
Fredriksskans är ett av Kalmars absolut viktigaste utvecklingsområde och då är det
högst olämpligt att inte detaljplanelägga hela området i en och samma detaljplan. Att
dessutom inte ha tagit slutlig ställning till hur en framtida anläggning m.m. i norra ska
utformas är helt otillfredsställande så som jag ser det. Området är för viktigt och
måste planeras i ett sammanhang. Det lämpligaste vore förmodligen att låta
kommunfullmäktige ta ett nytt beslut om avsiktsförklaring som självklart ska omfatta
hela Fredriksskansområdet. Det har gått över fyra år sedan beslutet togs och mycket
har hänt och det har också varit ett val emellan. Det bästa i detta läge är att avvakta
planläggningen av Fredriksskans.
När det gäller behov av nya bostäder så finns det andra områden som uppfyller
kommunens mål på 300 planlagda lägenheter per år. Jag var innan sommaren på
informationsmöte i Djurängen om Bergagården och det har ju resulterat i en ny
detaljplan där en första etapp kan starta redan i höst (redovisades i Barometern 27/8).
Första etappen ska också vara hyresrätter vilket är positivt, totalt c:a 250 lägenheter.
Ett annat projekt som jag informerade mig om efter mötet i Djurängen var
Rifaområdet. Där skulle en ny plan tas fram med samma exploateringsgrad som den
som har varit utställd men med mindre allmän platsmark för att bl.a. minska
kostnaderna. Enligt uppgift är kommunen och exploatören överens om
exploateringsavtalet som har varit en svår nöt att lösa. Rifaområdet kan förutom
handel och häkte ge c:a 5-600 lägenheter.
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Sammanfattning:
Varför skriver jag dessa rader till kommunen - jo för jag bryr mig verkligen om
Kalmar. När jag arbetade med projektet var det självklart att redovisa en helhet för
hela området utifrån KF:s avsiktsförklaring. Nu är min uppfattning att man frångår
avsiktsförklaringen när det gäller idrotten. Fotbollen ska vara kvar och ha A-plan som
matcharena! Om och när man ska utveckla Fredriksskansområdet måste man först ta
ställning till hur den befintliga anläggningen i norr ska användas/omvandlas i
framtiden. Därefter kan man utveckla den södra delen, men inte göra tvärtom som det
nu aktuella planförslaget föreslår.

Kommentarer: Hela Fredriksskansområdet har studerats initialt i detaljplaneskedet.
Nuvarande ställningstagande är att arenan med intilliggande läktare ska vara kvar i
området och dessa är redan säkerställda i gällande detaljplan. Därför finns inte anledning
att ta med det i nytt planförslag. Området som helhet kommer att beskrivas i det
gestaltningsprogram som tillhör planhandlingarna. Se även resonemangen i avsnittet
”kommunens samlade synpunkter”.
30. Jörgen Svensson
Ett förslag i all enkelhet:
Varför inte använda östra (eller västra) delen av parkeringsplatsen vid Kanalgatan till
skolor, tränings- idrotts- och rekreationsområde, som ersättning till föreningarna och
skolorna för minskade träningsmöjligheter. Vilket också ger öppna grönytor intill
vatten. Genom att jobba för minskad biltrafik på Kvarnholmen, i riktning mot
klimatmålen, minskar behovet av parkeringsplatser. Genom att använda lite och låg
byggnation stör det inte heller dom kulturhistoriska värdena.

Kommentarer:
Norra Kvarnholmen ingår i ett utredningsområde för bostäder definierat i Fördjupad
översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum. Projektet är för närvarande inte
prioriterat och rymmer flera komplicerade frågor kring exempelvis stadsbild, parkering och
höjdsättning vilket gör att det tidsmässigt inte kan ses som ett ”ersättningsområde” för de
ytor som i detta planförslag ianspråktas.

Följande har accepterat planförslaget skriftligt
31. Polismyndigheten
32. Kalmar Vatten AB

Kalmar som ovan

Eva-Lena Larsdotter
projektledare
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BILAGOR
Bilaga A. Debattartikel Barometern 31 augusti 2015, bilaga till
yttrande nr 18
Rädda Fredriksskans!

Idag måndag den 31 augusti är sista dagen för yttrande angående detaljplan Fredriksskans. Vi
föreningar som idag verkar inom Fredriksskans arenaområde, Kalmar AIK, Kalmar
Gymnastikförening, Kalmar Sportklubb och Ängö Bollklubb säger nej till kommunens förslag
till detaljplan för södra Fredriksskans. Fullföljer kommunen planerna att bygga 200 bostäder
i området förändrar det direkt våra möjligheter att på sikt utveckla idrott i centrala Kalmar.
Utan att ha löst flertalet frågor om var t ex fotbollsklubbarna på sikt ska ta vägen, var
fridrotten ska träna och hur skolidrotten ska kompenseras för bebyggda träningsplaner är
kommunen beredd att för alltid låsa fast den enda stora gröna yta kommunen förfogar över i
den centrala stadsbilden. Vi saknar ett helhetsperspektiv, kräver ett rejält omtag och en bredare
konsekvensanalys om hur en utbyggnad enligt planförslaget påverkar idrotten i stort. Både
planen och miljökonsekvensbeskrivningen innehåller rena felaktigheter om hur det ser ut idag
på Fredriksskans. Man undrar om planförfattarna verkligen bemödat sig om att ta reda på de
faktiska förhållandena. Vad händer framåt med norra delen av området om man bebygger den
södra delen? Hur påverkar det på kort och lång sikt andra fritids- och idrottsanläggningar? Hur
påverkar det andra föreningar i stan? Analysen och svaren saknas.
Nu väljer kommunen att lägga fram ett förslag mot föreningarnas, närboendes och många
Kalmarbors bestämda vilja och önskan. Förslaget påverkar även andra föreningar som idag
använder Fredriksskans. Kalmar FF med flera klubbar tränar ungdomar och spelar matcher på
Fredriksskans. Detaljplanen hänvisar till Gasten, träningsplanerna vid Guldfågeln Arena. Hur
kan man göra det när träningstiderna inte räcker till på långa vägar utan klubbarna måste
använda Fredriksskans? Planförslaget har en stor brist, den bygger på antaganden och utgår
från förhållanden som saknar relevans. Berörda föreningar har i mycket liten utsträckning blivit
hörda och vi känner att vi inte alls varit delaktiga i de senaste årens process. Då handlar det inte
om formella samråd eller skrivelser utan att på allvar få vara med i ett utvecklingsarbete och
arbetsgrupper. Hur kan man avstå från den erfarenhet och kunskap som finns bland alla
verksamhetsutövare? Det talas varmt om skolidrotten. Från lärare och elever framförs både
officiellt och underhand omfattande kritik mot att man krymper deras möjligheter till
träningsytor till ett minimum. Här är kommunen på väg att bebygga den del av Kalmar som
härbärgerat olika event de senaste åren samtidigt som området blivit allt mer tillgängligt för
allmänhet och spontanidrott. Tror planförfattarna verkligen på fullaste allvar att 200
lägenheter på området inte kommer att påverka idrotts- och eventmöjligheterna på arenan?
Om det börjar byggas så förlorar vi dessa ytor för alltid!
Var och en kan själv studera de principskisser och modellbilder över hur det nya området
kommer att gestalta sig. Är det så vi vill ha detta unika område som många städer skulle betala
dyrt för att utveckla som en grön oas? En oas förbehållet friskvård genom idrott och
rekreation. Kommunen planerar för 2000 nya lägenheter. Det finns andra områden att
prioritera först, stadens framtid står inte och faller med att bygga bostäder på Fredriksskans.
Varje vecka tränar här mellan 2-3000 ungdomar. Vi är övertygade om att det går att utveckla
Fredriksskans vidare som ger både Kalmarbor, föreningar och turister fortsatta upplevelser.
Vi vill ha kvar Fredriksskans som en idrotts och rekreationsarena. Ett minimikrav är att det
finns tillräckliga träningsytor för fotboll och fridrott. Det handlar om klubbarnas själ! Tyvärr
ser inte detaljplanen ut så. Vi erbjuder oss istället att vara med och ta ansvar för en levande
arena och bidra med vårt kunnande. Glöm inte heller det historiska perspektivet och det
fantastiska kulturarvet från idrotten som funnits här i 100 år. Vi efterlyser mer ödmjukhet och
helhetssyn! Kalmar och Fredriksskans förtjänar betydligt bättre än ett dåligt planförslag.
Mats Blomberg, ordförande Kalmar AIK
Thomas Olsson, ordförande Kalmar Gymnastikförening
Henrik Björkholm, ordförande Kalmar Sportklubb
Billy Strandberg, ordförande Ängö Bollklubb
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Bilaga B. Skrivelse, bilaga till yttrande nr 29
Björn Carlswärd, skrivelse ställd till SBN:s politiker, kommunalråden, företrädare för MP
och KD samt KF:s ordförande
Jag som skriver dessa rader är er tidigare tjänsteman, Björn Carlswärd som bl.a. var
projektledare för Fredriksskansområdet. När jag lämnade över ärendet för ett drygt år sedan
när jag gick i pension så var hela området med i detaljplaneförslaget. Varför inte nu?

När jag arbetade med projektet var det självklart att redovisa en helhet för hela området utifrån
KF:s avsiktsförklaring. Nu är min uppfattning att man frångår avsiktsförklaringen när det gäller
idrotten. Fotbollen ska vara kvar och ha A-plan som matcharena! Om och när man ska
utveckla Fredriksskansområdet måste man först ta ställning till hur den befintliga anläggningen
i norr ska användas/omvandlas i framtiden. Därefter kan man utveckla den södra delen, men
inte göra tvärtom som det nu aktuella planförslaget föreslår.
Fredriksskans är ett av Kalmars absolut viktigaste utvecklingsområde och då är det högst
olämpligt att inte detaljplanelägga hela området i en och samma detaljplan. Att dessutom inte
ha tagit slutlig ställning till hur en framtida anläggning m.m. i norr ska utformas är helt
otillfredsställande så som jag ser det. Området är för viktigt och måste planeras i ett
sammanhang. Det lämpligaste vore förmodligen att låta kommunfullmäktige ta ett nytt beslut
om avsiktsförklaring som självklart ska omfatta hela Fredriksskansområdet. Det har gått över
fyra år sedan beslutet togs och mycket har hänt och det har också varit ett val emellan. Det
bästa i detta läge är att avvakta planläggningen av Fredriksskans.
När det gäller behov av nya bostäder så finns det andra områden som uppfyller kommunens
mål på 300 planlagda lägenheter per år. Jag var innan sommaren på informationsmöte i
Djurängen om Bergagården och det har ju resulterat i en ny detaljplan där en första etapp kan
starta redan i höst (redovisas i dagens Barometern). Första etappen ska också vara hyresrätter vilket
är positivt, totalt c:a 250 lägenheter.
Ett annat projekt som jag informerade mig om efter mötet i Djurängen var Rifaområdet. Där
skulle en ny plan tas fram med samma exploateringsgrad som den som har varit utställd men
med mindre allmän platsmark för att bl.a. minska kostnaderna. Enligt uppgift är kommunen
och exploatören överens om exploateringsavtalet som har varit en svår nöt att lösa.
Rifaområdet kan förutom handel och häkte ge c:a 5-600 lägenheter.
PS. För er som inte känner mig så började jag arbeta på kommunen 1990 på dåvarande
planavdelningen på stadsbyggnadskontoret. Arbetade som planhandläggare med i första hand
detaljplaner men också med program och dispositionsplaner. Från 1996/97 fram till 2010
(2013) var jag ansvarig för planverksamheten på först stadsbyggandskontoret och senare på
nuvarande samhällsbyggnadskontoret och fortsatte att arbeta med detaljplaner, program m.m.
Mellan 2004 och 2010 var jag plan- och bygglovchef och avdelningschef. Mellan 2010 och
2013 planchef/samordnare för plansidan underställd plan-, bygg- och trafikchefen som var
avdelningschef. Var projektledare för Fredriksskans från 2010 parallellt med att jag var
planchef. Sista året 2013 till 2014 projektledare/planarkitekt för Fredriksskans m.fl. projekt.
/DS
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Inledning
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de
bestämmelser som valts motiveras. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid tolkning av detaljplanen.

