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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för Rinkaby 6:46 m.fl. Södra staden etapp 1
Rinkabyholm, Kalmar kommun
Planförslaget har varit på granskning under tiden 2016-11-07 – 2016-11-28.
Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
Under granskningstiden har det inkommit 12 granskningssvar till kommunen.
Länsstyrelsen efterfrågar att bullersituationen i planen belyses ytterligare, bland
annat med en förbättrad bullerutredning och att bestämmelser läggs till på
plankartan, vilket har gjorts inför antagandet. Lantmäteriet påpekar att ett
förtydligande behövs vad gäller konsekvenser för markövertagande i
konsekvensbeskrivningen vilket har gjorts. Dunö samfällighetsförening
accepterar inte det nuvarande förslaget med vägens sträckning och husens
höjder. Kommunen behåller den föreslagna lösningen inför antagandet.

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

Konsekvenserna vad gäller buller har belysts ytterligare genom
bullerutredning daterad 2016-12-05. I bullerutredningen står i
sammanfattningen att buller kan undvikas i planens alla bullerutsatta
bostäder med genomgående lägenheter. Bestämmelsen f4 har därför
lagts till på plankartan.

•

Den södra delen av Dunövägen har tagits bort från detaljplanen.
Kommunen vill göra en förprojektering av sträckningen och istället ta
med den i detaljplanetapp 2 som har påbörjats.

•

Detaljplanens E-områden har delats upp med olika index,E1, E2 och E3

•

Placering E1 har justerats inom parkeringsplatsområdet.

•

E2 har utökats med 1 respektive 2 meter.

•

Plankartans u-områden har kompletterats med prickmark.

•

Planbeskrivningens genomförandedel har förtydligats med en
plantolkningskarta s34.

•

U-området i detaljplanens sydöstra del har breddats med 2 m mot norr.
Även gränsen för byggrätten för bostäder har skjutits 2 m norrut.

•

Bruttoytan för B1 i detaljplanens västra del har utökats med 140 m2.

•

Planbeskrivningens del ”El- och tele”, ”Avfallshantering” och ”Buller”
har förtydligats, s.31.

•

Att Kalmar Vattens kostnader endast gäller allmänna ledningar har
förtydligats s.38.

•

Bestämmelsen B2 har lagts till för att reglera att bostäder i det aktuella
kvarteret endast får finnas från andra våningen och uppåt.

•

I planbeskrivningens del ”Handlingar” har en bullerutredning och ett
gestaltningsprogram lagts till som bilagor till planen.

•

Naturområdet i planens nordöstra del har justerats och blivit 12 m2
större.
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Inkomna synpunkter
1.Länsstyrelsen i Kalmar län
Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för granskning enligt
5 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Handlingarna utgörs av: Plankarta med bestämmelser, Planbeskrivning,
Illustrationsplan, Fastighetsförteckning, Behovsbedömning,
Samrådsredogörelse med mera.
Syftet med detaljplanen är att pröva ett nytt läge för en ny centrumbildning och
bostäder i Rinkabyholm.
Kontroll 11 kap. PBL
Synpunkterna under hälsa och säkerhet måste beaktas för att planförslaget ska
kunna anses vara förenligt med 11 kap. PBL och därmed inte överprövas.
Hälsa och säkerhet
Av Länsstyrelsens samrådsyttrande (2016-08-19, dnr. 402-5062-16) framgår att
Länsstyrelsen aldrig tog del av genomförd bullerutredning. Vidare framgår att
avsnittet om buller i planbeskrivningen behövde utvecklas samt att det skulle
tydliggöras vilka skyddsåtgärder och/eller krav på utformning av bebyggelse
som krävdes för att klara riktvärdena för buller.
Av den kortfattade bulleruträkningen som Länsstyrelsen har tagit del av i
granskningsskedet framgår att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå (55 dB)
överskrids likväl som för maximal ljudnivå (70 dB). I planbeskrivningen (s. 32)
skriver kommunen att det troligtvis inte är aktuellt med bostäder om mindre än
35 kvm (då gäller maximalt 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad) och att
planlösningen kan behöva anpassas utifrån rådande bullerförhållanden. På
plankartan regleras varken skyddsåtgärder eller byggnaders utformning.
Länsstyrelsen bedömer att det inte är möjligt att ta fram en flexibel detaljplan i
ett läge där såväl riktvärdet för ekvivalent ljudnivå som maximal ljudnivå
överskrids. Kommunen har därför inte kunnat visa på markens lämplighet för
bostäder vad gäller risken för människors hälsa. En grundlig bullerutredning
måste därför tas fram för att kvalitetssäkra hur bullersituationen ser ut i
planområdet och för att klargöra om/hur riktvärdena ska kunna följas.
Reglering av byggnadernas placering så som att bostäderna ska vara
genomgående måste regleras genom planbestämmelse på plankartan.
Skyddsåtgärder, exempelvis bullerplank, ska regleras genom planbestämmelse
samtidigt som startbesked ska villkoras med att skyddsåtgärden ska vara
genomförd. 1
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Deltagande
Beslut att avge detta yttrande har fattats av länsarkitekt och chef för
samhällsbyggnadsenheten Pär Hansson efter föredragning av planarkitekt
Christian Forssell.

Kommentar:
1. Inför antagandet av detaljplanen har kommunen kompletterat planhandlingarna
med en ny bullerutredning. Utifrån den har plankartan justerats med bestämmelser
som säkerställer att en god bullermiljö kan uppnås i bebyggelsen.

2.Lantmäterimyndigheten
Efter genomgång av planens samrådshandlingar (daterade 2016-10-26) lämnas
följande yttrande:
Plankarta med bestämmelser
Index har fallit bort på något ställe. 1
Bestämmelsen n brukar kombineras med administrativ bestämmelse om att
bygglov krävs för ingrepp i stenmur. Det saknas i den här planen. 2
Planbeskrivning
Konsekvenskartan med tillhörande lista över figurnummer och arealer saknas i
planbeskrivningen.
Konsekvensbeskrivningen under ”Fastighetsrättsliga frågor” behöver justeras
för att överensstämma med plankartan. 3
Övriga frågor
Några redaktionella synpunkter på handlingarna meddelas planhandläggaren
under hand.
Kommentar:
1. Indexet har lagts till på plankartan.
2. Meningen om bygglov är tillagd
3. Konsekvensbeskrivningen är justerad

Samhällsbyggnadskontoret

Granskningsutlåtande

6(16)

Datum

Ärendebeteckning

2016-12-14

2015-1410

Boende och fastighetsägare
3.Martin Johansson, Hossmo säteri
1: Vägnätet
Genom att påstå att planförslaget inte kommer påverka framkomligheten för
lantbruksmaskiner är helt fel. Då man redan med nuvarande E22 drar ner
vägbredden till 6,2 meter.
Den planlagda vägen ner mot Dunö utgör ännu en smalare vägbredd på 5,5
meter med skarpa korsningar.
Den nuvarande Dunövägen upptas redan i dagsläget vid transport av
skördetröska för fullt som behöver en framkomlighet på ca 4,5 meter. Nu kan
mötena klaras med hjälp av den väl tilltagna vägrenen. Den försvinner helt i
planförslaget.
Finns det någon bil som klarar sig på ca 1,5meter undrar jag? 1
2: Dagvattnet
På dagens datum finns fortfarande inte någon överenskommelse om
dagvattnets dragning som det står i senaste planbeskedet. Dagvattnet är nog
den viktigaste delen innan byggnationen drar igång så tycker den bör ha en hög
prioritering.
Under dom få samtal och förslag har Kalmar vatten fått mycket information
om hur dagvattnet funkar i dagsläget som dom ej vetat om enligt de själva.
Kommunen kommer under vecka 48 få två förslag från Hossmo 1:53 att ta
beslut över vilket dom tycker är lämpligast innan planen kan godkännas.
Kommer kommunen fram till att ingen av dessa två förslag är acceptabla så
kommer planen få göras om och dagvattenledningen får ledas om helt via
kommunal mark. 2
Kommentar:
1. Planförslaget medger att lantbruksmaskiner kommer att kunna passera, men det
kommer möjligen bli viss påverkan på framkomligheten. I genomförandeskedet av
planen kommer lösningen att utformas mer i detalj.
2. Kommunens exploateringsenhet har mottagit de två förslagen vilka behandlas i
samverkan med er.
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4.Erik Mattsson, Rinkaby 2:14
Vi bor på Gamla Dunövägen 12. Illustrationskartan och detaljplaneringskartan
vi fick skiljer sig något angående tomtstorlekar precis norr om vårat.
Vi ser gärna att tomten närmast norr om vårt hus ritas in i detaljplanen så som
den ser ut i Illustrationskartan. Så den blir lika stor som villatomten som är
inritad precis bredvid. 1

Kommentar:
1. Eftersom den omskrivna tomten innehåller en relativt stor andel stenmur och har en
relativt trång infart så tycker kommunen att storleken på tomten behövs. De tomter
som vänder mot natur och ligger i en kant har generellt också getts lite större
storlekar i planförslaget.

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
5.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 tranportera material mer än 50m. 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.
b. Ska ha bärighet motsvarande angränsande vägnät och tåla ett
axeltryck av 100 kN.
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 på 2 % och
vertikalradien (konkav eller konvex) minst 50 meter.

Samhällsbyggnadskontoret

Granskningsutlåtande

8(16)

Datum

Ärendebeteckning

2016-12-14

2015-1410

f. Ska ha en inre radie i kurvor på minst 7 meter och det bör finnas
sådan breddkökning 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 förlängd utanför ytterkant ab 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 bygglovskedet för att säkerställa säker utrymning.
Brandposter
5. Brandpostnätet ska uppfylla gällande normer.
Riskanalys
6. Den riskanalys som tagits fram av PS Group (2016-09-09), på uppdrag
av Kalmar kommun, ska efterlevas. 1

Kommentar:
1. Synpunkterna noteras.
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Ledningsdragande verk, andra företag och
myndigheter
6.Trafikverket
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende.
Detaljplanens syfte är att pröva ett nytt läge för en ny centrumbildning och
bostäder i Rinkabyholm. Det detaljplanarbete som nu pågår gäller etapp ett av
utbyggnaden av Södra staden.
Väg E22
För planens genomförande fordras att kommunen har väghållaransvar för
nuvarande väg E22 genom samhället. Övertagandet sker när förbifart
Rinkabyholm är färdigställd och den nya vägen öppnas för trafik, vilket
beräknas ske i juni 2018. Således ska genomförandetiden inte gälla förrän efter
övertagandet har skett.
I övrigt hänvisas till tidigare samrådsyttrande. 1
Kommentar:
1. Eftersom kommunen har full rådighet över marken inom planområdet så kan
kommunen på annat sätt än genom att villkora genomförandetiden, tillmötesgå
Trafikverkets synpunkter. Exempelvis att inte ta nya anslutningar i bruk, eller att
börja bygga nära den nuvarande sträckningen av E22. Vid försäljning av marken
före det att kommunen tagit över huvudmannaskapet för E22 kan kommunen
villkora byggande i avtal.

7.E.ON Elnät Sverige AB
E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat
ärende och har följande synpunkter.
E.ON Elnät noterar att det i plankartan satts ut ytterligare ett E-område för en
planerad transformatorstation i området avsatt för skola, vilket vi är tacksamma
för. Vi noterar dock att storleken på E-området inte är 6*6 meter och yrkar
därmed att detta justeras i kommande plankarta.1
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Enligt de nya riktlinjerna (i Boverkets allmänna råd om planbestämmelser) kan
E-områdena preciseras så att våra transformatorstationer får beteckningen E1,
vilket vi yrkar på att så görs för våra tre transformatorstationer. 2
I vårt tidigare yttrande skrev vi:
”Ett minsta område på 6x6 meter ska vara fritt från hinder som kan försvåra
normalt underhåll. Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa att det
minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar
byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls. Det ska vara möjligt att kunna
ta sig till transformatorstationen med tungt fordon. Vi vill göra er
uppmärksammade på att ovan avstånd och restriktioner gäller även till
utformning av återvinningsstationen.”
Därmed förutsätter vi att detta tas hänsyn till vad gäller utformningen av
återvinningsstationen, särskilt med tanke på åtkomst till stationen samt att inget
brännbart upplag får finnas inom 5 meter från stationsbyggnad. 3
E.ON noterar även att det i illustrationskartan saknas en symbol för
transformatorbyggnaden vid P-platsen i västra delen av området. 4
I samrådsredogörelsen skriver ni att frågorna gällande flytt av jordkabeln längs
med Dunövägen inte hanteras i detaljplanearbetet. Men E.ON anser att då
jordkabeln måste flyttas för att detaljplanen ska kunna genomföras så bör detta
framgår av planhandlingarna under avsnittet ”El- och tele”. Vi förutsätter att
samordning sker i ett tidigt skede, kontakt tas med Mikael Petersson, E.ON
Elnät Sverige AB, tfn 070-508 46 12. 5
Kommentar:
1. E-området som tillkommit inför granskningen har justeras till 6x6m.
2. Beteckningarna för E-områdena har preciserats.
3. Omårde E1 har flyttats och alla anläggningar är nu placerade så att inget
brännbart upplag finns inom 5 meter.
4. En symbol är tillagd i illustrationskartan
5. Texten i planbeskrivningen har förtydligats.

8.Kalmar Vatten
• I det integrerade frirummet (ljusgrön färg på gator) måste hänsyn tas till
funktion och framtida underhåll av ledningar och kablar. Dessa måste
kunna läggas raka, underhållas och eventuella växter får ej sticka
utanför trädgropen, växterna måste enkelt kunna lyftas bort och inte
medföra extra kostnader vid underhåll för lednings- och kabelägarna.1
•

Dammen har i den mindre ytan begränsad funktion, därför är det extra
viktigt att höjdsätta vägar så dagvattnet rinner till lämpliga platser även
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vid skyfall. Där möjligt bör material med goda infiltrationsegenskaper
väljas.2
•

Vid ombyggnad av E22 till Riksvägen vill Kalmar Vatten troligen först
lägga ned ledningar i marken.3

•

I planbestämmelserna bör det framgå att internt VA löses inom
tomtmark.4

•

För att fördröja avrinningen av dagvatten bör andelen hårdgjord yta på
fastigheten begränsas i planbestämmelserna.5

•

I planbestämmelserna bör det framgå att husen ska ligga högre än
gatunivå, för att minska risken för översvämning.6

•

Kommunen ska ta över delar av Dunövägen. Kalmar Vatten ser gärna
att området på den östra sidan av vägen breddas med ca 2 m för att
befintliga VA-ledningar då kommer på kommunal mark.7

•

Sträckningen på U-området behöver korrigeras så det avser ett område
som från ytterkant ledning är 2 m åt nordöst och 4 m åt sydväst.8

•

Ekonomiska konsekvenser: Kalmar Vatten ansvarar för Allmänna
dagvattenanläggningar s.38.9

Kommentar:
1. I planteringsgroparna kommer inga träd, utan endast buskar och mindre växter att
planteras. Hur planteringsgroparna placeras utformas i samråd med Kalmar
Vatten under genomförandet.
2. I detaljplanen har höjderna inte fastställts. Detta avses göras i samband med
genomförandet av planen i samverkan med Kalmar Vatten.
3. Frågan hanteras i genomförandet.
4. Att varje fastighet ska hantera sitt eget dagvatten ingår i kommunens VA-plan,
och detta står skrivet i planbeskrivningen. Hantering av dagvattnet kan också lösas
genom exploateringsavtal.
5. Varje fastighet ska lösa sitt eget dagvatten.
6. Detaljplanen är inte höjdsatt, utan det sker i genomförandeskedet.
7. Denna del av Dunövägen har tagits bort ur denna detaljplan och hanteras istället i
detaljplanetapp 2. I den etappen kommer planområdet utformas så att ledningarna
tas med.
8. Plankartan har justerats.
9. Texten på s.38 är justerad.
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Intresseorganisationer och övriga
9. Dunö samfällighetsförening
Detta svar är skrivet i egenskap av ordförande för Dunö Samfällighetsförening.
Vi har tidigare tagit del av tidigare planförslag och lämnat synpunkter på detta.
Vi har nu också tagit del av det reviderade förslaget liksom
samrådsredogörelsen daterad 2011-11-07
Dunö samfällighetsförening avvisar även det reviderade planförslaget.
Vi noterar att det nya förslaget även innefattar en GC-väg utmed nuvarande
Dunövägen och välkomnar detta.
Angående Dunövägens övriga beskrivning är denna otydlig. Föreningen begär
att det förtydligas och att hastigheten på vägen från anslutningen vid Dunö
GA2 fram till det egentliga bebyggda området i Södra staden även
fortsättningsvis ska vara 50 km/h. 1
Vi noterar att kommunen i sitt förslag, trots våra och flertalet andra
remissinstanser och intressenter starkt emotsätter sig detta väljer att skära av
genomfartstrafiken till Dunö och leda denna genom bebyggelsen.
Dunö Samfällighetsförenings tidigare synpunkter kvarstår oförändrade.
En sådan förändring innebär ett betydande ingrepp på föreningens rätt att hålla
väg vilken fastställts genom lantmäteriförättning.
Rättigheter är enligt vår uppfattning inte föremål för demokratiska beslut utan
sådana förändringar omfattas av lagar och förordningar.
Vi ser inte att de skäl kommunen framför utgör saklig grund för ett sådant
ingrepp och att lagens krav för förändring av rättigheter uppfylls.
Styrelsens bedömning är att medlemmarna inte kommer att acceptera en sådan
inskränkning och den olägenhet detta innebär för dem.
Planen måste därför ändras på denna punkt. 2
I övrigt noterar vi att flertalet svaranden, liksom vi, emotsätter sig bebyggelse
med höga hus. Föreningens tidigare synpunkter kvarstår. 3
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Kommentar:
1. Detaljplanen styr inte hastighetsbegränsning av gatorna.
Trafikutredningen säger dock att en lämplig hastighet på vägen är 30- 40
km/h.
2. För trafiksäkerheten, uppbyggnaden och funktionaliteten i den nya
stadsdelen är det viktigt att vägens sträckning ändras till den föreslagna.
Kommunen anser inte att det är aktuellt att behålla den nuvarande
sträckningen där problem finns med för höga hastigheter.
3. Synpunkten noteras. För att på ett effektivt sätt nyttja marken, skapa
gatuliv och nyttja ekonomiska investeringar optimalt vill kommunen i
vissa delar bygga i upp till 6 våningar.

10. Kalmar läns museum
Kalmar läns museum (KLM) har tagit del av Kalmar kommuns samrådsförslag
(2016-06-15) till detaljplan för del av Rinkaby 6:46 m fl. Syftet med planen är
att pröva ett nytt läge för en ny centrumbildning och bostäder i Rinkabyholm.
Området som berörs är idag obebyggt och används främst för åker- och
skogsbruk. I den kulturhistoriska utredningen som utfördes av länsmuseet
konstaterades inga förhistoriska lämningar. Dock kunde ett flertal stenmurar
dokumenteras som markerar ägogränser äldre än år 1850. Det finns många
stenmurar i berört område och även äldre vägsträckningar. Utifrån det som
beskrivs i planhandlingarna tar man hänsyn till såväl äldre vägsträckningar som
befintliga stenmurar i förslaget till detaljplan, vilket är positivt.
KLM noterar och stödjer det resonemang som förs i detaljplaneförslaget
avseende betydelsen av historisk förankring, inte minst i ett område som tas i
bruk för nya funktioner eller står inför större förändringar. 1
Kommentar:
1. Synpunkterna noteras

11. LRF
Avsändare är LRF Kalmar kommungrupp som representerar ca 1000 LRF medlemmar i Kalmar kommun fördelat på fem lokalavdelningar.
Kommungruppens huvudsakliga arbetsuppgifter är att företräda
medlemmarnas intressen i Kalmar kommun samt aktivt delta i framtida
översiktsplaner och infrastrukturfrågor i närområdet.
Kalmar kommun har i samrådshandlingarna beskrivit planerna för en
centrumbildning och bostäder i Rinkabyholm och har gjort vissa ändringar i
planförslaget efter första samrådet.
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I planbeskrivningen föreslås det att göra om nuvarande gamla E22 till en grön
stadsgata med en del för biltrafik och en avdelad gång och cykelväg. Vi befarar
att det kommer att bli svårigheter för långsamgående fordon att passera
Rinkabyholm enligt de skisser som även finns kvar i den nya
planbeskrivningen. Traktorer med spannmålsvagnar och breda maskiner kan få
problem att ta sig fram om man inte tar hänsyn till detta i planeringsstadiet för
Södra staden.
Dagens lantbruk blir större och därmed maskinerna som ibland flyttas mellan
gårdarna, transportbredder ligger ofta på ca 4- 4,5 meter och det kan vara
svårigheter med möten om vägar är smala eller om det finns andra
begränsningar i vägbana. I planbeskrivningen minskas vägbredden till mellan
5,5 och 6,2 meter för mötande trafik att samsas om. Risken för kollision ökar
om en tröska eller annan bred maskin möter oaktsam bilist på den avsmalnade
vägen.
Möjlighet att kunna köra åt sidan vid möte måste finnas i tillräcklig omfattning
för att inte olyckor med breda maskiner kan ske på genomfartsvägen i nya
Rinkabyholm.
Vi från LRF Kalmar kommungrupp vill att långsamgående trafik obehindrat
ska kunna passera Rinkabyholm med expansionen av Södra staden och önskar
att lantbrukets transporter finns med i detaljplaneprocessen som en egen punkt
i planbeskrivningen. Vi finns givetvis till hands om praktiska frågor uppstår. 1
Kommentar:
1. Kommunen tycker det är viktigt att lantbruksmaskiner kommer fram på
vägarna, även efter att de smalnats av. Det är dock även viktigt för
efterlevnaden av hastigheten längs vägen att den är smal. I planarbetet har
det tagits hänsyn till att breda lantbruksmaskiner ska kunna köra på
vägen. Däremot kan det möjligen bli viss påverkan på framkomligheten
efter genomförandet av planen. Planen reglerar endast ett vägområde. I
genomförandet av planen blir det viktigt att följa upp behovet av
framkomlighet och utformningen löses mer i detalj.
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Boende i närområdet
12.Per och Agneta Lundström
Hej!
Har tagit del av granskningshandlingarna och alla inkomna synpunkter
på Södra staden.
Det mesta känns genomtänkt och kommer att ge ett trevligt
bostadsområde.
Fortfarande anser vi dock att 6 våningar är för högt även om övre
våningen blir "indragen".
Vår uppfattning är att intresset att bo i höghus säkert är stort centralt i
Kalmar men att Rinkabyholm aldrig kommer att upplevas som
"centralt stadsboende".
Därtill ligger det alldeles för långt från Kalmar centrum med sitt utbud
av affärer, nöjen och service.
Och citat från planbeskrivningen s 12:
-Den fördjupade översiktsplanen beskriver Södra stadens stora
naturvärden. En plats som är så intressant och naturvärden som är så
stora...........känns inte direkt styrka tanken att bygga 6 v hus......
Hus liknande de punkthus som ligger längs cykelvägen i Djurängen
och även en del av de lägre fastigheterna på Varvsholmen känns som
bebyggelse som passar in i den befintliga miljön i Rinkabyholm.
Ett förslag i synpunkterna som inkommit var att låta Dunövägen få sin
sträckning via Gamla Dunövägen istället för genom det nybyggda
området, detta känns som en god ide och skulle ju även fungera
smidigt under byggåren av det nya området. 1
Kommentar:
1. Synpunkterna noteras. Att bygga tätt är ett effektivt sätt att använda marken
eftersom fler människor kan bo på mindre yta och därmed bibehålla mer natur.
Kommunen anser inte att det är en bra lösning med en förbifart eftersom
hastigheterna på en sådan väg ofta bli höga och eftersom många förbipasserande
ändå har stadsdelen som målpunkt. Det skulle bli en stor kostnad i relation till
effekten av en sådan väg.
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Följande sakägare och likställda har inte fått
sina synpunkter tillgodosedda:
•

Dunö samfällighetsförening

•

Lina Einarsson, Rinkaby 6:37

•

Inger Engdahl Rinkaby 22:1, Rosali Karlsson Rinkaby 22:2, Hans
Sällström Rinkaby 10:26

•

Thore Germgård Rinkaby 6:47

•

Martin Johansson, Hossmo säteri

•

Erik Mattsson, Rinkaby 2:14

Hanna Dahmberg
Planarkitekt
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för Rinkaby 6:46 m.fl. Södra staden etapp 1
Rinkabyholm, Kalmar kommun
Planförslaget har varit på samråd under tiden 2016-07-01 – 2016-08-22
Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
Under samrådstiden har det inkommit 53 samrådssvar till kommunen. Det
som berört flest medborgare av de som lämnat synpunkter på planförslaget är
byggnadshöjden och trafiken på Dunövägen. Till granskningsskedet har
planförslaget delvis omarbetats.
Planområdet har utökats något sedan samrådet. Främst längs Dunövägen där
planområdet har breddats något för att få plats till en gång- och cykelväg och
längs planområdets västra del. Likaså där för att få plats till en cykelväg.
Planområdets gräns har även justerats något i det nordvästra hörnet för att
bättre få utrymme till svängradien från gång och cykelstråket längs med den
gröna diagonalen.
Byggnadshöjd
Variationen på bebyggelsens höjd längs den stadsmässiga gatan har lagts fast
med bestämmelser för att säkerställa variationen. De högsta husen har försetts
med en indragen våning för att de inte ska upplevas som lika höga från gatan.
Bestämmelsen om variation av färgsättning och/eller fasadmaterial var 20e
meter finns kvar.