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

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

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

•

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

•

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

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

Plankarta med bestämmelser

•

Planbeskrivning

•

Illustrationsplan

•

Miljökonsekvensbeskrivning

•

Gestaltningsprogram

•

Grundkarta

•

Fastighetsförteckning

•

Granskningsutlåtande

Till planen finns också följande underlag:
•

Kulturhistorisk utredning, 2011

•

Planprogram, antaget i KF 2013-06-17

•

Behovsbedömning, 2013

•

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

•

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

•

Mark- och geotekniska utredningar, 2010 – 2015

•

Samrådsredogörelse, 2016-04-21

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

Planen preliminära tidsplan:
•

Granskning – 2:a kvartalet 2016

•

Godkännande i samhällsbyggnadsnämnden – 4:e kvartalet 2016

•

Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 4:e kvartalet 2016

•

Tidigast laga kraft/byggstart – 1:a kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inkomna synpunkter under remisskeden inte föranleder omfattande revideringsarbete.
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Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut och dokument
Riksintresse kulturmiljövård
Planområdet angränsar till riksintresse för kulturmiljövård, ”Kalmar län K48”.
År 2008 togs en fördjupad riksintressebeskrivning fram (av Barup & Edström
arkitektkontor på uppdrag av Kalmar kommun m fl.), då även Fredriksskansområdet ingick i riksintresseområdet. Enligt den fördjupningen finns flera
aspekter som är särskilt viktiga att beakta i Malmfjärdsområdet:
- Funktion som rekreationsområde, rumslig öppenhet, vattenkontakt och
ökad tillgänglighet önskvärd
- Trädridåer, Rävspelet
- Stagneliusskolan som landmärke
- Vyer över fjärden, i synnerhet från Ängö mot Kvarnholmen och dess
landmärken: domkyrkan, vattentornet och ångkvarnen
- Ny bebyggelse bör få ”campuskaraktär”
Bedömningen är att planförslaget inte skadar riksintresset eller upplevelsen av
det, läs mer under Förutsättningar och planförslag, rubriken Kulturmiljö.
Fornminne
Inom planområdet finns del av den gamla skansen (försvarsanläggningen) som
är klassad som fornminne (RAÄ 93). Läs mer om anläggningen i avsnittet Förutsättningar och planförslag under rubriken Kulturmiljö.
Strandskydd
I Fredriksskansområdet gäller strandskydd 100 meter på land och i vatten.
Strandskyddets syfte är att bevara allmänhetens friluftsliv och att bevara landoch vattenområden för att de är biologiskt värdefulla. Strandskyddet prövas
enligt miljöbalken 7 kap. 18 § c. Vid upphävande av strandskydd krävs enligt
lag (7 kap. 18 f §) en ”fri passage” för allmänheten och för att säkerställa goda
livsvillkor för djur- och växtliv och enligt proposition (prop. 2008/09:119)
”inte vara smalare än några tiotals meter”.
Planerna för Fredriksskansområdets utveckling strider inte mot strandskyddets
grundsyften. Det finns definierade skäl till varför strandskyddet ska kunna
upphävas i ett område enligt MB 7 kap. 18 c-d §§. Inom Fredriksskans är det
huvudsakliga skälet till upphävande av strandskydd att området är ianspråktaget som en anlagd yta för ett speciellt ändamål. Bygglov finns för samtliga fotbollsplaner inom området. Området har således ”redan tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”. För anläggningen inom vattenområdet hänvisas till det särskilda skälet att ”det är en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte
tillgodoses utanför området” samt att anläggningen är ett angeläget allmänt
intresse.
Bedömningen är att planförslaget i stort förbättrar allmänhetens tillgänglighet
till området, att planlagd allmän platsmark är tillräcklig som ”fri passage” längs
vattenområdet och att strandskyddet i planområdet kan upphävas utan bety-
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dande påverkan på livsvillkor för djur- och växtliv. Föreslagna anläggningar
inom vattenområdet utformas som allmänna bryggmiljöer, permanent tillgängliga för allmänheten, varpå dessa inslag inte bedöms motverka strandskyddets
syfte. Planbestämmelse införs om att strandskydd upphävs i planområdet.
Miljökvalitetsnormer
Regeringen har fastställt riktlinjer för utomhusluft, omgivningsbuller (ej aktuellt
i Kalmar) och vatten, dessa normer är huvudsakligen baserade på krav i EUdirektiv och syftar till att skydda människors hälsa och miljön.
Utomhusluft
Miljökvalitetsnormer (MKN) gäller för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), arsenik, kadmium, nickel, bensen(a)pyren och ozon. I Kalmar genomfördes mätningar under 20032004 vilka sammanställts av Kalmar läns luftvårdsförbund. MKN överskreds
inte för något utsläpp. Dock överskreds de nationella miljömålen för exempelvis bensen.
I planområdet skapas byggrätter som möjliggör cirka 200-300 lägenheter och
ett visst kommersiellt utbud. I övrigt inrymmer Fredriksskansområdet även
publika målpunkter som arena, park, kommunal service och idrottsanläggning.
Detta innebär att antalet fordonsrörelser kommer att öka i stadsdelen och även
delvis i staden som konsekvens av genomförande av planen. Kommunen har
många övergripande miljö- och klimatmål som kan stimulera hållbara transporter och den ökade belastningen på luftkvaliteten som direkt konsekvens av
planförslaget bedöms vara så liten att det inte finns någon risk att MKN för
utomhusluft överskrids.
Vatten
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen är att
alla vattenförekomster ska uppnå god status 2015, för Kalmarsund ska målet
uppnås 2021. Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer/kvalitetskrav som ska gälla för yt- och grundvatten. Planområdet påverkar
Kalmarsund som enligt klassning bedöms ha en måttlig ekologisk status (på
grund av övergödning och grumlighet) men en god kemisk status enligt vattendirektivet. Åtgärder krävs därmed för att förbättra kvalitén på det dagvatten
som släpps ut till Kalmarsund. Malmfjärden räknas dock inte som en vattenförekomst enligt vattendirektivets definitioner. Fjärden har högre fosforhalter än
Kalmarsund och innehåller dessutom en hel del tungmetaller och organiska
miljögifter (från bland annat båtbottenfärger). Om fjärden klassats skulle den
ha haft sämre än god status. Dagvattenutlopp, urlakande markföroreningar i
Fredriksskansområdet och dålig vattengenomströmning bedöms bidra till den
sämre vattenkvaliteten. Planförslaget innehåller lösningar och åtgärder som
syftar till att kraftigt förbättra vattenkvaliteten. Se vidare i miljökonsekvensbeskrivningen.
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Översiktliga plandokument
Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Kalmar, laga kraft 2014-11-07, innehåller bland
annat en övergripande strategi om att skapa mer stadsliv. Det finns i kapitel om
denna strategi några beskrivningar av stadsdelen Innerstaden och Fredriksskans
ingår i vad som kallas en utökad stadskärna. Kvarnholmens centrumverksamheter utvecklas i denna vision mot Västra Malmen via Sveaplan. Fredriksskans
bedöms som ett viktigt utvecklingsområde för att likt planförslaget kunna förverkliga denna vision. Fredriksskans ingår också i ett övergripande utvecklingsstråk kallat ”city till city” mellan stadskärnan och handelsetableringarna i Hansa
City i väster. I kapitlet finns flera ställningstaganden som planförslaget har ett
tydligt stöd i:
- Planera för ett hållbart perspektiv där det råder en balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och eget ägande
- Planera tät och blandad bebyggelse och innehåll (bostäder, arbetsplatser, service samt kultur- och fritidsaktiviteter) i stadskärnan
- Hitta kombinationsmöjligheter mellan handel och annat utbud i syfte
att erbjuda bredare möjligheter till aktiviteter och upplevelser.
- Göra det stadsnära vattnet mer tillgängligt och vara en aktiv del av stadens miljö.
- Utveckla projektet bryggornas och strandpromenadernas stad till att
innefatta hela staden.
Bedömningen är att planförslaget är förenligt med strategier i översiktsplanen.
Fördjupad översiktsplan
Det finns en fördjupad översiksplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum som antogs av KF 2011-12-19. I den planen beskrivs visionen “Förädla
unika Kvarnholmen” och utgångspunkten att lyfta fram och stärka dess unika
kulturarv samt det rika utbudet av gröna och blå rum i området. Övergripande
finns två strategier som planförslaget för Fredriksskans särskilt berör och har
stöd i; rekreationsstråk längs kusten samt utöka stadskärnan med mer stadsliv.
Malmfjärdens vattenrum beskrivs som avgörande för att kunna koppla de
södra och norra delarna av rekreationsstråket längs Kalmars kust. Fredriksskansområdet är en viktig del i detta som tills nu varit ett inhägnat område som
istället utestängt den bredare allmänheten. Intrycket av en stad byggd på öar
bör förstärkas enligt planen och sammanhängande gröna stråk bör etableras
och förstärkas. Vikten av att skapa rumsligt sammansatta och hållbara miljöer
med fokus på publika mötesplatser lyfts också.
Bedömningen är att planförslaget är förenligt med visioner och strategier samt
möjliggör många av de förslag som den fördjupade översiktsplanen innehåller.
Grönstrukturplan
En grönstrukturplan, antagen av KF 2010-09-29, ska utgöra underlag för planering. Fredriksskansområdet har enligt dokumentet en viktig roll i det sammanhängande grönstråket längs Kalmar stads kustlinje. Ett stråk markeras
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längs vattnet som övergripande grönstråk där utveckling är nödvändig. Rävspelet utpekas som en värdefull mindre park (”särskilt värdefull i sin helhet”) och
en broanslutning mellan Rävspelet och Östra Sjögatan nämns.
Bedömningen är att planförslaget är förenligt med de beskrivningar av värden
och möjligheter som beskrivs i grönstrukturplanen.

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

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

-

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

-

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

-

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

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

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

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

Miljökonsekvensbeskrivning
En behovsbedömning har gjorts inför planarbetet. I denna identifieras risk för
påverkan på kulturmiljön och landskapsbild i riksintresset samt risker kopplade
till hälsa och säkerhet. Det identifieras risk för påverkan på vatten och miljökvalitetsnormer (MKN) dels på grund av att området är låglänt och riskerar att
översvämmas, dels på grund av att det är förorenad mark där markföroreningar
kan frigöras vid eventuell översvämning. Länsstyrelsens samrådssvar på planprogrammet stödjer slutsatserna i behovsbedömningen. Planområdet ligger
inom riksintresset Kalmar län K48 och inom området har den gamla skansen
(försvarsanläggningen) legat, vilken är klassad som fornminne (RAÄ 93).
Nyréns Arkitektkontor AB har upprättat en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) till detaljplanen. MKB:n avgränsas till att utreda påverkan på riksintresset, miljökvalitetsnormer för vatten och risker för miljö och hälsa kopplat till
föroreningar och risk för översvämningar på grund av miljöförändringar samt
buller.
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Kommunala beslut i övrigt
Avsiktsförklaring Linnéuniversitetet LNU
Kommunfullmäktige fattade 2011-04-26 beslut om en avsiktsförklaring att
Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar ska utvecklas inom Fredriksskansområdet och Ölandshamnen genom ny bebyggelse. I avsiktsförklaringen beskrivs
det hur Linnéuniversitetet fortsatt ska vara ett stadsintegrerat universitet och
dess byggnation i Fredriksskansområdet ska förenas med friidrott, spontanidrott, skolidrott och bostäder. Människors tillgång till Malmfjärdens vatten och
gröna rum ska enligt beslutet förstärkas. Ett planprogram upprättades i denna
anda för Fredriksskansområdet, se ovan. Programmet var på samråd våren
2012 men därefter förändrades förutsättningarna för universitetets etablering.
Under sommaren 2012 utreddes om Linnéuniversitetets hela etablering skulle
kunna inrymmas inom Ölandshamnen. Ett av arkitektförslagen visade att det
skulle vara möjligt och med utgångspunkt i det förslaget gavs uppdrag att påbörja detaljplanarbete i Ölandshamnen. Detaljplanen för Ölandshamnen färdigställdes och vann laga kraft 2014. Arbetet med Fredriksskans drivs vidare i
enlighet med resterande delar av avsiktsförklaringen.
Lägsta färdiga golvhöjd
I Samhällsbyggnadsnämnden fattades 2012-12-19 beslut om riktlinjen att lägsta
färdiga golvhöjd för bostäder ska vara belägen minst 2,65 meter över nollplanet
utifrån det nationella höjdsystemet RH2000. I planförslaget föreslås bestämmelse som reglerar konstruktionsnivå istället för lägsta färdiga golvhöjd med
samma syfte men utifrån Boverkets nya råd. För att ta höjd för framtida klimatförändringar reglerar planen att ”Byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till en nivå +2,8 m över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion”. Där det är möjligt ska också ytor för infrastruktur säkerställas upp till den nivån och ledningar mm förberedas för framtida översvämningsrisk. Det ska tas fram planberedskap för framtida översvämningsåtgärder,
vilket kommer utgöra en del i kommunens klimatanpassningsplan.

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

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

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

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

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

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

-

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

-

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

-

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

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

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

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

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

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

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

-

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

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

-

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

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

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

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

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

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

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

Södra läktaren, dess södra fasad samt Norra läktaren

Idrottsplatsens A-plan och den solida kalkstensmuren i norr

Fredriksskansporten samt den lägre muren i söder

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

Byggnaden Gymnasten, exteriör och interiör

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

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

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

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

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

Entrégården med entré till omklädningsrum och duschar mm.

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

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

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

BCP1

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

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

Planens tre nya bebyggelsegrupper samt arbetsmaterial med 3D visualisering

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

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

-

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

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

Vy från Fredriksskansgatan med siktlinje mot Domkyrkan och Stagneliusskolan

Vy från Fredriksskansbron mot Stagneliusskolan och ny bebyggelse

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

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

Principsektion Fredriksskansgatan. Till vänster Stagneliusskolan med högsta nockhöjd 23 m och
takfotshöjd 18 m, möter till höger ny bebyggelse med högsta totalhöjd 19 m. Höjder över nollplan.

32(54)

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning - antagande
2016-09-20

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

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

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

Friytor
Offentliga rum
Förutsättningar
Fredriksskans utgörs i dagsläget av stora ytor allmän platsmark men har under
många år varit otillgängligt för allmänheten då främst organiserad idrottsverksamhet och skolidrott använt de inhägnade ytorna. Södra delen av området,
kring Rävspelet och Fredriksskanskanalen, har en allmän tillgänglighet som är
enklare att uppfatta och används också mer av allmänheten även om området
storleksmässigt är begränsat. En slingrande grusväg anlades under år 2014
längs med vattnet i parken som promenadstråk men går också att cykla på.
Planförslag
Planförslaget skapar möjlighet till kopplingar mellan Fredriksskansgatan och
befintliga bebyggelsemiljöer mot parken i strandzonen öster om planområdet.
Det är en extra kvalitet om parkområdet och de anslutande bostadsgårdarna
kan upplevas som en sammanhängande grön yta och avgränsningar i form av
staket eller häckar regleras därför mellan kvarters- och parkmark. Detta studeras i detalj i arbete med gestaltningsprogram.

34(54)

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning - antagande
2016-09-20

Parkstråket, som endast delvis omfattas av planen, utgör en del av ett sammanhängande övergripande rekreationsstråk som bildas, ”Malmfjärdspromenaden”.
De olika strandkaraktärerna runt fjärden behöver förstärkas i varje enskilt projekt som berör dessa områden för att skapa en värdefull helhet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42(54)

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning - antagande
2016-09-20

Referensexempel från sjön Trekanten i Stockholm visar dagvattenhantering i vattnet
från Järven Ecotech skärmbassäng. Bild hämtad från dagvattenutredning, Kalmar
Vatten AB.

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

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

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

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

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

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

Förorenad mark
Undersökningar har visat att marken inom planområdet är förorenad. Att bo i
sådana miljöer kan på sikt leda till ohälsa, därför behövs olika slags saneringsåtgärder, läs mer i avsnittet ”Natur- och kulturmiljö” under rubriken
”Markföroreningar”. I planen anges bestämmelse om att lov endast får ges

45(54)

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning - antagande
2016-09-20

under förutsättning att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts
genom att markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd
har vidtagits på tomten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FREDRIKSSKANS - EN STADSNÄRA OCH KULTURHISTORISK PÄRLA
Malmfjärdsområdet med Fredriksskans och tillhörande idrottsanläggning har en central roll både i staden, idrotten och i
de flesta kalmarbors hjärta. Utvecklingen av Fredriksskans har under de senaste 350 åren gått från stadsnära landsbygd till
försvarsanläggning och sedermera ett stadsrum för idrott, promenader och biltrafik. Nu står området för ytterligare en tidsavgörande epok – som attraktivt bostads-, park och rekreationsområde.
Fredriksskans med omgivningar ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljön. Det motiveras genom att Kalmar
är ett av landets främsta exempel på 1600-talets stadsbyggnadskonst, men även av residens- och förvaltningsstadens senare
utveckling. Det ställs därför vissa gestaltningsmässiga krav på utformningen av området, där förslag på sådan riktning presenteras i detta gestaltningsprogram.

SYFTE OCH AVGRÄNSNING
Syftet med gestaltningsprogrammet är att kommunicera Kalmar kommuns vision för omvandling av Fredriksskansområdet.
Programmet utgör ett underlag för att kunna säkerställa en gemensam målbild, beskriva kvalitetsnivån och samordna interna
och externa aktörers intressen.
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Illustration: Bilden ovan visar Fredriksskansområdets placering i staden.
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Gestaltningsprogrammets avgränsning är rent geografiskt mer omfattande än själva planområdet och redogör för en helhetsbild över områdets utveckling på sikt. Eftersom omvandlingen kommer ske etappvis är det viktigt att få ett sammanhang
utifrån upplevelse, karaktär och gestaltning. Delar av Fredriksskansgatan, dess korsningspunkter samt strandpromenaden är
områden som inte ingår i planområdet, men vars utformning är av stor betydelse för helhetsbilden.
Från fotbollsarena till ett allmäntillgängligt, stadsnära kvarter med bostäder, förskola och parkområde med stark profil för
rekreation. En omvandling innebär att fler funktioner tillskapas, vilket också attraherar olika grupper av besökare. Fredriksskans med sitt strategiska läge, utgör inte bara en viktig länk mellan Kvarnholmen, Malmen och Norrgårdsgärdet, utan blir
även en given målpunkt i kommunen.
Gestaltningsprogrammet är ett komplement till pågående arbete med att ta fram en detaljplan och utgör ett viktigt underlag
för kommande markanvisning och genomförande. I detaljplanen, som är juridiskt bindande, redovisas fördelningen av allmän platsmark, kvartersmark samt placering och utformning av flera viktiga funktioner. Detaljpanen har varit på samråd och
ska efter bearbetning ut på granskning.

Ursprungligt förslag,

Bearbetning,

2016-03-31

Illustration: Området i färg visar geografisk avgränsning för gestaltningsprogrammet.
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2. Allmän platsmark

Med allmän plats menas områden som är avsedda
för allmänhetens gemensamma anspråk. I fallet
med Fredriksskans är det kommunen som är huvudman för den allmänna platsmarken, vilket innebär
att kommunen ansvarar för kostnader i samband
med drift och underhåll. En allmän plats kan till
exempel vara gata, torg eller park. De allmänna
platsernas standard bör kunna utläsas av planens
användningsbestämmelser och av beskrivningen i
gestaltningsprogrammet.
GATOR
Fredriksskansgatan

Fredriksskansgatan är det huvudstråk som sträcker sig öster om Fredriksskansområdet och har en viktig funktion för
in- och utfart till och från Kvarnholmen. Fredriksskansgatan
som i söder övergår i Västra Sjögatan, har också en central
roll i att accentuera domkyrkan. Dess distinkta axel ska förstärkas ytterligare genom omvandling till representativ paradgata. Det innebär att tydlighet och kvaliteter är extra viktigt
i allt arbete med gestaltning och utformning. Tanken är att
minska dominansen av fordonstrafikens körbanor och öka
de kvalitativa ytorna för de oskyddade trafikanterna. Alltså
att tona ner bilens roll, till förmån för gående och cyklister.

Längs med Fredriksskansgatan står idag formklippta Hörsholmsalmar som utgör ett starkt formelement i stadsbilden.
Dess karaktäristiska form förstärker domkyrkans stil och
byggnadskaraktär. Hörsholmsalmarna kommer på sikt att
behöva tas ner, då flera av träden drabbats av röta. Istället
kan almarna ersättas av exempelvis klippt bok vilka är mer
tåliga för det utsatta trafikklimatet. De nya träden formklipps
pyramidalt med liknande form som nuvarande Hörsholmsalmar, vilket ger en skulptural effekt även vintertid.
Genom att minska fordonstrafikens körbana på Fredriksskansgatan, så kan plats frigöras för parkering längs med gatustråket. Parkeringsfickor kan tillåtas på vissa utvalda sträckor så att en god balans mellan omgärdad grönska, parkerade
fordon och byggnader kan uppnås. Parkeringsytor tillskapas
av storgatsten och läggs på samma nivå som omgivande
gräsyta. Kantstenar ska vara fasade mot körbanan.
Körfältet för motorfordon beläggs med asfalt precis som de
båda två gång- och cykelvägarna, på varje sida om körbanan.
Den östliga av de två cykelbanorna längs med Fredriksskansgatan är en del av utpekat huvudcykelvägnät. För att främja
cyklisternas framkomlighet kan passagerna i korsningspunkterna med nya lokalgator vara överordnade bilisterna, så att
cyklisterna kan färdas i nord-sydlig riktning utan avbrott eller
barriärer.

Foto: Fredriksskansgatan med formklippta Hörsholmsalmar.

Illustration: Markerat område visar Fredriksskansgatan.
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Befintligt mursystem, vilket tidigare hägnade in området, kommer att tas bort i smband med att marknivån höjs. Eventuellt
kan vissa av murpelarna bevaras för att stärka den historiska avspeglingen av Fredriksskans som idrottsområde. Murens pelare kan anpassas och användas för att förtydliga entréerna till området.

Illustration: Fredriksskansgatan med föreslagen, framtida parkeringsmöjlighet.

Foto: Referens av parkering längs med gata, Helsingborg. Google maps.
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Korsningen Fredriksskansgatan - Strandgatan

En bearbetad utformning av korsningen mellan Strandgatan
och Fredriksskansgatan är av stor vikt för att skapa en tydlig,
säker och attraktiv huvudentré till hela Fredriksskansområdet. Dessutom utgör passagen en viktig framtida koppling
till Sveaplan i väster som i den fördjupade översiktsplanen
för Kvarnholmen utpekas som nytt stadsdelscentrum.
Korsningen förbinder det ursprungliga Malmen med Kvarnholmen och det nya Fredriksskansområdet. Därför är det
viktigt att skapa en bra helhet mellan korsningen och torgytan innanför Fredriksskansporten. Det kan bland annat
uppnås genom en enhetlig och tydlig gestaltning av markytan med gedigna och stadsmässiga material som exempelvis
granitsten. Viktigt är att material och mönster avviker från
Fredriksskansgatans asfaltsbeläggning. Genom god gestaltning kan korsningen få en mer intim, stadsmässig karaktär
som främjar sänkt hastighet, ökad säkerhet och sociala interaktioner.

Korsningen Fredriksskansgatan - Norra Kanalgatan

Norra Kanalgatan korsar Fredriksskansgatan i öst-västlig
riktning i områdets sydligaste del och utgör en huvudentré
från söder. Förbindelsen är av stor betydelse för fotgängare och kopplar samman rekreationsstråket längs kusten och
Malmfjärdens vattenrum. Stadens inslag av vatten är inte bara
ett för staden identitetsskapande element, utan bidra stark till
rekreation och välbefinnande. Kopplingen bör genomarbetas och integreras i ombyggnationen av Fredrikskansbron

Illustration: Korsning Fredriksskansgatan och Strandgatan.

Illustration: Korsning Fredriksskansgatan och Norra Kanalgatan.

Foto: Referensbild över korsning och markbeläggning, Höganäs. Google maps.

Foto: Korsning Fredriksskansgatan och Norra Kanalgatan. Google maps.
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Lokalgator

Inom Fredriksskansområdet kommer två nya lokalgator att
tillkomma. Dessa får en viktig funktion i att koppla samman
Fredriksskansgatan med ny bebyggelse, torgytor, parken
samt Malmfjärden. Lokalgatorna får en intim och stadsmässig karaktär med omsorgsfulla materialval. Det innebär en
körbana på 5,50 m och väl tilltagna gångytor på 2,25 m på var
sida som möjliggör möblering av t.ex. cykelställ, sittplatser
och belysning på allmän platsmark. Bilisterna måste hålla låg
hastighet och köra på gångtrafikanternas villkor.

B
B

Markmaterialen kommer bestå av asfalt på körytan och betongplattor på gångytan som avskiljs genom rader av smågatsten. I rännorna av smågatsten fångas dagvattnet upp och
leds ut till närmsta dagvattenbrunn. Entrén till den södra av
de två lokalgatorna inramas vid Fredriksskansgatan av två
murpelare som sparas från den ursprungliga muren.

Illustration: Nya, föreslagna lokalgator inom området.

Illustration: Sektion B-B över en av områdets två lokalgator.
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TORGYTOR
Inom området skapas flera platsbildningar som alla får olika funktioner och karaktärer. Dessa är bland annat ett Entrétorg
(A), en platsbildning som kallas Malmfjärdstorget (B), en bryggkonstruktion, Sjötorget (C) samt ytterligare ett torg Strandtorget (D). Platserna A till C är en slags förlängning av det strategiskt viktiga stråket mellan Sveaplan och Malmfjärden.

C
B
A

D

Illustration: Planen visar föreslagna torgytor inom området och som innefattas av allmän platsmark
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Entrétorget (A)

Ett större torg (ca 50 m x 30 m) skapas i anslutning till den
befintliga Fredriksskansporten med syfte att utgöra huvudsaklig entré till Fredriksskansområdet samt infart till
de underjordiska garagen. Torget ska upplevas som en del
av Fredriksskansgatans möte med Strandgatan där enhetlig
markbeläggning av smågatsten används för att skapa en inbjudande, stadsmässig entré. Gedigna, omsorgsfulla materialval med växlande inslag av smågatsten och betongplattor
utgör markmaterialen där en mindre grönyta med ett solitärträd placeras centralt på torgytan.

Torget är körbart, vilket möjliggör för boende och besökare
att inom vissa begränsningar, röra sig med bil inom området.
I anslutning till torget kommer förskola, uthus och underjordiskt garage att finnas. För att angöra med servicefordon
inom området, behöver frihöjden för Fredriksskansporten
öka, vilket innebär att porten måste höjas.
Entrétorgets förlängning mot vattnet övergår från områdets
norra lokalgata till ytterligare en torgyta, Malmfjärdstorget,
vars utformning och placering ger god kontakt med Malmfjärden och dess vattenrum.

Torgytan, vilken är belägen på cirka 2,70 meters höjd, möter den ursprungliga marknivån mot idrottsanläggningen på
cirka 1,50 m, genom trappsteg och trappavsatser i betongblock. För ökad tillgänglighet förbinds den nya torgytan med
befintligt läktarområde med en ramp. Inramning av murar,
trappor och ramp sker med olika typer av vegetation, vilket
också bidra till att mjuka upp de stora, hårdgjorda ytorna.

A

A

Illustration: Föreslagen utformning av entrétorget med lokalgata och Malmfjärdstorget.
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Illustration: Sektion A-A som visar lokalgata med ramp och sittplatser ner mot södra läktarområdet.

Malmfjärdstorget (B)

Torgytan har en strategiskt viktig funktion som möte mellan stadsrum, park och fjärd. Platsen öppnar upp sig likt en
solfjäder i sin utformning och erbjuder en tydlig utblick över
Malmfjärdens vattenlandskap. Markmaterialen är genomgående i både entrétorgets och lokalgatans gestaltning med en
variation av betongplattor, små- och storgatsten. Nivåskillanden mellan Malmfjärdstorget och gräsområdet tas upp genom stegvis sluttande gradänger av granitblock. Den lägre,
ursprungliga marknivån kan även nås genom betongtrappa
eller ramp. Det är viktigt att tillgänglighetskraven tillgodoses
i utformningen.

Illustration: Malmfjärdstorget

Enligt pågående detaljplan ska ny bebyggelse intill Malmfjärdstorget även kunna husera småskalig handel och verksamhet i bottenplan, så som till exempel café eller restaurang. Därför har platsen också en socialt viktig funktion, där
sittmöjligheter för gäster och besökare ska kunna erbjudas. I
övrigt måste torgplatsen fungera som vändplan för servicefordon och räddningstjänst. Inslag av grönska lokaliseras till
platsens norra delar så att den öppna kontakten mot vattnet
bibehålls. Eventuell belysning upprättas genom låga pollare
längs med torgets yttre kant, mot gradängerna.

Foto: Inspiration från Linnéparken i Växjö. Växjö kommun.
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Sjötorget (C)

Längst ut mot vattnet, skapas en bryggkonstruktion som
främst utgör en funktion för dagvattenhantering. Bryggan
får också en mindre yta, Sjötorget, för umgänge, vila och rekreation och som möjliggör för angöring av båtar och kanoter. Sittplatser ger chans till en stunds vila och avkoppling
samt erbjuder en nära vattenkontakt.

Strandtorget (D)

I likhet med Malmfjärdstorget så mynnar den södra lokalgatan inom Fredriksskans ut i en öppen, allmän hårdgjord yta.
Materialvalen är de samma som för Malmfjärdstorget och
har en nära visuell kontakt med vattnet. Strandtorget är körbart och kan användas som vändplan för olika fordonsklasser. Entrétorget höjs upp från befintlig marknivå till en nivå
på högst 2,7 m och kommer att slutta ner mot Fredriksskansgatan som ligger på 2,0 m. Ny högre höjd sätts för både
Entrétorget, Malmfjärdstorget och mellanliggande lokalgata.
Omgivande hårdgjorda yta, söder och öster om A-planen
kommer ligga kvar på ursprunglig marknivå, på cirka 1,5 m.
Nivåskillnaderna mellan de båda områdena tas upp genom
ramper, trappavsatser och planteringsytor. Tillgänglighetskraven måste uppfyllas.

Illustration: Sjötorget

Foto: Referens från sjönära mötesplats, Mälarpaviljongen, Stockholm. thatsup.se

Illustration: Strandtorget
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ENTRÉER
Det finns flera entréplatser till Fredriksskansområdet, beroende på val av färdsätt och syfte med besöket. Den nordligaste
entrén angörs direkt från Jutegatan och den sydligaste ansluter söder ifrån via Norra Kanalgatan. Där emellan finns flera
andra platser längs med Fredriksskansgatan som också erbjuder ingångar till området.
Nedan redovisas ett antal entréplatser (1-6) till Fredriksskansområdet som alla har en viktig funktion för tillgängligheten.

1
2

3
4
5
6
Illustration: Entrépunkter till Fredriksskansområdet.
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Entré nr 1 och 2 - Huvudentré till idrottsområdet

För att ansluta norröver till området finns två möjligheter,
antingen via Jutegatan, där även ny gång- och cykelväg har
anlagts, eller via korsningen Erik Dahlbergs väg och Fredriksskansgatan. Den nordligaste av de två entréerna ansluter till den nyligen färdigställda strandpromenaden i form
av en asfalterad gångyta. Denna passage är i dagsläget funktionell, men inte särskilt attraktiv som promenadstråk, rent
gestaltningsmässigt. Genom en enhetlig markbeläggning,
borttagning av staket och grindar samt gallring av vass längs
med vattnet kan promenaden göras både mer välkomnande
och användbar. Norr om den äldre, bevarade gymnastiksalen, Gymnasten, står idag en paviljong ritad av dåvarande
stadsarkitekt J. Fred Olsson och är av kulturhistoriskt värde.
Enligt planen kan den med fördel flyttas till en mer lämplig
och användbar plats inom området.

Foto: Entré till norra delen av området.

Entré nr 3 - Fredriksskansporten

Vid Fredriksskansgatan står nuvarande Fredriksskansporten
som kommer bli huvudentré för boende och besökare till
området. Från Strandgatan har man fri sikt genom porten,
in över området och vidare ut över vattnet och Malmfjärden.
Här är det viktigt att den fria sikten värnas så att vattenkontakten bibehålls. Fredriksskansporten byggdes i samband
med upprättandet av muren, år 1921 och är kulturhistoriskt
intressant utifrån dess tidstypiska byggnadsstil och formideal. Planförslaget utgår därför från att bevara Fredriksskansporten och dess omgivande murstrukturer som tydlig
kulturhistorisk markör för området. Eftersom ny grundläggningsnivå för byggnader, lokalgator och torg inom området
kommer att höjas, och för att porten även i framtiden ska
vara en funktionell entré för servicefordon, tillåts att även
portens tak och överliggare höjs.

Foto: Gula paviljong, ritad av J. Fred Olsson kan med fördel flyttas inom området.

Entré nr 2 har en viktig funktion i angöringen till A-plan
och används idag som huvudentré för servicefordon och liknande vid större evenemang inom idrottsområdet. Entrén
inramas av en port som sammanbinder den 300 m långa Fredriksskansmuren, byggd 1921 och uppförd av Ölandskalksten, ritad av J Fred Olson. Stenmuren blev idrottsplatsens
arkitektoniska signum. På båda sidor om porten finns tidstypiska trädörrar som med fördel kan hållas öppna för att
locka in besökare till området samt erbjuda en bättre visuell
vattenkontakt till Malmfjärden.

Foto: Fredriksskansporten måste höjas för att
GESTALTNINGSPROGRAM - FREDRIKSSKANS
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Norr om Fredriksskansporten ska befintligt mursystem bevaras, medan mursträckan söderöver kommer tas bort. Då
marknivån inom den södra delen av området kommer att
höjas så är det osäkert om muren för den delen kommer att
kunna räddas. Möjligtvis kan enstaka murpelare bevaras som
ett symboliskt kulturhistoriskt inslag i miljön.

Entré nr 5 och 6 - Entréer kring Rävspelet

I söder kan parkmiljön och bostadsområdet nås genom i huvudsak två ingångar. Den norra av de två entréerna går längs
med en lokalgata fram till ett av de två nya bostadskvarteren.
Gaturummet har byggnadsfria släpp mot parken så att visuella siktlinjer in mot den mer gröna, lummiga miljön kan
skönjas. Dessa släpp ger också bättre ljusförhållande för gående och boende inom området samt möjliggör för servicefordon att tillträda området.
Den sydligaste entrén till området är via Norra Kanalgatan
som leder in gående direkt in i parken på den nyligen anlagda
strandpromenaden.

Foto: Fredriksskansmuren.

5

Entré nr 4 - Parkentrén

En entré till den nya parken finns i mitten av området med
ingång från Fredriksskansgatan. Från entrén kan man ta sig
genom parken till idrottsplanen, ner mot vattnet, på en något slingrande gångstig av grusat underlag. Längs med stigen, genom parken följer ett antal mindre, flerstammiga träd,
vilket förstärker karaktären av genomsiktlig parkplantering.
Framkomligheten påverkas genom årstidsväxlingar och tid
på dygnet.

6
Illustration: Södra entrén

4
Illustration: Entrén till parkområdet
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Foto: Den södra entrén vid Rävspelet.

PARKOMRÅDEN OCH REKREATION
Strandpromenaden med offentlig konst för lek och motion

Fredriksskans utgör en del av ett större sammanhängande parkstråk kring Malmfjärden. Promenaden kan utvecklas till ett
attraktivt stråk med centralt belägna rekreationsmöjligheter med god vattenkontakt.

Strandpromenaden

Illustration: En promenad längs med Malmfjärden ger flera olika upplevelser utifrån områdets olika karaktärer
GESTALTNINGSPROGRAM - FREDRIKSSKANS
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Med Strandpromenaden avses den grusbelagda, slingrande
väg som löper längs med vattnet inne på Fredriksskansområdet och är ett allmänt stråk som kan nås från både Fredriksskansgatan och Jutegatan. Dess parkområde karaktäriseras av ett möte mellan stad, fjärd, park och rekreation som
inbjuder människor till besök och vistelse. Målpunkten som
”stadsvattenrum” komplettera stadens övriga mötesplatser.
Parken ska variera i sin grönskande karaktär från ordnad
grönyta till mer naturlika planteringar längs med vattnet.
Även flera typer av rekreationsmöjligheter ska finnas så som
lek, ytor för spontanidrott, kanotuthyrning, promenadstråk
samt sittplatser.
Ett utbud av offentlig konst kan utvecklas längs med Strandpromenaden, utreds parallellt med planerings- och markanvisningsarbetet där målet med utformning av offentlig konst
i området är att förstärka Fredriksskans hälsoprofil. En serie
konstföremål kan användas som träningsredskap samt inbjuda till lek och motion. Med träningsmöjligheter avses grundläggande fysiska övningar för hela kroppen, utan mekaniska
klämrisker. Genom konstföremålens breda användningsområde, kan parkområdet bli en plats för aktivitet, lek och rörelse för alla åldrar.
Grundläggande anledningen till att använda konstverk i området på detta sätt är att integrera lek- och hälsoprofilen i
den byggda miljön, eftersträva att kommunens investeringar
utnyttjas jämställt samt låta den höga ambitionsnivån som
i övrigt gäller för detta stadsutvecklingsprojekt återspeglas i
det offentliga rummet.

Foto: Norr Mälarstrand, Stockholm

Foto: Norr Mälarstrand, Stockholm

Foto: Karlskroga kommun
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Parkpromenaden med gradänger

Höjdskillanden mellan den nya parken, vid entré nr 4 och
strandpromenaden tas upp genom ett antal gradänger i
granit. Längs med gradängerna som sträcker sig från Malmfjärdstorget i norr till Strandtorget i söder finns en grusad
gångbana i rött stenmjöl som utgör Parkpromenaden. Eftersom promenaden (+2,5 m) ligger cirka 1 meter högre än
anslutande idrottsplan (+1,5 m), strandpromenad och vattenområde får man en härlig överblick över omgivande landskap. För tillgänglighetens skull är Parkpromenaden och området kring Strandpromenaden även förbundna med ramper,
både i norr och söder.
Gradängerna, som är en terrassering av marken i tre steg,
utformas i en böljande form som för tankarna till ordnad
strandlinje. Den gestaltas i granit med lätt sluttande gräsytor
mellan stegen. Gradängerna är ett viktigt inslag i parkmiljön,
både för tillgänglighetens skull, för att möta upp nivåskillnaderna och för att kunna erbjuda sittmöjligheter och utblickspunkter. Dessutom har gradängerna en estetisk funktion
som avskiljare mellan parkområdet och ny idrottsplats.

Foto: Vasaparken, Stockholm. Flickr.se

Foto: Vasaparken, Stockholm.

Illustration: Sektion C-C. Gradänger inom parkområdet.
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A-plan samt ny idrottsplan

Förutom befintlig A-plan, som delvis får nya funktioner, så
kommer en idrottsplan att anläggas inom Fredriksskansområdet. Den nya planen som skapas i parkmiljön får en gräsyta
på cirka 2400 m2 (40x60 m) och som ska vara tillgänglig för
allmänheten. Idrottsplanen blir bokningsbar och ska nyttjas
för idrottsändamål. Dock inte för hårdare bollsporter med
hänsyn till boende och gående i området. Ytan får inte heller
hägnas in eller avgränsas så att allmänhetens tillgänglighet
begränsas. Idrottsplanen kommer plantekniskt i sin användning att vara oförändrad utifrån gällande plan. Det vill säga
klassas som parkmark – allmän platsmark.
Befintlig A-plan kommer även i fortsättningen att vara bokningsbar och ska kunna avgränsas vid större evenemang. Planen ska vara en del av omgivande parkområde som starkt
bidra både till den grönskande karaktären och till områdets
idrottsliga profil.