Planenheten │
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Anledningen till att kommunen vill tillåta att det byggs i upp till 6 våningar i
den tillkommande stadsdelen är att nyttja marken på ett effektivt sätt. Det är
både ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. Att bygga tätt kring service
och kollektivtrafik underlättar exempelvis för äldre vilket är socialt hållbart. Att
bygga tätt gör också att fler människor kan nyttja den infrastruktur som ska
byggas vilket är ekonomiskt (och ekologiskt) hållbart. En tätare stad ger också
bättre möjligheter att gå och cykla vilket är ekologiskt hållbart. Det ger även ett
bättre underlag för att handel och annan service kan finnas.
Samhällsbyggnadskontoret har ett politiskt mål om att planera för 2500
bostäder på 3 år. Detta eftersom Kalmar växer med 1000 invånare om året och
det råder bostadsbrist. Bostadsbristen hämmar Kalmars utveckling.
I planförslaget görs en rad saker för att miljön ska vara attraktiv och mänsklig
att röra sig i. Bland annat ska stenmurarna vara synliga i gatubilden och
området har små kvartersstorlekar utan återvändsgränder för att uppmuntra till
promenader. Det är god kontakt mellan områdets gröna omgivningar och
bebyggelsen och det planeras för vertikal variation i gaturummen genom
variationen av höjd, färg och fasadmaterial.
Trafik
Planrådet har utvidgats för att få plats med att en gång- och cykelväg kan
byggas längs med Dunövägens norra sida. Planområdet har också utvidgats
österut för att kunna rymma en cykelväg genom förstudieområdet i syd-nordlig
riktning. Detta för att det ska gå lika lätt att röra sig genom området på den
ledden som längs den gröna diagonalen som funnits med under hela processen.
Gatan förbi skolområdet har försetts med ytterligare en parkeringsrad längs
dess södra sida. Planhandlingarna har kompletterats med en sektion som
förtydligar hur trafiklösningen är tänkt längs skolområdet. Trafiklösningen har
också utvecklats något vad gäller Dunövägens sträckning vilket kan ses på
illustrationskartan.
Skolan är placerad centralt i den nya stadsdelen för att den ska utgöra
en naturlig målpunkt. Detta eftersom den är en målpunkt för många.
Skolan är placerad tillsammans med matbutiken, sporthallen och
biblioteket. Inte minst har detta varit ett tydligt önskelmål vid alla de
medborgardialoger som har hållits under projektets gång. Många
medborgare har påpekat att det på så sätt uppstår en naturlig
samlingspunkt i stadsdelen. Något som saknas idag. Inte minst för
barn och unga. Sporthallens placering tillsammans med biblioteket i
samma byggnad har chans att kunna utgöra en medborgarhus liknande
funktion i stadsdelen. Genom att placera målpunkter där många
passerar sparas extra resor. På så sätt kan också flera ärenden göras i
ett vilket också bidrar till att sammantaget ge minskad trafik. Raka
gatusträckningar ger upphov till högre hastigheter. Närmast skolan
finns separerade gång- och cykelvägar. På gatan förbi skolan kommre
det sannolikt vara tillåtet att köra i 30 km/h. Kommunen har beräknat
förväntat antal fordon som kommer att passera på Dunövägen och har
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även jämfört siffran med trafik kring andra skolor. Liksom många
medborgare har skrivit i sina svar anser även kommunen att det är
viktigt med en säker skolväg.
Varje svar har gåtts igenom och besvarats separat. Frågor som liknar varandra
till stor del har dock fått samma svar.
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Inkomna synpunkter
1.Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsens bedömning
Detaljplanen behöver bearbetas för att inte strida mot 11 kap. 10 §
PBL, punkt 3 och punkt 5. Det innebär att detaljplanen behöver
kompletteras avseende planens påverkan på miljökvalitetsnormer för
vatten och dagvatten samt påverkan på människors hälsa och säkerhet
avseende buller och förorenad mark och klimatanpassning.
Behovsbedömning
I behovsbedömningen bedömmer kommunen att en
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas då detaljplanen
inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen
instämmer i kommunens bedömning under förutsättning att
planhandlingarna kompletteras avseende planens påverkan på
miljökvalitetsnormerna för vatten samt påverkan på människors hälsa
och säkerhet avseende buller och förorenad mark.
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten och dagvatten
Såsom det nu är beskrivet i planbeskrivningen, t.ex. för avsnittet
dagvatten, går det inte att göra någon bedömning om planens
påverkan på MKN vatten. Kommunen har i planbeskrivningen inte
gjort någon bedömning för den aktuella planens påverkan på MKN
vatten. Bedömningen måste motiveras på ett tydligt sätt utifrån
föroreningsmångder, planens förutsättningar och föreslagna åtgärder
för rening av t.ex. dagvatten.
1
Dagvatten
I va-utredningen föreslås och beskrivs olika typer av
dagvattenlösningar för aktuellt planområde. Det som berör aktuell
plan behöver lyftas in och beskrivas på ett mycket tydligare sätt i
planbeskrivningen. Det är i planbeskrivningen svårt att förstå hur
hanteringen och reningen av dagvatten ska gå till i den aktuella planen.
Hur fördröjningen och reningen av dagvatten ska gå till behöver
beskrivas på ett mycket tydligare sätt, gärna med skisser och ritningar.
I Planbeskrivningen behöver det framgå vilka dagvattenlösningar som
behövs för att klara olika nederbördsmängder samt reningen av
dagvatten som uppkommer i planområdet. Vidare beskrivs att den
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största delen av det dagvatten som uppkommer i aktuell plan ska
hanteras söder om planområdet.
•

Hur ska resterande dagvatten tas om hanteras?

•

I planbeskrivningen beskrivs att det finns en lågpunkt som
pekas ut som resurs för dagvattenhanteringen. Ska den
inkluderas i detaljplanens dagvattenhantering?

•

Vidare beskrivs att ett dike behöver anordnas och åkern
svämmas över vid behov. Vad avses med det? Hur ska det
lösas?

•

Inom skolområdet ska det finnas en yta som kan översvämmas
vid behov. Vilken yta och volym behöver den ha? Hur ska den
utformas? Finns förutsättningar i planen för detta?

•

En viktig slutsats i va-utredningen är att allt dagvatten i
planområdet inte behöver ledas bort till dämmen eller
utjämningsmagasin, t.ex. i mark där genomsläppliga jordar
finns, för att minska utsläpp till recipienten. Den typen av
resonemangsaknas helt i planbeskrivningen.

2
Hälsa och säkerhet
Buller
Länsstyrelsen har inte tagit del av utförd bullerutredning för området.
I planbeskrivningen behöver avsnittet om buller förklaras och
redovisas på ett tydligare sätt, t.ex med ljudutbredningskartor. Det
måste redovisas vilka bullernivåer som kommer att råda för olika delar
av planen samt vilka åtgärder eller krav på utformning av bebyggelsen
som kan komma att krävas för att klara riktvärdena. Texten om buller
behöver renodlas och redovisa vad som gäller i aktuell plan, inte vilka
områden som t.ex. har utgått eller om Bovieran ska uppföras eller inte.
3
Förorenad mark
Under rubriken ”Störningar och risker” i planbeskrivningen saknas en
redovisning om eventuella markföroreningar. Av planförslaget ska det
framgå vad som tidigare funnits inom planområdet i form av
markanvändning, eventuella verksamheter och byggnader. Det ska
även framgå huruvida undersökningar har gjorts eller inte samt
motivering till detta. Kommunens ställningstagande angående
markföroreningar behöver konkretiseras och motiveras. Det behöver
även framgå hur eventuella föroreningar som återfinns inom
planområdet ska hanteras.
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I behovsbedömningen under rubriken ”15. Mark” i de två sista
punkterna har kommunen gjort bedömningen att området inte berörs
gällande miljö- och hälsofarliga ämnen som kan finnas lagrade i
marken samt om markföroreningar finns inom området eller i
närheten. Länsstyrelsen vill påpeka att en motivering av kommunens
bedömning saknas och behöver kompletteras.
Länsstyrelsen vill även lyfta fram att miljöstörande verksamheter finns
i direkt anslutning till planområdet. Detta nämns under rubriken ”18.
Störningar” i fjärde punkten. Kommunen behöver ha med detta
faktum i sin bedömning angående eventuella markföroreningar.
4
Klimatanpassning
Hårdgörning av marken i samband med exploatering ökar
ytvattenavrinningen i området. I miljökonsekvensbeskrivningen till
den fördjupade översiktsplanen och i dagvattenutredningen beskrivs
behovet av multifunktionella ytor, gröna tak, öppna diken samt
fördröjningsmagasin, dämmen mm. Diskussion förs även kring hur
bakvatten ska åtgärdas i dagvattensystem med dagvattendammar och
succesivt höjda vallar. Det saknas skrivning om var och hur
kommunen tänker kring sådana frågor i planbeskrivningen.
I kommunens VA-policy står bland annat att kommunen ska ha en
god beredskap inför klimatförändringens effekter kring befintlig och
ny bebyggelse, dock saknas koppling till detta i planbeskrivningen.
Eftersom delar av infrastrukturen för el, värme och VA ligger inom
markområden belägna lägre än 2,5 m ö h måste närmare studier
genomföras för hur detta ska hanteras. Vid projektering av ny
infrastruktur ska hänsyn tas till framtida vattennivåer, även om detta
saknas i planbeskrivningen. För befintlig bebyggelse och infrastruktur
som ligger i områden som omfattas av översvämningsrisk måste
åtgärder vidtas. Av planbeskrivningen framgår att den mark som är
utpekad för ytterligare bebyggelse i området ligger över den nivå för
lägsta färdiga golvnivå som Kalmar kommun fattat beslut om på 2,5
meter. För bostadsbebyggelse rekommenderar länsstyrelsen att man
bör ha lägsta grundläggningsnivå på 2,8 meter över medelvattennivå i
RH 2000. För byggnader bör plushöjder ange lägsta
grundläggningsnivå eller motsvarande för att undvika fukt i grunden.
5

Rådgivande synpunkter
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Kulturmiljö
Kommunen har konstaterat att den befintliga bebyggelsen i området
har en lägre skala än den nu tillkommande bebyggelsen i planförslaget.
Därför bör höga krav ställas på gestaltningen för att knyta samman de
olika skalorna i området.
6
Natur
De stenmurar som ligger mot jordbruksmark omfattas av biotopskydd
och dispens krävs för att göra öppningar i murarna eller ta bort dem.
7
Deltagande
Beslut att avge detta yttrande gar fattats av länsarkitekt och chef för
samhällsbyggnadsenheten Pär Hansson efter föredragning av
planhandläggare Kerstin Lind Andréasson. I ärendet har även
miljöskyddshandläggare Michael Ingard, handläggare förorenad mark
Lill Ljunggren, kulturmiljöhandläggare Katarina Sundberg,
naturvårdshandläggare Kicki Ringdahl och
klimatanpassningssamordnare Lars Ljungström deltagit.
Kommentar:
1. 1.Kommunen har förtydligat planhandlingarna angående miljökvalitetsnormer.
2. Kommunen har ändrat dagvattenlösning och redovisar den i
granksningshandlingarna.
3. Kommunen har förtydligat planhandlingarnas del om buller.
4. Kommunen har beställt en geoteknisk utredning vars innehåll planhandlingarna
har kompletterats med.
5. Kommunen har förtydligat planhandlingarnas del om klimatanpassning.
6. Noteras
7. Noteras

2.Lantmäterimyndigheten
Efter genomgång av planens samrådshandlingar (daterade 2016-06-15) lämnas
följande yttrande:
Plankarta med bestämmelser
Det står felaktigt att det ”Till planen hör: … Genomförandebeskrivning”.
Genomförandedelen ingår i planbeskrivningen.
1
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Bestämmelsen g behöver formuleras om. Det bör i stället stå ”Marken ska vara
tillgänglig för gemensamhetsanläggning”, ev. med tillägget ”för parkering” men
då ska också index finnas med, g1.
2
Bestämmelsen n brukar kombineras med bestämmelse om att bygglov krävs
för ingrepp i stenmur. Det saknas i den här planen.
3
Planbeskrivning
På sidan 26 under rubriken ”Parkering” bör texten kort kompletteras med
något om de gemensamma parkeringarna på kvartersmark.
4
På sidan 30 under rubriken ”Avtal eller andra överenskommelser” bör det
beskrivas att kommunen ska ta över väghållningsansvaret för väg E22 och att
förhållandena ska regleras i avtal mellan kommunen och Trafikverket.
5
Redovisningen av de ekonomiska konsekvenserna för kommunen behöver
kompletteras.
6
Grundkarta och fastighetsförteckning
Grundkartans aktualitet behöver uppdateras.
7
Några redaktionella sypunkter på handlingarna meddelas planhandläggaren
under hand.
Kommentar:
1. Kommunen har ändrat planhandlingarna.
2. Kommunen har förtydligat planhandlingarna.
3. Kommunen har förtydligat planhandlingarnas med att dispens krävs för håltagning
i stenmurar.
4. Kommunen har förtydligat planhandlingarna.
5. Kommunen har förtydligat planhandlingarna.
6. Kommunen har förtydligat planhandlingarna.
7. Grundkartan har aktualiserats.
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Boende och fastighetsägare
3.Lina Einarsson, Rinkaby 6:37
– Behåll natur och träd längst med nuvarande E22. De som idag har hus och
trädgård mot E22 och natur på andra sidan (inklusive oss) har utformat
altan/trädgård/utbyggen med utgångspunkt att det inte har varit insyn. Är inte
intresserad av att ha flervåningshus eller parkering på andra sidan med insyn till
vår baksida. Behåll naturen för att skydda insyn.
1
– Man hade velat se en skiss där höjderna på byggnaderna framgår bättre.
Högre än 2-3 våningar är inte lämpligt och kommer inte integrera det gamla
med det nya. Radhus istället för lägenheter. Håll ner höjden på
affärsbyggnaden.
2
– Jättebra med skola 1-9!
– Bra om gång/cykelvägen längst med nuvarande E22 är en bit från
tomtgränserna.
3
Kommentar:
1. Det som föreslås i detaljplanen är att E22 ska omvandlas till en grön stadsmässig
gata. Med stadsmässig menas att hastigheterna för motortrafik hålls nere och att det
ska vara attraktivt för människor att röra sig där till fots och med cykel.Den
befintliga asfalterade körbanan används för bil-, cykel-, och gångtrafik.Den byggda
tillkommande strukturen är tillbakaskjuten från vägbanan förutom vid macken
där det nya centrum ska utvecklas.
2. Planhandlingarna har förtydligats med en sektion för gatan förbi skolan. För att
nyttja marken på ett effektivt sätt och få till fler bostäder så vill kommunen i delar
bygga bostäder högre än 3 våningar. I granskningsförslaget har våningsantalet dock
reglerats mer för att säkerställa variationen. De högsta husen som medges med 6
våningar har också getts en bestämmelse om tillbakaskjuten översta våning vilket
gör att den kommer att uppfattas som 5 våningar från gatuplan.
3. Synpunkten noteras.

4.Inger Engdahl Rinkaby 22:1, Rosali Karlsson Rinkaby 22:2,
Hans Sällström Rinkaby 10:26
1) Trafikrörelser genom centrumbildning
Vi anser att det är av största vikt att biltrafik genom centrum i syd/sydostlig
riktning begränsas i största möjliga utsträckning för att skydda barn, äldre och
besökare till bibliotek, skola och butik. Dessutom kommer många passagerare
att stiga på och av bussar vid kollektivtrafikknutpunkten i centrum vilket
skapar risker för passagerare om alltför många bilar rör sig samtidigt i området.
Trafiken genom centrum i sydostlig riktning bör därför bekränsas till en s.k
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Gångfartsgata. Detta innebär att den omfattande biltrafiken som idag sker som
bilpendling mellan Dunö och Kalmar centrum bör ledas en annan väg än via
centrumbildningen, lämpligen en slinga söder/öster om den planerade
bebyggelsen.
2) Sporthallen
Sporthallen har fått en olycklig placering om avsikten är att bygga en
traditionell sporthall i markplan. Den erforderliga byggnadshöjden för en
sporthall kommer att göra att den blir alltför hög och därmed kommer att
utgöra ett alldeles för dominerande inslag i centrumbildningen. Dessutom
byggs sporthallar normalt med fönster endast i de övre delarna vilket kommer
att skapa en ful koloss i ett område som annars kan präglas av en elegant
byggnadsstil.
Vi föreslår att sporthallen flyttas i sydostlig riktning till en plats där den inte
kommer att dominera centrumbildningen lika mycket.
3)Gångstigen norr om Riksvägen gränsande till våra fastigheter
Området mellan nuvarande E22 och våra fastigheter utgörs idag av en
gräsbeklädd yta som vi använder som biltransportled till baksidan av tomterna.
Detta då baksidan av tomterna inte är åtkomlig för transport av trädgårdsavfall,
ved eller byggnadsmaterial från Furulidsvägen. Detta beror på den stora
höjdskillnaden mellan framsida och baksida samt att husen delvis är
ihopbyggda med mellanliggande garage. Vi har alla behov av att ibland kunna
transportera gods med hjälp av bil och släpvagn genom de breda grindar vi har
annordnat i staketen. Detta innebär att den planerade ”gångstigen” måste ha en
bredd som möjliggör dessa transporter med svängrum ut och in från tomterna.
Kommentar:
1. Kommunen är medveten om att flera olika trafikslag kommer att färdas i
korsningspunkten och har arbetat fram en trafiksäker lösning. I den nutida
planeringen arbetas det sällan med trafikseparering för så små trafikmängder som
det rör sig om i detta fallet. Kommunen har istället samlat funktioner och
målpunkter där människor rör sig i förväg för att minska antalet trafikrörelser.
2. Sporthallen tillsammans med biblioteket i samma byggnad har chans att kunna få
en medborgarhusliknande funktion och utgör i sig själv en viktig del av själva
centrum. Dess placering och funktion är ett resultat av de förslag och diskusioner
som har ägt rum vid de olika medborgardialogerna vi har haft under processens
gång. Sporthallen är placerad tillsammans med matbutiken, skolan och
kollektivtrafikplatsen. Dess centrala läge ställer krav till en god arkitektonisk
utformning.
3. Ytan som idag används för viss transport till befintliga fasigheter och som är
kommunalägd mark har utgått ur planområdet och förblir park.

5.Thore Germgård Rinkaby 6:47
Jag godkänner inte förslaget
Synpunkter:
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1)Sporthall:
Sporthallens placering bör läggas i utkanten ost/sydost om centrum, dvs. där
nuvarande skog står i högre terräng, gärna i anslutning till fotbollsplanen.
Avståendet från förskolan till denna placering bör inte vara något problem, då
det högst rör sig om 80 meter. Sporthallar är aldrig några vackra byggnader och
hänsyn bör tagas till nuvarande bebyggelse och inte förstöra en annars vacker
stadsmiljö. Vi bor granne med en redan ful och tråkig bensinmack som ligger i
syd/sydväst. Kommer det dessutom upp en hög och bred cementkloss i sydost
som täcker hela vår tomtbredd blir vår boendemiljö raserad. Att gräva och
sänka ner byggnaden på föreslagen plats är inte att rekommendera då
grundvattennivårn ligger på endast någon eller ett par meters djup från
marknivån.
2) Vägsträckning:
Trafiken från Dunö är betydande, framförallt på morgontimmarna. Ny
vägsträckning från Dunö till nuvarande E22 föreslås läggas på/invid nuvarande
cykelled mellan Dunövägen och Ekövägen. Då utnyttjas Ekövägen av
Dunötrafiken som därmed inte kommer att störa boende och barn i centrum.
Dessutom blir det en smidigare utfart till nuvarande E22 så det endast är en
trevägskorsning, till skillnad från utfarten vid macken som är en
fyrvägskorsning.
3) Markområdet mellan E22 och befintliga fastigheter används idag som
gångstig men även som transportled för fastigheterna för att komma in till
dessa baksidor. Den planerade nya gångstigen får inte omöjliggöra fortsatta
fordonstransporter där.
Komplettering av vårt tidigare förslag till planering av Södra staden.
Placering av sporthallen utanför fastigheten 6:47 enligt senaste förslaget är
mycket olämplig. Den är den största byggnaden i nya området och kommer att
dölja stora delar av torget. Om man däremot lägger parkeringen i anslutning till
Dunövägen och hållplats för skolbussar/lokaltrafik samt butik, öppnas det upp
en trevlig vy mot torget sett från gamla E22 och macken. Det blir en naturlig
fortsättning av befintlig bebyggelse i Rinkabyholm, med låga byggnader (max 2
våningar). Sporthallen kan då placeras norr om förskolan och därmed något
längre från vägen, vilket gör att sporthallens taklinje kommer att sjunka sett
från alla håll. Det blir även närmare till fotbollsplan och utomhusaktiviteter
med närhet till omklädningsrum och duschar, men fortfarande närhet till
busshållplats och bilparkering.
4

Kommentar:
1. Sporthallen tillsammans med biblioteket i samma byggnad har chans att kunna få
en medborgarhusliknande funktion och utgör i sig själv en viktig del av själva
centrum. Dess placering och funktion är ett resultat av de förslag och diskusioner
som har ägt rum vid de olika medborgardialogerna vi har haft under processens
gång. Sporthallen är placerad tillsammans med matbutiken, skolan och
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kollektivtrafikplatsen. Dess centrala läge ställer krav till en god arkitektonisk
utformning.
2. Synpunkten noteras.
3. Ytan som idag används för viss transport till befintliga fasigheter och som är
kommunalägd mark är planlagd som park i gällande detaljplan. Ytan kommer
även fortsättningsvis i den aktuella detaljplanen vara planlagd som park.
4. Synpunkten noteras. Se kommentar nr 1.

6.Martin Johansson, Hossmo säteri
- Befintliga Dunövägen ledes om in i "samhället" med korsningar, skarpa
kurvor. Smala vägar för tunga och breda lantbruksmaskiner tillsammans med
mötande trafik skapar ingen skön känsla för de som framför dessa maskiner.
Ser gärna att man utvecklar vägnätet lite mer genomtänkt för dessa maskiners
framkomlighet.
1
- Dagvattnet från alla hårdgjorda ytor.
Det hjälper inte att man gräver ett dike och låter åkern svämma över för den är
kommunalägd mark. Vattnet stannar inte där utan kommer via dräneringar och
diken att ta sig vidare till ytor som ligger lägre det vill säga mark som ägs av
Hossmo 1:53 på marker längre söder ut. Där pumpas vattnet redan idag med
att höjas 1,5 meter och det är var kanalen och pumpen klarar av. Vid ytterligare
mer hårdgjorda ytor ökar flödet ännu mer och kommer resultera i att även
mina marker översvämmas mer än i dagsläget.
Ser gärna att folk inom detta område diskutera detta mer personligen hur allt är
tänkt att lösas så det fungerar praktiskt och inte skrivet i en text.
2
Kommentar:
1. Planförslaget utgör inget hinder för att lantbruksmaskiner ska kunna passera
genom samhället. Det är viktigt att även i genomförandet av planen tillgodo se att
skyltar osv placeras så att det blir möjligt.
2. Kommunen har arbetat om förslaget kring dagvatten inför granskningsskedet
utifrån de samtal som förts gemensamt.

7.Erik Mattsson, Rinkaby 2:14
Mitt namn är Erik Mattsson. Jag bor på Gamla dunövägen med Linn hemme
och våra två barn.
Vi är väldigt possitiva till södra staden med ny förskola, högstadium m.m till
våra barn.
Men vi har några frågor samt önskermål.
Vi skulle gärna fortsätta ha vår utfart mot e22an som vi har idag. Eftersom
vår stenmur är
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naturligt vriden för in och uttrafik i nord/väst.
Kommer Gamla dunävägen också att asfalteras, belysning?
1
Vi är några av dom få som blir mest berörda av direkt anslutning till etapp 1 av
södra staden.
Norr om vårat är det inritat villor närmast oss men sedan 3 våningshus/radhus
innan boviäran.
Vi hade gärna sett att den kunde bli enbart villor mellan oss och bovieran.
Alternativt 2 vånings
radhus istället för dom 3vånings på 11m totalhöjd som är inritade.
Vi är helt enkelt oroliga av insynen till vårt hus som idag ligger mitt i en
skogsidyll.
Vårat hus är ritat och byggt utifrån att vi inte har några grannar med insyn och
ser gärna därför
att ni tar till er våra önskermål.
2
Vi ser gärna att tomterna även kommer att släppas till kommunens tomtkö i
första hand.
Det blir då större chans att vi får behålla lite träd på villatomterna så det inte
blir ett nytt ljusstaden.
Samt att det kanske blir lite variation på husen. Kolla man nere i Åhus så är det
så otroligt vackert och
lummigt med villor inne bland höga träd.
3
Kommentar:
1. Planförslaget har ändrats och Gamla dunövägen förblir som den är idag.
2. Kommunen har delvis arbetat om förslaget vilket innebär att 2 villatomter med
infart från Gamla Dunövägen i direkt anslutning till er fastighet har tagits bort.
Det medför att Gamla Dunövägen kommer att finnas kvar i nuvarande utformning
och att skogen närmast er kan behållas. Insynen till er fastighet kommer på så sätt
att förbli ungefär som idag. Skillnaden vad gäller siktlinjer mellan 2a och 3e
våningen med det avstånd som är aktuellt är mer eller mindre obetydlig vad gäller
insyn. Det går att se i kommunens 3d modell som tagits fram för området. Ni är
välkomna hit till kontoret för att kika i den om ni vill.
3. I detaljplanarbetet går det inte att styra hur kommunens mark kommer att säljas i
nästa skede. Kommunens plan och exploateringsenhet som äger kommunens mark
och som ingår i arbetsgruppen med planen har dock under arbetets gång ställt sig
mycket positiva till flera medborgares önskemål om att de flesta villatomterna ska
gå till kommunens tomtkö.
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Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
8.Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att förslaget till detaljplan är positivt vad
gäller planeringen av olika bostadsformer vilket anses främja en socialt hållbar
stadsdel.
Planförslagets struktur är uppbyggt kring de gamla stenmurarnas sträckningar.
Att låta dessa vara kvar i så pass stor utsträckning som möjligt för att vittna om
platsens historia är positivt.
Enligt planen ska en biblioteksfilial och fritidsgård som idag finns på och vid
Rinkabyholmsskolan flyttas till det nya centrumläget. Att flera av kultur- och
fritidsnämndens servicefunktioner samlas är positivt för såväl medborgaren
som verksamheterna.
Kultur- och fritidsnämnden anser att det är av största vikt att konstnärlig
gestaltning finns med redan i planprocessen i enlighet med 1 %-regeln.
Konsten utgör en viktig del i en hållbar stadsplanering och kan bidra till en
stimulerande och attraktiv helhet. God estetisk utformning och planering bör
därför inte inskränkas till arkitektoniska eller natur- och rekreationsbaserade
värden utan också innefatta konstnärlig gestaltning.
1
Kommentar:
1. Synpunkten noteras. Kommunen ser ingen motsättning mellan god arkitektonisk
utformning, natur- och rekreationsbaserade värden och att man följer 1%-regeln om
konstnärlig utsmyckning. Dock är det en fråga för genomförandet av planen.

9.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 tranportera material mer än 50m. 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.
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En räddningsväg:
a. Ska ha en fri höjd på minst 4 meter.
b. Ska ha bärighet motsvarande angränsande vägnät och tåla ett
axeltryck av 100 kN.
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 på 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 breddkökning 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 förlängd utanför ytterkant ab 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 bygglovskedet för att säkerställa säker utrymning.
Brandposter
5. Brandpostnätet ska uppfylla gällande normer.
Riskanalys
6. Brandkåren önskar att ta del av riskanalysen för platsen och
bensinstationen när handlingen är färdigställd.
1
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Kommentar:
1. Synpunkterna noteras. Riskanalysen är del av granskningshandlingarna.