Foto: A-plan med omkringliggande läktare.

Rävspelet och parkyta mellan bostadsgårdar

Med Rävspelet avses den något upphöjda gräsyta inom Fredriksskansområdets södra del där ett antal rader utav lindar
planterades år 1925. De skulle stå med kronorna så tätt att ett
grönt tak bildades. De nyplanterade träden såg på den tiden
mest ut som nakna pinnar som stod med exakt avstånd från
varandra, därför fick grönområdet namnet ”Rävspelet”, efter
det populära brädspelet.

Foto: Gräsyta för spontanidrott. Nyréns Arkitektkontor

Illustration: Ny idrottsplan
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Mellan de två stora, nya bostadskvarteren inom Fredriksskans
kommer även en ny park att anläggas ovan på garagedäcket.
Entrén till denna park är beskriven i tidigare kapitel: 2. Allmän platsmark – Parkområden och rekreation. Parken får
som tidigare nämnts en grusad gångväg med sträckning från
Fredriksskansgatan till strandpromenaden utmed vattnet.
Gångvägen omges med mindre träd med flerstammigt växtsätt. Från parken med en ungefärlig nivå på 2,5 m, får man en
bra överblick över omgivande grönområde, idrottsplan och
vattenrum. Parken sluttar något från en högre höjd i öster
ner mot Fredriksskansgatan i väster som ligger på 2,0 m.

Då parken tillsammans med innegårdar och ny bostadsbebyggelse kommer ligga över ett nytt parkeringsgarage så ställs
krav på planteringsbara bjälklag. Det innebär att större träd
och komplementbyggnader inte är lämpliga på dessa ytor.

Foto: Vy över Rävspelet från sjösidan.

Foto: Rävspelet vintertid. Kalmar Läns Museum
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20

3. Kvartersmark och bebyggelse

Planen för Fredriksskansområdet innehåller flera
platser som är angivna som kvartersmark. Det innebär mark som inte är allmän plats eller vattenområde utan främst är avsedd för bebyggelse för enskilt
och allmänt ändamål som exempelvis bostäder,
handel, industri eller teknisk försörjning.
KVARTERSMARK OCH INNERGÅRDAR
Innergårdar möter parkmark

Inom ny bostadsbebyggelse bildas områden, innergårdar på
kvartersmark som möter både parkmiljö och gaturum.

Illustration: Markerade områden visar var kvartersmark möter parkmarken.
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Ett mjukt gränssnitt mellan innergårdar och parkområde är
viktigt för att skapa en grön, luftig och öppen atmosfär. Det
innebär att gårdarna inte tillåts avgränsas med fysiska plank
eller staket, vilket starkt bidra till en privat och sluten karaktär. Kontakten mellan innergårdarna och parken ska istället
domineras av grönska som får inramas av lägre häckar så
att siktlinjer och vattenkontakt kan bibehållas. Eventuella höjdskillander mellan park och innergårdar ska gestaltas
med växtbeklädda stödmurar, lägre häckar eller terrasserade
slänter på kvartersmarken. Anslutningar skapas med trappor
eller slänter.

I det södra av de två bostadskvarteren finns ett område där
kvartersmarken möter Rävspelet. Nivåskillnaden mellan
grönyta och Rävspelet tar förslagsvis upp genom låga murar
med vegetation. För att skapa en god kontakt mellan de privata gårdarna och omkringliggande parkmark så är tomten
på kvartersmark restriktiv i sin utformning. Det vill säga inga
fysiska inhägnader så som staket eller plank får uppföras.
Dock tillåts som tidigare nämnts lägre murar och häckar.

Södra läktarområdet

Inom norra delarna av planområdet, precis söder om södra
läktaren finns en yta med kvartersmark där planen medger
bostadshus på fyra våningar in mot läktarområdet och tre
våningar ut mot Fredriksskansgatan. I bostadshusets bottenplan möjliggörs också för förskoleverksamhet där utemiljön
kring södra läktaren även ska kunna nyttjas som förskolegård. Nivåskillnaden mellan det upphöjda Entrétorget (2,7
m) och södra läktarområdets ursprungliga nivå på cirka 1,5
m ska tas upp genom den föreslagna byggnationen samt de
uthusbyggnader som medges i planen.
Andra möjligheter att fånga upp den nivåskillnad som uppstår är genom att anlägga ramper, trappavsatser eller planteringsytor. Fördelen med att bibehålla den ursprungliga marknivån kring södra läktaren är bland annat att förskolan då
får större plan yta att använda för sin verksamhet samt att
entréerna till läktaren får större, fritt utrymme. Uthusbyggnationen och annan avgränsning mot torget ska utformas
nedtonat och inte dominera platsens karaktär.

Foto: Uteplatser kan bryta upp en gräns mellan privat och offentligt. Frankfurt.
Kontoretarkitekter

Innergårdar möter gatumark

Gränsområden mellan innergårdar och lokalgator ska vara
fria från avgränsande strukturer så som plank, staket och
häckar, vilket också regleras i planen. Syftet med den öppna
planlösningen är dels att säkerställa räddnings- och servicefordonens framkomlighet, men också att stärka den öppna
känslan i området och motverkar mörka, slutna gaturum.
Markbeläggning fastställs och bekostas av exploatör, men
bör harmoniera med anslutande lokalgator.

Foto: Nuvarande utformning av området söder om södra läktaren.
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Variation och stor hänsyn till befintliga signalbyggnader och
element så som Stagneliusskolan och Rävspelet, regleras
i planen med bestämmelser om höjd över nollplanet. Siktlinjerna mot Kalmar befästningsstad med domkyrkan som
central byggnad bör också hållas fria. I öster föreslås en mer
fri byggnadsgestaltning som anknyter till organiska former i
park- och vattenrummet.

UTFORMNING AV BEBYGGELSE
Övergripande bebyggelsekaraktär

Den byggnadsmässiga visionen med utvecklingen av Fredriksskans är att skapa en livfull och varierad stadsmiljö. Den
målsättningen har i huvudsak en utgångspunkt: Att värna
mötet mellan stram stenstad och det öppna park- och vattenrummet.
I planen finns därför bestämmelser som ställer krav i vissa
detaljerade frågor kring gestaltning och arkitektur. Bebyggelsemiljön ska inte ha för trånga och mörka gator eller gårdar
och byggnaderna ska hålla en hög arkitektonisk nivå. Det
är viktigt eftersom en relativt tät och hög bebyggelse föreslås i en känslig miljö inom riksintresse för kulturmiljövård.

Bilderna nedan har tagits fram för volymstudie av nytt
bebyggelseförslag jämfört med befintlig bebyggelse.
Det är en principbild, så illustrerad ny bebyggelse är endast exempel på fasadutformning för att åskådliggöra
att våningsantal och fasadmaterial kan variera.
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Illustration: Vy genom Stagneliusskolans område.
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Illustration: Vy öster ifrån med Rävspelet i väster och A-planen i norr.
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Fasader mot Fredriksskansgatan

Fredriksskansgatan ska ges karaktär av en representativ paradgata längs med områdets renässansbyggnader in till barockens Kvarnholmen. Ett uttryck som även bör stödjas av
intilliggande, nya bostadsfasader. I planen finns tre kvarter
med längre fasader som vetter mot Fredriksskansgatan. Det
är av stor vikt att dessa utformas med en tydlighet då de tre
fasaderna kommer spela en huvudroll i upplevelsen av området. Ambitionen är att genom byggnationen skapa ett stilrent
intryck genom fasader av sten eller puts, vilket kan kopplas samman med Malmens stenstadsbebyggelse. En modern
tolkning av begreppet stenstad kan bland annat innebära:
-

Balkongerna längs med Fredriksskansgatan är indragna för
att stärka den visuella kontakten med domkyrkan och Kvarnholmen. Samtliga byggnader är indragna mot parkområdet
så att ett respektavstånd på 3 meter uppstår mellan husfasad
och befintlig Fredriksskansmur. Det är i dagsläget osäkert
hur stor del av Fredriksskansmuren som är möjlig att bevara.
Alternativt kan murens karaktäristiska murpelare sparas.

Släta fasader av sten eller puts
Restriktivetet mot utskjutande byggnadsdelar.
Irreguljära fönsterplaceringar, som dock bör följa 		
ett visst repetitivt mönster
Viss samhörighet och balans mellan de tre fasaderna
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Illustration: Vy norr ifrån längs med Fredriksskansgatan

Foto: Olika typer av sten- och tegelfasad. Nyréns arkitektkontor

Foto: Olika typer av sten- och tegelfasad. Nyréns arkitektkontor
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Fasader mot Malmfjärden och parkområdet

Bebyggelsekaraktären i de östliga delarna skiljer sig en del
mot bostäderna längs med Fredriksskansgatan. Denna del
av området har en tydligare koppling mellan Malmfjärdens
vatten och parkområdets grönska. Det gör att både balkonger och terrasser kan tillåtas mot havsbandet, så att utsikt och
vattenkontakten kan nyttjas optimalt. Konkreta krav på utformning har inte bedömts nödvändiga att reglera i planen,
men det är av stor vikt att en annan slags karaktär än den
i väster skapas, här med större inslag av fantasi, lekfullhet
och flexibilitet i formspråket. Färgerna bör vara ljusare och
fasaderna präglade av en öppen karaktär, gärna med träinslag
och med stor andel glaspartier.
Foto: Ekobyggportalen

Foto: Nyréns arkitektkontor

Foto: Nyréns arkitektkontor
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Parkeringsgarage under bebyggelse och parkområde

I planen skapas möjlighet att bygga ett parkeringsgarage till bostäderna, under kvartersmark där även del av garaget hamnar
under allmän platsmark – park. Planen reglerar in- och utfarter, vilka nås via Fredriksskansporten respektive entré nr 5. Garaget ska inrymma parkeringsmöjligheter för mellan 200-300 bostäder

Illustration: Det rödmarkerade linjen visar området för underjordisk parkering, vilken kommer hamna undr både bebyggelse och parkmiljö.
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4. Teknisk utrustning

BELYSNING
Gator, torg och byggnader

Olika typer av ljussättning, 3000 Kelvin, föreslås i området
utifrån funktion och karaktär. Längs med Fredriksskansgatan, som är en paradgata, föreslås högre armatur. På de
båda mindre lokalgatorna bör belysningsarmaturen vara
något mindre och placeras längs med gatorna med cirka 20
meters mellanrum. I de båda torgytorna Malmfjärdstorget
och Strandtorget övergår belysningen från armatur till låga
pollarbelysningar där ljuset riktas nedåt för att inte blända
gående i parken.
Vid särskilt viktiga platser så som passager, entréer eller signalbyggnader kan en belysning med armatur av bättre kvalitet och som avviker från standard tillåtas. Syftet kan vara
funktionellt eller estetiskt.

Foto: Exempel på belysning av bra kvalitet som avviker från standardutfarandet.

Parkmiljö

Karaktären av park kan förstärkas med hjälp av ljussättning,
belysning och skuggspel. Även här bör en vit färg på 3000
grader Kelvin användas. Exempelvis kan särskilt viktiga träd
eller grönområden belysas så att dess grönska eller grenverk
framhävs utifrån årstidernas växlingar. Varierande färgskala
på belysningen skapa också intressanta effekter. Träden på
Rävspelet eller miljöerna kring Entrétorget är exempel på
områden som kan ljussättas på föreslaget sätt.

Foto: Belysningspollare vid offentlig plats.

Foto: Belysning av träd, exempelvis Rävspelet. Eskilstuna kommun
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BRYGGOR
Förutom Sjötorget med tillhörande dagvattenanläggning så
kan en brygga med liten bryggplats uppföras vid Kärringalåret. Där ska också sittmöjligheter kunna erbjudas. Förekomsten av bryggor är inte avhängt badmöjligheten utan bör
ses som ett viktigt sätt att skapa vattenkontakt och öka förutsättningar för god vistelse vid vattnet. Tillgänglighetsanpassning är ett viktigt inslag, vilka ska integreras på ett tydligt
men till platsen passande sätt. Angöring av båtar hänvisas till
den större bryggkonstruktionen vid Sjötorget.

Foto: Belysning av gradänger, från Hudiksvall, taget av Nyréns ljusdesigner

MÖBLERING AV HÅRDGJORDA YTOR OCH PARKMILJÖER

Foto: Allmän träbrygga i Lillviken. Lillvikens bostadsrättsförening

Det är viktigt att möbleringen inom Fredriksskans så som
papperskorgar, bänkar och övriga sittmöjligheter får en enhetlig utformning. Eftersom området har en central roll i
Kalmar, är ett flitigt använt rekreationsområde och dessutom
är kulturhistoriskt intressant bör kvaliteten på möbleringen
vara god och gärna ligga över standard. Designen ska stämma väl in med ny, uppförd bebyggelse och får gärna vara
modern i sin karaktär.
Vid behov av mindre byggnader för säsongsbundna aktiviteter så som exempelvis kiosk eller toalett kan befintliga paviljonger flyttas inom området, vilket också planen medger.
Foto: Norr Mälarstrand, Stockholm
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5. Tekniska anläggningar

Elnätsstation, pumpstation för vatten och avlopp
(VA) samt bryggkonstruktion för hantering av dagvatten utgör tekniska anläggningar i området.
ELNÄTSTATION OCH PUMPSTATION FÖR VATTEN
OCH AVLOPP
För att förse befintlig, kringliggande bebyggelse samt nya
bostäder inom området med elektricitet måste nuvarande
nätstation flyttas. Nytt föreslaget läge för en sådan central,
som innefattar både nätstation och transformatorstation,
alltså två enheter, är vid norra Fredriksskansporten och norr
om Rävspelet, i direkt anslutning från Fredriksskansgatan.
Vid det norra läget, vid porten, står en toalettbyggnad som
i dagsläget inte används och därför kan flyttas och ersättas
med en transformatorstation. Porten, öppningen i muren
möjliggör för servicefordon att komma till transformatorstationen vid behov av underhåll och skötsel. Den andra av
de två elenheterna, placeras norr om Rävspelet på en plan,
körbar yta så att även servicefordon kan komma till. Vändplatsen för skötselfordon ska i anslutning till byggnaden utformas så att andel markyta som påverkas blir så liten som
möjlig. Den aktuella ytan vid Rävspelet delas av Kalmar vattens pumpstation, där även byggrätt för vatten och avlopp
måste anges inom planen. Pumpstationen kan eventuellt dela
yttre hölje med transformatorstationen för el där angöring
sker och via Fredriksskansgatan.

Foto: Befintlig transformatorstation innanför Fredriksskansmuren
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Foto: Föreslagen plats för ny transformatorstation.

För både transformator-, nät- och pumpstation ställs krav på
gestaltning och utformning. Förutom att de båda enheterna
ska var tekniskt säkra och funktionella så krävs en utformning som stämmer väl in med omgivande miljö och karaktär.
Det kan bland annat uppnås genom gedigna och omsorgsfulla fasadmaterial så som trä, puts eller aluminium/stål. Alternativt kan byggnaderna kläs in med spaljéer för växter att
klättra på, vilka smälter väl in med omgivningen.

Illustration: Föreslagna läge för transformatorstation (söder och norr) och
pumpstation (söder)

En annan uttrycksmöjlighet är att i motsats till ovanstående
förslag, utformar skalen till de båda transformatorerna som
konstnärliga installationer. Då blir syftet istället att skapa ett
element som avviker från omgivningen och ger en mer effektfull upplevelse. Ett sådant uttryck kan förstärkas ytterligare genom olika effektbelysningar.

AVFALL
Avfallshanteringen på Fredriksskans ska lösas genom en teknik med nedgrävda kärl som lyfts upp ur marken och töms
av kranbil. Detta system möjliggör att skapa kompletta återvinningsstationer med samtliga fraktioner, det vill säga alla
typer av hushållsavfall. Varje nybyggt kvarter bör ha ett system med avfallshantering, där två av dessa är fastställda till
kvarterens entrépunkter, vid norra lokalgatan samt norr om
Rävspelet.

Foto: Referens Stockholm, utformning elcentral. Urban Design AB

Foto: Referens utformning sopstation under mark, Portugal.

Foto: Referens utformning pumpstation, flickr.com

Foto: Referens utformning elcentral, flickr.com

Foto: Referens från Lund med flertalet fraktioner. Foto: Irec
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DAGVATTEN
I samband med exploateringen kommer den hårdgjorda ytan
att öka inom planområdet och därmed också volymen dagvatten. Hög grundvattennivå gör att lokalt omhändertagande, t.ex. naturlig infiltration av dagvatten, är mindre lämpligt
i området. Det finns därför behov av en samlad lösning för
rening av dagvatten från planområdet.
Dagvattnet i området kommer att hanteras i en öppen reningsanläggning till vilket vattnet leds i slutna, nedgrävda
system för att inte frigöra befintliga markföroreningar. Vatten från allmänna gator, torg och parkmiljöer leds till det
nedgrävda systemet där det fördröjs och renas. Längs Fredriksskansgatan och områdets lokalgator ställs vissa gestaltningskrav på utformning, lutning och markmaterial, så att
vattnet på bästa ätt kan ledas mot brunnar för att samlas upp.
Vatten från kvartersmark leds till anvisade anslutningspunkter, vilka sedan ansluter vattnet till daggvattendammen

Foto: Damm för dagvattenhantering med brygga. Foto: Järven Ecotech

Reningsanläggningen, eller dammen, kommer byggas som
en tät skärmbassäng och placeras i Malmfjärden. Tätheten är
viktig för att inte eventuella markföroreningar ska komma i
kontakt med havsvattnet. Dammen avgränsas av ett system
av vattendelare vilka överbyggs med bryggkonstruktioner
för att förena det tekniska systemet med ett rekreativt utbud
av funktioner. Möjligheter finns att skapa ett system av bryggor som även kan fungera som förankringspunkt för mindre
båtar. Bryggkonstruktionen kommer också få en yta för rekreation, avkoppling och med sittmöjlighter, Sjötorget, vilket
presenterats i tidigare kapitel.

Illustration: Plats för dagvattendamm med bryggkonstruktion. Kalmar Vatten AB
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Rening av vattnet samt avskiljning av näringsämnen i anläggningen kan ske genom att anlägga flytande våtmarker.
Våtmarken är en flytande växtbädd med planterad vattenvegetation som ger en koncentrerad våtmarkseffekt och som
tillför en variation av parkens biologiska mångfald och upplevelsevärden.

Foto: Plantering av vttenväxter görs i material återvunnet från PET-flaskor. Foto:
Vegtech

Foto: Damm för dagvattenhantering med brygga. Foto: Järven Ecotech

Foto: Flytande öar av våtmark. Referensbild från Täby kommun. Foto: Vegtech
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1. Inledning
Allmänt
Fredriksskansområdet domineras av Kalmar FFs gamla matcharena. Området ligger som en
halvö eller udde ut i Malmfjärden just norr om stadskärnan på Kvarnholmen.
Arenan och området nämns ofta synonymt och arenan kallas allmänt Fredriksskans. Utöver arenan rymmer området också träningsplaner för fotboll. Stora delar av Fredriksskansområdet har
varit och är inhägnat och därmed exklusivt tillgängligt för fotbollen, idrottsföreningar och skolidrotten som använder sig av området.
2011 byggdes en ny arena med tillhörande träningsplaner för Kalmar FF intill E22. I och med
fotbollens flytt från området öppnades möjligheten för en förändring av området.
Förutsättningarna att bebygga och göra området mer allmänt tillgängligt började utredas i ett
planprogram som färdigställdes under vårvintern 2012. Området var då tänkt som campusområde för Linnéuniversitetet. Efter samrådstiden för planprogrammet ändrades dock planerna för
universitetet och istället valdes en annan plats för etablering.
Efter planprogrammet har arbetet med en omvandling av området fortsatt utifrån de nya förutsättningarna. Flera scenarier och utformningar har studerats. Inriktningen har varit att Fredriksskans ska utvecklas för idrott, rekreation, bostadsbebyggelse och förskola.
Detaljplanens syfte, innehåll och avgränsning
Planområdet ligger omedelbart norr om Kvarnholmen på Norra Malmen.
Planområdet har avgränsats till de delar som behöver ändras för att genomföra ny exploatering
samt för de tekniska anläggningar som planens genomförande förutsätter. Planområdet omfattar
därmed främst del av södra Fredriksskans samt del av Fredriksskansgatan och ett separat litet
planområde om 5x5 kvm för transformatorstation invid den norra porten till Fredriksskans arena.
Planens syfte är att pröva möjligheten att öppna upp och bebygga det tidigare inhägnade området
och på så sätt utveckla Kalmars stadskärna.
Inom planområdet föreslås kvarter med bostäder och möjlighet till verksamheter och förskola i
bottenvåningen. All mark inom planområdet är i kommunal ägo. Planområdet är cirka 2,5 hektar
varav ca 0,2 hektar vattenområde.

Bild från Fredriksskansgatan med Domkyrkan i fonden.
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MKBs syfte, innehåll och avgränsning.
En behovsbedömning har gjorts inför planarbetet. I denna identifieras risk för påverkan på kulturmiljön och landskapsbild i riksintresset samt risker kopplade till hälsa och säkerhet. Det identifieras risk för påverkan på vatten och miljökvalitetsnormer (MKN) på grund av markföroreningar
vid framtida översvämningar i det låglänta området. Störningar från den intilliggande verksamheter på arenan i kombination med närliggande nya bostäder ses som en riskfaktor. Länsstyrelsens
samrådssvar på planprogrammet stödjer slutsatserna i behovsbedömningen.
Planområdet ligger inom riksintresset Kalmar län K48 och nästan halva området är del av den
gamla skansen (försvarsanläggningen) och klassat som fornminne (RAÄ 93).
Området ligger inom strandskyddat område. Förutsättningarna för upphävande av strandskyddet
inom kvartersmark behandlas i planbeskrivningen.

Bild från MKB till Detaljplan för Gota Media som visar gräns för fornminnet och
gräns för området med riksintresse. Planområdet i blå linje.
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Bild som visar planområdet samt Malmfjärdsområdet.

Förhållande till andra planer och beslut
Förutsättningarna för att omvandla Fredriksskans är utredda i både övergripande planer och dokument samt i planprogram framtaget inför detaljplanläggningen.
Översiktsplan
Gällande översiktsplan ”Översiktsplan Unika Kalmar” (laga kraft 2014-11-07) innehåller bland
annat en övergripande strategi om att skapa mer stadsliv. Det finns i kapitel om denna strategi
några beskrivningar av stadsdelen Innerstaden och Fredriksskans ingår i vad som kallas en utökad
stadskärna. Kvarnholmens centrumverksamheter utvecklas i denna vision mot Västra Malmen via
Sveaplan. Fredriksskans bedöms som ett mycket viktigt område att förädla likt planförslaget för
att mentalt och fysiskt kunna förverkliga denna vision. Fredriksskans ingår också i ett övergripande utvecklingsstråk kallat ”city till city” vilket utgörs av ett övergripande stråk mellan stadskärnan och handelsetableringarna i Hansa City i väster. I detta stråk utgör Erik Dahlbergs väg en
mycket viktig länk som stadsgata och Fredriksskans har därför strategiskt viktiga roller utifrån
detta som planförslaget bedöms möjliggöra. I kapitlet finns flera ställningstaganden som planförslaget har ett tydligt stöd i:
 Planera för ett hållbart perspektiv där det råder en balans mellan hyresrätter, bostadsrätter
och eget ägande
 Planera tät och blandad bebyggelse och innehåll (bostäder, arbetsplatser, service samt kultur- och fritidsaktiviteter) i stadskärnan
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Hitta kombinationsmöjligheter mellan handel och annat utbud i syfte att erbjuda bredare
möjligheter till aktiviteter och upplevelser.
Göra det stadsnära vattnet mer tillgängligt och vara en aktiv del av stadens miljö.
Utveckla projektet bryggornas och strandpromenadernas stad till att innefatta hela staden.

Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum
En fördjupad översiktplan för Kvarnholmen med
omgivande vattenrum antogs under 2011. Visionen
för den fördjupade översiktsplanen är “Förädla unika
Kvarnholmen” och utgångspunkten är att lyfta fram
och stärka dess unika kulturarv samt det rika utbudet
av gröna och blå rum i området. Övergripande finns
två strategier som planförslaget särskilt berör och har
stöd i; rekreationsstråk längs kusten samt en utökad
stadskärna med mer stadsliv. Malmfjärdens vattenrum
beskrivs som avgörande för att kunna koppla de södra
och norra delarna av rekreationsstråket längs Kalmars
kust. Fredriksskansområdet är en viktig del i detta
som idag beskrivs som ett inhägnat område med barriärer som istället utestänger den bredare allmänheten.
Intrycket av en stad byggd på öar bör förstärkas enligt
planen och sammanhängande gröna stråk bör etableras och förstärkas. Vikten av att skapa rumsligt sammansatta och hållbara miljöer med fokus på publika
mötesplatser lyfts också.

Karta med principiellt viktiga siktlinjer och utsikter från Fördjupning av översiktsplan för Kvarnholmen.

Planprogram
Under inledningen av 2012 togs ett planprogram fram för området (Program inför detaljplan för
Fredriksskansområdet). I programmet studerades ett större område som omfattade hela Malmfjärdsområdet för att Fredriksskansområdet skulle kunna bli en integrerad del av staden. Programmet är en gedigen utredning av förutsättningarna att bebygga Fredriksskans. Under rubrikerna Värden, Förutsättningar och Tekniska förutsättningar belyses tidigare material och utredningar utifrån planerna på ett campus för Linnéuniversitetet på området.
Detaljplan
För planområdet gäller två detaljplaner, Förslag till ändring av stadsplanen för områden vid
Malmfjärden, från 1948 och detaljplan för Fredriksskans idrottsplats från 1957. I stadsplanen från
1948 är området reglerat som Område för idrottsändamål runt arenan och Allmän plats, park eller
plantering i övriga delar. Fyra byggrätter finns markerade motsvarande dagens Norra- och Södra
läkare, Gymnastenbyggnaden väster om planen samt roddklubbens lokal i sundet mellan
Fredriksskans och ön Biskopsnäsan. I övrigt får marken inte bebyggas. Detaljplanen från 1957
reglerar idrottsändamål och tillåter uppförande av en serverings- och omklädningspaviljong söder
om dåvarande huvudläktaren. I övrigt får marken inte bebyggas.
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Bilden visar gällande detaljplan från 1948 för större delen av området.
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Planförslaget

Illustration av planförslaget.

Fredriksskansgatan omgestaltas för att bättre fungera som stadsgata när området ändrar karaktär
till ett mer blandat stadsområde.
Utmed Fredriksskansgatan är bebyggelsen samlad i två grupper. I Strandgatans förlängning anordnas en bebyggelsegrupp vid en platsbildning med infart från Fredriksskansgatan. Platsbildningen ligger vid den gamla huvudentrén till området och är tänkt att ytterligare förstärka intrycket av entré till området. Norr om platsen placeras en mindre vinkelbyggnad i 3 våningar samt
indragen takvåning. Söder om platsen placeras två kvarter på mellan tre och fem våningar. Kvarteren har en förgårdsmark utmed Fredriksskansgatan. Från platsbildningen når man sedan via
gaturummen parken och vattnet.
Norr om Rävspelets trädvolym föreslås en stickgata med bebyggelse på vardera sidan. Förslaget
visar två sammanhållna kvarter i norr och tre mindre stadsvillor i söder.
Bebyggelseområdet måste klimatskyddas mot risken för framtida översvämningar. Ett sätt att
göra detta är att terrassera området. Detta åstadkoms genom att den tillkommande nya bebyggelsen placeras på tillräcklig höjd mot Fredriksskansgatan. För ekonomin i omgestaltningen av Fredriksskans är tillskapandet av byggbar kvartersmark viktigt.
Förändringar efter samråd
Efter samråd har vissa förändringar av planförslaget gjorts, se även samrådsredogörelsen. Utöver
redaktionella justeringar och utformningar av planbestämmelser avgränsas planområdet till att
endast omfatta planerade nya bebyggelsekvarter, nya gator och torg samt mellanliggande park
med underliggande garage. Planområdets omfattning har anpassats till behovet av att förändra
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gällande plan utifrån förslagen om exploatering. Inga förändringar som kräver ny detaljplan föreslås för större delen av vattenområdet, strandzonen och parkytorna. Dessa delar har därför utgått
i det fortsatta planarbetet.
Föreslagen bebyggelse har justerats för att bättre överrensstämma med stadens silhuett, parkrummet och närliggande bebyggelse. Byggrätt norr om entrétorget har justerats till en byggnad i
vinkel för att skapa ett bättre avstånd från södra läktaren samt ge torget en bättre inramning. Planens avgränsning mot norr har också justerats i mötet med södra läktaren.
Byggrätter söder om entrétorget har justerats för att förstärka siktlinjer mellan torg och park samt
förlängts mot öster. Volymerna för byggrätter norr om den nya södra gatan har omfördelats med
syfte att förstärka siktlinjer mellan gata och park. Byggrätter söder om södra gatan har sänkts för
att förstärka effekten av nedtrappning mot söder.
Byggrätter längs Fredriksskansgatan har dragits in några meter från gatan för att bibehålla en lägre
gräns mot gata där befintlig hög mur löper samt anpassats bättre till Fredriksskansporten.
Granskning
Efter granskningen har endast mindre redaktionella ändringar gjorts av planförslaget.
Nollalternativ
Nollalternativet utgår från dagsläget och gällande detaljplan med park och idrottsändamål. Det är
en beskrivning av en trolig utveckling av området inom nu gällande bestämmelser.
Nollalternativet kan innebära att parken öppnas upp och görs allmänt tillgänglig. Detta ger möjlighet för utveckling av parkytorna inom Fredriksskans.
Planen medger dock inga fler byggrätter. Även om den ursprungliga planen innehåller byggrätter
kring arenan bedöms det inte som troligt att nya byggnader skulle uppföras i enlighet med planförslaget utan att en ny detaljplan tas fram. Nollalternativet bedöms innebära att arenan behålls
med sitt nuvarande utseende.
Alternativavgränsning - andra förslag till utformning
Inför detaljplaneringen av området studerades alternativa förslag till utformning för platsen. Förslagen kan ses som exempel på helhetsgrepp för att klargöra konsekvenserna av olika
utformningar. Förslagen visar på olika sätt att hantera mötet
mellan det byggda och parken samt relationen till vattnet.
Alternativ A innebär att bebyggelsen placeras för att skapa ett
inre parkrum mot Fredriksskansgatan. Mot vattnet öppnar
bebyggelsen upp sig mot en publik promenad som utgör mötet mellan bebyggelse och vatten. Ön Biskopsnäsan lämnas
obebyggd men kompletteras med bro mot Lindö.
Bostäderna blir med detta upplägg mycket attraktiva eftersom
de kommer nära vattnet. Även strandpromenaden kan få stora kvaliteter genom ett smalt, nästan
urbant uttryck. Fredriksskansgatan får ett öppnare sammanhang.
Alternativ A - inre parkrum
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Alternativ B innebär att nästan all bebyggelse placeras mot Fredriksskansgatan. Hela ytan mellan arenan och Rävspelet bebyggs
med kvarter. Detta ger ett generöst parkrum mot Malmfjärden
innefattande Rävspelet i söder och arenan i norr. Fredriksskansgatan kan få ett urbant uttryck med kvartersbebyggelse längs hela
Fredriksskans. Kontakten med parken och vattnet blir samtidigt
mindre tydligt. Mindre tillägg i form av kajhus föreslås i norr mellan Fredriksskans och
ön Biskopsnäsan.

Alternativ B - yttre parkrum

Modellbild av Alternativ B

Alternativ C utgör grunden för planförslaget. I detta alternativ
åstadkoms också ett gemensamt parkrum längs vattnet. Men
genom att bebyggelsen är mer samlad i grupper än de övriga
alternativen varierar djupet i parken. På detta sätt åstadkoms
en gaturum längs Fredriksskansgatan som är både stadsmässigt och öppet för utblickar över Malmfjärden och Kvarnholmen. A-plan integreras i det norra parkrummet medan det
södra parkrummet rymmer skolidrott, lek och spontanidrott.
Alternativet bedöms säkerställa värdena i riksintresset samtidigt som det bidrar till både stads- och parkmiljön. Planförslaget utgörs i stort sett av bebyggelsen runt det södra parkrummet i alternativet. Delen runt A-plan utgår av hänsyn till
den idrottsverksamhet som fortfarande pågår på och runt
planen.
Alternativ C – sekvens av parkrum

Modellbild av Alternativ C
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2. Miljökonsekvenser
Stadsbild och kulturvärden
Förutsättningar
Större delen av planområdet består av mark som fylldes ut under slutet av 1800-talet och början
av 1900-talet. Skansen som gett namn åt området anlades 1735. Den låg i planområdets södra del
och är klassad som fornminne (RAÄ 93). Av skansen är inget synligt idag. Området är starkt
präglat av utbyggnaden av idrottsplatsen från 1919 och framåt. Fredriksskansgatan anlades 1925
och under 1920- och 1930-talen gjordes stora insatser för att försköna idrottsplatsen och parkområdet.

Karta från planprogrammet som visar 1854 års kustlinje i grönt i relations till dagens situation.