Ledningsdragande verk, andra företag och
myndigheter
10. E.ON Elnät Sverige AB
E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat
ärende och har följande synpunkter.
Inom planområdet har E.ON Elnät ett befintligt elnät som består av låg- och
högspänningsledningar samt kabelskåp, se bifogad karta.
För att säkerställa kablarnas exakta läge beställs kostnadsfritt kabelvisning i fält
via vår kundsupport 020-22 24 24.
I samband med att omådet expolateras behöver jordkabeln längs med
Dunövägen byggas om. Jordkablar kommer att förläggas i lokalgator eller
allmän platsmark i samband med att gator iordningställs.
För att klara den framtida elförsörsningen inom området krävs det tre nya
transformatorstationer.
Vi noterar att det i plankartan och i planbesämmelserna finns utlagt två Eområden varvid vi hemställer om ett tredje E-område där marken ska vara
tillgänglig för elektriska anläggningar. Lämpligast placering för
transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag
upprätthålls. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till transformatostationen
med tungt fordon.
1
Vi vill göra er uppmärksammade på att ovan avstånd och restriktioner gäller
även till utformning av återvinningsstationen.
Vi önskar även att genomförandebeskrivningen kompletteras med tydligare
förutsättningar vid genomförandet.
•

E.ON Elnät förutsätter att genomförandet samordnas av exploatören.
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•

Det gäller både rent logisktiskt och att vår entreprenör får tillgång till
terrass för erforderlig elkabelförläggning och nätstationsbyggnation.

•

Vi förutsätter även att färdig terrass för övriga kabeldragande
intressenter, samordnas och ingår i exploatörens specifikationer och
upphandling av vägentreprenaden

2
För information kan vi även nämna att vi har en stolpstation på den västra
sidan om gamla Dunövägen, se bifogad karta del 2. Stolpstationen kommer
troligtvis att raseras i samband med fortsatt exploatering av området (etapp 2).
För övrigt har vi inget att erinra.
Kommentar:
1. Ett ytterligare e-område har lagts till i plankartan.
2. Frågorna hanteras inte inom detaljplanarbetet. I genomförandeskedet kommer
kommunen bjuda in till gemensamma samtal.

11. Kalmar vatten AB
-Tillägg i texten för Teknisk försörsjning s.26 mfl: För att försörja fastigheterna
med VA läggs nya ledningar i området.
1
-Tillägg i texten för spillvatten s.27: Ny pumpstation behövs för att
omhänderta spillvattnet. För pumpstationen finns ett nytt e-område inlagt.
2

Ekonomi:
Intäkter för KV: Anläggningsavgifter enligt gällande VA-taxa. Utgifter för KV:
Kostnader för utbyggnad och drift av allmänna VA-anläggningar. Kalmar
Vatten står för VA-anläggningarnas funktion, önskas något utöver det får
kommunen stå för det.
3
Utgifter för kommunen: Kommunens exploateringsbudget ska belastas med
flytt av befintliga VA-ledningar orsakade av den nya exploateringen.
4
-Den planerade skolbyggnaden närmast E22 ligger endast 2m från befintlig
ledning. Minsta avstånd är 5 m och vi vill ha u-område för att skydda
ledningen.
5
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-Vid planerad sporthall och bibliotek släpps dagvatten från Rinkabyholm som
måste kunna rinna vidare.
-Vilka planbestämmelser är lämpliga för att främja lokalt omhändertagande av
dagvatten i området?
-Dagvattenutredningen och hanteringen av dagvatten innehåller frågetecken
som behöver lösas till nästa granskningsskede.
6

Kommentar:
1. Planbeskrivningen har kompletterats.
2. Planbeskrivningen har kompletterats.
3. Synpunkten noteras.
4. Synpunkten noteras.
5. Plankartan har justerats.
6. Detaljplanens del om dagvatten har arbetats om inför granskningsskedet.

12. Postnord Sverige AB
Vi ser gärna att vi får komma in tidigt och lämna förslag på hur utdelning av
post bäst planeras.
1
Vid nybyggnation blir det allt vanligare med lådsamlingar. Det gynnar både
säkerheten med tanke på barnfamiljer, miljön och en effektiv utdelning.
2
Kommentar:
1. Postnord har genom samrådet just fått tillfälle att yttra sig i ett tidigt skede.
2. Synpunkten noteras.

13. Skanova
Bakgrund
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av förslag till detaljplan
enligt ovan, och låter framföra följande:
Yttrande
Skanova har flera markförlagda bredband/teleledningar inom
detaljplaneområdet,
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Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i
samband med detaljplaneändringen.
Skanova har ett omfattande befintliga ledningsstråk i korsningen
Dunövägen/Riksvägen
Skanova vill i tidigt skede vara med i exploateringen för att undvika störningar
för våra befintliga kunder och förbereda för framtida kunder i
exploateringsområdet.
Skanova har i övrigt inget att erinra om i detaljplaneförslaget.
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på
plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se
För ledningssamordning kontakta Skanovas Nätförvaltning för det aktuella
området på tfn (vxl): 08-604 04 90.
Kommentar:
1. Synpunkterna noteras.

14. Trafikverket
Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg E22 i planområdets norra del.
För närvarande pågår en ombyggnad av väg E22 som innebär en förbifart norr
om Rinkabyholm. Detta avlastar den nuvarande vägen genom samhället.
Förbifarten beräknas vara klar i juni 2018 och då kommer kommunen att ta
över väghållningsansvaret för nuvarande E22 inom planområdet enligt
fastställd vägplan. Trafikverket anser att detta kan beskrivas tydligare.
1
Fram till att kommunen tagit över nuvarande väg E22 gäller Trafikverkets
regler om byggande vid och på allmän väg. Det innebär att exploatering och
förändring ska ske utifrån Vägar och Gators Utformning, VGU och Väglagen.
Flera av de byggrätter och anslutningar som tillåts i föreslagen detaljplan är inte
acceptabla enligt VGU och väglagen.
Med anledning av att kommunen tar över väghållningsansvaret för nuvarande
väg E22 genom samhället i samband med nya vägens öppnande måste
detaljplaneprocessen hantera det. Trafikverkets anser därför att området
närmast väg E22 kan exploateras efter att kommunen tagit över vägen och vi
erbjuder en diskussion för att hitta en framkomlig väg.
2
Kommentar:
1. Kommunen har förtydligat planhandlingarna.
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2. Synpunkten noteras. Genomförandet av detaljplanen påbörjas med största
sannolikhet efter det att kommunen har tagit över E22. Delar av väg E22 som
inte ingår i aktuell detaljplan hanteras i en separat plan.

Intresseorganisationer och övriga
15. Dunö Samfällighetsförening
Sammanfattning
Dunö samfällighetsförening avvisar planförslaget i sin nuvarande utformning.
Planen saknar balans mellan de allmänna och enskilda intressena
Den föreslagna planen innebär långtgående olägenheter och kostnader för de
boende på Dunö samtidigt som den saknar positiva komponenter som skulle
kompensera för detta
Planförslaget beaktar inte heller de oskyddade trafikanternas behov avseende
Dunövägen
Föreningen noterar också att kommunen i den nuvarande planen anger att den
demokratiska process som tidigare genomförts ledande till en gemensam
hållning avseende Rinkabyholms utveckling nu av kommunen ensidigt anges
som ”inaktuellt”. Några skäl till detta har inte lämnats vare sig i sak eller på
annat vis. Den nuvarande planen står i flera delar i direkt motsats till de tidigare
intentionerna.
Styrelsen är också frågande kring den bakomliggande planprocessen.
Föreningen har internt behandlat frågan och redan på stämma 2015 skaffat sig
nödvändiga förhandlingsmandat. Omedelbart efter första informationsmöte
framförde föreningen sina synpunkter och berättigade krav för att övertagande
skulle kunna komma till stånd. Vi har blivit lovade diskussioner kring dessa.
Men ingen respons har fåtts trots påstötning. Planförslaget synes vara denna
respons. Sedandess har ytterligare väsentliga olägenheter infört och inga av de
synpunkter som framförts beaktats.
Styrelsen finner det osannolikt att föreningens medlemmar under sådana
omständigheter skulle överge sin rätt och rådighet över vägområdet.
Styrelsens bedömning är att det krävs förändringar för att möjliggöra detta.
Styrelsen och medlemmarna är positiva till de bakomliggande intentionerna i
planförslaget. Vi syftar då på exempelvis att hänsyn ska tas till områdets
karaktär med stenmurar mm. Vilket har resulterat i en intressant övergripande
plan. Vi har dock uppfattningen att vissa delar som exempelvis höga byggnader
står i strid med dessa intentioner. Tidigare förslag och förutsättningar liksom
våra intressen bör reflekteras i planen.
Föreningen ser inte heller att de av oss framförda ändringsförslagen står i strid
med allmänna intressena.
1
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Bakgrund
Dunö Samfällighetsförening har från Kalmar Kommun beretts tillfälle att yttra
sig över den samrådshandling avseende detaljplan Södra staden Etapp 1.
Denna skrivelse utgör föreningens svar.
Det är avgivet av föreningens valda styrelse vilken deltagit genom internt
remissförfarande.
Planförslaget har också distribuerats till medlemmarna vilka givits tillfälle att
lämna synpunkter.
Vidare har representanter för styrelsen deltagit i samrådsmöte 2016-08-16.
Frågan om avyttring/kommunalisering av föreningens vägar har varit aktuella
för diskussion under en längre tid inom föreningen.
Referenser
•
•

Kalmar kommuns planbeskrivning Södra Staden med bilagor.
Upprättad 2016-06-15
Tidigare utfört ”Programarbete Rinkabyholm”

2
Inledning
Om Dunö Samfällighetsförening
Dunö samfällighetsförening bildades genom lantmäteriförrättning då den
övertog en äldre vägförenings roll och ansvar. I samband med detta övertog
också föreningen markområden och vatten från dåvarande Domänverket.
Dessa förvaltas nu av föreningen i enlighet med ett långsiktigt skogsvårdsavtal
med Skogsstyrelsen.
Föreningen består av, äger och förvaltar 2 gemensamhetsanläggningar.
GA 1 utgör vägen med tillhörande vägområden från E22 ungefär ner till
anslagstavlan på Dunö
GA2 utgör vägar, vägområden och den gemensamma marken på själva Dunö
Mer om Dunös historia och bakgrunden kan läsas på www.duno.nu.
Samfälligheten har ca 190 medlemmar. Samtliga är delägare i GA1. Delägare i
GA 2 är endast de som har fastigheter på själva Dunö. Detta är majoriteten av
de 190.
Förengen styrs av Samfällighetslagen och sina stadgar. Den löpande
förvaltningen sker genom en styrelse som väljs genom stämmobeslut årligen.
Medlemmarna erlägger i dagsläget en årlig avgift på 400 kr för GA1 och 1050
kr för GA2.
Föreningen har under längre tid deltagit i planeringsarbetet för den
utbyggnaden av Rinkabyholm. Numera benämnt Södra staden. Senast vid möte
med kommunen nov 2015.
Om överlåtande av väg
Avyttring av föreningens egendom (ex vägar) ligger inte inom styrelsens
beslutsmandat. Enligt stadgarna krävs stämmobeslut med kvalificerad majoritet
(2/3) Stämma sker årligen under april månad.
Vid stämma 2015 gjordes en intern utredning och frågan togs upp för
omröstning med anledning av de framväxande planerna hos kommunen. Det
gjordes separata omröstningar avseende GA1 och GA2 avseende avyttring.
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Beslutet blev att förengens nya styrelse gavs mandat att förhandla kring
avyttring av GA1 och resultatet av dessa förhandlingar skulle framläggas för
kommande stämma för beslut. Frågor som diskuterades var trafiksäkerhet,
skolskjutsar, underhållsbehov, ev framtida kommunala vägavgifter,
administration vid ett väsentligt utökat medlemsantal, ekonomi mm.
Avseende GA2 fick inte styrelsen något förhandlingsmandat. Denna skulle
ovillkorligen stanna i föreningens ägo.
Med anledning av detta togs kontakter med kommunen under hösten 2015 där
viktiga frågor och villkor från föreningens sida sammanställdes och
överlämnades för en förhandling kring frågorna. Trots flera påstötningar har
ingen respons erhållits före detta planförslag.
3
Sammanfattning av medlemmarnas och styrelsen inställning
De svar och synpunkter styrelsen fått in på planförslaget är samstämmiga
De kan sammanfattas i att medlemmarna tycker det är positivt och spännande
och bejakar stadens utveckling. Emellertid måste detta ske på ett sådant sätt att
deras intressen tillgodoses.
Dunö är unikt och en oas. Av de som bor här har många sina rötter och en
långvarig relation ofta genom arv. Det har också skett en omfattande
inflyttning framförallt av barnfamiljer. De har valt att bosätta sig här just av
anledningen att det är unikt.
Flertalet är förvärvsarbetande eller fritidsboende. Många är barnfamiljer.
Kollektivtrafik saknas. Man är därför beroende av att säkert och effektivt
kunna ta sig hit. Med bil, till fots eller med cykel.
Det har under åren lagts ner stor möda och kostnader för att skapa denna oas.
Medlemmarna äger genom föreningen rätt och rådighet över det man skapat.
Man bejakar kommunens allmänna positiva utveckling, men anser inte att det
är enskildas ansvar att ”bekosta” denna. Än mindre enskilda kommersiella
intressen. I form av olägenheter, kostnader eller annat.
Det råder enligt medlemmarna i planförslaget en betydande obalans mellan de
allmänna och våra enskilda intressen.
4
Mandat och beslutsgång
Styrelsen har inte mandat att godkänna ett överlåtande. Detta och andra
utlåtanden ska därför läsas i ljuset av detta. Det utgör en sammanfattning då
det är medlemmarna som fäller det slutliga avgörandet.
Styrelsen ser det därför som sin uppgift att tillsammans med kommunen
komma fram till en lösning som är acceptabel för alla parter.
Vissa frågor berör planen medan andra är av mer avtalmässig karaktär. Som
exempelvis kommunala vägavgifter, vägars status/tidsplan, ersättningsfrågor
och frågor om skolskjutsar under byggtiden.
Så som planförslaget nu ser ut bedömer styrelsen det redan på denna grund
som osannolikt att en acceptans kan erhållas
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Styrelsen ska till stämman framlägga en ”komplett” lösning för omröstning.
Detta innebär att även dessa frågor måste inbegripas i de fortsatta
diskussionerna.
Det tidigare planarbetet
Kommunens plan för vägen, skiljer sig markant mot det program som Markoch planeringsenheten tog fram 2001 i samråd med boende i området - och
som sedan godkändes i fullmäktige året därpå.
Under programarbetet som går under namnet ”Program för Rinkabyholm”
deltog organisationer och kända intresseföreningar, bland annat Dunö
Samfällighetsförening. I detta programarbete, som alltså gjordes i samråd med
föreningen, togs det fram ett förslag hur området kring Dunövägen skulle
utvecklas:
…”Efter förbifarten ska tillfart i huvudsak ske från "gamla E22". Ev kan några tomter
trafikförsörjas från Dunövägen. Området bör planeras efter och utnyttja terrängens form.
Området bör dras in något från Dunövägen och zon mot vägen kan sparas för vegetation.
Hänsyn till stenmurar och Knarrövägen ska tas. Knarrövägen bör nyttjas endast som gångoch cykelväg. Flera grönytor med karaktären ”natur” ska läggas in. De får gärna ha
kontakt med de större naturområdena i öster mot Ekö. Alternativt läge för motionsspår i
södra delen passas in därefter. Vissa skogs- och åkerytor nära befintlig bebyggelse och
Ekövägen har lämnats utanför bebyggelseområdena för att sparas och nyttjas som
grönområden. Detta görs dels till följd av deras naturvärden, dels av hänsyn till befintlig
bebyggelse.”… (sid 9)
I programmet går också att läsa: Rinkabyholm har karaktären av villasamhälle och
därför bör nya bostäder inte ha fler än 2 våningar. Exploateringen bör inte vara alltför tät.
Föreningens kommentarer
Vi har utgått från att detta alltjämt var aktuellt och vår uppfattning är alltjämt
densamma. I princip ingenting av det som angavs går att finna i det nuvarande
förslaget. Det nya förslaget över Södra staden där Dunövägen bebyggs skiljer
sig alltså markant mot det förslag som en gång togs fram tillsammans med
Dunö Samfällighetsförening - samma förening som fortfarande äger och
förvaltar berörd sträcka på Dunövägen. Den hänsyn som 2001 togs till
naturvärden, områdets karaktär och för tät exploatering tycks ha gått förlorade
i den nya detaljplanen.
I programmet från 2001 uppmättes medeldygnstrafiken till 716 fordon på
Dunövägen som då var en av de mest trafikerade vägarna kring E22:an vid
Rinkabyholm, Dunö och Boholmarna. Sedan dess har förmodligen
medeldygnstrafiken ökat med nybyggnationer. Det går att ifrågasätta hur
lämpligt det är att nu förlägga denna trafik i anslutning till förskola, skola och i
ett stadsmässigt bostadsområde som beskrivs som ”mjuktrafikrum”.
Planen kommer med säkerhet att innebära ytterligare ökningar. Inte minst med
oskyddade trafikanter. Detta framgår också av bakomliggande beskrivningar
och analyser som visar hur kustområdet ska utgöra rekreationsområde.
5
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Synpunkter på planförslaget
I egenskap av representanter för Dunöborna ligger styrelsens fokus på frågor
om tillgänglighet, trafiksäkerhet, ekonomi och olägenheter för Dunöborna.
Frågor kring byggnaders utformning och liknade är mer allmänt hållna.
Avseende byggnaders gestaltning, utformning och framförallt höjder har vi
samma uppfattning som tidigare. 20 m höga hus ryms knappast inom detta.
Kommentarer till planbeskrivningen
Denna sammanställning följer strukturen i refererad planbeskrivning.
Endast de delar där vi har synpunkter kommenteras
Inledning/handlingar
Här borde tidigare planarbeten finnas med. Se text ovan
6
Inledning/Planförfarande och tidsplan
Det synes vara så att samhällsbyggnadsnämnden ska fatta beslut i frågan Q4
2016-Q1 2015.
Planen innefattar omfattande ingrepp i områden där man ännu inte skaffat sig
rådighet. Vi har dålig kunskap om hur ett planförfarande går till och vilken
juridiskt bindande effekt det har men det verkar märkligt att fatta beslut under
sådana omständigheter.
Oavsett så indikerar detta att det är angeläget att frågorna löses omgående. Om
tidsplanen är så pressad ställer vi oss frågan varför ingen respons erhållits på
våra tidigare framställanden.
7
Tidigare ställningstaganden/program
I detta stycke konstateras kort att tidigare program/samråd/överenskommelser
var inaktuella. Se text ovan. På vilket vis var dessa inaktuella? Det hade
utarbetats en gemensam syn. Inte minst då det gällde Dunövägen. Vad är
grunden till att allt detta nu är inaktuellt och att från vår horisont viktiga frågor
inte längre beaktas i detaljplanen? Vi kan inte se att de står i konflikt med de
nya planförutsättningarna.
Det efterlyses en redogörelse vad som gör dem inaktuella liksom vilka
kommersiella åtaganden och överväganden som ligger bakom.
8
Förutsättningar och förändringar/Bebyggelseområden-byggrätter
Det framgår att kommunen avser att sälja byggrätter. Hur kommunen
kommersiellt hanterar den mark man äger är inte en fråga för föreningen annat
än ur ett perspektiv som granne.
Av bifogade kartor kan man utläsa att man avser att skära av den nuvarande
Dunövägen för att på denna plats placera en fastighet/byggnad. Vi kan se gott
om alternativ. Föreslagen lösning skapar en mycket stor olägenhet för
Dunöborna och övriga framtida boenden vilket utvecklas senare i denna
skrivelse. Det kan ifrågasättas om sådana byggrätter är ett allmänt intresse. Att
sälja byggrätter för uthyrning torde även det vara ett enskilt kommersiellt
intresse.
9
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Förutsättningar och förändringar/Gator och trafik
Det är huvudsakligen inom detta område förändringar krävs för att finna en
för Dunöborna acceptabel lösning.
Det nuvarande planförslaget innebär att Dunövägen skärs av för att placera en
byggnad mitt på den befintliga vägen. Samtidigt ska trafiken ledas i diverse
kringelikrokar genom bostadsområden och förbi skolområdet. Vi finner detta
mycket märkligt och oacceptabelt.
Initialt kan nämnas att vi har svårt att tolka planförslaget då det är
motsägelsefullt. Av kartor framgår att Dunövägen i hela sin sträckning (GA1)
markerats med gul färg, s.k. mjuktrafikcentrum med en vägbredd om 13,5 m
och en hastighet om 30 km/tim. På annat ställe i texten anges att Dunövägen
inte ska förändras.
Vi finner båda dessa alternativ mindre lämpliga.
Vi ser inget behov enligt kartans beskrivning vilken skulle innebära en 13,5m
väg med dubbla gångbanor. Hastigheten 30 km/tim är olämplig. Vägen har
karaktären av en ren transportled som går över sjöängarna. Den har i princip
ingen bebyggelse. En hastighet om 30 km/tim är inte lämplig och skulle
urholka respekten för hastighetsgränserna. Redan nuvarande hastighetsgräns på
50 är svår att upprätthålla. En sådan gräns skulle också stå i strid med vägens
syfte och också innebära en väsentligt utökad påverkan på miljö och ekonomi.
Inga bilar är konstruerade för att köras i denna hastighet.
Utsläppen/bensinförbrukningen blir betydligt högre.
Det finns inte heller behov av dubbla gångbanor. Det skulle innebära onödigt
ingrepp på miljön.
Avseende vägavsnittet närmast macken (inom planområdet) kan anföras att
den kortaste vägen mellan 2 punkter är en rät linje. Ungefär så ser nuvarande
vägsituation ut. Inga särskilda trafiksäkerhetsproblem har noterats förutom det
som sedan länge identifierats. Att cykeltrafiken, framförallt för skolbarnen,
blandas på den befintliga vägen. Ett problem som kommer att öka när
skolskjuts dras in enligt planerna och de nya medborgarna tillkommer.
Vägar anläggs, och har anlagts, med ett syfte. – Att på ett så effektivt sätt som
möjligt tillåta transporter och ge tillgänglighet till de boendes fastigheter.
Vägens utförande och hastigheter ska sedan balanseras mot ekonomiska,
miljömässiga, estetiska och trafiksäkerhetsmässiga behov.
Vi finner att planförslaget i direkt motsats till alla dessa behov och syften och
innebär försämringar och stora olägenheter.
Vid samrådsmöte framfördes att utformningen skulle grunda sig på att dessa
faktorer skulle förbättras. Vi har mycket svårt att se hur förslaget skulle
innebära någon sådan förbättring.
Att leda trafiken en betydligt längre väg genom flertalet korsningar, torg och
skola gynnar inte detta. Samtidigt som de verkliga behoven av säker skolväg för
de många barnen och övriga oskyddade trafikanter längs övriga vägen lämnas
helt utan beaktande.
Trafiken till/från Dunö är att betrakta som ren genomfartstrafik. Den
övervägande andelen, förutom de oskyddade trafikanterna, har inget ärende i
den nya stadsdelen. Att så som planförslaget nu antyder leda denna en lång väg
genom denna synes märkligt. Som redan tidigare utredningar konstaterat var
redan 2001 trafikvolymen över 700 fordon/dygn. I dag med säkerhet mer.
Uppskattningsvis ca 1000 och stadigt i ökande. Man konstaterade att av
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genomfartstrafiken på nuvarande E22 utgjorde genomfartstrafiken till Dunö en
väsentlig andel.
Modern trafikplanering går ut på att söka leda genomfartstrafik förbi
stadsbildningar. Stora insatser görs överallt för detta. I detta fall planerar man
en ny stadsdel där man gör precis tvärtom. Såvitt vi kan se utan något som
helst bärande sakskäl och till stor olägenhet för de som nu har en väl
fungerande förbifart. Kvantifiering av olägenheter utvecklas längre ner i texten.
Hela texten i planförslaget andas en intention att trafiken ska röra sig långsamt.
Vi delar inte detta förhållningssätt. En sådan hållning må vara bra och giltig för
trafik inom en stadsdel. Men det viktiga är att trafiken rör sig jämnt och med
ett minimum av blandning av trafikanttyper, hastighetsändringar och
korsningar. Det är dessa som i lågfartsområden skapar säkerhets och
miljöpåverkan.
För genomfartstrafik råder andra förhållanden än för stadstrafik. Här går det ut
på att på ett så snabbt, smidigt och därför miljömässigt och ekonomiskt
effektivt sätt leda trafiken förbi med ett minimum av hinder. Dvs att sträva
efter att uppfylla vägens syfte och anpassa till den verklighet människorna lever
i idag. De har bilar som går på bensin och diesel och kommer att ha under
överskådlig tid. De måste ta sig till och från sina arbeten och andra aktiviteter
dagligen. De som har sina fritidshus på Dunö måste köra bil dit. Det finns
inget alternativ bortsett från att gå eller cykla. Detta alternativ bör därför
möjliggöras/underlättas.
De människor som använder vägen är på väg någonstans och är för flertalet
en ren transportsträcka som passeras 1000-tals gånger. Det är till denna
verklighet planen måste anpassas. Vilket inte motsäger att det är bra och
önskvärt att vägen är attraktiv. Vilket kan sammanfattas i att det måste råda en
balans mellan de till viss del motstridiga kraven. En sådan balans saknas enligt
föreningens uppfattning.
10
Förslag till lösningar
Sammantaget föreslår föreningen 3 olika alternativ till lösningar.
– I första hand att vägen i grunden behåller sin nuvarande sträckning.
Fastighetsbildningen och planen i vägavslutet närmast macken omfördelas så
att detta möjliggörs. Vägavsnittet mellan den nya stadsdelen och själva Dunö
upprustas till lämplig bredd med 2 körbanor och separerad gång-cykelväg.
Hastigheten på detta vägavsnitt borde därmed kunna höjas till 60 km/h vilket
bättre motsvara de verkliga förhållandena och leda till en större respekt för
gränserna.
Vägavsnittet genom själva stadsdelen får denna standard alternativ av den typ
som på kartorna markeras med gult.
Hastigheten på detta vägavsnitt borde kunna vara minst 40 km/h. För att
säkerställa detta placeras fartgupp.
På detta sätt tillgodoses samtliga behov och krav. Det ger minst miljöpåverkan,
minst olägenhet för såväl Dunöborna som de nya invånarna i stadsdelen, bäst
trafiksäkerhet och hög effektivitet. Dessutom till en låg kostnad.
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– I andra hand leds genomfartstrafiken via den gamla Dunövägen. Denna väg
byggs med samma standard och hastighet som vägavsnittet ner till själva Dunö
enligt förstahandsalternativet ovan.
Detta skulle ge samma fördelar som ovan men torde innebära större kostnad
och olägenhet för kommunen
- I tredje hand leds trafiken via Ekövägen. På samma sätt som alternativ 2 ovan
Samma fördelar som ovan men sannolikt även detta kostsamt
11
Ekonomiska, miljömässiga och logistiska överväganden
Det är svårt att kvantifiera exempelvis trafiksäkerhets eller estetiska värden
men det finns i vart fall vissa saker som kan räknas på. Vi tar här upp några av
de mest uppenbara.
Dunöborna står nu inför ett val. Antingen behålla vägen som den är och ev.
själva vidta de åtgärder man finner lämpliga för att uppfylla sina behov.
Det andra alternativet är att avyttra vägen under villkor som och planer som
överenskomms. Nedanstående beräkningar utgör en jämförelse mellan dessa 2
alternativ utgående från det nu framlagda planförslaget.
Alternativ 1. Nuvarande utdebitering (kostnad) för GA 400 kr/år. Även om
denna siffra innefattar en del avsättningar för framtida större investeringar är
den sannolikt något låg. Den verkliga kostnaden har beräknats vara något
högre. Det finns en viss osäkerhet beroende bland annat på hur
bidragssituationen kommer att se ut efter det att E22 får ny sträckning.
Samtidigt innehåller beloppet en andel av den gemensamma kostnaden med
GA2 såsom styrelse/administration/bokföring. Dessa kommer till stor del
bestå även vid en avyttring. En rimlig sammantagen bedömning är att framtida
kostnad är ca 600 kr/år.
För detta har vi en god trafiksäkerhet, effektiva transporter, fin miljö och ett
mycket väl fungerande underhåll exempelvis i form av snöröjning samtidigt
som vi behåller full rådighet över vägen innebärande minimala risker.
Alternativ 2 innebär följande med nuvarande planförslag:
Följande antaganden görs.
Kilometerkostnad
3kr/km
Tidskostnad 100kr/tim
Trafik relaterad till Dunöborna 800 (av 1000) fordon/dygn
Kapitalränta för väganläggning 6%
Den ökade körsträckan som planförslaget innebär uppskattas till ca 200m.
Samtidigt införs 3 nya ”korsningar” vilka sammantaget motsvarar
körsträckemässigt minst 200 m.
Den ekvivalenta körsträckeändringen blir då 400m.
Den kostnaden blir då 0,4x3x800x365 = 350 000/år eller per medlem 1840
kr/år.
En merkostnad på 240 000 eller 1240kr/medlem
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Den ökade miljöbelastningen från enbart genomfartstrafiken i form av
koldioxid CO2 blir med ett antagande om 150g/km ca
0,4 x 0,15 x 1000 x 365 = ca 22 ton/år
Tidskostnaden som består dels i hastighetssänkningen till 30 km/h, dels i ökad
körsträcka och dels i ökat antal korsningar kan uppskattningsvis beräknas enligt
följande:
Nuvarande situation.
Vägsträcka 1200m 50 km/h -> ca 85 sek.
Ny situation
1000m 30km/h _> ca 120 sek. 400m 20 km/h -> 72 sek
Totalt 192 sek.
Den nya situationen skulle då ge en ökad körtid på 107 sek =
Med 800 fordon/dygn blir den totala tidsförlusten 107 x 800 x 365/3 600 = ca
8 700 tim/år (46 tim/medlem och år) innebärande en årlig timkostnad om
870 000 kr eller 4 570 kr/medlem och år
Sammanfattningsvis skulle varje fastighetsägare vid alternativ 2 få total
kostnadsökning om 5 810 kr per år.
Vid en kapitalränta på 6 %, kan, för motsvarande milkostnaden, föreningens
medlemmar göra investeringar i den befintliga vägen med ca 4 milj kronor.
Tidskostnaden skulle motivera investeringar på ytterligare 14.5 milj
Redan en investering motsvarande den ökade körsträckekostnaden skulle
innebära att föreningen skulle kunna genomföra långtgående förbättringar i
trafiksäkerhet och tillgänglighet och exempelvis anlägga cykel/gångbana hela
vägen ner till Dunö . Inget av detta finns med i planförslaget. Trots att det
rimligen skulle funnits med. Vad är skälet till att säkerheten för skolbarnen på
Dunö skulle vara mindre prioriterat och bekostas med allmänna medel så som
det görs på övriga platser i kommunen?
12
Uppföljning
Vi välkomnar att kommunen initierat samtal angående ett ev. övertagande av
vägen.
Dessa måste syfta till att komma fram till en lösning som på ett balanserat sätt
tillfredsställer både det allmännas och enskildas behov.
Föreningen har i dessa överväganden följande synpunkter. Vissa av dessa berör
inte direkt planförslaget, men för föreningen är det den sammantagna
lösningen som medlemmarna har att ta ställning till. Förslagsvis löses ickeplanfrågorna med ett avtal i samband med ett ev. överlåtande.
• Genomfartstrafiken till Dunö ska inte belastas av väsentlig olägenhet i
form av tidsspillan, körsträcka, trafiksäkerhetsförsämringar eller
miljöbelastning. Dessa frågor berör planförslaget
• Säkerheten för de oskyddade trafikanterna, inte minst i form av de
många barn som kommer att få sin skolväg här, ska säkerställas. Detta
innebär sannolikt i praktiken att en gång och cykelväg måste anläggas
utmed huvuddelen av sträckan GA1. Det är högst rimligt att samma
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säkerhetsmässiga hänsyn tas till barnen på Dunö som för de övriga i
stadsdelen/staden. Löses lämpligen genom avtal.
Säkerheten ska säkerställas även under byggtiden. Vi föreslår att
skolbussar fortsätter att gå minst till dess att etapp 1 med ovanstående
punkt är färdig.
Det ska säkerställas att föreningen och dess medlemmar inte efter
avtalets tecknande inte drabbas av oförutsedda kostnader som är
relaterade till en avyttring. Ett avtal måste innehålla en klausul om att
Samfälligheten eller dess medlemmar inte belastas av kommunala
gatuavgifter eller motsvarande under en period om minst 30 år efter
avtalets tecknande.
Ersättningsfrågor. Föreningens medlemmar har under många år
investerat stora belopp för att anlägga väg och burit kostnader som inte
huvuddelen av kommunens medborgare inte haft.

Det nuvarande planförslaget innehåller så vitt vi kan bedöma endast
försämringar, risker och olägenheter för Samfällighetens medlemmar.
Med den ambitiösa tidsplan kommunen presenterat finner vi det angeläget att
sådana samtal kommer igång omedelbart för att en lösning ska kunna nås.
Som tidigare nämnts och påpekats finns en viktig milsten.
Föreningen ska enligt stadgar hålla stämma under april månad. Underlag ska
skickas ut i god tid innan. Det finns i nödfall möjlighet att kalla till extra
stämma.
13

Kommentar:
1. Kommunen och styrelsen i Dunö samfällighetsförening har träffats inför
granskningsskedet då det blev tillfälle att ställa frågor och få dem besvarade av båda
parter. Av Dunö samfällighetsförening framfördes framförallt ett tydligt önskemål
om en förbättrad och säkrare gång och cykelväg från Dunö till den tillkommande
centrumbildningen med bland annat skolan. Trafiklösningen i planförslaget har
omarbetats och utvecklats inför granskningsskedet.Det har bland annat gjorts
utrymme för en cykelväg längs Dunövägen.
2. De dokument som ligger till grund för den aktuella detaljplanen är kommunens
översiktplan antagen 2013, den fördjupade översiktsplanen för Södra staden
antagen år 2015 och förstudien inför detaljplanarbetet som sammanställdes i maj i
år, 2016.Det planprogram som togs fram för området år 2001 är inte ett aktuellt
underlag utan har ersatts av övriga dokument. Kommunen vill inte utveckla
området på det sätt som föreslås i programmet som togs fram för 15 år sedan utan
har bedömt det som inaktuellt. I samtliga 4 kommunala planeringsprocesser som
har följt för området sedan dess har kommunen arrangerat medborgardialoger för att
förankra arbetet.
3. Inför samfällighetens årsmöte i april i år fanns inget planförslag att ta del av, vilket
den dåvarande projektledaren Eva-Lena Larsdotter meddelade föreningen. Under
hösten 2015 hölls ett antal dialogmöten i ett mycket tidigt skede. Även detta skede,
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samrådsskedet, är ett tidigt skede att lämna synpunkter inom den lagstyrda
detaljplanprocessen. Se s. 7 i planbeskrivningen för en förklaring av
detaljplanarbetets olika skeden.
Synpunkten att det enligt många Dunubor råder obalans mellan allmäna och
enskilda intressen i planförslaget noteras.
Det program som togs fram av kommunen år 2001 för området är inte längre ett
aktuellt underlag. Se kommentar 2.
Se planbeskrivningen del om översiktliga plandokument och kommentar nr 2.
Se kommentar nr 3. Detta planarbete bedrivs enligt plan- och bygglagens utökade
förfarande och besluten i planarbetet fattas på samma sätt som kommunen arbetar i
alla planförfaranden med utökat förfarande.
Se kommentar nr 2.
Kommunen har avsiktligt valt att bryta Dunövägens raka sträckning för att hålla
nere hastigheterna längs vägen.
Trafiklösningen i planförslaget har delvis arbetats om inför granskningsskedet.
Plankartan har justerats så att det finns utrymme för en gång- och cykelväg längs
med Dunövägens sträckning fram till den tillkommande stadsdelen. Även inom den
föreslagna byggnadsstrukturen har ett bättre övergripande gc-stråk tillkommit.
Vägen förbi skolan har det lagts till ytterligare en rad med längsgående
parkeringsfickor med utrymme för plantering däremellan. Korsningspunkterna
genom området har studerats och utvecklats med en större detaljeringsgrad och
likaså har korsningspunkten vid den befintliga macken studerats.
Planhandlingarna och trafikutredningen har arbetats om och kompletterats med det
underlag som har tillkommit.
Se kommentar nr 10.
Se kommentar nr 10.
Ersättningsfrågan för vägkroppen som samfällighetsföreningen äger är inte en fråga
som hanteras inom detaljplanarbetet.

16. Ekö stugförening
I och med att mötet var om Etapp 1 av Södra staden, berörs inte Ekö stugbyn
direkt men det finns endel funderingar och frågor vi på ett tidigt skede vill
framföra och få svar på.
1. De tomter med villor som är ytritade på Ekö tvärväg är på privat mark.
Kan byggnadslov utfärdas innan VA-situationen är löst? Är det en
fråga som markägaren för med Kalmar Vatten nu eller ingår det i etapp
4? Kommer de nya tomterna att organiseras av nuvarande markägaren
eller tillsammans med Kalmar kommun? Är dessa tomter med i den
totala detaljplanen eller kan de drivas separat? Var kommer VAdragningen i så fall från?
2. Vilka är gator är tänkta som matargator i den nya stadsdelen?
3. Är det bestämt vem som ska vara produktionssamordnare för
gator/infrastruktur? (privat som ex Peab eller kommunen själva)
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4. Kommer gator/vägar, el, tele, fiber dras i hela södra staden samtidigt
eller kommer det också att ske i 4 etapper med start endast i etapp 1.
5. Kommer fastighetsägare att bli tvångsanslutna till VA? Vilka kostnader
kan det handla om?
6. Den inritade vägen som mynnar ut i 90-graders svängen mot badet
kommer att bli en cykel- och gångväg. Vilket kanske borde föreslå en
hastighetssänkning till 30 km/h på Ekövägen, vilket det varit tidigare.
7. Enligt ritade kartor är Ekö tvärväg definierad som villagata av
kommunen med en maxbredd av 6,5 m (ingen minimibredd kunde
uppges under mötet). Skulle detta bli verklighet kommer troligen
nästan alla stugor beröras genom att man behöver använda marken
eller hur gör man? Idag är vägen privatägd och ca 3 meter bred.
8. Där Ekö stugområde slutar söderöver, och där det är uppritat
flerfamiljhus med lägenheter, där önskar vi att ni tänker om och gör till
villatomter istället. Det skulle förstöra stugområdet med denna typen
av bebyggelse. Vi önskar att det blir enplanshus där.
Kommentar:
1. För att kunna bygga på planerade villatomter måste en lagakraftvunnen
detaljplan finnas. I det aktuella detaljplanarbetet arbetar vi inte med
tomterna kring Ekö.Anslutning till kommunalt VA sker i samband
med genomförandet av aktuella detaljplaner.
2. I planhandlingarnas del om gator och trafik står det beskrivet hur de
olika gaturummen är tänka att utformas. Främst hanteras de gator som
finns inom det aktuella detaljplanområdet. Principiella skisser finns för
förstudieområdet.
3. Vi är ännu i ett tidigt skede av planeringsprocessen. Frågan löses i
samband med genomförandet.
4. Se kommentar 3.Sannolikt sker dragningen i etapper.
5. Frågor kring anslutning och kostnader på vatten och avlopp hänvisas till
Kalmar vatten.
6. Synpunkten noteras.
7. Se kommentar 2. Frågan löses när detaljplanarbete för området är
aktuellt.
8. Synpunkten noteras.

17. Kalmar läns museum
Kalmar läns museum (KLM) har tagit del av Kalmar kommuns samrådsförslag
(2016-06-15) till detaljplan för del av Rinkaby 6:46 m fl. Syftet med planen är
att pröva ett nytt läge för en ny centrumbildning och bostäder i Rinkabyholm.
Området som berörs är idag obebyggt och används främst för åker- och
skogsbruk. I den kulturhistoriska utredningen som utfördes av länsmuseet
konstaterades inga förhistoriska lämningar. Dock kunde ett flertal stenmurar
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dokumenteras som markerar ägogränser äldre än år 1850. Det finns många
stenmurar i berört område och även äldre vägsträckningar. Utifrån det som
beskrivs i planhandlingarna tar man hänsyn till såväl äldre vägsträckningar som
befintliga stenmurar i förslaget till detaljplan, vilket är positivt.
KLM noterar och stödjer det resonemang som förs i detaljplaneförslaget
avseende betydelsen av historisk förankring, inte minst i ett område som tas i
bruk för nya funktioner eller står inför större förändringar.
Kommentar:
1. Synpunkterna noteras.

18. LRF Kalmar kommungrupp
Avsändare är LRF Kalmar Kommungrupp som representerar ca 1000 LRF medlemmar i Kalmar Kommun fördelat på fem lokalavdelningar.
Kommungruppens huvudsakliga arbetsuppgifter är att företräda
medlemmarnas intressen i Kalmar kommun samt aktivt delta i framtida
översiktsplaner och infrastrukturfrågor i närområdet.
Kalmar Kommun har i samrådshandlingarna beskrivit planerna för en
centrumbildning och bostäder i Rinkabyholm.
Kalmar Kommungrupp anser att ur jordbrukssynpunkt är det begränsade
områden som är aktuella för byggnation. I kommunens översiktsplan framhålls
vikten att skona åkermarken där det finns alternativ mark att bebygga. Den
intensiva och expansiva jordbruksnäringen och de många livsmedelföretagen är
beroende av det finns odlingsmark. Viktigt att beakta i planering av ytterligare
byggnation.
Kalmar kommungrupp tycker att det är bra att behålla gamla stenmurar och
markvägar samt låta naturen finnas kvar i området.
I planbeskrivningen föreslås det att göra om nuvarande gamla E22 till en grön
stadsgata med en del för biltrafik och en avdelad gång och cykelväg. Vi befarar
att det kommer att bli svårigheter för långsamtgående fordon att passera
Rinkabyholm enligt de skisser som finns i planbeskrivningen. Traktorer med
spannmålsvagnar och breda maskiner kan få problem att ta sig fram om man
inte tar hänsyn till detta i planeringsstadiet för Södra staden. Dagens lantbruk
blir större och därmed maskinerna som ibland flyttas mellan gårdarna,
transportbredder ligger ofta på ca 4 meter och det kan vara svårigheter med
möten om vägar är smala eller om det finns andra begränsningar i vägbana.
Vi från LRF Kalmar kommungrupp vill att långsamgående trafik obehindrat
ska kunna passera Rinkabyholm med expansionen av Södra staden och önskar
att lantbrukets transporter finns med i detaljplaneprocessen som en egen punkt
i planbeskrivningen. Vi finns givetvis till hands om praktiska frågor uppstår.
Kommentar:
1. Kommunen tycker att det är viktigt att lantbruksmaskiner fortsatt kan
ta sig fram i området. Frågan bevakas i planarbetet vid dimansionering
av gaturum, utformning av korsningspunkter osv. Frågan är viktig att
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följa upp i genomförandet så att vägskyltar, belysning osv placeras på ett
sätt så att jordbruksmaskiner ryms.

Boende i närområdet
19. Christina Andersson
I och med omläggningen av E22 kommer det bli en förändring med ny
bebyggelse. Men hur den ska gå till och hur det kommer att se ut är en annan
sak. Vi vet också att fler och fler flyttar längre från stan för att slippa stressen
som city kan innebär och många vill bo i just Rinkabyholm med omnejd.
Vi som bor på Dunö har valt att bo där av en eller flera anledningar. Vi har valt
att bo i ett område där vi är nära naturen och havet. När vi svänger av från E22
ner på Dunövägen så möter vi tystnaden och snart möter korna oss längs med
vägen. Det är livskvalitet. Det är en idyll. Vi bor på landet men ändå nära stan
och det har vi valt för att vi inte vill bo bland sten och betong och avsaknad av
natur. Den information vi fick när vi flyttade till Dunö var, att vi ska vara rädda
om naturen. Vi ska värna om det rika fågel- och djurlivet. Vi får inte ta ner
Ekar, Lindar eller Hasselträd hur som helst utan dessa ska bevaras. Vi får heller
inte röja sly eller annat utan att Länsstyrelsen gett sitt godkännande. Husen ska
dessutom smälta in i befintlig miljö vad gäller stil på hus och färg.
1
I planen för södra staden ser jag storstadskomplex med sten och betong.
Sexvåningshus? Hur tänker ni? Det stämmer överhuvudtaget inte in i miljön.
Att det bebyggs är en sak, men man måste väl ändå ta hänsyn till naturen och
omgivningen. Vad vill man säga med bilden från Malmö centrumgata? Det är
ingen storstad vi befinner oss i, vi befinner oss på landet. Snälla, låt oss som
bor i området vara med att påverka. Hur ser behovet av bostäder ut? De äldre
människor som bor i Rinkabyholm mm och väljer att sälja sin villa, vill de flytta
till en hyreslägenhet i ett höghus bland sten och betong? Har ni
överhuvudtaget undersökt detta?
2
I planen verkar man heller inte ta hänsyn till att det bor några hundra
människor på Dunö som varje dag passerar den tänkta bebyggelsen. Ska vi inte
längre kunna köra på vår egen väg utan vi ska tråckla oss igenom ett
bostadsområde. Stackars de som ska bo i det nya området. Det känns verkligen
inte som att detta är riktigt genomtänkt. Finns det en medvetenhet om hur
mycket trafik som passerar på Dunövägen dagligen?
3
Min önskan är att ni tar tillvara på de boendes synpunkter, behov och önskan.
I så fall kanske detta kan bli bra och fortsätta vara ett attraktivt område med
den lantliga och lugna idyll som det faktiskt är.
4
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Kommentar:
1. I det aktuella planarbetet planeras det inte för några förändringar på
Dunö.
2. Kommunen har tillgång till statistiskt underlag som visar på aktuella
flyttmönster och behov av att bygga nya bostäder. Kalmar kommun växer
med 1000 invånare om året. Samhällsbyggnadskontoret har ett politiskt
uppdrag om att planera för 2500 bostäder på 3 år eftersom det finns en
stor bostadsbrist i kommunen. Det finns en stor efterfrågan på lägenheter
i Rinkabyholm med omnejd och många hör av sig till oss på kommunen
om detI kommunens översiktsplan som antogs år 2014 gjordes en rad
ställningstaganden. Bland annat att Södra staden ska utvekclas till att
bli en stadsdel med ett mer varierat bostadsbestånd än idag och att ta
fram en fördjupad översiksplan vilket kommunen har gjort. Den antogs
år 2015. Sedan dess har en förstudie tagits fram av kommunen följt av
den detaljplan som det nu arbetas med. I samtliga (4) kommunala
planeringsprocesser har medborgarna varit delaktiga i och inbjudan till en
rad möten. En mängd kloka synpunkter har framkommit som
kommunen har vägt in i planerna.
3. Kommunen har kännedom om det antal människor som bor på Dunö
och vilka trafikrörelser det genererar. Den trafiklösning som visas i
förslaget tar hänsyn till denna trafik. Inför granskningsskedet har
trafiklösningen dock utvecklats och planhandlingarna har uppdaterats.
4. Se kommentar nr 2.
20. Mats Bergfors
Samrådstiden är felplacerad (1 juli-22 augusti) och även för kort för ett ärende
som är en del av ett för Kalmar kommun så pass stort och genom gripande
planärende. I synnerhet sluttiden den 22 augusti borde utsträckts till minst 15
september. Även samrådsmötet 17 augusti var felplacerat och ett ytterligare
samrådsmöte borde anordnats någon vecka före den av mig föreslagna
samrådstidens slut. Sommarsemestrar, uppstarter på arbetsplatser och
skolstarter tar bort mycket av tid och uppmärksamhet från ett samrådsmöte
och en samrådstid som placerats så av kommunledningen. Vill
kommunledningen verkligen ha en dialog med berörda kommunmedborgare
och undvika överklaganden tillhör det god sed och ton samt medborgarrespekt
att undvika s k ”sommarremisser”. ”Sommarremisser” retar alltid upp folk i
onödan som därmed renderar i misstänkliggöranden och till och med
konspirationsteorier.
1
Byggnadsnämndens ordförande bor som allmänt bekant på Boholmarna som i
mycket liknar Dunö och borde vara väl förtrogen med hur nutidsmänniskorna
ofta med småbarn lever sina liv. Därför begär jag redan nu att fallet enligt ovan
måste prövas enligt kommunallagen och Plan- och bygglagen (PBL) men även
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enligt det förtroende och politisk hederlighet vi ger våra politiker i allmänna
val.
2
”Syftet” sidan 4 i planförslaget planbeskrivning och vid sidhänvisning
nedan.
På flera ställen i planförslagets ”brödtext” bland andra sid 9-10 lyfts
planförfattarnas vilja fram att skapa en ”socialt hållbar stadsdel” där det
hänvisas till olika kommunala policyhandlingar med i detta sammanhang oklar
status. Under rubriken ”Syfte” (sid 4) i planförslagets planbeskrivning nämns
inte ambitionen att skapa en ”socialt hållbar stadsdel” därför är det grovt
missvisande att senare i planförslaget lyfta fram detta. Definitionen av en
”socialt hållbar stadsdel” är dessutom oklart beskriven i planförslagets och
därigenom är planbeskrivningen vilseledande genom att viljan att skapa en
”socialt hållbar” stadsdel inte är inskrivet i ”syftet”. Texten i en
planbeskrivning ska vara klargörande och inte vilseledande.
Vidare skrivs det mycket i ”brödtexten” om de förbättringar i trafikföring och
trafiksäkerhet som planförslaget påstås medföra. Detta ska givetvis även
omnämnas i ”Syftet” om planförslagets intentioner är att förbättra dessa
områden. Återigen är planbeskrivningens text missvisande.
Både avsaknaden av ”socialt hållbar stadsdel” och trafikförändringarna i
”Syftet” är vilseledande och jag begär redan nu att detta ska prövas enligt
kommunallagen och PBL.
3
”Plandata” sidan 4
Under denna rubrik är planförslagets terminologi om Dunövägen vilseledande.
Förväxlingsrisken mellan gamla Dunövägen, nuvarande Dunövägen och den
föreslagna nya delvis omdragna Dunövägen är påtaglig. Många yngre eller
nyinflyttade berörda Dunöbor vet inte att gamla Dunövägen som avgränsar
planförslaget, i dag är en körväg i den sydöstra delens anslutning mot
nuvarande Dunövägen dvs två hjulspår endast framkomlig med cykel, traktor
eller möjligen med en SUV. Den gamla Dunövägen är inte angiven i läsbar i
klartext (på datorbild) på plankartan. Det är ett krav från mig att det klart
framgår att nuvarande biltrafikerade Dunövägen enligt planförslaget skärs av
och får en till betydande del ny sträckning med hastigheten 40 km/h och att
anslutningspunkten för nya Dunövägen till en väg med högre hastighet är
oklar. Det ärr krav att anslutningspunkten av nya Dunövägen till en väg med
högre hastighet än 50 km/h i riktning mot Kalmar och Karlskrona anges här.
Om så inte sker ska planförslaget även på denna punkt redan nu prövas enligt
PBL och Väglagstiftningen.
4
”Översiktsplanen för staden” sid 8-9
Planbeskrivningens referat av arkitekttävlingen Europan är ensidigt
missvisande och propagandistisk för att vi inte skulle kunna lösa våra egna
planärenden i en svensk plantradition. När vissa planprojekt möter tillräckligt
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hårt folkligt motstånd använder kommunledningen som vill driva igenom
planförslaget argumentet att det internationella intresset är stort och att
arkitekterna sannolikt har bättre idéer där, jämför planarbetet för nya
konstmuséet. Europantävlingen kan inte användas som ett argument för
projektet och flertalet förslag strider mot såväl PBL som mot svensk
naturvårdslagstiftning. Se t ex bild på sidan 20 med ”hus” i våtmark liknande
rysk förfallna och i misär bebodda skogshuggarläger (se filmer om
smalspårsjärnvägar på Youtube). Därför kräver jag att detta avsnitt utgår ur
planbeskrivningen.
”Förstudie” sidan 9-10
Jag hänvisar till min inledande kritik av planförslagets planbeskrivning under
rubriken ”Syfte”. Argumentationen från kommunledningen i
planbeskrivningen angående en ”social hållbar stadsdel” understöds av
åberopande av Bruntlandkommissionen 2002 (14 år sedan) och
Riodeklarationen 1992 (24 år sedan). Dessa dokument är kompromisser som
tyvärr inte har någon enhetlig definition om ”socialt hållbara stadsdelar” och är
i vissa stycken föråldrade i förhållande till världsutvecklingen (t ex medförde
befrielsen av länder i Östeuropa från sovjetrysk och rysk ockupation mindre
påverkan av Riodeklarationen om än Riodeklarationen skrivits några år senare).
Vidare har inte skrivandet av Bruntlandkommissionen från 2002 påverkats av
den islamistiska terrorismens framväxt. Riodeklarationen eller
Bruntlandkommissionen har möjligen generellt påverkat skrivningarna i
kommunallagen och PBL men de har inte inarbetats i dessa. Jag kräver att
diskussionen om ”socialt hållbara stadsdelar” inte ska påverka
detaljplaneförslaget så länge det inte är klart definierat vad en ”socialt hållbar
stadsdel” är och vilka befintliga stadsdelar i Sverige som är ”icke-socialt
hållbara stadsdelar”. Här måste individens ansvar för lag och rätt även ingå.
”Förutsättning och förändringar” sidan 18-19
När det gäller befintliga stenmurarnas strukturbildande egenskaper för planen
omnämns det redan under ”Förstudien” på sidan 12. På sidan 18 beskrivs hur
viktiga de är för planförslaget och att de får vara kvar. Däremot anges att ”de
gärna underhålls på ett bra sätt”. För mig som arbetat med restaurering och
underhåll av stenmurar i kulturlandskapet är det ett krav att de underhålls om
de ska bevaras. Om de inte underhålls på rätt sätt kan de på 10-20 år få svåra
skador och på sikt reduceras till stensträngar. Vibrationspåverkan från biltrafik
och stadsmiljöns dagvattenhantering ökar ofta underhållsbehovet.
Underhållsarbetet är ofta mycket fysiskt krävande med stora risker för
klämskador och svårt att mekanisera vilket sammantaget medför höga
underhållskostnader. 5
”Gator och trafik” sidan 22
Att låta gatunätet som utarbetades i förstudien styra arbetet med planförslaget
är ingen bra arbetslösning i nutida stadsplanering då det ofta ger sämre
möjligheter för planering av natur och parkmark samt bebyggelse. Om
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planförslagets intentioner är att åstadkomma ett levande gaturum med bra
luftkvalité, låga bullervärden och hög trafiksäkerhet måste biltrafikens krav
underordnas gång- och cykeltrafikens krav. Det är ett krav från mig att det
klart framgår att nuvarande biltrafikerade Dunövägen enligt planförslaget skärs
av och får en till betydande del ny sträckning med hastigheten 40 km/h och att
anslutningspunkten till en väg med högre hastighet är oklar. Det är även ett
krav att anslutningspunkten av nya Dunövägen till en väg med högre hastighet
än 50 km/h i riktning mot Kalmar och Karlskrona anges här. Om så inte sker
ska planförslaget även på denna punkt redan nu prövas enligt PBL och
Väglagstiftningen. Restiden med bild för Dunös ca 400 invånare till Kalmar
efter ett eventuellt planförslagets genomförande måste redovisas. Det gäller
även då längre restider medför högre bränsleförbrukning och därmed större
luftförorenande utsläpp. Det är även viktigt att detta redovisas då någon
kollektivtrafik till Dunö tyvärr inte föreslås.
6
”Dagvatten” sidan 27
Det är ett krav att det upprättas och utförs ett omfattande provprogram för
dagvattenkvalitén i området i dag innan planprocessen fortsätter.
7
”Buller” sidan 28
Det är mitt krav att flygbullret särredovisas och även sammanvägs med den
totala bullerstörning som planförslagets trafik medför.
8
”Övriga konsekvenser” sidan 35
Här anförs att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs enligt
kommunledningen men jag kräver att en MKB utförs då planförslaget är så
omfattande och följande etapper är helt eller delvis beroende av åtgärder i
nuvarande förslag.
9
”Ekonomiska konsekvenser” sidan 35
De ekonomiska konsekvenserna är så dåligt belysta och svårkontrollerade i
planförslaget att det i sig är ett starkt skäl till att ifrågasätta om planförslaget är
tillräckligt genom arbetat.
Med hänvisning till ovan ställda krav avstyreker jag förslaget. Jag kräver att mitt
samrådssvar ska hanteras som en avstyrkan med synpunkter.
10