Bedömningen av planförslagets miljökonsekvenser påverkas mycket av att området är del av ett
riksintresse. Hela Kalmars stadskärna är ett utpekat riksintresse för kulturmiljön. I riksintressebeskrivningen för ”Riksintresset Kalmar Län K48” framgår:
Motivering för riksintresset:
Befästnings- och sjöfartsstad som var huvudpunkten för Sveriges Östkustförsvar vid Danmarksgränsen fram till
1600-talets senare del och som utgör ett av landets främsta exempel på 1600-talets stadsbyggnadskonst. Förvaltningsstadens fortsatta utveckling. (Fästningsstad, Residensstad, Slottsmiljö).
Uttryck för riksintresset:
Slottet med medeltida delar och huvudsaklig prägel av renässansen. Lämningar av medeltidens och det tidiga
1600-talets stad vid slottet. 1600-talsstaden på Kvarnholmen, med välbevarad rätvinklig rutnätsplan och omgivande befästningar. Gatukaraktären, platsbildningar och tomtstruktur. Domkyrkan av Nicodemus Tessin d.ä.
och offentliga byggnader. Bebyggelsekaraktären med många karolinska stenhus och småskalig träbebyggelse och
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gårdar. Byggnader och nya bebyggelseområden med mer storstadsmässig karaktär från 1800-talets senare del och
1900-talets början, park- och institutionszon. Förstäderna Östra Malmen, en av de få i landet från 1600-talet,
och Ängö (1864) samt omgivande bebyggda öar som Varvsholmen med den f.d. skeppsgården. 1930-talets utvidgningsområden med s.k. radstående hus med ursprung i bostadssociala reformer och villaområden utbyggda
kring ett rikt förgrenat nät av gamla infartsvägar. Stadens siluett med monumentalbyggnadernas dominerande roll
samt utblickarna, medeltids- och 1600-talsstadens vattenområden och den visuella kontakten mellan slottet,
Kvarnholmen och områdets övriga delar.
Fördjupad beskrivning 2008

År 2008 gjordes en fördjupad beskrivning och analys av den norra delen av riksintresset av Barup
& Edström arkitektkontor på uppdrag av Länsstyrelsen och Kalmar kommun. Arbetet definierar
kulturhistoriska värden inom denna del av riksintresseområdet och ger vägledning i vilka avseenden Malmfjärdsområdet med Fredriksskansområdet är förändringskänsligt och på vilket sätt tillkommande bebyggelse bör anpassas. I beskrivningen delas riksintresset in i olika områden. Planområdet berör delområdena 5 och 8.

Delområden i den fördjupade riksintressebeskrivningen (Barup och Edström 2008, från kulturmiljöutredning, Kalmar läns museum).

För delområde 5 (Område Kvarnholmen norr utanför stadsmuren) skriver man under konsekvensanalys:
Områdets öppna karaktär bidrar till vy från Ängöleden i norr med domkyrkan och omgivande lågbebyggelse som
blickfång. Trädridåerna längs Södra Kanalgatan utgör en pregnant del av blickfånget särskilt under sommarhalvåret. Hänsyn till vattenkontakt, förbindelse över broar och historiska öppningar i befästningen runt Kvarnholmen
samt siktlinjer och blickfång över Malmfjärden är viktiga aspekter och bör tillvaratas i planeringen.
För delområde 8 (Område Malmfjärden) skriver man under konsekvensanalys:
Området utgör en välfungerande, rekreativ resurs i stadslandskapen som bör respekteras men även förädlas och
göras mer tillgänglig. Ett stort värde utgör även stadens historiska siluett med Ängö mot Kvarnholmen med Dom-
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kyrkan som dominerande volym, vilken bör vidmakthållas. En framtida bebyggelse nära vattenlinjen och strandremsan bör respektera områdets naturupplevelse genom öppenhet av campuskaraktär.

Bild från fördjupade beskrivningen med markerade siktlinjer och utblickar (Barup och Edström 2008, från kulturmiljöutredning, Kalmar läns museum).

Den fördjupade beskrivningen lägger stor vikt vid visuella värden som utblickar, siktlinjer och
landmärken. Vyerna över Malmfjärden mot Kvarnholmen och dess silhuett lyfts fram, liksom
vyerna mot Kvarnholmen från norra infarterna, däribland Fredriksskansgatan.
Georadarscanning

En georadarscanning av området har utförts för att undersöka spår av skansanläggningen. Utredningen visar att större delen av grundläggningen av Fredriksskans är bortgrävd. Om kommunen i
samband med saneringsarbeten kommer ner till de djup där eventuella rester av grundläggningen
blir synlig kommer dessa att dokumenteras.
Bevarandevärda byggnader

Kalmar läns museum har tagit fram en kulturhistorisk utredning för hela Fredriksskansområdet
(Fredriksskansområdet, kulturhistorisk utredning, 2011). I sammanfattningen står:
Följande byggnader/anläggningar tillmäts ett mycket högt kulturhistoriskt värde:
• Idrottsplatsen(huvudplanen)
• Den solida delen av kalkstensmuren med entréer
Följande byggnader/anläggningar tillmäts ett högt kulturhistoriskt värde:
• Södra läktaren
• Gamla tennishallen/”Gymnasten”
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• Serveringskiosker (2 st.)
• Parken ”Rävspelet”
Samtliga ovan listade anläggningar eller byggnader bör betraktas som kulturhistoriskt särskilt värdefulla och
förses med skyddsbestämmelser i detaljplan (q).
För den uppbrutna delen av kalkstensmuren, roddklubbens byggnader (2 st.) och den norra läktaren rekommenderas bevarande och varsamhet vid förändring. Ungdomspaviljongen, samt träningsplanerna (3 st.) tillmäts ett
begränsat kulturhistoriskt värde, varför ingen särskild hänsyn till dem anses nödvändig.
Motståndarlagets läktare, de transportabla läktarna, KAIK:s klubblokal, KFF:s klubblokal, toalettkuren,
transformatorstationerna och ”Friggebodarna” tillmäts ett ringa kulturhistoriskt värde, varför ingen särskild hänsyn till dem anses nödvändig.
Av de ovanstående byggnaderna och anläggningarna med kulturhistoriskt värde berörs den södra
serveringskiosken och delar av den solida kalkstensmuren med entréer av planförslaget. Övriga
byggnader och anläggningar som berörs är Ungdomspaviljongen, träningsplanerna och KFFs
klubblokal.
Nollalternativ
Hela den solida kalkstensmuren, alla byggnader och Rävspelet skulle kunna behållas i nollalternativet vilket i så fall är en positiv konsekvens ur kulturmiljösynpunkt. Men bevarandet av dessa är
inte säkrat med planbestämmelse. För de byggnader som det inte längre finns något behov av för
framtida verksamheter finns risk för förfall eller rivning.
I det fall man river delar av muren och tar bort stängslet kring träningsplanerna är utblickarna
värden som kan åstadkommas även i nollalternativet.
Om kommunen väljer att bygga om parkytorna mot vattnet utan nya byggrätter skulle samma
tillgänglighet till vattnet kunna åstadkommas även i nollalternativet. Detta är dock ett mindre
troligt scenario, då inga tillkommande byggrätter kan användas för att finansiera en ombyggnad.
Från Ängövägen innebär alternativet ett bibehållande av dagens förhållanden mellan Fredriksskans och Kvarnholmen och riksintressets kärnvärden påverkas inte.
Konsekvenser av planförslaget
Beskrivningen av riksintresset fokuserar på siktlinjer och utsikter mot Kvarnholmen samt över
Malmfjärden. Specifikt inom Fredriksskans redovisas siktlinjen in mot Kvarnholmen längs med
Fredriksskansgatan samt från samma gata mot Ängö. I den fördjupade beskrivningen redovisas
också utsikten från udden söder om Rävspelet mot Kvarnholmen.
I planförslaget har hänsyn tagits till utblickarna inifrån området. Fredrikskansgatans gaturum tydliggörs genom att väggar tillförs och siktlinjen mot domkyrkan förtydligas. Gaturummets skala
har anpassats till Stagneliusskolans volym, men även till höjden på träden i Rävspelet, och de föreslagna byggnadernas höjd inkräktar inte på Kvarnholmens siluett. Efter samrådet har planförslaget omarbetas så att föreslagen bebyggelse placeras indragen några meter från Fredriksskansgatan, bl.a. för att vidga siktlinjen mot domkyrkan och ge större utrymme för Stagneliusskolans
volym vilket förstärker hänsynstagandet. De utpekade siktlinjerna mot Kvarnholmen påverkas
inte nämnvärt i förhållande till övrig tillkommande bebyggelse. Strukturen i förslaget till bebyggelse gör att fler allmänna gator leder ner till vattnet och parkrummet sträcker sig mellan Fredriksskansgatan och vattnet vilket bidrar till att öka kontakten med vattnet. Bebyggelsen trappas
ner i skala mot vattnet och den nya bebyggelsen underordnar sig Malmfjärdens vattenrum. Siktlinjer och utblickar över malmfjärden och Kvarnholmen som identifierats i den fördjupade över-
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siktsplanen för Kvarnholmen och i den fördjupade riksintressebeskrivningen bevaras i stor utsträckning och den föreslagna bebyggelsen har en mer uppbruten karaktär närmast vattnet. Vissa
vyer inifrån området mot Kvarnholmen kommer att påverkas såtillvida att nya byggnadsvolymer
kommer att helt eller delvis skymma siktlinjer mot Domkyrkan och övrig bebyggelse. Den tillkommande bebyggelsen är dock lägre än trädtopparna i Rävspelet så att siluetten av grönska mellan Fredriksskans och Kvarnholmen kommer att bestå.
Den solida delen av kalkstensmuren utmed Fredriksskansgatan norr om Fredriksskansporten och
även själva porten ska bevaras. Detta regleras med skyddsbestämmelser. Den södra delen av
muren bedöms däremot vara svår att bevara och saknar skydd i detaljplanen. Av kulturmiljöutredningen framgår att ursprungliga delar av muren bör bevaras samt att hänsyn till huvudentrén
bör tas. Den södra serveringskiosken bevaras, men kan komma att flyttas till annan plats inom
planområdet, vilket regleras genom planbestämmelse. Södra läktaren bildar en vägg i det norra
kvarteret och även om den föreslagna byggrätten är högre än den paviljong som står där idag
bedöms inte det kulturhistoriska värdet påverkas nämnvärt.
Den solida delen av kalkstensmuren bevaras vilket är positivt ur kulturhistorisk synpunkt. Även
om södra ej solida delen av muren rivs så överförs i viss utsträckning den rumsbildande funktion
som muren tillför gatan till de nya byggnader som föreslås även om bebyggelsen är högre än befintlig mur. Eftersom parken föreslås nå hela vägen fram till gatan bidrar förslaget till möjligheten
att från Fredriksskansgatan nå det vattenrum man tidigare kanske bara anat.
Med bebyggelse på Fredriksskans kommer upplevelsen av entrén från Ängö att påverkas. Det är
dock inte Kvarnholmens siluett som påverkas. Med bebyggelse mellan Rävspelet och arenan
kommer Stagneliusskolans bastanta volym att hamna bakom den nya bebyggelsen.
Men så länge bebyggelsehöjderna begränsas kommer byggnadsvolymen inte att konkurrera med
kyrkan och vattentornet. Byggnadernas höjd regleras genom planbestämmelse. Det är önskvärt
att bebyggelsen blir relativt homogen i sin siluett.

Vy från Ängö mot Kvarnholmen med en förenklad siluett med bebyggelse på Fredriksskans inlagd på fotot.

Planförslaget förbättrar tillgängligheten till området och till stranden och ger allmänheten möjlighet att ta del av vattenrummen och utsikterna över Malmfjärden i en omfattning som är bättre än
dagsläget, vilket är i linje med vad som föreslås i den fördjupande riksintressebeskrivningen.
Huvudentrén med sina karaktäristiska portar bevaras och får ny funktion som entré till park och
bebyggelse. Även den södra serveringskiosken bevaras, men kan komma att få en ny placering.
De byggnader som rivs i planförslaget, ungdomspaviljongen och KFF:s klubblokal, har bedömts
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vara av begränsat respektive ringa kulturhistoriskt värde. Dessa rivningar bedöms därför inte påverka det kulturhistoriska värdet negativt. Stadsbilden påverkas inte heller negativt av de föreslagna rivningarna.
Sammantaget bedöms förslaget medföra små negativa konsekvenser på bebyggelse och anläggningar med olika grad av kulturhistoriskt värde inom planområdet. De för riksintresset mer värdefulla värdena som t.ex. Kvarnholmens siluett och siktlinjer mot domkyrkan utmed Fredriksskansgatan påverkas ej negativt.

Modellbild av vy längs Fredriksskansgatan med föreslagen bebyggelse.

Förslag till åtgärder/fortsatt arbete
Åtgärder i detaljplanen:
- Skyddsbestämmelser är införda i detaljplanen för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
- Byggnadernas höjd och utbredning är anpassade till värdefulla siktlinjer och rum vilket
regleras genom utformningsbestämmelser.
Ytterligare åtgärder i det fortsatta arbetet:
- Omsorgsfull gestaltning så att inte områdets karaktär konkurrerar visuellt med Kvarnholmen
Pågående verksamheter
Pågående verksamheter