Kommentar:
1. Samrådstiden för en detaljplan ska enligt Plan- och bygglagen vara i
minst 3 veckor (PBL 5 kap 11a§) . Kommunen är enligt Plan- och
bygglagen inte skyldig att ordna ett samrådsmöte. I detta fall har
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kommunen förlängt samrådstiden till 7 veckor. I samrådsskedet har
kommunen utöver det ordnat med ett samrådsmöte dit det kom ett
ovanligt stort antal deltagare. Kommunen fanns även på plats vid årets
stadsfest som pågick under samrådstiden. Ansvarig handläggare för
projektet fanns på plats under 3 dagar, torsdag-lördag 11-13 augusti.
Kommunen pratade under dessa dagar med sammanlagt ca 500
Kalmarbor. Under arbetets gång har det dessutom bjudits in till
ytterligare 2 samrådsmöten redan före samrådet hade börjat. Båda under
hösten 2015. Även vid dessa möten deltog ett stort antal medborgare.
Detaljplanprocessen är en prövoprocess som styrs av Plan- och bygglagen.
Texten om planens syfte har ändrats. Kommunen har övergripande mål
kring Social hållbarhet. Att arbeta med dessa mål är en naturlig del av
alla våra detaljplaner.
Planhandlingarnas delar om trafik har delvis omarbetats inför
granskningsskedet.
Synpunkterna noteras. Se samrådsredogörelsens del med Länsmuséets
svar angående stenmurar i planområdet. Länsmuséet tycker att det är
positivt att kommunen tar hänsyn till befintliga stenmurar .
Se kommentar 2 och 4.
Planhandlingarnas delar om dagvatten samt dagvattenutredningen har
omarbetats inför granskningsskedet.
Enligt kommunens handläggarkarta ligger det aktuella planområdet inte
inom det område som utsätts för buller från flygtrafiken vid Kalmar
Öland airport.
Se samrådsredogörelsens del med Länsstyrelsens samrådssvar.
Länsstyrelsen som är kommunens granskande instans är enig i
kommunens bedömning att en Miljökonsekvensbeskrivning inte är
nödvändig för det aktuella planarbetet.
Synpunkten noteras.

21. Kennerth Carlsson
Härmed protesterar jag mot placeringen av serviceanläggning, pumpstation –
transformatorstation eller dyligt intill min tomtgräns. Måste finnas möjlighet att
placera så att inte dessa serviceanläggningar placeras i närheten av befintlig
bebyggelse. Exempelvis pumpstation vid lågpunkt som måste vara vid
dagvattendamm. Tycker i övrigt att bebyggelse av höghus typ hyreshus inte bör
läggas gränsande till sommar och fritidshusområde som fortfarande bör
bebyggas med 1 planshus för att området skall behålla sin karaktär.
1
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Kommentar:
1. De e-områden som lagts till inom det aktuella planområdet är inte placerade nära
någon befintlig byggnad. Eventuella övriga placeringar av pumpstation el liknande
hanteras i kommande detaljplanprocesser för aktuella områden.

22. Joachim och Inez Dekker
Vi ber er att se till att vägen för oss Dunö bor blir tillpassat till fler hushåll.
Detta eftersom det blir en betydlig ökning av bostäder /människor som
kommer att ta samma väg. Också är det viktig att vägen är en rak väg direkt till
nuvarande E22 och inte genom bostadsområde/ skolområde.
Viktig att nu ni också ser till att belysning från Dunö blir realitet eftersom
södra staden ger Dunö barn ingen rättighet till buss längre och vägen inte är
barnsäker i dagsläget.
Eftersom att det är kommunen är ansvarig för utbyggnad av södra staden med
skola och nya bostäder, så bör kommunen också ta ansvar för att se till att
boende på Dunö kan färdas säkert till och från skolan och trafiken kan flyta på
som vanligt.
Tidigare så har inte kommunen visat intresse att göra vägen från E22 till Dunö
varken belyst eller breddad (eller cykelvänlig)- och eftersom ni nu bygger ut
staden vid Dunö så bör ni ta ert ansvar att se till att både nya och existerande
Dunöbor kan förflyttas säkert och effektivt.
I övrigt så välkomnar vi expansion och utveckling av södra staden.
1

Kommentar:
1. Planhandlingarnas del om trafik har arbetats om inför granskningsskedet. Bland
annat har utrymme för en gång- och cykelväg längs Dunövägen lagts till.
Gatusträckningen genom den tillkommande stadsdelen är dimensionerad för att
klara befintlig och tillkommande trafik i området. Sträckningen är sådan att den
exempelvis passerar skola och matbutik som flera människor har som målpunkt.
På så sätt kan antalet trafikrörelser minskas då flera ärenden kan samlas i ett. En
gen och rak sträckning på en väg ökar hastigheten vilket vi vet är ett problem längs
Dunövägen som den är utformad idag.

23. Jan Dzedins
Jag vill framhålla att ni behöver se över och förbättra cykelbanorna både i det
nya och gamla Rinkabyholm. De är för smala, dåligt planerade och underhållna
idag och jag kan inte utläsa hur ni planerat för detta i det nya som planeras.
Inte minst viktigt för framtiden är att banorna till Kalmar och deras
samplanering i hela Rinkabyholm blir bra.
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Kan du ta med detta till mötet/ansvariga?
Jag är positiv till planerna i övrigt. Det är bra att få ett blandat område med
olika typer av bostäder.
1

Kommentar:
1. Synpunkten noteras. Detaljplanens trsfikutredning innehåller även förslag kring det
befintliga samhället Rinkabyholm. Utredningen har omarbetats inför
granskningsskedet.
24. Pierre Eklund
Här kommer synpunkter på detaljplanen. Bifogar även det program för
Rinkabyholm som jag använt i mina kommentarer. Det finns ett missnöje på
Dunö vad gäller era planer för vägen, som Samfällighetsföreningen dessutom
äger. När ni tog fram programmet för Rinkabyholm hade ni en dialog med
föreningen, vilket ni inte tycks ha haft nu när planerna är helt annorlunda.
I Kalmar kommuns detaljplan för Södra staden ska delar av Dunövägen
bebyggas. Trafiken ska istället gå i ett område med flerbostadshus.
Kommunens plan för vägen, som de inte ens äger i dagsläget, skiljer sig
markant mot det program som Mark- och planeringsenheten tog fram 2001 i
samråd med boende i området - och som sedan godkändes i fullmäktige året
därpå.
Under programarbetet som går under namnet ”Program för Rinkabyholm”
deltog organisationer och kända intresseföreningar, bland annat Dunö
Samfällighetsförening. I detta programarbete, som alltså gjordes i samråd med
föreningen, togs det fram ett förslag hur området kring Dunövägen skulle
utvecklas:
…”Efter förbifarten ska tillfart i huvudsak ske från "gamla E22". Ev kan några tomter
trafikförsörjas från Dunövägen. Området bör planeras efter och utnyttja terrängens form.
Området bör dras in något från Dunövägen och zon mot vägen kan sparas för vegetation.
Hänsyn till stenmurar och Knarrövägen ska tas. Knarrövägen bör nyttjas endast som gångoch cykelväg. Flera grönytor med karaktären ”natur” ska läggas in. De får gärna ha
kontakt med de större naturområdena i öster mot Ekö. Alternativt läge för motionsspår i
södra delen passas in därefter. Vissa skogs- och åkerytor nära befintlig bebyggelse och
Ekövägen har lämnats utanför bebyggelseområdena för att sparas och nyttjas som
grönområden. Detta görs dels till följd av deras naturvärden, dels av hänsyn till befintlig
bebyggelse.”… (sid 9)
I programmet går också att läsa: Rinkabyholm har karaktären av villasamhälle och
därför bör nya bostäder inte ha fler än 2 våningar. Exploateringen bör inte vara alltför tät.
Det nya förslaget över Södra staden där Dunövägen bebyggs skiljer sig alltså
markant mot det förslag som en gång togs fram tillsammans med Dunö
Samfällighetsförening - samma förening som fortfarande äger och förvaltar
berörd sträcka på Dunövägen. Den hänsyn som 2001 togs till naturvärden,
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områdets karaktär och för tät exploatering tycks ha gått förlorade i den nya
detaljplanen.
1
I programmet från 2001 uppmättes medeldygnstrafiken till 716 fordon på
Dunövägen som då var en av de mest trafikerade vägarna kring E22:an vid
Rinkabyholm, Dunö och Boholmarna. Sedan dess har förmodligen
medeldygnstrafiken ökat med nybyggnationer. Det går att ifrågasätta hur
lämpligt det är att nu förlägga denna trafik i anslutning till förskola, skola och i
ett stadsmässigt bostadsområde som beskrivs som ”mjuktrafikrum”.
Jag anser att planen för Dunövägen i den nya detaljplanen inte ska godkännas
då den skiljer för mycket mot den plan som togs fram tillsammans med Dunö
Samfällighetsförening 2001, och som tog hänsyn till områdets karaktär.
2
Kommentar:
1. Det planprogram som togs fram för området år 2001 är inte längre
aktuellt. Kommunen vill inte utveckla området på det sätt som föreslås i
programmet. De dokument som ligger till grund för den aktuella
detaljplanen är kommunens översiktplan antagen 2013, den fördjupade
översiktsplanen för Södra staden antagen år 2015 och förstudien inför
detaljplanarbetet som sammanställdes i maj i år, 2016. I samtliga 4
kommunala planeringsprocesser som har följt för området sedan
planprogrammet togs fram år 2001 har kommunen annordnat
medborgardialoger för att förankra förslagen och informera om arbetet.
2. Kommunen känner till antalet trafikrörelser i området och har tagit hänsyn till det
i utformningen av förslaget.
25. Helena Eriksson
Hej, vill gärna lägga fram min åsikt angående byggnation av bostäder planerade
för Södra staden( Dunö/Rinkabyholm) .
Att bygga "höghus" mellan 3-6 våningar med placering utmed nuvarande
Riksvägen, med närhet till södra stadens nya centrum ser jag kan få följden att
södra staden kommer bli uppdelad i nya och gamla , där "höghusen" kommer
vara muren mellan blocken. Hade det inte varit trevligare att ha likvärdiga
höjder på fastigheterna så alla får samma chans att se allt fint som sträcker sig
över hela Södra staden. Det blir en mer enhetlig stadsplan/ arkitektur.
Kommentar:
1. Inför granskningsskedet har detaljplanen delvis omarbetats. De högsta husen har
getts en indragen våning vilket betyder att de inte kommer att upplevas lika höga
från gatan. Variationen på byggnadernas hushöjder har också lagts fast längs den
stadsmässiga gatan. Kommunen vill nyttja marken effektivt i den tillkommande
stadsdelen både med hänsyn till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Genom
att bygga högre får fler människor chans att bo nära social service och fler
människor kan nyttja gator, skola och annan intrafstruktur som byggs.
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26. Oscar Johansson
Efter senaste mötet vi hade i förra veckan, skulle jag vilja framföra synpunkter
på höghusen som är planerade.
Jag tycker det är dumt att planera nybyggnation av höghus bland befintliga
villakvarter som var inritat.
Om Kalmar kommun måste ha höghus i Rinkabyholm så vore det bäst att
bygga de på den nya delen.
Vi bor själva på mjölkörtsvägen och har äldreboendet mjölkörten som granne.
På kartan var det 2 höghus planerade bredvid deras parkering, och att ha 2
höghus som tittar in på vår tomt är det sista vi vill.
Ska det byggas där borde det vara bättre att fortsätta i samma stil med
enplanslängor för pensionärerna som passar in i den gamla delen av
Rinkabyholm.
Kommentar:
1. De högre byggnaderna i förslaget är placerade relativt långt från befintlig
bebyggelse.

27. Henrik Larsson
Vill bara motsätta oss hög bebyggelse 3 till 6 våningar byggnader i
anslutning till Dunövägen och Ekö.
Kommentar:
1. Synpunkten noteras.

28. Therese Lundberg
Hej Hanna! Tyvärr kunde jag inte medverka denna gång på mötet som var ang
"Södra Staden". Därav mitt mejl. Skola har jag full förståelse att det måste bli
en ytterligare. Har själv barn. Därav hoppas jag att grupperna o klasserna kan
minskas. Min dotter har fått gå i ett konferensrum för att det inte funnits plats
o nu from tisdag blir det en grupp på 39 barn. 3-4 åringar. Annars ser jag ingen
anledning till att det byggs mer. Jag har full förståelse att det måste tillkomma
ytterligare några tomter med villor/radhus/lägenheter. MEN SNÄLLA!
FÖRSTÖR INTE VÅRAT SAMHÄLLE! Vi vill behålla vår charm o vår by
här ute. Jag arbetar i Rinkabyholm där jag mestadels har hand om
äldreomsorgen. Flera vill sälja sina villor med stora trädgårdar, men det finns
INGEN som vill flytta in i ett högt lägenhetshus, som inte ens hör hemma i en
by. Alltså ni måste väl se själva hur dåligt det rimmar??!! Vi bor på "landet". Vi
har valt att bo på landet! I en charmig, mysig by o ett lugnt o fridfullt område.
Vi bor mitt inne i Rinkabyholm. Åt ena hållet kommer vi ut på landet på några
minuter. Ett "land" med åkrar, djur o natur o alldeles strax en stor E22. Åt
andra hållet kommer vi till en härlig natur där vi promenerar i stort sett varje
dag o lite längre ner, till havet o den fridfullhet som det innebär. Vi vill behålla
detta. Jag pratar för MIG o MÅNGA därtill. Gör inte samma misstag att bygga
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en Erik Dahlbergs vägg! El ett nytt Vimpeltorpet med hus som ligger i stort
sett på varandra. Här ute i vår natur. Det är skrattretande. Inte passar det in
här. Vi tycker att ni får tänka om. O att man lärt sig av misstagen. Vi vill ha
små mysiga områden( om det nu MÅSTE byggas) så som Lilla Rinkaby o
Mjölkörten. Titta på de områdena! Alla de jag känner här ute har valt att bo i
villa med trädgård sen många årtionden tillbaka. Det är därför vi bor här o inte
inne i stan. Vi är inga stadsmänniskor! När man blir äldre o sämre så ändras
faktiskt inte det tankesättet. De vill fortfarande bo i villa med trädgård. Men
man orkar inte med vad det innebär. De vill sälja sina hus o flytta till små
charmiga områden. Småhus de hyr(lägenheter) där någon annan som en
fastighetsägare har grundansvaret för. Endel vill sköta sin egen lilla täppa med
trädgård, endel vill ha täppan men inte kanske sköta den själv för att de inte
kan. Snälla bevara charmen här ute o tänk om! Vi fick sälja vårt hus i Smedby
för att det inte gick att bo kvar. Det byggdes för mkt o folk som inte sköter sig
placerades ut där o all charm försvann. Det tog lång tid för oss att bestämma
oss för Rinkabyholm. Nu ska det byggas massa här också. Dessutom byggas på
ett sätt som inte passar in i vår natur här ute. Våran by ska förvandlas till en
stad! Det är ju inte klokt. Vi ber er att tänka om o göra det på ett mysigt sätt så
att det passar in här ute. Små charmiga områden passar unga som gamla. Vill
man bo i höghus o massa lägenheter av den varianten får man flytta in till stan
där sånt passar in. Snälla lusläs inte detta mejl o lägg det åt sidan o ändå bara
göra som ni vill. Ta till er o kom o promenera runt i vår by. Det är såhär vi vill
bo. I det mysiga, lugna, charmiga Rinkabyholm som vi gör. Mvh Therese m
familj
1
Kommentar:
1. Planförslaget har arbetats om till granskningsskedet. Bland annat har variationen
på bebyggelsen längs den stadsmässiga gatan lagts fast och de översta husen har
försetts med en indragen våning så att de inte upplevs som lika höga från gatan.
I kommunens översiktsplan som antogs år 2013 beskrivs Rinkabyholm med
omnejd som Södra staden. Ett av de ställningstagandena som kommunen gjorde i
översiktsplanen (2013) var att det skulle tas fram en fördjupad översiktsplan för
området och att bostadsbeståndet i stadsdelen skulle blandas mer. Sedan dess har
kommunen tagit fram en fördjupad översiktsplan (2014), en förstudie (2016) och
nu pågår ett detaljplanarbete. Under dessa 4 kommunala processer har planerna
förankrats med medborgarna. Att kommunen vill tillåta att det byggs i upp till 6
våningar beror på att marken ska nyttjas effektivt.Det är både ekonomiskt,
ekologoskt och socialt hållbart. Exempelvis får fler människor möjlighet att bo nära
service och kollektivtrafik och fler människor kan nyttja den infrastruktur som ska
byggas. Samhällsbyggnadskontoret har ett politiskt mål om att planera för 2500
bostäder på 3 år. Detta eftersom Kalmar växer med 1000 invånare om året och det
råder bostadsbrist. Bostadsbristen hämmar Kalmars utveckling.
I planförslaget görs en rad saker för att miljön ska vara attraktiv och mänsklig att
röra sig i. Bland annat har vi arbetat med att stenmurarna ska vara synliga i
gatubilden, det arbetas med små kvartersstorlekar utan återvändsgränder för att
uppmuntra till promenader, det är god kontakt mellan områdets gröna
omgivningar.
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29. Agneta och Per Lundström
Väldigt bra o informativt möte idag 17/8 om södra staden.
Planen verkar välarbetad och genomtänkt.
Vill dock lägga synpunkter på husens höjd.
Anser att hus på 6 vån är för högt och mer passande bebyggelse i en
stadskärna, inte i en "förstad" som fram till nu bestått av villor, max 2 v höga
hyresfastigheter och grönområden.
Medveten om den ekonomiska aspekten vid byggnation men tror att hus på
max 5, helst 4 våningar, är mer passande. Men väldigt bra att fasaderna måste
varieras var 20:e meter.
Samtidigt är det bra om byggfirmorna gör allt som går för att spara befintliga
träd mellan huskropparna så att inte hela nybyggnationer blir på ett "kalhygge".
Bra att också redan nu ha en plan för vart de nya invånarna kan ha båtplatser
och om Ekö badplats behöver byggas ut med bryggor och ev toaletter.
Kommentar:
1. Tack för återkopplingen kring mötet!
Synpunkterna noteras. Se ovanstående svar till Therese Lundberg vad
gäller byggnadshöjderna. Detaljplanprocessen omfattar inte själva
försäljningen av tomterna. Det är dock många medborgare som under
processent gång har önskat att tomterna ska gå till tomtkön och att träd
ska sparas. Det är något som skickas med till kommunens
exploateringsenhet som äger kommunens mark och ansvarar för
försäljning.
30. Robert Lundström
Jag anser att södra staden INTE bör byggas!!!
Jag tycker att Rinkabyholm inte ska ha några fastigheter med mer än 2
våningar.
Kommentar:
1. Synpunkten noteras.

31. Henrik Lützhöft
Jag heter Henrik Lützhöft och bor på Dunövägen 12. Jag har några synpunkter
på förslaget om Södra Staden.
Som jag förstår det kommer den första biten av Dunövägen (den som går
igenom skogen) tas bort och byggas på, lite märkligt när den har legat där i
flera hundra år och funkar fortfarande. Ägs inte den av
samfällighetsföreningen?
1
Sen ska det byggas en väg mellan mitt och grannens hus där all trafik till och
från Dunö ska gå, det låter inte trevligt alls.
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Vidare ser det ut som om vägen ska fortsätta över sankmark, nu är ju inte jag
expert på att bygga vägar men är det så smart? Det blir nog mycket dyrare och
svårare med tanke på all dämning och förstärkning som lär behövas än att
använda en redan befintlig väg.
2
Hus med fler våningar än två verkar enligt mig inte som en bra idé. Det passar
inte särskilt bra estetisk i området och hus med flera våningar måste väl ha hiss
och det är dyrare att bygga.
Jag förstår att ni vill bygga en massa hus och lägenheter nånstans men måste ni
förstöra ett redan befintligt samhälle.
3
Kommentar:
1. Vägkroppen ägs av Dunö samfällighetsförening idag. Iochmed detaljplaneläggningen
av området är det tänkt att kommunen ska ta över ansvaret för vägen.Samtal förs
med representanter för Dunö samfällihetsförening i frågan.
2. Den väg som det syftas till finns inte inom det område som nu detaljplaneläggs. Det
är en gång- och cykelkoppling från området till den befintliga grusade vägen. Hur
den tillkommande vägen utformas hanteras när den blir aktuell för
detaljplaneläggning. Möjligen blir även den grusad.
3. Synpunkterna noteras.

32. Martin och Martina Mogren, Rinkaby 29:16
Flerfamiljsbostäder
Vi motsäger det förslag av de flerfamiljsbostäder samt höjden på affären som
kommit som förslag. Vårt förslag är att istället hålla nere höjden till maximalt
3-våningshus för flerfamiljsbostäder. Sedan reglera hårdare vad gäller utseende,
fasadmaterial och kulör så att det smälter in mer i vårt samhälle. Rinkabyholm i
dagens läge, är blandad byggnation med kulörer och utseende på husen. Att
bygga högre hus än 3-vånings skulle förstöra den småskalighet på samhälle vi
bor i.
Det diskuteras mycket vilka som kan tänkas flytta in i dessa lägenheter. När
man har diskuterat med grannar/vänner så är det inte någon som kan se att det
finns folk nog för att fylla ut alla dessa lägenheter.
På senaste mötet frågade vi just denna fråga till den representanten vid vårt
bord. Fick först som svar att det visst fanns folk och direkt efter gick
diskussionen över till att lägenheterna skulle bli dyrare i inköp/hyra än vad som
normalt sett byggs. I med detta så förstår vi ännu mindre hur man skulle kunna
fylla upp mängden lägenheter med folk. Att det sker ett konstant
generationsbyte i orten har diskuterats, att äldre människor vill bo kvar. Men
att då flytta in i lägenheter/senior-boende. Då måste det ju bli en likvärd
månadskostnad för dem från hus till lägenhet.
1
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Affären/centrum
Angående affären så kom det som förslag att man skulle kunna bygga 3
våningar ovanpå. Denna fastighet skall då vara mitt i nya centrumet och då blir
som en stor kloss mitt i. Vårt förslag är att hålla nere affären till maximalt 1-2
våningar, så att man får mer öppna ytor och knyter ihop det centrum som skall
byggas ner mot Dunö, samt det redan existerande mini-centrumet som finns
vid macken inkl den knutpunkt som är tänkt för kollektivtrafik.
2
Färdväg Dunö
Något som också diskuterats hårt är den väg som redan existerande dunöbor
skall ta genom centrum. Att leda förbi ”huvudvägen” förbi skolan känns som
att man bör se över också. Eftersom vårt barn är tänkt skall gå i den framtida
skolan som skall byggas så är säkerhet och trygghet ett måste.
3
Sammanfattning
För övrigt tycker vi att senaste förslaget ser bra ut med skolan, bovieran,
villatomterna och layouten i stort. Men trots detta motsäger vi det förslag på
höjd samt typ utav flerfamiljsbostäder, affär som finns i nuvarande förslag. Vi
valde att bosätta oss i Rinkabyholm just på grund av den idylliska, trygga och
kärleksfulla samhället som det är i dagens läge. Det känns inte rätt att
något/någon vill förändra det som är bra med Rinkabyholm. Det som har gjort
att vi har valt att få se våra barn växa upp just här och det som fått oss att
känna oss trygga att släppa iväg våra barn till skolan när dem blir äldre.
Trygghet och säkerhet är A o O för ett fungerande samhälle. Vi vill att
kommunfullmäktige samt samhällsbyggnadsnämnden hör på våra åsikter som
bor i området redan, det måste väga mer vad vi tycker än att förstöra den idyll
som vi har runt omkring oss här i Rinkabyholm.

Kommentar:
1. Planförslaget har arbetats om till granskningsskedet. Bland annat har variationen
på bebyggelsen längs den stadsmässiga gatan lagts fast och de översta husen har
försetts med en indragen våning så att de inte upplevs som lika höga från gatan.
Anledningen till att kommunen vill tillåta att det byggs i upp till 6 våningar i den
tillkommande stadsdelen är att nyttja marken på ett effektivt sätt. Det är både
ekonomiskt, ekologoskt och socialt hållbart. Exempelvis eftersom fler människor på
så sätt får möjlighet att bo nära service och kollektivtrafik och att fler människor
kan nyttja den infrastruktur som ska byggas. Samhällsbyggnadskontoret har ett
politiskt mål om att planera för 2500 bostäder på 3 år. Detta eftersom Kalmar
växer med 1000 invånare om året och det råder bostadsbrist.
I planförslaget görs en rad saker för att miljön ska vara attraktiv och
mänsklig att röra sig i. Bland annat ska stenmurarna vara synliga i
gatubilden och området har små kvartersstorlekar utan återvändsgränder

Samhällsbyggnadskontoret

Samrådsredogörelse

48(65)

Datum

Ärendebeteckning

2016-10-26

2015-1410

för att uppmuntra till promenader. Det är god kontakt mellan områdets
gröna omgivningar och bebyggelsen.
2. Enligt detaljplanförslaget är det tillåtet att bygga 2 respektive 3 våningar
på matbutiken. Det är positivt att blanda olika slags funktioner på
samma plats eftersom byggnader och stadsmiljöer på så vis får liv under
hela dygnet och under veckans alla dagar. Kommunen vill att det byggs
bostäder i centralt läge så att många får möjligheten att bo nära
matbutik, skola, kollektivtrafik och annan service.
3. Även kommunen anser att det är viktigt med en säker skolväg.
Planhandlingarnas del om trafik har omarbetats och exempelvis
kompletterats med en sektion för gaturummet förbi skolan så att det går
att se tydligt hur gaturummet är tänkt att utformas. Skolan är placerad
centralt i den nya stadsdelen för att den ska utgöra en naturlig målpunkt.
Skolan är en målpunkt för många. Genom att placera den där många
passerar sparas resor. Raka gatusträckningar ger upphov till högre
hastigheter. Närmast skolan finns separerade gång- och cykelvägar. På
gatan förbi skolan kommre det sannolikt vara tillåtet att köra i 30
km/h.
4. Synpunkterna noteras. I kommunens översiktsplan som antogs år 2013
beskrivs Rinkabyholm med omnejd som Södra staden. Ett av de
ställningstaganden som kommunen gjorde i översiktsplanen var att det
skulle tas fram en fördjupad översiktsplan för området och att
bostadsbeståndet i stadsdelen ska blandas mer. Sedan dess har
kommunen tagit fram en fördjupad översiktsplan, en förstudie och nu
pågår ett detaljplanarbete. Under dessa 4 kommunala processer har
planerna förankrats med medborgarna.

33. Daniel Nilsson
Jag hoppas att jag kan påverka ert beslut att bygga höghus i "Södra staden".
Höghus med 3-6 våningar passar kanske i en stad men inte i ett samhälle som
Rinkabyholm. Bygg hellre radhus... Jag hoppas verkligen att ni tänker om vad
gäller detta!
Kommentar:
1. Synpunkten noteras.
34. Kristin Nilsson
Vill lämna synpunkter på bebyggelsen i södra staden. Ett hus med flera
våningsplan motsvarar inte tidigare upprättade planer om bebyggelsen. Jag
tycker också att man bör beakta den trafikerade vägen som är mellan dunö upp
till rinkabyholm. Framförallt utifrån skolpersperktiv.
Kommentar:
1. Synpunkterna noteras. Det planprogram som det troligtvis hänvisas till
från år 2001 är inte längre aktuellt. Sedan dess har kommunen tagit
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fram en ny översiktplan (2013) en fördjupad översiktsplan (2015) en
förstudie (2016) som ligger till grund för aktuellt detaljplanarbete.

35. Kerstin och Conny Ohlsson
Jag tycker att planerad återvinningsstation i Södra staden ska planeras längre
från bebyggelsen. Det är så tråkigt att se dessa , som ofta är nedskräpade och
också luktar en del!

Kommentar:
1. Synpunkten noteras.

36. Maria och Christer Petersson
Hej här kommer en överklagan till de nya planerna.
1

Förstår verkligen inte dessa nya vindar i utbyggnaden av Rinkabyholm samt de
svängar planerna förvridits till. Vi var lovade något helt annat från början.
Med ert nya tänk på höjden så kommer det bli en "solsida" och vi som köpt
dyra hus i när området för flera år sedan kommer att för alltid bo på
"skuggsidan" eller rent av bo på "Baksidan"!
Dessa kolosser kommer att ta bort all sol under stora delar av året här hos oss i
norr, så många människor kommer att må väldigt dåligt samt vi kommer att få
växande mossa på både tak och trädgårdar. Den hälsoeffekten tror jag inte
kommunen har råd med i missnöje och dåligt mående och d vitaminer. I
området är idag höga träd men solen glimtar emellan och vissa perioder då
löven är borta när vi verkligen behöver solens ljus skiner det på oss. Men med
stora byggnader kommer inget ljus glimta emellan, det blir mörkt och kallt.
2
Vi bor på Bockbergs väg och även här i en liten glänta mellan vanliga villor
planeras det 2 st 3 våningshus vilket inte är trevligt för oss grannar med att få
full insyn från 3.e våningen.Ni måste ju ta hänsyn till oss boende i området och
inte bara tänka ekonomi här. Samt vi har köpt hus i ett villa område för att vi
vill ha ett visst lugn och ro och med höga flerbostads hus inpå knuten kommer
det bli mer stök, liv och människor i omlopp och det står inte på vår önskelista.
Våra huspriser kommer att sjunka rejält också med dessa planer. Höghusen får
gärna byggas längst ut mot Ekö och sedan sjunka i höjd så det inte blir så stora
kontraster för oss villa ägare och det kommer att bli en mjukare övergång i
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området.Men gissar på att ingen vill bo bakom dessa ändå men ni har chansen
att ta hänsyn till många och tänka om nu. Vi som bott här i alla år känner oss
totalt överkörda. Önskar att hänsyn tas även till oss redan boende i området
och att vårt värde räknas som goda samhällsmedborgare i den fina ort
Rinkabyholm varit och vi hoppas den förblir det! Är absolut inte emot en
utbyggnad av Rinkabyholm, men den måste ju göras i stil med övrigt boende
som funnits här i årtionden. Att skapa "nya och gamla" Rinkabyholm kommer
inte ge den genomslagskraft kommunen önskar och just nu känns det som om
det bara tänks EKONOMI och då kan det lika gärna vara för vår del med att
bo kvar här. Vi har själva fått avslag på att höja vårt hus tak då vi bor på en
höjd men nu verkar det fritt fram att bygga hur högt som helst till vilket pris
som helst! Vi är mycket oroliga och mår dåligt över det nytänk som planeras
och råder.
/Maria och Christer Petersson
3
Kommentar:
1. Detaljplanen kan inte överklagas i detta skede. I samrådsskedet och
granskningsskedet kan det lämnas synpunkter på planförslaget och det
kan fortfarande omarbetas. Först när detaljplanen har antagits i
kommunfullmäktige går den att överklaga. De som äger rätten att
överklaga planen är de som kommunen har bedömt som sakägare.
2. Hur solljuset tas tillvara är viktigt i planering. Kommunen har gjort
skuggstudier av den tillkommande bebyggelsen. Ingen av den befintliga
bebyggelsen kommer att skuggas av de byggnader som den aktuella
detaljplanen tillåter. De tillkommande högre byggnaderna är placerade
relativt långt ifrån befintlig bebyggelse. Kommunen vill bygga tätare nära
social service så som skola, matbutik och kollektivtrafik eftersom det är
mer hållbart. Det är exempelvis mer socialt hållbart för äldre som flyttar
från sina hus och som kan gå till matbutik och buss. Det är också mer
miljömässigt hållbart eftersom fler kan gå och cykla till skola, buss och
matbutik istället för att ta bilen.
3. Kommunen har ordnat en mängd samrådsmöten i samband med arbetet
med Södra staden under flera års tid. I kommunens översiktsplan som
antogs år 2013 beskrivs Rinkabyholm med omnejd som Södra staden.
Ett av de ställningstagandena som kommunen gjorde i översiktsplanen
var att det skulle tas fram en fördjupad översiktsplan för området och att
bostadsbeståndet i stadsdelen ska blandas mer. Sedan dess har
kommunen tagit fram en fördjupad översiktsplan (2014), en förstudie
(2016) och nu pågår ett detaljplanarbete. Under dessa 4 kommunala
processer har planerna förankrats med medborgarna. Kommunen har
kunnat tilmötesgå en mängd synpunkter och arbetat om handlingarna.
Kommunen är dock medveten om att det trots det blir en stor förändring i
området för många boende.
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37. Victor Roth och Josefin Engdahl
Vet att detaljplanen gäller främst för område 1 men vi vill ändå framföra våra
synpunkter på område 4.
På informationsmötet pratade du om att det inte skulle vara bebyggelse nära
eller precis intill vägen (nuvarande e22). Men enligt planbeskrivningen för
etapp 4 kommer det byggas "höghus" precis intill vägen ned till ekö. Det
baserar jag på "täthetsillustrationskartan" som visar att det ska vara lika höga
hus där som precis inne i centrum.
Vi tycker också att det känns väldigt konstigt att samla centrum runt
Dunövägen för att sedan minska storleken på byggnaderna "utåt kanterna", för
att sedan bygga "höghus" precis i utkanten av hela området. Bäst vore att ha
villaområde i ute kanterna för att få en bättre helhet.
Det skulle även innebära att ett "höghus" skulle ha full insyn över alla
villatomter runt omkring det, vilket vi verkligen inte vill.
Så, kort och gott:
*Höghus vid infarten till Ekö skulle skapa en "orolig" villa-miljö
*Att bygga direkt intill vägen följer inte riktlinjerna med att ha grönområde
bredvid vägen.
*Höghus mitt i villa-området skulle göra att det har full insyn i alla trädgårdar
runt omkring.
1
Kommentar:
1. Kommunen vill bryta ned den befintliga riksvägens raka sträckning genom att bygga
tätare kring den i ett par punkter. Punkterna som valts är de där det finns
kollektivtrafikplats. Det är viktigt för kommunen att så många som möjligt kan
bo nära kollektivtrafik. När ny bebyggelse tillkommer studeras det noga hur
volymerna ska placeras för att värna om befintlig bebyggelse. Området vid
Ekövägen har inte studerats på ett sådant sätt ännu eftersom det som ni skriver
inte är del av den aktuella detaljplanen.
38. Anna-Karin Jansson
Jag bor i Rinkabyholm, vid macken. Jag önskar inte att det byggs hyreshus
högre än 2-3 våningar. Det känns inte som att det passar in med höghus här i
Rinkabyholm.
Kommentar:
1. Synpunkten noteras. Kommunen vill bygga tätt för att det bättre tar vara
på marken som resurs och för att det är ett mer hållbart sätt att bygga.
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39. Stina Lidberg
Som Dunöbo och småbarnsförälder vill jag ge mina synpunkt om planerna för
Södra staden.
Det är positivt att kommunen vill satsa på Rinkabyholm särskilt med tanke på
barnen - ny förskola, skola och sporthall.
Det jag däremot reagerar på är bl.a.:
● trafiksituationen till och från Dunö - För att vi ska kunna komma till och
från Dunö måste vi köra in på flera gator och förbi skolan. Det kommer både
innebära längre restid OCH sämre trafiksäkerhet. Vill ni verkligen ha en så stor
trafikmängd runt skolan och inne i det nya centrumet? Kan man inte byggaren
väg runt istället? Har ni koll på hur stor mängd fordon som trafikerar till/från
Dunö varje dag??
1
● Dunövägen - hur tänker kommunen lösa problemet med att ni inte äger
Dunövägen och även de tidigare överenskommelser som finns?
2
● Skolbuss - idag får Dunö barn åka skolskjuts pga. övergången på E22. Hur
kommer det bli i framtiden? Dunövägen är hårt trafikerad och smal så det
känns inte bra att låta mina barn cykla upp själva redan från första klass. Planer
på cykelväg?
3
● dunö är idag idyllisk eftersom det är så naturfärgad. Fina stigar att gå på
både mot Hossmo och mot Ekö. Hoppas verkligen att kommunen beaktar det
så att vi fortfarande får naturkänslan kvar!
4
● Byggarbetare - hur länge kommer arbetet att bygga Södra staden pågå? Hur
påverkas Rinkabyholm och Dunö av det?
5
Kommentar:
1. Kommunen vet hur många fordon som passerar längs Dunövägen och har
även jämfört siffran med trafik kring andra skolor. Även kommunen
anser att det är viktigt med en säker skolväg. Planhandlingarnas del om
trafik har omarbetats och exempelvis kompletterats med en sektion för
gaturummet förbi skolan så att det går att se tydligt hur gaturummet är
tänkt att utformas. Skolan är placerad centralt i den nya stadsdelen för
att den ska utgöra en naturlig målpunkt eftersom den är en målpunkt för
många. Genom att placera den där många passerar sparas resor vilket
sammantaget ger minskad trafik. Raka gatusträckningar ger upphov till
högre hastigheter. Närmast skolan finns separerade gång- och cykelvägar.
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På gatan förbi skolan kommre det sannolikt vara tillåtet att köra i 30
km/h.
Dunö samfällighet äger vägkroppen. Marken som vägen ligger på ägs av
ett antal fastighetsägare. Kommunen för samtal med Dunö
samfällighetsförening i samband med planarbetet. Det är brukligt att
kommunen har huvudmannaskap för vägar med liknande funktion som
Dunövägen, på samma sätt som Trafikverket har huvudmannaskapet för
andra.
Dunö samfällighetsförening har varit tydlig med att det är viktigt med en
cykelväg längs Dunövägen. Planhandlingarna har justerats inför
granskningsskoedet så att det är möjligt att bygga en cykelväg längs den
norra sidan av Dunövägen. Hur skolskjutsatna fungerar är inte en del av
detaljplanarbetet.
Det aktuella detaljplanarbetet innebär inga förändringar på Dunö.
Det är svårt att i detta skede säga hur lång tid det kommer att ta att
genomföra detaljplanen. Lösningar för trafikens framkomlighet kommer
att lösas efterhand under byggtiden och är inte en del av detaljplanarbetet.

40. Ingela Liljegren
Hej, jag Ingela Liljegren på fastigheten Rinkaby 16:4 vill meddela att vi inte vill
ha 6våningshus i Rinkabyholm, har inget emot lägenheter men 2-3 våningar
räcker. Många av oss som bor här vill behålla "bykänslan", det var ju detta som
gjorde att vi flyttade hit en gång. Jag befarar att dessa höghus kommer förstöra
den känslan o det vore trevligt om de dom ska flytta hit får uppleva samma sak.
Det har ju inte byggts på höjden i varken Smedby eller Lindsdal när de har
byggts ut så det hoppas jag vi slipper här också. Hälsningar Ingela Liljegren
1

Kommentar:
2. Synpunkten noteras. Kommunen vill bygga tätt för att det bättre tar vara
på marken som resurs och för att det är ett mer hållbart sätt att bygga.
41. Sara Lindahl
Önskar framföra mina synpunkter på den nya detaljplanen för Södra staden
och vill att de diarieförs. Jag bor på Dunö och tar tagit del av den
överenskommelse som gjorts mellan kommunen o samfällighetsföreningen
2001 där Dunövägen upp till E22 ska behålla sin sträckning o grönområden
intill ska sparas. Detta frångås helt och hållet med den nya detaljplanen.
1
Det är även orimligt att dra om vår väg och leda den förbi skolan, främst pga
att det kommer skapa mycket trafik förbi skolområdet. Detta gör det osäkert
och ökar risken för olyckor på en plats där barn vistas. Då skolskjutsarna till
och från Dunö kommer tas bort i och med att E22 dras om kommer det vara
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mycket angeläget med en cykelväg ner till Dunö för att barnen ska kunna ta sig
säkert till och från skolan när trafiken ökar i samband med uppförandet av nya
bostäder. Någon plan för detta verkar inte finnas i nuläget.
2
Sen vill jag även påpeka uppförandena av 6 våningshus då det inte harmonierar
med området i övrigt. 3 vånings likt de som redan finns bör passa bättre in i de
villaområden och naturområden som faktiskt redan finns i området.
3

Kommentar:
1. Det planprogram som togs fram för området år 2001 är inte längre
aktuellt. Kommunen vill inte utveckla området på det sätt som föreslås i
programmet som togs fram för 15 år sedan. De dokument som ligger till
grund för den aktuella detaljplanen är kommunens översiktplan antagen
2013, den fördjupade översiktsplanen för Södra staden antagen år 2015
och förstudien inför detaljplanarbetet som sammanställdes i maj i år,
2016. I samtliga 4 kommunala planeringsprocesser som har följt för
området sedan dess har kommunen arrangerat medborgardialoger för att
förankra arbetet.
2. Planhandlingarnas del omtrafik har omarbetats inför granskningsskedet.
3. Synpunkten noteras. Kommunen vill bygga tätt för att det bättre tar vara
på marken som resurs och för att det är ett mer hållbart sätt att bygga.

42. Eva Lindgren
Här kommer några synpunkter på förslaget som presenterades på
samrådsmötet onsdagen den 17 augusti.
•

Den maximala höjden på hyreshus/flerbostadshus föreslås bli 20 meter
(6 våningar).
o Rinkabyholm är ett villasamhälle. Här finns inge hus högre än 2
våningar. Inte ens de befintliga lägenhetshusen är högre. Vi
som bor här vill gärna bevara den "mysiga" känslan och därför
bör inte de nya husen sticka ut för mycket. Det bör inte vara
för höga (förslag 3-4 våningar) och de bör utformas på ett sätt
som passar bra ihop med övrig bebyggelse. Detta kravs ställs ju
på nybyggda villor, så det borde man kunna ställa även på
flerbostadshus.
1
o

Flera nybyggda hus inne i Kalmar har "bara" 3-4 våningar
(Sandrarondellen, Erik Dahlbergsväg). Det ska nog vara möjligt
att hitta byggherrar som vill bygga hus med 3-4 våningar i
Rinkabyholm också.
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Kommunen säger att man vill bevara den "gröna känslan" och
att många av trädslagen i området kan bli mer än 20 meter. En
smal, grön korridor kommer att bevaras, men har man
undersökt höjden på träden som kommer att sparas?

2
•

För att nå Riksvägen från Dunö kommer den enklaste vägen, enligt
förslaget, leda förbi skolan. Det kommer även att finnas andra, inte lika
självklara vägval.
o Det borde finnas ytterligare en självklar/enkel väg genom det
nya området, ut till Riksvägen. Alla har inte barn som ska
lämnas i skolan och det vore bra om inte dessa bila
nödvändigtvis kör förbi skolan. (Eftersom Dunö-barnen
kommer få närmre till skolan hoppas man ju att de cyklar och
då behöver ju inte deras föräldrar köra förbi skolan. )

3
•

Skolan kommer närmre Dunö och fler barn kan cykla dit.
o En cykelväg längs Dunövägen blir nödvändig. Vägen är relativt
smal och på många ställen är sikten skymd. Om man inte
bygger en cykelväg kommer det vara en farlig skolväg för
många mindre barn.

4
Hoppas att ni tar dessa synpunkter och argument i beaktande.
Kommentar:
1. Planförslaget har arbetats om till granskningsskedet. Bland annat har
variationen på bebyggelsen längs den stadsmässiga gatan lagts fast och de högsta
husen har försetts med en indragen våning så att de inte upplevs som lika höga
från gatan. Att kommunen vill tillåta att det byggs i upp till 6 våningar i den
tillkommande stadsdelen beror på att man vill nyttja marken på ett effektivt
sätt.Det är både ekonomiskt, ekologoskt och socialt hållbart. Exempelvis
eftersom fler människor på så sätt får chans att bo nära service och
kollektivtrafik och att fler människor kan nyttja den infrastruktur som måste
byggas. I planförslaget görs en rad saker för att miljön ska vara attraktiv och
mänsklig att röra sig i. Bland annat har det arbetats med att stenmurarna ska
vara synliga i gatubilden, det arbetas med mindre kvartersstorlekar utan
återvändsgränder för att uppmuntra till promenader, det är god kontakt mellan
områdets gröna omgivningar och bebyggelsen och husraderna med flerbostadshus
ska varieras var 20 meter vad gäller färgsättning, fasadmaterial eller
byggnadshöjd.
2. Det gröna stråket som sträcker sig diagonalt genom området är mellan 100170 meter brett. Kommunen planerar för en byggd struktur som kommer att
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finnas på platsen i hundratals år. Trädens höjd i området varierar både idag
och kommer att göra så på lång sikt.
3. Målpunkterna i området har samlats för att spara trafikrörelser och för att
skapa en centrumkänsla i stadsdelen. Idag vet vi att det är problem med för
höga hastigheter längs Dunövägen. En gata med bebyggelse och där gatan
svänger gör att hastigheten bättre efterlevs.
4. Planförslaget möjliggör att en cykelväg kan byggas längs med Dunövägen.
43. Anders Nilsson
Är det politiker eller tjänstemän som fått storhetsvansinne när det gäller att
bygga höghus i Rinkabyholm? För några år sedan gjordes det byggplaner för
Dunö där man detaljreglerade storlek och höjd på hus, garage m.m, som man
senare fått revidera flera gånger då husen var alldeles för små för att passa
barnfamiljer. Nu vill man bygga höghus 500 meter därifrån! Det är inte alls
samma folk som vill bo i höghus, som bor i Rinkabyholm nu. Visst är det bra
med integration, men jag tror man ska vara försiktig med att blanda
motpoler. Höghusfolk vill bo centralt, Rinkabyholm kommer aldrig att
betraktas som centralt, även om man får skola, sporthall och större matbutik.
Lägg husen ner i stället, och bygg 2-våningslängor med mycket grönytor runt
omkring. Rusta upp dunövägen och anlägg en separat cykelbana nu när det
ännu finns plats. Det skulle höjda säkerheten betydligt.
1
Kommentar:
1. Kommunen delar inte uppfattningen om att det finns ”höghusfolk”.
Liksom kommunens Översiktsplan säger vill kommunen att Södra
staden utvecklas till att bli en mer blandad stadsdel med möjlighet för
olika typer av boende. Detta för att Rinkabyholm ska erbjuda
människor boende genom hela livet.
44. Bodil Sjöblom med familj
Från början var det framlagt från kommunen att den nya byggnationen skulle
vara i samklang med den natur som finns här.
Dunös och omkringliggande områden som Ekö har alltid varit känt och
omtyckt för sin grönska och natur, vilket vi som bor här sätter stort värde på.
Det är därför vi bor här och inte i en stadsnära miljö.
De senaste planerna tenderar till att bygga ett stadscentrum likt andra förorter
till Kalmar, som Lindsdal eller Ljusstaden. Det tycker vi är verkligen tråkigt
och ogenomtänkt.
Vi önskar därför att större och luftigare tomter erbjuds vilket också unga
familjer på möten uttryckt önskemål om. Inga sexvåningshus, behålla den
nuvarande vägen till Dunö med den vackra skogsridån på båda sidor som gör
att man varje dag är otroligt glad över att få svänga ner på denna väg och känna
lugnet. Det ter sig märkligt att vägen ska gå förbi skolan, vägar brukar byggas
bort från skolor i möjligaste mån för barnens säkerhet.
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Och vi vill inte kryssa runt i ett bostadsområde för att nå vägen in till Kalmar
utan trodde givetvis att vi har direkt utfart förbi bostadsområden till
huvudvägen.
Det viktigaste är att vår unika natur bevaras så mycket som möjligt och att hus
byggs med hänsyn till den så att inte området exploateras i för stor
utsträckning.
Kommentar:
1. Synpunkterna noteras.

45. Hanna och Paul Stapleton
Enligt vår åsikt riskerar den nya planen för gamla E22:an och Dunövägen ha
en mycket negativ inverkan för i stort sett hela området. Vad gäller gamla
E22:an och planen på att sänka hastigheten till 40 km/h verkar det orimligt
med tanke på mängden trafikanter som använder vägen för sin dagliga
pendling in till Kalmar och arbete, något som resulterar i längre restid.
Att tvinga alla Dunöbor att köra igenom det nya området, istället för runt det,
kommer även att inverka negativt på de nya bostäderna och dess boende som
kommer behöva lida av mycket genomfartstrafik.
Anser inte det logiskt att driva trafiken från Dunö samt stora delar av det nya
området förbi ett skolområde för att komma ut på gamla E22:an. Det rimliga
borde vara att sträva efter att ha så lite trafik utanför en skola med barn som
möjligt. Risken är även att trafikanter kommer hitta sina egna ”genvägar” där
trafik inte kommer vara önskvärd bland de boende för att på snabbaste möjliga
sätt ta sig ut till gamla E22:an.
1
Vidare, att upprätta stadsmässiga sexvåningshus i ett område som
Rinkabyholm anser vi är att förstöra det som attraherar med området.
Rinkabyholm lockar med lantlig känsla och närheten till naturen, något som
sexvåningshus och den nya tänkta stadsmässiga känslan riskerar att förstöra. Så
pass tätbebyggda områden utanför städer tenderar att attrahera när de är
nybyggda med med åren falna och bli något helt annat än vad som var tänkt
från början. Finns mycket exempel på det i de svenska miljonprojektområdena.
2

Kommentar:
1. Kommunen vet hur många fordon som passerar längs Dunövägen och har
även jämfört siffran med trafik kring andra skolor. Även kommunen
anser att det är viktigt med en säker skolväg. Planhandlingarnas del om
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trafik har omarbetats och exempelvis kompletterats med en sektion för
gaturummet förbi skolan så att det går att se tydligt hur gaturummet är
tänkt att utformas. Skolan är placerad centralt i den nya stadsdelen för
att den ska utgöra en naturlig målpunkt eftersom den är en målpunkt för
många. Genom att placera den där många passerar sparas resor vilket ger
en minskad trafik. Raka gatusträckningar ger upphov till högre
hastigheter. Närmast skolan finns separerade gång- och cykelvägar. På
gatan förbi skolan kommre det sannolikt vara tillåtet att köra i 30
km/h. Hur gatornas kanter utformas är avgörande för efterlevnaden av
hastigheter. Idag är det en hastighetsbegränsning på 50 km/h längs
Dunövägen. Efterlevnaden är inte god.
2. Planförslaget har arbetats om till granskningsskedet. Bland annat har
variationen på bebyggelsen längs den stadsmässiga gatan lagts fast och de
högsta husen har försetts med en indragen våning så att de inte upplevs
som lika höga från gatan. Att kommunen vill tillåta att det byggs i upp
till 6 våningar i den tillkommande stadsdelen beror på att man vill nyttja
marken på ett effektivt sätt.Det är både ekonomiskt, ekologoskt och
socialt hållbart. Exempelvis eftersom fler människor på så sätt får chans
att bo nära service och kollektivtrafik och att fler människor kan nyttja
den infrastruktur som måste byggas. I planförslaget görs en rad saker för
att miljön ska vara attraktiv och mänsklig att röra sig i. Bland annat
har det arbetats med att stenmurarna ska vara synliga i gatubilden, det
arbetas med mindre kvartersstorlekar utan återvändsgränder för att
uppmuntra till promenader och det är god kontakt mellan områdets gröna
omgivningar och bebyggelsen.