I dag används Fredriksskansområdet till skolidrottsverksamhet av gymnasieskolorna och universitetet. Kommunens och grannkommunernas grundskolor hyr huvudarenan för skolfriidrottstävlingar. Olika idrottsföreningar bedriver sin verksamhet i Fredriksskansområdet: Kalmar AIK,
Kalmar SK, Kalmar GF, Kalmar RK, FI Kalmarsund och Högby IF. Dessutom finns ett antal
tillfälliga hyresgäster som hyr träningstider på konstgräsplanen. Skolidrotten sker främst dagtid
och föreningsidrott som rodd och friidrott på kvällar och helger.
Området utgörs av allmän platsmark men har under lång tid varit otillgängligt för allmänheten då
främst organiserad idrottsverksamhet och skolidrott använt de inhägnade ytorna. En grusväg
anlades 2014 längs med vattnet i parken som promenadstråk, men det går även att cykla på grusvägen. Idag används området blygsamt och främst lokaliserat till Rävspelet och Kärringalåret
även om den nya grusade gångvägen innebär att något fler människor rör sig i området idag än
förut. Framförallt hundägare och lunchflanörer använder parkområdet idag.
Förskolan Bollen som ligger i norra delen av planområdet, vid Fredriksskansgatan (en avdelning
finns för dygnet runt omsorg för ca 20 förskolebarn samt ca 10 nattisbarn). Verksamheten har ett
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tidsbegränsat bygglov till och med 2016. Under senare delen av 2016 kommer sex avdelningar på
Lindö tas i bruk.
Nollalternativ
Skolidrotten och de verksamheter som pågår inom planområdet påverkas på kort sikt inte av
nollalternativet, utan kan fortgå som idag. Förskolan kan ligga kvar under begränsad tid då verksamheten saknar stöd i detaljplanen.
Konsekvenser av planförslaget
En del av de ytor som används för idrott tas i anspråk för bebyggelse i planförslaget vilket innebär minskade möjligheter för skolidrott och andra idrottsverksamheter att utnyttja området i
samma utsträckning som idag. En mindre plan i parkstråket kommer att vara tillgängliga för idrottsändamål efter planens genomförande, men också A-plan kan nyttjas. Avsikten är att A-plan
ska vara tillgänglig dagtid för skolidrotten och kvällstid för föreningsidrott. En konsekvens av
detta är att skolor och idrottsföreningar måste söka sig till andra platser i staden. I närområdet
kan parken norr om Stagneliusskolan vara möjlig att utveckla för utomhusaktiviteter. Även Ravelinen där idrottsverksamhet pågår idag kan utnyttjas för skolidrott. Nya planer finns i anslutning
till nya arenan och det är möjligt att utveckla skolidrottsverksamheten på Lindö. En överenskommelse har fattats om att utveckla skolidrotten bl.a. på Lindö. Detta innebär schematekniska
konsekvenser i form av längre tid för skolorna i närområdet att ta sig till och från planerna och
ökat samordningsarbete. Samtidigt kan fler andra aktiviteter än bollspel rymmas inom planområdet, exempelvis kan utegym anläggas i samband med omgestaltningen av parkstråket. Avsikten är
att detaljplanen för Fredriksskans inte ska antas innan kommunen har presenterat en lösning för
skolidrotten.
En förskola med två avdelningar som ersätter den som finns inom planområdet kan rymmas i
bottenvåningen av byggrätten i det norra kvarteret. Det är möjligt att anordna både en bra förskolegård och goda angöringsmöjligheter i detta kvarter och samtidigt skapa permanenta mer
ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Ur förskoleverksamhetens perspektiv bedöms därför
planen medföra en positiv konsekvens.
De verksamheter utanför planområdet som använder den södra läktaren kan eventuellt påverkas
negativt i liten utsträckning av den föreslagna utformningen av torg och gata intill, främst på
grund av ändrade angöringsmöjligheter. Konsekvenserna av detta, längre angöringsväg och mer
begränsad tillgänglighet, är dock små.
Förslag till åtgärder/fortsatt arbete
Åtgärder i detaljplanen:
- Byggrätt för förskola kan rymmas inom detaljplanen
Ytterligare åtgärder i det fortsatta arbetet:
- Plats för ersättning av plats för skolidrott får hanteras i kommande detaljplaner i närområdet.
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Störningar och buller
Förutsättningar
2008 utkom Boverket med Allmänna råd 2008:1 gällande buller i planeringen. Den avser planering för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik och är främst avsedd att
användas vid planering av nya bostäder. Vid planering av nya bostäder ska som huvudregel Riksdagens antagna riktvärden och principerna angivna i Boverkets byggregler uppfyllas. I vissa fall
kan avsteg utomhus motiveras. Några av de vägledande principerna är:
- Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till
55-60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid
fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.
- Maximalnivån 70 dBA ska uppfyllas på tyst och ljuddämpad sida.
Från och med 1 juni 2015 regleras ljudnivåer från trafik i förordningen (2015:216) om trafikbuller. Dock gäller inte detta för detaljplaner som påbörjats före den 2 januari 2015 vilket är fallet i
denna plan. Även om förordningen inte gäller ska den tillämpas vid en senare bygglovsprövning.
I förordningen anges att 55 dBA inte bör överskridas vid en bostadsbyggnads fasad eller 50 dBA
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Det innebär att det, till skillnad från infrastrukturförordningen, nu även
finns ett riktvärde för ekvivalent ljudnivå, 50 dBA, för uteplatser som måste tas i beaktande.
Trafiken på Fredriksskansgatan uppmättes 2014 till 5350 fordon per vardagsmedeldygn. Den
skyltade hastigheten är 40 km/h.
Planområdet gränsar till arenan som har pågående idrottsverksamhet. För bullret från arenan är
förutsättningarna och gränsvärdena inte lika klart definierade. Arenan har använts för allsvensk
fotboll men används inte för detta längre sedan Kalmar arena invigdes 2011. Friidrotten har återkommande tävlingar och emellanåt används arenan för evenemang som t.ex. konserter. Detta har
hänt ett par gånger under de senaste åren. Vid friidrottsevenemang är det färre besökare (kraven
på friidrottsanläggning med SM-status är en läktarkapacitet med 1000 sittplatser och arenan har
idag 4000) och längre tider som publiken är tyst. Det kan antas att störningen då mer består av
röst och musik i speakeranläggningen.
Vissa delar av parkstråket avsett för idrottsanläggningar och aktiviter kan behöva belysning.
Denna ska inte vara störande för omgivningen och strandpromenaden saknar belysning. Utformningen av allmän plats beskrivs mer detaljerat i gestaltningsprogram. Bedömningen är att avståndet mellan bostäder och dessa ytor är tillräckligt stort. Strax norr om planområdet ligger arenan
som är försedd med belysning för idrottsverksamhet. En idrottsanläggning kan störa närboende
genom den belysning som finns vid idrottsplanerna.
I Fredriksskansgatan finns markförlagda högspänningskablar och kablar för belysning i trottoaren
ca 1,2 m från muren. Det finns i dagsläget inte några mätningar eller beräkningar på de magnetfält som finns runt kablarna.
Nollalternativ
Bullersituationen i nollalternativet har stora likheter med situationen i planförslaget. Bullret från
evenemang kommer att vara i stort sett oförändrat, likaså trafikbullret. Största skillnaden mellan
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nollalternativet och planförslaget är att inga boende inom området blir utsatta för det buller som
uppstår.
Konsekvenser av planförslaget
Av trafikbullerutredningen som gjorts för planförslaget (Soundcon, 2014-08-22) framgår att det
är främst trafiken på Fredriksskansgatan som påverkar ljudnivåerna i området. Fasader mot Fredriksskansgatan får enligt utredningen ljudnivåer mellan 55 och 60dBA vilket är över riktvärdet på
55 dBA, men inom spannet för så kallade avstegsfall. Övriga fasader får ljudnivåer under riktvärdet 55 dBA och längre in i området är ljudnivåerna lägre. De maximala ljudnivåerna uppgår till 75
dBA vid delar av fasaderna mot Fredriksskansgatan. Vid övriga fasader överskrids inte maxvärdet.
En konsekvens av planförlaget är att de nya boende i lägenheter med fönster mot Fredriksskansgatan blir utsatta för bullernivåer över riktvärdet 55 dBA. Nivåerna är dock inte så höga att det
inte är möjligt att skapa goda bostäder om lägenheterna byggs genomgående med minst hälften
av bostadsrummen mot tyst eller ljuddämpad sida. Då den nya förordningen tillämpas i bygglovgivningen för bostäder ska exempelvis nivån 55 dB (ekvivalent nivå) vid fasad klaras och om
denna nivå överskrids ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där nivån inte
överstigs. Enligt genomförd bullerutredning har de allra flesta av hörnlägenheterna där ena sidan
överstiger 55 dB även en sida där 55 dB inte överstigs. Dock överskreds de nivåer som gällde i
tidigare förordning. Bedömningen är att hörnlägenheterna vid bygglovgivningen kommer att
klara kraven i den nya förordning som ska utgöra beslutsunderlag. Om balkong/uteplats ordnas
mot gårdssidan klaras även maxvärdet.
Den nya bebyggelsen inom Fredriksskans kan även komma att påverkas av buller från den intilliggande arenans verksamheter. Kommunens ambition är framför allt att idrotten och evenemang
i samband med idrott ska utvecklas vid arenan. Men man kan anta att även konserter och andra
evenemang kan komma bli aktuella vid enstaka tillfällen. Så länge överskridandet av riktvärdena
bara sker någon eller några gånger per år vid t.ex. konserter eller evenemang räknas det som tillfälliga evenemang vilket får anses vara acceptabelt. Gällande belysning är denna idag dimensionerad för fotbollsmatcher. Kraven på belysningen vid en fotbollsmatch är större än vid övriga idrottsarrangemang. Det finns anledning att anta att dagens belysning alltså är starkare än nödvändigt med hänsyn till framtidens planerade användning av arenan. Belysningen vid arenan ska anpassas och placeras så att den inte lyser in och stör närliggande bostäder.
Högspänningskablarna i marken kommer att vara nödvändiga att flytta till annan plats i gatan.
Magnetfältens styrka minskar snabbt med avståndet. Beroende på hur kablarna placeras i förhållande till varandra kan magnetfälten dessutom minskas ytterligare. Bedömningen är att det finns
tillräckligt med plats i gatan för att placera ledningarna tillräckligt långt ifrån närmsta bostad för
att inga eventuella hälsorisker ska uppstå. För att säkerställa att avståndet blir tillräckligt bör en
beräkning av magnetfältens utbredning göras i samband med projekteringen.
Under byggtiden kommer störningar att uppstå för närområdet, främst i form av buller och vibrationer från t.ex. pålning. Vid lovgivning kan störande arbeten tidsregleras så att de exempelvis
inte får ske under tidiga morgnar. Kommunen har för avsikt att tidsreglera arbetena så att störningarna blir så små som möjligt. Under förutsättning att gällande regelverk följs bedöms störningar vara temporära och inte medföra några nämnvärda konsekvenser efter byggtiden.
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Förslag till åtgärder/fortsatt arbete
Åtgärder i detaljplanen:
- Skyddsbestämmelser har införts för buller i detaljplanen.
Ytterligare åtgärder i det fortsatta arbetet:
Inga ytterligare åtgärder bedöms vara nödvändiga.
Djur- och växtliv
Påverkan på djur- och växtliv har utretts i planprogrammet under rubriken Gröna och blåa värden. I denna betonas Malmfjärdens vatten som det dominerande elementet. Programmet beskriver en risk för igenväxning samt dålig vattenkvalitet på grund av dålig genomströmning. Ett projekt för att förbättra situationen pågår vilket också, på längre sikt, kommer att bidra positivt till
rekreationsmöjligheterna på Fredriksskans.
I både kommunens grönstrukturplan och gjorda naturinventeringar (Pronatura, 2005) framhålls
Lindös betydelse för flora och fauna. Det är här skyddsvärda växter och djur finns. Vid Rävspelet
i slänten mot Fredriksskanskanalen växer dock Klibbveronika som är placerad i kategorin sårbar
(VU).
Större delen av Fredriksskans består av klippta gräsytor.
En inventering av fågelfaunan har gjorts (Persson, 2011) där det framgår att fågelfaunan i Malmfjärden på många sätt är typisk för en grunda skyddade havsvikar. De arter som finns representerade skiljer sig inte nämnvärt från liknande kustområden i sydöstra Sverige. Den största koncentrationen av fåglar återfinns i vassrika partier i den norra delen av Malmfjärden.
Nollalternativ
Djur- och växtlivet bedöms inte påverkas i nollalternativet.
Konsekvenser av planförslaget
En exploatering inom planområdet bedöms inte påverka djur- och växtliv negativt.
Förslag till åtgärder/fortsatt arbete
Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga i detaljplanen.
Dagvatten- och klimatanpassning
Förutsättningar
Enligt 2 kap 3 § i PBL ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken för översvämning. Planprocessen ska verka för att en bebyggelse eller
ett byggnadsverk inte blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken
för olyckor, översvämning eller erosion.
Planområdet är beläget mellan +1,0 och +1,5 meter över dagens havsnivå och är utsatt för översvämningsrisk, en situation som kommer att förvärras i ett förändrat klimat. Redan idag har
havsnivåer på 134 cm över medelvattenstånd uppmätts i länet. Till år 2100 bedöms havsnivån
stiga med en meter enligt SMHI. Även grundvattennivån stiger vid höjda havsnivåer och då riskerar planområdet att översvämmas inifrån. Inte bara husen ska klara en översvämning, detsamma
gäller för all infrastruktur såsom vägar, el, vatten och avlopp etc.
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Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2012 ett beslut om att införa en riktlinje i kommunen om att
lägsta färdiga golvhöjd ska vara belägen minst +2,65 m över nollplanet. För att ta höjd för framtida klimatförändringar reglerar planen att ”Byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande
vatten upp till en nivå +2,8 m över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion”.

Bilden visar vattenförekomsten Nvs Kalmarsund,
bilder från Länsstyrelsens VattenInformationSSystem

Bilden visar vattenförekomsten Sn Kalmarsund,

Ett dagvattenutlopp rinner idag ut i Malmfjärden från planområdet. Malmfjärden gränsar till vattenförekomsterna S n Kalmarsund (SE 564250-162500) och N v s Kalmarsunds kustvatten (SE
563100-161500. Grundvattenförekomsten för området är Kalmarkustens sandstensformation
(SE628995-153160). Avrinningsområdet är totalt 8,9 ha varav ca 1,9 ha ansluten yta. Både gatuoch fastighetsmark avvattnas. Dagvattenledningar går från S:ta Getrudsgatan, Wernskjöldsgatan,
Strandgatan, Fredriksskansgatan samt en del av Stagneliusskolan ingår i avrinningsområdet. Det
finns i dagsläget ingen kapacitetsbrist i ledningsnätet men modellsimuleringar visar att vissa ledningar kan bli överbelastade vid 10-årsregn. Ingen provtagning av dagvattnet har skett inför detaljplanearbetet, men vattnet rinner i princip orenat ut i Malmfjärden. Det finns inga ytvattendrag
inom planområdet.
Nollalternativ
Områdets läge med låga höjder i förhållande till havsytan kommer att kvarstå i nollalternativet.
Sannolikt kommer området att översvämmas oftare och med högre nivåer. De anläggningar och
byggnader som representerar ett högt värde är belägna på de högsta nivåerna inom området. En
översvämning med nivåer över +1,5 möh skulle dock nå även dessa delar. De delar av området
som bedöms ha störst risk för frekventa översvämningar består främst av naturmark och därför
bedöms konsekvenserna i nollalternativet bli små.
Eftersom det inte finns några indikationer på kapacitetsbrist i dagens dagvattennät är det inte
sannolikt att dagvattenhanteringen kommer att förändras jämfört med dagsläget i nollalternativet.
Konsekvenser av planförslaget
Fredriksskansområdet består idag till största delen av grönytor och en exploatering innebär en
större andel hårdgjorda ytor och därmed även volymen dagvatten. I planförslaget föreslås dagvattnet ledas till en samlad reningsanläggning i vattnet vid befintligt utlopp. Dagvattendammens
placering regleras med planbestämmelse. Den föreslagna lösningen är en skärmbassäng som är
dimensionerad för att klara befintlig avrinningsyta samt tillkommande allmän platsmark och kvartersmark, både inom planområdet och inom den norra delen av Fredriksskans. Bedömd tillkommande yta inom planområdet som ska omhändertas är ca 1,2 ha. Om gröna tak anläggs på bebyg-
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gelsen minskar ytan som ska omhändertas med ca 0,6 ha. En beräkning av föroreningsbelastningen till Malmfjärden har gjorts i dagvattenutredningen, där nuvarande reducerad yta har jämförts
med tillkommande reducerad yta för planområdet, se tabell. Beräkningen visar att föroreningsbelastningen till Malmfjärden efter exploatering och anläggande av skärmbassäng minskar i intervallet 2-48% beroende på vilken förorening/ämne som studeras. För kväve sker dock en ökning av
belastningen jämfört med dagens situation, i storleksordningen 4 kg/år eller 24 %. Ett sätt att öka
avskiljningen av näringsämnen i dagvattenanläggningen kan vara att anlägga flytande våtmarker.
Konceptet med flytande våtmark ska tas med i detaljprojekteringen av anläggningen vid Fredriksskans.

Belastning för
befintligt utlopp
[kg/år]
Tillkommande
belastning Södra
Fredriksskans [kg/år]
Belastning till
dagvattendamm [kg/år]
Antagen reningsgrad
Belastning till
Malmfjärden efter
dagvattendamm
Förbättring/Försämring
[kg/år]

Fosfor Kväve Bly

Koppar Zink

1,9

15,8

0,109

0,22

0,85

Kadmium Krom Nickel Susp.
mtrl.
0,0051
0,1
0,063 605

1,4

10,3

0,079

0,14

0,57

0,0039

0,051 0,042

440

3,3

26,1

0,19

0,36

1,42

0,0090

0,15

0,11

1045

50%
1,66

25%
19,6

65%
0,07

40%
0,22

60%
0,57

45%
0,0049

65%
0,05

45%
0,06

70%
313

0,28

-3,8

0,04

0,0046

0,28

0,0002

0,05

0,005

292

14%
-24% 40%
2%
33%
3%
47% 8%
48%
Tabell: Konsekvenser gällande föroreningsbelastning till Malmfjärden med exploatering av Södra Fredriksskans samt
dagvattenrening (KVAB, 2015, rev 2016-02-23).

Enligt studier av svenska dagvattendammar ligger avskiljningen av suspenderat material i intervallet 70-90 %, och det är rimligt att anta att den föreslagna lösningen kommer att ha ungefär
samma resultat. Avskiljningen av metaller och fosfor är i hög grad relaterad till avskiljningen av
suspenderat material. Konsekvensen av den större andelen hårdgjorda ytor blir visserligen ett
större flöde av dagvatten i befintliga ledningar, men då det leds till en renings- och fördröjningsanläggning med god reningseffekt bedöms påverkan på recipienten totalt sett att bli positiv jämfört med nollalternativet, även om utsläppet av kväve ökar. Om gröna tak anläggs blir visserligen
volymen dagvatten som ska renas något mindre, men eftersom den föreslagna anläggningen dimensioneras för en större volym kan god reningseffekt uppnås oavsett val av takmaterial. Den
positiva effekten förstärks också av att även ytor utanför planområdet får förbättrad rening.
En planbestämmelse har införts som reglerar att byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån +2,8 m över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion. . Även
om översvämningar och höga vattenstånd sannolikt kommer att bli vanligare i framtiden bedöms
den angivna nivån ge tillräckligt med marginal. Viss risk för vatteninträngning i garage och eventuella källare kan dock inte uteslutas. Konsekvenserna av dessa bedöms dock var relativt lindriga,
dels för att dessa anläggningar är lokaliserade i områdets mest höglänta delar, dels för att inga
bostäder eller andra verksamheter drabbas direkt.
Förslag till åtgärder/fortsatt arbete
Åtgärder i detaljplanen:
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Bestämmelse om att byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till
nivån +2,8 m över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion är införd i detaljplanen.
Bestämmelse om föreskriven höjd på marken finns införd på allmän plats.
Yta för dagvattendamm finns avsatt i detaljplanen.

Ytterligare åtgärder i det fortsatta arbetet:
- Anläggandet av dagvattendammen är anmälningspliktigt enligt Miljöbalken, dels för vattenverksamhet till Länsstyrelsen, dels som miljöfarlig verksamhet till kommunen.
Förorenad mark
Flera markundersökningar är utförda i samband med planprogrammet och inför detaljplanesamrådet. En fördjupad utredning ”Riskbedömning för Fredriksskans, Kalmar” daterad Mars 2015
samt ”Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering Södra Fredriksskansområdet” daterad
augusti 2015, har tagits fram av Kemakta AB för planarbetet. Under hösten 2015 har även en
projektering av det förorenade området skett. Av utredningarna framgår att området är utfyllt
med fyllnadsmassor ned till ett djup av som mest ca 2 m. Uppgifter och tidigare undersökningar
inom närliggande områden visar att avfall har deponerats som fyllnadsmassor i området. Resultaten från undersökningen visar att marken runt Fredriksskans är förorenad - framför allt av koppar, bly, zink, arsenik, kvicksilver, barium och PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten). Föroreningarna förekommer spritt över undersökningsområdet och i ett fåtal punkter är halterna är
höga. Medelvärdet för PAH-H överstiger det generella riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM) och medelvärdena för barium, bly, koppar, kvicksilver och PAH-M överstiger
det generella riktvärdet för känslig markanvändning (KM). För barium, bly, koppar, zink och
PAH-M överstiger 90-percentilen MKM. För bly, koppar och PAH-H är maxvärdena högre än
haltgränsen för farligt avfall.
Vidare visade undersökningen att såväl vattenanalyser som laktester visar att en viss utlakning av
metaller och PAH:er sker. Utlakningen verkar dock vara relativt liten. Laktesterna indikerar att
föroreningarna i fyllnadsmassor med höga halter sitter hårt bundet till materialet.
En fördjupad utredning ”Riskbedömning för Fredriksskans, Kalmar” daterad Mars 2015, har
tagits fram av Kemakta AB för planarbetet. De undersökningar som har genomförts visar att
tungmetaller och PAH förekommer i höga halter inom området. Föroreningshalten är så hög i ett
fåtal punkter att det innebär risker för människor om de kom i kontakt med den förorenada jorden. Föroreningarna kan även förväntas inverka negativt på markmiljön och bidrar till spridning
till Malmfjärden. Mätningar visar att framförallt kvicksilver och zink förekommer i höga halter i
grundvattnet. Beräkningar visar att området även kan stå för en inte oväsentlig del av utsläppen
kvicksilver och zink till Malmfjärden.
I undersökningen har förslag till platsspecifika riktvärden tagits fram för området för två typer av
markanvändning: mark vid byggnader och mark för grönområde. En bedömning av hälso- och
miljöriskerna har gjorts i förhållande till riktvärdena. På djupet 0-1 m under befintlig markyta
överskrids det platsspecifika riktvärdet för något ämne i mer än hälften av alla provpunkter. I
flertalet av dessa punkter överskrider halterna av bly och PAH riktvärdet, vilket innebär att hälsoeffekter är av betydelse. Även hälsofarliga ämnen som kvicksilver, arsenik och kadmium överskrider det platsspecifika riktvärdet i många punkter. Sammantaget bedöms hälsoriskerna som
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måttliga, men eftersom höga halter förekommer nära markytan är risken för exponering relativt
stor vid exploatering (eller markarbeten).
Även en åtgärdsutredning har tagits fram för området av Kemakta, ”Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering Södra Fredriksskansområdet” daterad augusti 2015. Denna har fokus på
södra delen av området. Fem olika åtgärdsalternativ har studerats och de åtgärdsmetoder som
bedöms möjliga är urgrävning och borttransport av massor för omhändertagande på avfallsanläggning samt enklare övertäckning på vissa delar av området. Kalmar kommun har till granskningsskedet, efter det att rapporten togs fram, bestämt att hela planområdet kommer att saneras
förutom vid port och kalkstensmur. Markens karaktär med inblandning av avfall och dess innehåll av en rad olika typer av föroreningar begränsar vilka saneringsåtgärder som är möjliga att
genomföra. De åtgärdsmetoder som bedöms som tillämpbara för Fredriksskans och har beaktats
i åtgärdsutredningen är urgrävning och borttransport för omhändertagande på extern avfallsanläggning.
Halter av deponigas har också studerats (Tyréns 2015-01-30). Av den framtagna rapporten
framgår att avfall som producerar deponigas har tippats på platsen men eftersom det är längesedan tippningen avslutades är gasproduktionen i sitt slutskede. Eftersom planområdet kommer att saneras, kommer även en övervägande del av de utfyllda massorna att tas bort.
Det bedöms därför inte finnas skäl att uppföra byggnader med gastät konstruktion, men hänsyn
ska tas vid anläggning av nya ledningar och hårdgjorda ytor.
Nollalternativ
Eftersom ingen ny bostadsbebyggelse byggs riskerar inte heller några boende i området att exponeras för hälsoskadliga ämnen. Riktvärdena för bly och arsenik överskrids dock och i vissa punkter kan hälsofarliga halter finnas kvar i jorden. Risken för exponering är ändå liten eftersom man
måste gräva i marken för att komma i kontakt med den förorenade jorden. Urlakning av hälsofarliga ämnen till Malmfjärden kommer att fortgå. Eftersom behovet av åtgärder i västra och nordöstra delen är stort till mycket stort även med pågående markanvändning kan det inte uteslutas att
sanering kommer att vara nödvändig även i nollalternativet.
Konsekvenser av planförslaget
Inför granskningsskedet har Kalmar kommun beslutat att hela planområdet kommer att saneras,
med ett undantag. Den kulturhistoriska utredningen utpekar två byggnader/anläggningar inom
Fredriksskans som ”tillmäts ett mycket högt kulturhistoriskt värde”. En av dem är ”Den solida
delen av kalkstensmuren med entréer”. I planen regleras skydd av kalkstensmur och port, dessa
ska bevaras. Ingen sanering kommer därför att ske under denna anläggning. Bortschaktade massor ska skickas till avfallsanläggning för omhändertagande. Omhändertagande på extern avfallsanläggning har bedömts som mest lämplig med hänsyn till markens karaktär med inblandning av
avfall och dess innehåll av en rad olika föroreningar.
Detta innebär att knappt 80% av alla föroreningar inom hela Fredriksskansområdet kommer att
omhändertas och i stort sett alla föroreningar inom planområdet. Den intilliggande parkmarken
kommer dock ej att saneras. Då de största riskerna med de förorenade massorna är förknippade
med direktkontakt bedöms riskerna för att människor kommer i kontakt med marken inom de
intilliggande parkområdena som små.
Sammantaget medför ett genomförande av planförslaget att det inte kommer att innebära några
hälsorisker för boende i området, samt att utsläppen till Malmfjärden minskas kraftigt. Samtidigt
undviks de negativa konsekvenserna för kulturmiljön som en fullständig urschaktning av planom-
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rådet skulle medföra då det sannolikt skulle vara svårt att bibehålla den solida delen av kalkstensmuren.
Förslag till åtgärder/fortsatt arbete
Åtgärder i detaljplanen:
- Administrativ bestämmelse har införts om att lov får endast ges under förutsättning att
markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att markförorening har avhjälpts eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten.
Ytterligare åtgärder i det fortsatta arbetet:
- Schaktning av förorenad jord och tillfälliga upplag av jordmassor är anmälningsärenden
och kommer att prövas enligt Miljöbalken.
- Kontroll vid schakt i närheten av planområdet.
Miljökvalitetsnormer
Förutsättningar
EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken och i enlighet med detta har Vattenmyndigheten
beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. Ett område som omfattas av miljökvalitetsnormer kallas
vattenförekomst. Miljökvalitetsnormerna formuleras som den status som kan uppnås och vidmakthållas i vattenresursen. För ytvattendrag är målet att god ekologisk och kemisk status ska nås
2015 eller i undantagsfall något senare.
Planområdet berör tre vattenförekomster; S n Kalmarsund (SE 564250-162500), N v s Kalmarsunds kustvatten (SE 563100-161500) och grundvattenförekomsten kalmarkustens sandstensformation (SE628995-153160). Vattenförekomsterna S n Kalmarsund och N v s Kalmarsunds
kustvatten har 2009 statusklassats. Den ekologiska statusen bedöms som måttlig. Påverkanskällorna bedöms vara övergödning. Vattenförekomsterna ska senast 2021 ha uppnått en god ekologisk status eftersom det har bedömts som omöjligt att uppnå statusen till 2015. Om alla möjliga
och rimliga åtgärder vidtas kan god ekologisk status förväntas uppnås 2021. Den kemiska statusen bedöms som god exklusive kvicksilver. Kvicksilverhalterna i hela Östersjön bedöms överskridas. Även kraven på kvicksilver har fått dispens till 2021.
Grundvattenförekomsten har klassningen god kemisk status exklusive kvicksilver och PBDE.
Den kvantitativa statusen är klassad som god.
För vissa prioriterade ämnen (2008/105/EG) finns MKN i form av maximal tillåten koncentration av ämnena. En spridningsberäkning (Kemakta, 2015) har gjort för att beräkna hur föroreningar från Fredriksskansområdet sprids i Malmfjärden. Beräkningen har gjorts genom att jämföra ökningen av halter av från läckage av tungmetaller från området med normalt förekommande halter i sjöar och vattendrag. Beräkningen visar att haltökningen är relativt stor för kadmium, koppar, kvicksilver och zink, vilket indikerar att det är läckaget av dessa ämnen som är av
störst betydelse. En översiktlig jämförelse har gjorts av utläckaget från Fredriksskans med mängden tungmetaller i ytsedimenten i Malmfjärden. Beräkningen visar att läckage från Fredriksskans
kan bidra med ca 10-25% av mängden kvicksilver och zink i sedimenten. Läckagen överstiger
dock inte MKN för vatten.
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Vattnet i Malmfjärden har betydligt högre fosforhalt än Kalmarsund och sedimenten i fjärden
innehåller dessutom förhöjda halter av tungmetaller och organiska miljögifter. Det finns sannolikt
flera orsaker till föroreningarna. De största källorna bedöms vara dagvatten, lakvatten från utfyllnadsområden och läckage från båtbottenfärger. Rening av dagvatten är också en viktig åtgärd för
att minska påverkan på Malmfjärden.
Nollalternativ
Om ingen sanering av området kommer till stånd i nollalternativet bedöms detta ge en negativ
konsekvens för fjärden då den urlakning av metaller och PAH som sker idag fortgår. Det är dock
möjligt att en sanering ändå kommer till stånd eftersom föroreningarna är så omfattande. Det är
dock ej sannolikt att saneringen blir lika långtgående som i planförslaget då ingen ny exploatering
tillkommer. Konsekvensen för recipienten blir därför sannolikt endast måttligt positiv.
Det är inte heller sannolikt att en förbättrad dagvattenhantering kommer till i nollalternativet utan
nuvarande dagvattenhantering kommer att bibehållas. Detta kommer i sin tur ge en fortsatt negativ konsekvens för vattenkvaliteten i fjärden.
Konsekvenser av planförslaget
Då ett genomförande av planförslaget medför bortschaktning av förorenad mark bedöms det
lakvatten som rinner ut ur området att vara renare jämfört med nollalternativet, se vidare ”Förorenad mark”. Ingen sanering kommer att ske vid entrén och den solida kalkstensmuren, i övrigt
så kommer hela planområdet att saneras. Detta kommer att medföra en positiv konsekvens för
recipienten då tillförseln av metaller och PAH minskar.
Även den förbättrade dagvattenhanteringen med en dagvattendamm med förbättrad reningsfunktion jämfört med nollalternativet bedöms ge en positiv konsekvens för vattenkvaliteten i
Malmfjärden. Beräkningar för dagvattenanläggningen visar att föroreningsbelastningen till Malmfjärden efter exploatering och anläggande av skärmbassäng minskar i intervallet 2-48% beroende
på vilken förorening/ämne som studeras, se vidare under Dagvatten- och klimatanpassning.
Förslag till åtgärder/fortsatt arbete
Åtgärder i detaljplanen:
- Administrativ bestämmelse har införts om att lov får endast ges under förutsättning att
markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att markförorening har avhjälpts eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten.
- Yta för dagvattendamm finns avsatt i detaljplanen.
Ytterligare åtgärder i det fortsatta arbetet:
Vattenverksamhet liksom dagvattenanläggning som avloppsanläggning prövas enligt Miljöbalken.
Ytterligare åtgärder kan behandlas vid denna prövning, exempelvis:
- Provtagning av vattenkvalitet vid dagvattendammen bör genomföras för att säkerställa
reningseffekt.
- Provtagning av vattenkvalitet i Malmfjärden
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3. Sammanställning av åtgärder
I detaljplanen har ett antal bestämmelser och anpassningar förts in på plankartan för att säkerställa att påverkan på kultur- och naturmiljön blir så liten som möjligt i förhållande till exploateringen. Utöver de åtgärder som säkerställs i detaljplanen kan behov finnas av ytterligare åtgärder
som inte kan eller bör regleras i detaljplan. Nedan följer en sammanställning av de åtgärder som
tagits upp i denna MKB.
Åtgärder som regleras i detaljplan
Värde
Åtgärd
Stadsbild och kulturvärden
Skydds- och varsamhetsbestämmelser (q1, q2, q3) är införda i
detaljplanen för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (mur,
kioskpaviljong och port)
Byggnadernas höjd och utbredning är anpassade till värdefulla
siktlinjer och rum vilket regleras genom utformningsbestämmelser.
Pågående verksamheter
Byggrätt för förskola kan rymmas inom detaljplanen
Störningar och buller
Skyddsbestämmelser har införts för buller i detaljplanen.
Dagvatten och klimatanpass- Bestämmelse om att byggnad ska utföras så att naturligt överning
svämmande vatten upp till nivån +2,8 m över nollplanet inte
skadar byggnadens konstruktion är införd.
Bestämmelse om föreskriven höjd på marken finns införd på
allmän plats.
Yta för dagvattendamm finns avsatt i detaljplanen.
Förorenad mark
Administrativ bestämmelse har införts om att lov får endast
ges under förutsättning att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att markförorening har avhjälpts
eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten.
Miljökvalitetsnormer
Administrativ bestämmelse har införts om att lov får endast
ges under förutsättning att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att markförorening har avhjälpts
eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten.
Yta för dagvattendamm finns avsatt i detaljplanen.
Ytterligare åtgärder som ej regleras i detaljplan
Värde
Åtgärd
Stadsbild och kulturvärden
En omsorgsfull gestaltning så att inte områdets karaktär konkurrerar visuellt med Kvarnholmen
Pågående verksamheter
Plats för ersättning av plats för skolidrott får hanteras i kommande detaljplaner i närområdet.
Störningar och buller
Ingen åtgärd.
Djur och naturliv
Ingen åtgärd
Dagvatten och klimatanpass- Provtagning av vattenkvalitet vid dagvattendammen bör gening
nomföras för att säkerställa reningseffekt (prövas i annan ordning)
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Förorenad mark

Miljökvalitetsnormer

Schaktning av förorenad jord och tillfälliga upplag av jordmassor är anmälningsärenden och kommer att prövas enligt Miljöbalken.
Provtagning av vattenkvalitet vid dagvattendammen bör genomföras för att säkerställa reningseffekt (prövas i annan ordning)
Provtagning av vattenkvalitet i Malmfjärden(prövas i annan
ordning)

4. Sammanvägd bedömning
Riksintresset Kalmar Län K48 påverkas av att Fredrikskans öppnas upp och bebyggs i enlighet
med planförslaget. Åtgärden i sig har dock stöd i både beskrivningen av riksintresset och stadens
övergripande planer. Den ändrade användningen kan alltså i sig inte anses betydande påverkan.
Planförslaget bidrar till stadens övergripande planer som de är formulerade i översiktplanen från
2013 samt i fördjupningen för Kvarnholmen från 2011. Att öppna upp området och göra strandkanten tillgänglig är ett avgörande steg för att Malmfjärden ska kunna utvecklas till ett rekreativt
rum med möjlighet att röra sig runt vattnet. Bostäder och verksamheter kopplade till idrott och
kultur längs Fredriksskansgatan och runt arenan bidrar till en utvidgning av stadskärnan. Blandningen av boende av verksamheter har möjlighet att bidra till stadens attraktionskraft och motverka en öde stadsmiljöer.
Beskrivningen av riksintresset fokuserar på siktlinjer in mot den gamla stadskärnan. Störst påverkan på dessa kommer bebyggelsen längs Fredriksskansgatan att innebära. Men ingen av de utpekade viktiga siktlinjerna bryts i planförslagets utformning. Från Ängö vyn mot centrum att kompletteras med nya bebyggelsevolymer - men omfattning och bebyggelsehöjd kommer inte innebära en betydande påverkan. Riksintresset fokuserar på uppfattningen av Kvarnholmens bebyggelse och Fredriksskans är beläget vid sidan av denna vy. Ingen volym kommer att sticka upp så
mycket att det riskerar att konkurrera med kyrkan, vattentornet eller andra befintliga höga byggnader.
Fredriksskansgatan som entréväg är beskriven i riksintresset. Upplevelsen av gatan kommer att
påtagligt ändras med bebyggelse enligt planförlaget. Men de värden som beskrivs är fortfarande
kopplade till Kvarnholmen. Idag är Kvarnholmen synlig först i höjd med eller efter Rävspelets
trädvolym, förutom i gatans fond som inte påverkas av planförslaget, varför påverkan på riksintresset måste anses som begränsad. Med de förslag till bestämmelser för bevarande som planen
föreslår och med planförslagets placering av bebyggelse i förhållande till arenan bedöms god hänsyn ha tagits till områdets kulturhistoriska värden.
De risker som kan finnas ur hälso- och säkerhetssynpunkt är kopplade till föroreningar i utfyllnadsmassorna på Fredriksskans. Bortschaktning av dessa är ett anmälningsärende och kommer
att hanteras enligt Miljöbalkens regler. Utan åtgärder kan påverkan bli betydande då dessa påverkas av schaktning och möjliga framtida översvämningar. Planens genomförande medför att större
delen av de förorenade massorna kommer att schaktas bort och riskerna för människors hälsa
minskar betydligt. Men med en plan för hantering av dessa massor vid byggnation kan riskerna
minimeras. Planens genomförande kan innebära att riskerna minskar gentemot nollalternativet.
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Med föreslagna åtgärder för fördröjning av dagvatten kommer planens genomförande att innebära en förbättring av nuvarande situation. Mindre skadliga ämnen och näringsämnen kommer
att nå slutrecipienten. Buller från Fredriksskansgatan och från arenan bedöms med inte medföra
betydande påverkan under förutsättning att bebyggelsen uppförs enligt förslaget. Ingen skyddsvärd flora eller fauna hotas av planförslagets genomförande.
Sammanvägt innebär detta att ingen betydande negativ påverkan kan härledas till planens genomförande. För dagvatten- och klimatanpassning, miljökvalitetsnormer, förorenad mark och störnings- och risksynpunkt bedöms planens genomförande att medföra positiva effekter. För djuroch naturlivet bedöms inte några konsekvenser att uppstå och endast ur kulturmiljösynpunk bedöms negativ påverkan att ske, främst på grund av att delar av muren rivs. Denna påverkan är
dock lokal inom området och utan att riksintresset bedöms påverkas negativt.

MKB konsult

Henrik Storm
Nyréns arkitektkontor AB
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