46. Marie Rosberg, Peter Nilsson, Molly Rosberg, Max Rosberg,
Julia Rosberg
Här kommer mina och min familjs synpunkter över Södra staden. Själva så har
vi valt att bo på Dunö för att bo närmare natur och hav.
-

När man bygger ett nytt centrum så bör man fundera över om
trafiken verkligen behöver gå förbi skolan. Egen erfarenhet är att det
ofta är kaos kring skolan vid 8.00 tiden då alla föräldrar ska släppa av
sina barn. Att leda i stort sett den enda vägen förbi den nya skolan
tycker vi inte är bra, varken för oss som bor på Dunö idag eller för alla
nya hushåll. Med tanke på att vi som bor här nere har i genomsnitt 2
bilar per hushåll och vi är många som kommer att passera skolan varje
dag. Vi önskar att det kan finnas alternativ väg för oss som ska ta oss in
till stan och som inte har några ärenden till centrumet för skola, affär
eller dylikt. Den här vägen bör vara så rak som möjligt och inte att man
ska behöva köra igenom massor av smala gator.

-

De som har barn i skolåldern, åk 1-9 har rätt till skolbuss från Dunö
som det är idag. När nya skolan är klar så kommer det inte behövas
någon skolskjuts längre och då måste det istället finnas en gång- och
cykelväg som startar vid anslagstavlan nere vid Dunö och som sedan
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går ihop med befintlig planerad väg längre upp. Det är viktigt att
barnen kan ta sig till och från skolan på ett säkert sätt men också bra
för vuxna då fler människor kommer att röra sig i området.
-

I början när Södra staden planerades så sa man att bebyggelsen ska
harmonisera med naturen. Tyvärr kan jag se att ni frångått dessa tankar.
Att bygga 20 meter höga hus, 6-vånings är helt galet, varför? Om det
nu är tänkt att man ska se Rinkabyholm och Dunö som en helhet som
ska harmonisera tillsammans så tycker inte vi att man ska bygga så höga
hus. Låt det vara 1-2 våningshus med egen täppa/balkong eller
liknande. Precis så som man vill bo när man väljer att flytta ut från
centrala Kalmar för att komma närmare naturen.

Kommentar:
1. Kommunen har reflekterat över hur Dunövägens sträckning ska dras.
Kommunen vet hur många fordon som passerar längs Dunövägen och har
även jämfört siffran med trafik kring andra skolor. Även kommunen
anser att det är viktigt med en säker skolväg. Planhandlingarnas del om
trafik har omarbetats och exempelvis kompletterats med en sektion för
gaturummet förbi skolan så att det går att se tydligt hur gaturummet är
tänkt att utformas. Skolan är placerad centralt i den nya stadsdelen för
att den ska utgöra en naturlig målpunkt eftersom den är en målpunkt för
många. Genom att placera den där många passerar sparas resor vilket ger
en minskad trafik.

47. Helena Stenmark, Stefan Danielsson, Kevin Stenmark,
William Stenmark
Här kommer min familjs synpunkter gällande Södra Staden:
Vi vill inte att det byggs några höga 3-6 våningshus!
Bygg istället mysiga, låga lägenheter med egen täppa.
Gör gärna ett studiebesök på Mjölkörten och Lilla Rinkaby. Det är så vi vill bo
när vi blir gamla och inte orkar bo kvar i våra villor 
På så sätt behålls även den mysiga villa-förortskänslan som vi har i
Rinkabyholm.
Dock tycker vi att Bovieran är helt ok!
Kommentar:
1. Synpunkterna noteras.
48. Anna Sverresdotter Aldén
I FÖP:en görs bedömningen att den totala utbyggnadsytan bör generera cirka
900 bostäder.
Illustrationskartan på sid 13 visar hur täthetsgraden ser ut. Här framstår det
som att flerbostadshusen kommer att ”ringa in” det tänkta skolområdet. Skolan
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skall kunna byggas i 3 respektive två våningar, emedan flerbostadshusen
generellt kan byggas i max 4 våningar samt mindre delar i 6 våningar. De
kringliggande husen kommer alltså att kunna bli dubbelt så höga som skolans
byggnader.
Min tanke är att det kommer att ge en effekt av att de högre husen avskärmar
skolan från de bostäder som ligger längst söder/österut på planen. Det blir
visuellt en vägg som inte ger någon förstärkt koppling mellan stad och
landskap, utan snarare motverkar den samma. Centrum i Rinkabyholm
domineras av högre byggnader, och man skapar härmed enbart en förstärkt
känsla av att Rinkabyholm är en stadsdel. Så är ju visserligen fallet, men de allra
flesta som väljer att flytta till Rinkabyholm gör ju det för att komma ifrån den
stadsmässiga känslan och vill snarare bo i ett mindre samhälle, eller till och
med lantligt.
Jag vänder mig därför emot förslaget om att bygga Rinkabyholm på höjden,
och ifrågasätter för det första om någon kvalificerad utredning gjorts som visar
vilken form av boende som efterfrågas i Rinkabyholm. Att bygga lägenheter
och ha blandad bebyggelse ser jag som självklart – men finns det verkligen
underlag för att bygga högre hus med många bostäder i varje? Är det inte en
risk att dessa lägenheter inte blir uthyrda/sålda? Personligen har jag
uppfattningen att de som vill bo i trapphus-lägenheter strävar efter att bo i en
stad - är det verkligen dessa personer som söker sig till Rinkabyholm?
1
Kommentar:
1. Samhällsbyggnadskontoret har ett politiskt mål om att planera för 2500 bostäder
på 3 år. Detta eftersom Kalmar växer med 1000 invånare om året och det råder
bostadsbrist. Det är stor efterfrågan på lägenheter i Södra staden eftersom det finns
87% villor i stadsdelen. Idag erbjuder Rinkabyholm som samhälle inte att man
kan bo här genom hela livet.
Planförslaget har arbetats om till granskningsskedet. Bland annat har variationen
på bebyggelsen längs den stadsmässiga gatan lagts fast och de högsta husen har
försetts med en indragen våning så att de inte upplevs som lika höga från gatan.
Anledningen till att kommunen vill tillåta att det byggs i upp till 6 våningar i den
tillkommande stadsdelen beror på att man vill nyttja marken på ett effektivt sätt.
Det är både ekonomiskt, ekologoskt och socialt hållbart. Exempelvis eftersom fler
människor på så sätt får chans att bo nära service och kollektivtrafik och att fler
människor kan nyttja den infrastruktur som måste byggas.
I planförslaget görs en rad saker för att miljön ska vara attraktiv och
mänsklig att röra sig i. Bland annat har det arbetats med att
stenmurarna ska vara synliga i gatubilden, det arbetas med små
kvartersstorlekar utan återvändsgränder för att uppmuntra till
promenader, det är god kontakt mellan områdets gröna omgivningar och
bebyggelsen.
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49. Lise-Lotte Wallin
Gatustråk från Dunö förbi skola och anslutning på riksvägen tror jag kommer
bli trafikkaos som förslag ser ut. då det morgon och kväll är stor
trafikbelastning och alla ska inte förbi skolan för hämta/lämna. Måste finnas
naturlig alternativ väg mot Kalmar resp södergående för anslutning mot
Hossmo och 25an. Detta för att underlätta för de som inte ska förbi skolan
samt förbättra trafiksituation kring skolan.
Vill få med synpunkter till samrådsredogörelsen; -cykelväg behövs hela sträcka
ner till Dunö för att särskilt öka säkerhet för barnens väg till skolan då mga kör
fort, det är dålig sikt på flera ställen, vägen är smal för möte och passage av
gående/cyklande samtidigt och antar trafik kommer öka till och från Dunö för
ex nyttjande av bad- och båtplatser.
1
-att flerfamiljshus begränsas i höjd till tre våningar för att behålla "lantkänslan"
mera i södra staden och inte skapa för stora skillnader mellan ny och gammal
bebyggelse i Rinkabyholm -att lägga fast fördelning av
villor/bostadsrätter/hyresrätt i området i planen enligt politikens kommentar i
mkb-beslut
2
Kommentar:
1. Kommunen vet hur många fordon som passerar längs Dunövägen och har även
jämfört siffran med trafik kring andra skolor. Även kommunen anser att det är
viktigt med en säker skolväg. Planhandlingarnas del om trafik har omarbetats och
exempelvis kompletterats med en sektion för gaturummet förbi skolan så att det går
att se tydligt hur gaturummet är tänkt att utformas. Skolan är placerad centralt i
den nya stadsdelen för att den ska utgöra en naturlig målpunkt eftersom den är en
målpunkt för många. Genom att placera den där många passerar sparas resor
vilket ger en minskad trafik.
2. Planförslaget har arbetats om till granskningsskedet. Bland annat har variationen
på bebyggelsen längs den stadsmässiga gatan lagts fast och de högsta husen har
försetts med en indragen våning så att de inte upplevs som lika höga från gatan.
Anledningen till att kommunen vill tillåta att det byggs i upp till 6 våningar i den
tillkommande stadsdelen beror på att man vill nyttja marken på ett effektivt sätt.
Det är både ekonomiskt, ekologoskt och socialt hållbart. Exempelvis eftersom fler
människor på så sätt får chans att bo nära service och kollektivtrafik och att fler
människor kan nyttja den infrastruktur som måste byggas.

50. Marie Wictorson
Om jag har förstått ritningarna på till/från trafik Dunö så är
huvudsträckningen dragen längs med skolan? Hur ser ni då på trafiksäkerheten
runt skolan? Vi ska då passera barn på skola, barn på väg till och från skola och
föräldrar som hämtar och lämnar?! Låter absolut inte som en bra lösning! Eller
så väljer vi som inte måste passera skolan någon av de mindre vägarna genom
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bostadsområdena runt skolan för att ta oss till och från våra hem och kommer
då att på mindre vägar möta barn som går och cyklar till skolan! Låter inte
heller optimalt! När vi väl är ute på e22an så ska vi igenom nya centrum som
gränsar mot skolan och givetvis kommer att locka våra barn mot centrum.
Alltså passerar vi igen skolan! Hur ser ni på trafiksäkerheten? Hur ser ni på
närheten skola/affärer när det gäller att ha möjlighet att gå från skolan och
köpa glass, godis eller frukt kontra trafik till och från Dunö med omnejd?
Dunöborna är alltså tvingade att passera skolan två gånger eller en gång varje
gång vi åker till eller från hemmet! Just nu är jag tacksam att jag inte har barn i
skolan när ni medvetet lägger all trafik runt skolan! Detta går helt emot all logik
och forskning gällande skolområde!
1
Komplettering med e-post
Se program för Rinkabyholm som godkändes i fullmäktige 2002.
– Rinkabyholm har karaktären av villasamhälle och därför bör nya bostäder
inte ha fler än 2 våningar. Exploateringen bör inte vara alltför tät.
Se program för Rinkabyholm som godkändes i fullmäktige 2002.
2
-Rinkabyholm har karaktären av villasamhälle och därför bör nya bostäder inte
ha fler än 2 våningar. Exploateringen bör inte vara alltför tät.
3

1. Skolan är placerad centralt i den nya stadsdelen för att den ska utgöra en
naturlig målpunkt eftersom den är en målpunkt för många. Genom att
placera den där många passerar sparas resor vilket ger en minskad trafik.
Kommunen anser att det är viktigt med en säker skolväg. Kommunen vet
hur många fordon som passerar längs Dunövägen och har även jämfört
siffran med trafik kring andra skolor. Planhandlingarnas del om trafik
har omarbetats och exempelvis kompletterats med en sektion för
gaturummet förbi skolan så att det går att se tydligt hur gaturummet är
tänkt att utformas. Raka gatusträckningar ger upphov till högre
hastigheter. Närmast skolan finns separerade gång- och cykelvägar. På
gatan förbi skolan kommre det sannolikt vara tillåtet att köra i 30
km/h. Samhällsbyggnadskontorets uppdrag är inte bara att planera för
bostäder i Södra staden, utan även att planera för en centrumbildning.
Kommunen har valt att samla matbutik, kollektivtrafikplats, skola och
möjlighet till annan social service i samma punkt. Detta för att undelätta
för människor i deras vardag där flera ärenden på så vis kan göras i ett.
Det har varit ett önskemål från många medborgare att placera skolan
centralt för att den ska kunna utgöra en naturlig samlingsplats.
2. Programmet som togs fram av kommunen år 2001 är inte ett aktuellt
planeringsunderlag för Södra staden. Programmet har ersatts av
kommunens Översiksplan som antogs 2013, den fördjupade
översiktsplanen so antogs 2014, förstudien som togs fram 2016 och
aktuellt detaljplanarbete.
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3. Synpunkten noteras.
51. Zelda Wallin
Vill få med synpunkter till samrådsredogörelsen; -cykelväg behövs hela sträcka
ner till Dunö för att särskilt öka säkerhet för barnens väg till skolan då mga kör
fort, det är dålig sikt på flera ställen, vägen är smal för möte och passage av
gående/cyklande samtidigt och antar trafik kommer öka till och från Dunö för
ex nyttjande av bad- och båtplatser.
1
-att flerfamiljshus begränsas i höjd till tre våningar för att behålla "lantkänslan"
mera i södra staden och inte skapa för stora skillnader mellan ny och gammal
bebyggelse i Rinkabyholm -att lägga fast fördelning av
villor/bostadsrätter/hyresrätt i området i planen enligt politikens kommentar i
mkb-beslut
Synpunkt till detaljplanen:
Gatustråk från Dunö förbi skola och anslutning på riksvägen tror jag kommer
bli trafikkaos som förslag ser ut. då det morgon och kväll är stor
trafikbelastning och alla ska inte förbi skolan för hämta/lämna. Måste finnas
naturlig alternativ väg mot Kalmar resp södergående för anslutning mot
Hossmo och 25an. Detta för att underlätta för de som inte ska förbi skolan
samt förbättra trafiksituation kring skolan.
2

Kommentar:
1. Detaljplanen möjliggör att en cykelväg kan byggas längs med
Dunövägen.
2. Synpunkten noteras.
52. Christine Wiktorson-Fogby och Morgan
Jag och min man tycker att det ska bli spännande och roligt att se Södra staden
växa fram. Men hur kan man vara så korkad att leda all trafik förbi skola och
förskola med all risk det medför. År 2001 uppmättes medeldygnstrafiken till
716 fordon på Dunö vägen och detta antal har knappast minskat eftersom det
har byggts en heldel de senaste åren.
900 bostäder på en sida och skolan på den andra, med en större väg i mellan.
Det är ju helt galet!
All trafik kommer alltså ledas från Dunö förbi skola och förskola på två sidor
av skolan? 1
Både från Dunö och ute på E22-an.
Om man istället väljer att ta småvägarna i villa kvarteren är ju detta knappast
ett bättre allternativ. Med alla barn som kommer gående och cyklande till
skolan.
Även om man kommer från Rinkabyholm måste man passera skolan på E-22an och genom ett centrum och man har förstått plankartan. Om man inte ska
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ner med barn på skolan, för då tvingas man väl automatiskt ner i villa
kvarteren.
Det kanske är samma snille som har ritat de omtalade kalmarförskolorna
"kalmarmodellen" som man i folk mun kallar för kalmar fiaskot.
6 våningshus kan ju heller knappast vara förenligt med vad som har påtalats
tidigare. 6 våningshus finns ju knappt inne i centrala Kalmar.
När man senare läser dagens barometern blir man inte heller gladare. Hur
tänker ni runt detta?
Att 59% av förarna kör för fort förbi förskolor och skolar. Jag ber er ödmjukt
att tänka om. Det borde finnas bättre lösningar. Gör om, gör bättre och gör
rätt.
Kommentar: Noteras.
1. Ja, trafiken som kommer från Dunö kommer att ledas förbi skolområdet
som är centralt placerat i den nya stadsdelen. Skolan är en målpunkt för
många och är förlaggd nära övrig service. Att skolan placeras centralt har
varit ett önskemål från många medborgare vid våra medborgardialoger.
Kommunen bedömer att placeringen är bra eftersom det minskar antalet
trafikrörelser att samla flera funktioner på en plats. Planhandlingarna
har förtydligats med en sektion som bättre visar hur gaturummet förbi
skolan är tänk att utformas.
2. Kommunen vill bygga tätt nära stadsdelens serviceutbud eftersom det är ett
effektivs sätt att nyttja marken och är både socialt, ekonomisklt och
ekologiskt hållbart.
53. Bengt, Eva och Jakob Åstrand
Den presenterade detaljplanen för Södra staden missar helt att det finns ett
omfattande dagligt trafikflöde till och från Dunö. Med nuvarande förslag byggs
betydande miljö- och trafiksäkerhetsmässiga olägenheter in i den nya
stadsdelen och försvårar dessutom avsevärt dagliga transporter för boende på
Dunö. Med all säkerhet kommer olika typer av farthinder att behöva byggas in
i området vilket inte alls framgår av nuvarande plan.
Vi saknar en konsekvensbeskrivning av den föreslagna planens påverkan på
– boendemiljön i Södra staden vad avser fordonsutsläpp och
trafiksäkerhetsrisker
– framkomligheten för nuvarande boende på Dunö med förlängda restider
I första hand yrkar vi på att nuvarande sträckning av Dunövägen behålls. I
andra hand på att en fullgod ersättningsväg inrättas i utkanten av Södra staden.
Härigenom kan allas miljö bli bättre i alla avseenden, såväl nuvarande boende
på Dunö som nya boende i Södra staden.
Detaljplanen tar inte alls hänsyn till att ca 400 personer redan bor på Dunö.
Den föreslagna utformningen i detaljplanen är inte acceptabel.
1. Kommunen vet hur många människor som bor på Dunö och hur många
fordon som passerar längs Dunövägen. Kommunen har även jämfört
siffran med trafik kring andra skolor. Även kommunen anser att det är
viktigt med en säker skolväg. Planhandlingarnas del om trafik har
omarbetats och exempelvis kompletterats med en sektion för gaturummet
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förbi skolan så att det går att se tydligt hur gaturummet är tänkt att
utformas. Skolan är placerad centralt i den nya stadsdelen för att den ska
utgöra en naturlig målpunkt eftersom den är en målpunkt för många.
Genom att placera den där många passerar sparas resor vilket ger en
minskad trafik. Raka gatusträckningar ger upphov till högre hastigheter.
Närmast skolan finns separerade gång- och cykelvägar. På gatan förbi
skolan kommre det sannolikt vara tillåtet att köra i 30 km/h.

Följande sakägare och likställda har inte fått
sina synpunkter tillgodosedda:
•

Lina Einarsson, Rinkaby 6:37

•

Inger Engdahl Rinkaby 22:1, Rosali Karlsson Rinkaby 22:2, Hans
Sällström Rinkaby 10:26

•

Thore Germgård Rinkaby 6:47

•

Martin Johansson, Hossmo säteri

•

Erik Mattsson, Rinkaby 2:14

Hanna Dahmberg
Planarkitekt
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PLANBESKRIVNING
Antagandehandling

Visionsbild av den plats som detaljplanen medger med möjlighet för matbutik, bibliotek,
aktivitetshall, skola och kollektivtrafikknytpunkt.

Detaljplan för del av Rinkaby 6:46 mfl.
Södra staden etapp 1, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Planenheten
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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.

Syfte med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att pröva ett nytt läge för en ny centrumbildning och
bostäder i Rinkabyholm. Detta ska ske i samband med att E22 dras om och får
en ny sträckning som planeras för att tas i bruk år 2018. Syftet med detaljplanen är också att möjliggöra att en blandad bebyggelse kan uppföras på platsen i
enlighet med ställningstagande i kommunens översiktsplan. Detta så att
Rinkabyholm kan kompletteras med de boendeformer som saknas idag. På så
sätt kan en mer socialt hållbar stadsdel växa fram.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet ligger i Rinkabyholm och avgränsas i nordväst av nuvarande
E22ans sträckning. I nordost sträcker sig planområdet diagonalt längs en befintlig stenmur och sluter an till Ekövägens vägskäl mot Eköbadet. Planområdets gräns viker sedan av åt sydväst och täcker in ett område fram till gamla
Dunövägen. I sydväst följer plangränsen gamla Dunövägen för att sedan sluta
området vid den befintliga macken.
Se illustrationen nedanför.

Planområdesavgränsning markerad med vitstreckad linje på flygfoto
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Markägoförhållanden
Detaljplanen omfattar främst fastigheterna Rinkaby 6:46 och Rinkaby 15:11
som nästan täcker in hela planområdet. En mindre del av fastigheten Rinkaby
6:45, 13:17, 12:4 och Hossmo 1:53 ingår i planområdet. Inom detaljplanområdet finns det en gemensamhetsanläggning, Dunö GA 1. Den innefattar vägen
från Dunö till nuvarande E22.
Kommunen äger nästan all mark inom aktuellt planområde. Se kartbild nedanför.

Planområdesavgränsning markerad på kommunens handläggarkarta där den lila färgen
visar kommunalägd mark.
Areal
Planområdet omfattar knappt 17 hektar skogs- och åkermark.

Handlingar
Planhandlingarna består av:
•

Plankarta med bestämmelser

•

Planbeskrivning

•

Illustrationskarta

•

Fastighetsförteckning

•

Samrådsredogörelse

•

Granskningsutlåtande

Till planen hör också:
•

Fördjupad översiktsplan för Södra staden med omgivande kulturlandskap, antagen av kommunfullmäktige 2015
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•

Behovsbedömning, juni 2016

•

Sammanställning av förstudiearbete för Södra staden maj 2016

•

Dagvattenutredning Södra Staden, Vatten och Samhällsteknik, 201609-26

•

Kulturhistorisk utredning 2015, Rinkabyholm, Hossmo socken, Kalmar
kommun, Kalmar län, Småland, Kalmar läns museum

•

Riskanalys, Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot närliggande
verksamheter i samband med ny detaljplan för Södra staden, 2016-0909, PS Group

•

Stadsutveckling och trafikstruktur, Södra staden Kalmar, 2016-09-21,
Ramböll

•

Trafikbullerutredning, Soundcon, 2016-12-05

•

Gestaltningsprogram, Övergripande principer för utformningen av
allmän platsmark, Sweco 2016-12-07

Planförfarande och tidsplan
Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner som påbörjas efter 1 januari
2015 enligt så kallat utökat förfarande Plan- och bygglagen 2010:900 i lydelse
efter 2015-01-01 lag 2014:900.
Här är vi nu!

Plankartan är utformad enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, 2015-01-01, och har haft följande tidsplan
•

Samråd – 2:a kvartalet 2016

•

Granskning – 3:e kvartalet 2016

•

Antagandeprövning – 4:e kvartalet 2016
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Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut och dokument
I detaljplanen ingår inga fornminnen eller byggnadsminnen. Planområdet innefattar inte strandskyddat område.
Riksintressen
Planområdet omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Detaljplanens
avgränsning ryms inom den yta som tidigare har pekats ut som utvecklingsområde för bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen. Av det kustområde som
pekas uti riksintresset omfattar detta planområde inga av de mest värdefulla
delarna. Planförslaget tar stor hänsyn till platsens naturliga förutsättningar och
att ett rörligt friluftsliv ska kunna upprätthållas.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Ytvatten
Dagvattnet från aktuellt planområde berör kustvattenförekomsten Västra sjön
(SE 563825-161810), vilken i förslaget för perioden 2016-2021 föreslås fortsatt
klassning med måttlig ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver). Miljöproblemet bedöms vara övergödning och miljögifter.
Avrinnande vatten från området i form av ytvatten från planområdet till ytvattenrecipienten bedöms i nuläget vara mycket begränsad. Merparten av nederbörden över planområdet infiltreras i marken. I och med att stora delar av
planområdet hårdgörs, och avrinningen ökar, kommer också belastningen av
föroreningar till ytvattenrecipienten att öka om inga åtgärder görs.
I dagvattenutredningen1 redovisas flöden och teoretiska föroreningskoncentrationer i dagvattnet för ett avrinningsområde som även innefattar delar av
befintlig bebyggelse i Rinkabyholm, se kartan på nästa sida. Område 5 -7 samt
även vissa delar av område 3 och 4 innefattar befintlig bebyggelse.

1

Dagvattenutredning Södra Staden, Vatten och Samhällsteknik, 2016-09-26
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Karta med illustration på befintliga förhållanden och delavrinningsområden
I nedanstående tabell 1 redovisas den ackumulerade förändringen av föroreningar från dagvatten, före och efter genomförande av detaljplaneförslag utan
åtgärder för dagvattenrening.

Planbeskrivning

Samhällsbyggnadskontoret

9(38)

Datum

Ärendebeteckning

2016-12-14

2015-1410

Tabell 1

Totalhalt i dagvatten före och efter genomförande av detaljplaneförslag. Baserat på normalår vad avser nederbörd.
Tot-N

Tot-P

Olja

Pb

Cd

Cu

Cr

Ni

Zn

kg/år

kg/år

kg/år

kg/år

kg/år

kg/år

kg/år

kg/år

kg/år

Område 1 - 4

61,9

9,9

3,2

0,19

0,01

0,30

0,02

0,02

0,51

Område 5 -7

48,0

6,8

13,6

0,34

0,02

0,68

0,14

0,20

2,72

Totalt

109,9

16,7

16,8

0,53

0,02

0,98

0,16

0,22

3,23

Detaljplaneförslag
Område 1 - 4

64,1

10,0

24,5

0,5

0,0

1,0

0,2

0,3

3,7

Område 5 - 7

48,0

6,8

13,6

0,34

0,02

0,68

0,14

0,20

2,72

Totalt

112,1

16,8

38,1

0,88

0,04

1,70

0,36

0,48

6,44

2,2

0,02

21,3

0,34

0,02

0,71

0,20

0,26

3,21

Nuläge

Differens

För att inte riskera att försämra statusen för recipient bör differensen mellan
nuläge och efter genomförande av detaljplaneförslag kompenseras genom dagvattenåtgärder. Avseende reningseffekter kommer de största reningseffekterna
att uppnås genom nyanlagda dämmen.
Dagvattenflöden från befintlig bebyggelse ansluts också till föreslagna dämmen, vilket innebär ett bra resultat efter utbyggd dagvattenhantering. Genom
att leda dagvattenflöden genom dämmen erhålls en teoretisk avskiljning enligt
tabell 2. I aktuellt fall används den lägsta av de schablonvärden sammanställda
i StormTac’s databas samt NOS-dagvatten2 sett till reduktion i våtmark.
Tabell 2
Teoretisk avskiljning efter föreslagna åtgärder med dämmen
Tot-N
kg/år

Tot-P

Pb

Cd

kg/år

Cr
kg/år

Ni

Zn

kg/år

kg/år

21,3

0,34

0,019

0,71

0,20

0,26

3,21

Teoretiskt avskiljning i
dämme syd, etapp 1
17,6
(kg/år)

4,9

23,8

0,4

0,013

0,42

0,16

0,08

2,1

Teoretisk avskiljning i
dämme norr, etapp 2
[kg/år]

12,5

3,2

11,5

9,4

0,008

0,29

0,09

0,05

1,4

Förändring sett till
föreslagna dagvattenåtgärder

-28,0

-8,1

-14,0

-9,40

-0,002

0,01

-0,04

0,13

-0,31

2,2

kg/år

Cu

0,02

Förändring sett till
planförslag

kg/år

Olja

kg/år

kg/år

Befintlig samt planerad exploatering kommer att hanteras med öppna diken
och dämmen med god reningseffekt. Detta innebär sammantaget att planerad

2

NOS-dagvatten, uppföljning av dagvattenanläggning i fem stockholmskommuner. Andersson j, Owenius S & Stråe D, 2012 Svenskt vatten
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exploatering inte kommer att medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för kustvattenförekomsten Västra Sjön.
Grundvatten
Grundvattnet på platsen tillhör Kalmarkustens sandstensformation (SE 628995153160). Vattenförekomsten har klassats som grundvatten med god kvalitativ
och god kemisk status.
I samband med ny exploatering med hårdgjorda ytor och dränering så kan
detta lokalt medföra viss grundvattensänkning. Där så är möjligt kommer vattnet att infiltreras lokalt
Planförslaget bedöms i övrigt inte ha någon påverkan på grundvattenförekomsten.

Översiktliga plandokument
Översiktsplan
Kalmars översiksplan antogs av kommunfullmäktige år 2013. I översiktsplanen
beskrivs Rinkabyholm som en del av Södra staden där även Hossmo, Dunö,
Ekö, Åmunnen, Karlsro och Rinkaby ingår. Rinkabyholm är en stadsdel med
många barnfamiljer och få unga vuxna. Bilinnehavet är högt trots närheten till
stadskärnan och nästan inga med utländsk bakgrund bor här. I stadsdelen finns
inga bostadsrätter. Av bostadsbeståndet är 87 % villor. Ett ställningstagande i
översiktsplanen är att ta fram en fördjupad översiktsplan för Södra staden,
vilket har gjorts. Ett annat ställningstagande är att variera bostadsbeståndet i
stadsdelen. Detta detaljplanarbete tar utgångspunkt i den framtagna fördjupade
översiktsplanen som medger att ett varierat utbud av bostäder kan uppföras.
Detaljplanarbetet strider inte mot översiktsplanens intentioner, utan bidrar till
att genomföra dem.
Fördjupad översiktsplan för Södra staden
En fördjupad översiktsplan för Södra staden har tagits fram och antogs av
kommunfullmäktige i februari 2015. FÖP-en (den fördjupade översiktsplanen)
pekar ut utbyggnadsområden från Dörbylund i nordost till områden i sydvästra
Rinkabyholm. Totalt uppgår ytan till en storlek av dryga 60 ha. I FÖP-en görs
bedömningen att den totala utbyggnadsytan bör generera cirka 900 bostäder
varav ungefär hälften förväntas bli lägenheter i flerfamiljshus och hälften småhus.
Den fördjupade översiktsplanen beskriver Södra stadens stora naturvärden. En
plats som är så intressant och naturvärden som är så stora att arbetet blev föremål för världens största arkitekttävling, Europan. Arkitekter under 40 år från
hela Europa deltar i tävlingen i olika konstellationer. Södra staden blev ett av
de områden man i tävlingen kunde välja att arbeta med och blev också ett av
de mest populära. 49 stycken bidrag kom in till kommunen vilket var 3e flest i
Europa. Tävlingen bidrog till att skapa stort intresse för den tillkommande
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utökningen av Rinkabyholm, höja förväntningarna samt bidrog till ett mer innovativt tänkande kring den framtida utvecklingen.
I FÖP-en är visionen för den framtida stadsdelen att skapa förutsättningar för
ett modernt stadsliv i skärgårdslandskap. Tre ledstjärnor pekades ut för det
vidare arbetet:
•

Utveckla samspelet mellan livsmiljö och besöksmål

•

Lyft fram natur- och kulturhistoriska värden i mötet mellan tradition
och nytänkande

•

Förstärka kopplingen mellan stad och landskap

Strategier för att uppnå detta är bland annat enligt FÖP-en att integrera natur
och kultur i stadslivet, variera boendet utifrån unika förutsättningar, generera
och blanda verksamheter för en levande stadsdel och att tillgängliggöra Södra
staden för boende och besökande.

Utvecklingskarta ur den fördjupade översiktsplanen. Gulmarkerade ytor visar rekommenderade ytor för bebyggelse.

Program
År 2002 togs det fram ett planprogram för utbyggnaden av Rinkabyholms
samhälle, i samband med att E22 skulle dras om. När arbetet med omdragningen av E22 inleddes bedömdes programmet dock som inaktuellt. Detta
eftersom det inte följer intentionerna i Översiktsplanen (2013). Istället togs den
fördjupade översiktsplanen fram.

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning

12(38)

Datum

Ärendebeteckning

2016-12-14

2015-1410

Förstudie
Det har tagits fram en förstudie för Södra staden som omfattar ca 48 ha markyta. Området som det arbetats med i förstudien omfattar den största sammanhängande utbyggnadsdelen som pekats ut i den fördjupade översiktsplanen
(2015).

Förstudieområdet markerat med brun linje på FÖP-kartan.
En omfattande analys av området gjordes inledningsvis för att tillmötesgå visionerna i den fördjupade översiktsplanen och för att uppnå en socialt hållbar
stadsdel. Att arbeta för en socialt hållbar stadsdel i planeringen för en framtida
livsmiljö är en självklar målbild eftersom det finns så många fördelar om arbetet lyckas. Kalmar kommun har en rad verksamhetsmål som rör social hållbarhet. Bland annat står det i kommunens ”Verksamhet med budget 2016” att i
det växande Kalmar ska bostäder byggas blandat och hyresrätter ska värnas.
Segregation ska motverkas och förebyggas. Trygghet beskrivs som en viktig
faktor för tillväxt och både lokaler och utomhusmiljöer ska byggas så att de
skapar trygghet och trivsel.
Det finns ingen entydig definition av begreppet Social hållbarhet. Men tidigt i
förstudiearbetet listade arbetsgruppen en rad parametrar att uppfylla för att
uppnå social hållbarhet i planeringen. Dessa finns beskrivna i Förstudien som
är en bilaga till planen.
I analysarbetets inledande skede identifierades det befintliga områdets viktigaste målpunkter och strukturella huvuddrag. Ett tydligt ställningstagande i den
fördjupade översiktsplanen är att lyfta fram landskapet och dess natur- och
kulturvärden. Samtliga stenmurar och befintliga stigsystem mättes därför in för
att utgöra utgångspunkt när den byggda strukturen skulle arbetas fram. Diagonalt genom förstudieområdet sträcker sig en stenmur och ett skogsparti med
befintliga stigar. Det diagonala områdets ändpunkter landar vid det befintliga
läget för macken, pizzerian och nära en av de befintliga busshållplatserna. I
detta läge finns även gena gator som leder till Rinkabyholmsskolan. Den andra
änden av det diagonala området landar vid vägen mot Eköbadet. I ett tidigt
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skede lades det fast att området som på kartan kallas för Gröna diagonalen
skulle utgöra ett viktigt och övergripande grönt stråk i den nya stadsdelen. Likaså lades platsen för stadsdelens nya centrum fast tidigt. Vid macken finns
redan idag en mental bild av centrumbildning att bygga vidare på. Platsen vid
macken gränsar lika mycket till den tillkommande som den befintliga delen av
Rinkabyholm och har därför chans att fungera som en viktig fog mellan de två
delarna. Här finns även den kollektivtrafikplats som har flest omstigande resenärer i området idag.

Illustration från förstudien av huvudsakliga målpunkter och det gröna stråket i området.
Inmätta stenmurar är markerade med vitstreckad linje.
Befintliga Rinkabyholm är till stor del indelat efter gamla fastighetsindelningar
där stenmurar ofta utgör gräns. Genom att strukturera byggnader, gator och
grönstruktur efter den korsande och tvärgående riktningen kunde Riksvägens
raka och monotona sträckning brytas ned. Att vägar följer stenmurarna i området ger vacker inramning till gaturummen, utgör koppling till platsens historia
som odlingsmark och ger som helhet fin karaktär till området. Eftersom vi vet
att historiska spår på en plats betyder mycket för att människor ska känna förankring och trygghet blir det extra viktig när ett så stort, tidigare obebyggt område ska utvecklas.
För att främja rörelse i området och kontakt till naturen så är gatunätet utformat så att det inte har några återvändsgränder. Det har eftersträvats att man i
änden av flera vägar ska se ut i naturen för att påminnas om områdets placering och locka till promenader och rörelse. Det ska kännas lätt och intressant
att röra sig. Stenmurarna hjälper här till att ge området ytterligare en dimension
genom kontakt till områdets historia och den småländske bondens strävsamhet.
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I den fördjupade översiktsplanen var tanken att E22 skulle omvandlas till
stadsgata. I Förstudiearbetet fick tanken med en bebyggd stadsmässig gata ges
upp. Den befintliga bebyggelsen är placerad nära inpå det befintliga gaturummet och lämnar inte tillräckligt med utrymme för att bebyggas. En av kommunens huvudvattenledningar sträcker sig också längs med E22-ans norra sida. I
ett tidigt skede testades ändå bebyggelse där det var möjligt längs vägen. Flera
medborgare reagerade då eftersom ny bebyggelse hamnade nära deras villabaksidor. Gaturummet längs Riksvägen är nu istället planerat som ett grönt stadsmässigt rum och som emellanåt avbryts för att ge plats åt stadsmässiga punkter.
En gatustruktur leddes ned i den tillkommande stadsdelen som delades in i 3
zoner. En zon med flerbostadshus längs en mer stadsmässig gata, en mellanzon
med en blandning av flerbostadshus och enfamiljhus och en tredje zon med
övervägande enfamiljhus.

Illustrationskarta som visar olika täthetsgrad i förstudieområdet. Den mörkast röda färgen
visar den stadsmässiga delen med övervägande flerbostadshus, den röda färgen visar en halvstadsmässig del med en blandning av enfamiljhus och flerbostadshus och den rosa zonen visar
vart det är tänkt att finnas övervägande småhus.
Med planen tillförs en skala och funktion som Rinkabyholm inte har idag.
Nämligen en mer tydlig centrumbildning med offentliga samlingsplatser i form
av torg, centrumfunktioner och en sporthall med bibliotek som har chans att
fungera närmast som ett medborgarhus. Med stadsmässig struktur menas exempelvis att byggnader placeras i gatuliv så att kontakt kan uppstå mellan
byggnad och gata, eller att gaturummen har trottoar med kantsten.

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Området som nu detaljplanläggs är sedan tidigare mer eller mindre oplanlagt.
Ett område i detaljplanens norra del innefattar dock detaljplanerna 0880KII:28 och 0880K-II:32.
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Illustration av befintliga detaljplanegränser inom planområdet.

Miljökonsekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Södra staden togs fram i samband
med arbetet med den fördjupade översiktsplanen. I detaljplanskedet har kommunen dock gjort bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning inte är
nödvändig.

Kommunala beslut i övrigt
Enligt Kalmar kommuns verksamhetsplan och budget 2016 har det bland annat antagits ett övergripande mål om att planera för 2500 bostäder, varav 300
småhus, fram till och med år 2018. Det innebär att samhällsbyggnadskontoret
ska planera för minst 833 bostäder varav 100 småhus under år 2016.

Förutsättningar och förändringar
Marken inom det område som nu detaljplanläggs är till stor del oplanlagd och
används främst som åker och för skogsbruk. I området har det tidigare funnits
en bågskyttebana som har tilldelats ett annat område för sin verksamhet. Inom
detaljplanområdet finns ingen befintlig bebyggelse. Marken är gammal sjöbotten och har i sin helhet tidigare använts för odling. I området finns därför ett
stort antal stenmurar som följer den gamla fastighetsindelningen.
I Kalmars Översiktsplan pekas Rinkabyholm med kringliggande byar (Dunö,
Boholmarna osv) ut som Södra staden. Ett av ställningstagandena i Översiktsplanen är att det ska finnas ett mer blandat bostadsbestånd. Därför fick Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att inte bara tillföra stadsdelen fler bostäder,
utan även en ny centrumbildning.
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Illustration av detaljplanområdet.
Planförslaget medger att en ny centrumbildning och bostäder av blandad karaktär kan byggas. Den nya centrumkärnan är lokaliserad vid den befintliga
macken i Rinkabyholm. Planen medger att bostäder, sporthall, bibliotek, en
matbutik samt offentliga mötesplatser kan byggas där. Delar av mötesplatsen är
ett kollektivtrafiktorg som är markerat TORG på plankartan. Där finns plats
för bussomstigning i båda riktningar längs Riksvägen. Sporthallen och biblioteket är markerade med R på plankartan. Byggnaden är tänkt att placeras i liv
med torgytan utanför. Ovanpå den planerade matbutiken tillåter planen bostäder i ett antal våningar. Byggnaden med matbutiken är markerad med B3, C
och S på plankartan. Förutom matbutik eller annan service är tanken att lokalerna ska kunna utgöra en resurs vid behov för skolan. Vid sporthall och
bibliotek medger planen att en skola 1-9 och en förskola kan byggas med tillhörande matsal och skolgårdsyta. Skolan är markerad S på plankartan. Skolan
kan uppföras i 2 respektive 3 våningar. Genom skolområdet sträcker sig en
allmän gång- och cykelväg för att säkerställa allmänhetens passage. Gång- och
cykelvägen är markerad CYKEL GÅNG på plankartan. Kring skolområdet
finns separerade gång- och cykelvägar för att garantera en trygg och säker miljö
för barn att gå och cykla i till skolan.
Som ett led i Rinkabyholms utveckling föreslås det i förstudien att den befintliga E22/Riksvägen omvandlas till en grön stadsgata som ska fungera som en
sammanlänkande fog mellan den befintliga och tillkommande delen. Det föreslås därför att den befintliga vägbanan delas upp till en gata för motortrafik och
en bred gång- och cykelväg. Norr om gatan föreslås en grusad gångstig. Den
del av Riksvägen som sträcker sig förbi aktuellt planområde ingår, medan resterande vägsträckning hanteras i en separat plan.
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För att skapa en mer stadsmässig stadsdel med ett mer tydligt centrum där
lämplig plats finns för flerbostadshus, har en stadsmässig gata letts ned genom
den nya stadsdelen. Bebyggelsen är tänkt att ha ett varierat uttryck. Planen
medger att man i vissa delar får bygga upp till 6 våningar. Främst för att markera hörn och för att leda vidare besökaren längs gatan. Höjderna längs den
stadsmässiga gatan är reglerade från 3-6 våningar. Byggnaderna är högst i centrumdelen och sjunker sedan succesivt mot den mindre platsbildning som
kommer att finnas när nästa detaljplan för området tas fram. Husraden är markerad med B2 och C på plankartan. För att husraden ska bli varierad regleras
det i detaljplanen att fasadernas material och kulör ska ändras minst vad 20e
meter.
Bakom den ovanför beskrivna husraden har en zon prickats för att det ska
finnas ett mellanrum till den angränsande bebyggelsen. Detta för att förbättra
ljusförhållandena i bebyggelsen. Eftersom husraden är vänd i väst-östlig riktning får den en norrvänd fasad och en södervänd. Från söder goda ljusförhållanden. I mitten av de 4 stadsmässiga kvarteren finns det också en zon i mitten
av kvarteren som är korsprickade där endast komplementshus får uppföras.
Detta för att huvudbyggnaderna ska placeras längs med stadsdelens gator. En
sådan placering ger kontakt mellan byggnadernas inre och gaturummet. Placeringen ger en inramning till gaturummen som därav blir mer attraktivt att vistas
i.

Utdrag ur skissmodell. Översiktlig illustration som visar ljusinfall i området med den stadsmässiga gatan förbi skolområdet längst upp i bilden. Skuggstudie från 21 juni kl 15.00.
3d-modellen visar principen av strukturen, men stämmer inte i alla delar.
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Utdrag ur skissmodell. Vy som visar ljusinfall längs den stadsmässiga gatan förbi skolområdet (till vänster). Skuggstudie från 21 juni kl 15.00. Skuggorna visar en höjdmässigt
varierad husrad med ljusinsläpp vid de bredare parkeringsgatorna. Fasaden är norrvänd.
3d-modellen visar principen av strukturen, men stämmer inte i alla delar.

Utdrag ur skissmodell. Vy längs ”släppet” för ljusinfall längs stadsmässiga gatans baksida i
söder. Skuggstudie från 21 juni kl 15.00.
3d-modellen visar principen av strukturen, men stämmer inte i alla delar.
Samtliga stenmurar i planområdet skyddas i detaljplanen och är betecknade
stenmur om de är placerade på allmänplatsmark, eller n1 om de är placerade
inom kvartersmark. Eftersom planförslagets struktur är uppbyggt kring stenmurarnas sträckningar är det viktigt att de finns kvar och underhålls på ett bra
sätt. Läs mer om stenmurarnas betydelse i planbeskrivningens del om förstudien.
Småhusbebyggelsen i planområdets utkant är markerad med B1 på plankartan.
Viss radhusbebyggelse får uppföras i 3 våningar, i övrigt får småhusbebyggelsen uppföras i 2 våningar.
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Natur- och kulturmiljö
Geotekniska förhållanden
Området bedöms ha goda geotekniska förutsättningar för bebyggelse.
Konventionella byggnader kan grundläggas på befintliga oorganiska jordlager
efter vegetations- och mulljordsborttagning. Inom ett mindre område i sydöstra delen samt i nordväst förekommer mindre lager med siltmorän som kan
vara lerig. Inom dessa områden skulle flervåningshus kunna kräva förstärkningsåtgärder för att kunna uppföras. Entreprenadarbeten försvåras även i
dessa jordar om det utförs under blöta förhållanden.
Gator och VA-anläggningar kan anläggas direkt i förekommande jordar efter
vegetations- och mulljordsborttagning.
Den nuvarande grundvattenytan inom området har avlästs till mellan ca 3,5-5
meter under markytan.
Naturmiljö
Inom detaljplanområdet har den rödlistade arten etternässla hittats på en jordhög norr om Dunövägen. Enligt kommunens biolog uppträder arten mer eller
mindre tillfälligt i den här typen av miljöer och bedöms inte vara av sådant
värde att den ska skyddas.
Kulturmiljö
Inlandsisen formade Möreslätten som är ett av landets främsta jordbruksområden. Landskapet karaktäriseras av ett flackt, svagt böljande landskap som är
fattigt på sjöar och har enstaka inslag av små skogsområden. Området där
Södra staden ingår ligger under högsta kustlinjen som därav är blockrik, vilket
har gjort stenröjning nödvändig i stor omfattning. Stenmurar är därför ett vanligt förekommande och karaktäristiskt inslag i det gamla odlingslandskapet.
Kommunen har beställt en kulturhistorisk utredning av Kalmar Läns museum.
I utredningen konstateras det att det område som nu är aktuellt för bebyggelse
är relativt väl utrett. Inom området har inga förhistoriska lämningar konstaterats. Dock kunde ett flertal stenmurar dokumenteras som markerar ägogränser
äldre än år 1850. I den kulturhistoriska utredningen görs bedömningen att området främst har använts som betesmarker sedan medeltid eftersom det varit
sankt.
Planförslaget tar utgångspunkt i stenmurarnas sträckning i sin struktur. Gatorna i området följer stenmurarna som har en buffertzon mellan sig och vägkanten. Detta för att ta upp nivåskillnader och inte påverka murens placering i
terrängen. I vissa fall passerar gator eller infart till fastigheter genom en mur.
Viss håltagning i stenmurarna kommer att behöva göras. Det är därför medräknat i kostnadsberäkningen för genomförande av planen att det behöver ske
lagning av stenmursändar samt förbättringar av stenmurar.
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Bebyggelseområden
Markanvändning
I huvudsak kommer ny markanvändning enligt planförslaget att bli bostäder
och skola. I bottenvåningarna längs med den stadsmässiga gatan möjliggör
planen att verksamheter kan finnas. Likaså möjliggör planen att en matbutik
kan tillkomma i centrumkärnan, liksom en ny sporthall och en ny biblioteksfilial. En relativt stor andel naturmark som delvis kan användas för dagvattenavrinning finns också i planförslaget.
Byggrätter
De byggrätter som tillkommer inom planområdet medger till störst del att enfamiljhus kan byggas i max 2 våningar och max 260 m2 inklusive garage och
andra tillhörande uthusbyggnader. En del radhusbebyggelse kan uppföras i 3
våningar. Flerfamiljhusen inom området kan generellt byggas i max 4 våningar,
i vissa fall med indragen översta våning. Vissa delar kan uppföras i 6 våningar i
syfte att ge variation och riktmärken i området. Andra delar får byggas i max 3
våningar, även detta för att ge en varierad husrad och för att utgöra en mjukare
övergång mellan flerbostadshusen och enfamiljhusen. Byggnaderna längs den
stadsmässiga gatan är reglerade med byggnadshöjd, medan kvarterens södra
delar är mer flexibelt reglerade med en maximal bruttoyta. I övergången mellan
flerbostadshusen och enfamiljhusen medger planen även ett par stadsvillor i
max 2 våningar. Tanken är att enplanslägenheter kan kombineras med tvåplanslägenheter och att varje hus på så sätt får 4 lägenheter. Skolans område
består i två huvuddelar som regleras i maximal bruttoyta. Bruttoytan medger att
skolan kan byggas ut i det fall att behoven av yta växer med tiden i större grad
än det beräknas vara idag. Vid framtida bygglovgivning får en avvägning göras
ifall skolan kan byggas ut ytterligare kopplat till de krav som finns på skolgårdsyta vid den tiden. I det södra skolområdet är det främst tänkt att yta för
skolgård ska finnas. Här får dock uppföras byggnad/er om max 200 m2 i en
våning främst tänkt som en möjlighet i det fall att mindre omklädningsbyggnader eller liknande behöver uppföras kopplat till idrottsanläggningen. Ovanpå
den tilltänkta matbutiken får det byggas bostäder i 2 respektive 3 våningar. En
byggrätt medger att en ”Boviera” får uppföras och en annan separat byggrätt
medger att sporthallen och biblioteket kan uppföras.
Gestaltning
Gestaltningen av området ska stödja de miljöer som det eftersträvas att skapa.
Exempelvis stadsmässighet, orienterbarhet eller småskalighet. Därför är det
viktigt att placeringen av de högre delar som planen medger placeras så att de
hamnar i blickfånget och leder vidare besökaren i området, och att byggnaderna i de stadsmässiga delarna placeras i gatuliv. Det är värdefullt när kontakt kan
skapas mellan byggnaders inre och gatan. Ett stort värde med att bo i ett villaområde är att huset har en mer officiell del som vänder sig mot gaturummet
där ett utbyte sker mellan de boende i form av kontakt mellan kök och andra
vistelseytor. Mot baksidan kan mer privata delar av bostaden placeras och husets baksida ger utrymme för vistelse av mer privat karaktär. Därför kan villor
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med fördel placeras med entréer mot gaturum och med mer utrymme på baksidan av huset som också i planförslaget oftast är placerad mot söder. I området eftersträvas en blandning och brokighet. Därför regleras inga fasadmaterial
i hopp om att det uppstår en variation. Däremot reglerar planen att det i de
mer stadsmässiga delarna ska finnas en variation av fasadmaterial och/eller
kulör. Att materialiteten avspeglar stadsdelens placering i ett mjukt strandnära
och naturnära läge är att eftersträva.

Referensbilder från två av tävlingsförslagen i Europan med träfasader och innovativa idéer.
Service
I och med planförslaget planerar kommunen för att det ska byggas en sporthall
i Rinkabyholm. Biblioteksfilialen som finns på Rinkabyholmsskolan ska flyttas
till det nya centrumläget och kombineras med det nya skolbiblioteket. Den
kollektivtrafikplats som finns inom planområdet idag kommer att flyttas något
åt sydväst längs vägen för att kopplas tydligare till nytt centrum. I kvarteren
längs den stadsmässiga gatan medger planen även centrumändamål vilket innebär att butiker, frisör restaurang eller vårdcentral mm kan uppföras där.

Friytor
Lek och rekreation
Planområdet omfattar del av den ”gröna diagonalen” som sträcker sig genom
den tillkommande stadsdelen. En remsa i diagonalen ingår i detaljplanen som
medger att en bred gång- och cykelväg kan byggas. Den gröna remsan och
gång- och cykelvägen blir en viktig koppling för att röra sig i området och som
ska göra det lätt att söka sig ut i skog och mark. Området sitter samman med
skolgården i norr där det även utanför skoltid ska finnas möjlighet för allmän-
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heten att använda lekytorna. I samband med diagonalen finns det också möjlighet att anlägga utomhusgym och liknande.
Friluftsliv
I arbetet med den fördjupade översiktsplanen finns förslag om ett elljusspår i
direkt anslutning till det aktuella detaljplanområdet. I FÖP-en beskrivs det
också hur Kalmarsundsleden kan dras om och passera längs kusten istället för
längs E22 och Ekövägen. I Förstudiearbetet lades gatustrukturen ut så att
mindre skogspartier sparats ut i området och att det i änden av flera gator ges
kontakt till naturområden. Detta för att de boende ska få lätta att komma i
kontakt med och påminnas om den natur de bor kringgärdade av. På så vis
uppmuntras människor också att röra sig ut i den. En viktig del i planarbetet
har varit att uppmuntra till rörelse och göra det lätt att röra sig på ett bra sätt i
området. Därför är förslaget utformat utan återvändsgränder. Syftet är att den
som rör sig i området ska ges möjlighet att välja olika vägar vilket bidrar till
mer spännande möjligheter till vägval. Något som blir mer tydligt när hela
stadsdelen har byggts ut.

De gröna pilarna visar exempel på utblickar i det gröna. Den rosa streckade cirkeln visar
vart det planeras för ett nytt el-ljusspår.
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De lila streckade linjerna visar möjliga rörelsemönster i området med utgångspunkt från den
lila stjärnan.
Offentliga rum
Inom detaljplanområdet finns två tillkommande allmänna platser. Ett kollektivtrafiktorg och ett torg som binder samman bibliotek/sporthall med matbutiken. Dessutom blir gång- och cykelstråket i den gröna diagonalen ett allmänt
grönt stråk som sträcker sig genom området och kan komma att kantas av
mindre platsbildningar.

Gator och trafik
Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting har arbetat fram en livsrumsmodell i ”Rätt fart i staden” och TRAST (Trafik för en attraktiv stad).
Modellen syftar till att tydliggöra gaturummens karaktär samt vilken funktion
och roll de har eller bör ha i trafiknätet som helhet. Livsrumsmodellen betonar
vikten av att gaturummet består av både ”väggar” och golv” – att omgivande
bebyggelse i stor grad påverkar gatans funktion som helhet, hur bebyggelsestrukturen ser ut, hur byggnaderna ligger i förhållande till gatan, hur entréer är
placerade mm. Det har därför eftersträvats att tydliggöra livsrumsmodellens
olika gatutyper i planförslaget samt att stödja gaturummens roll i utformningen
av den kringliggande bebyggelsen.
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Gatunät

Illustrationsbild av gatunätet i förstudieområdet. Färgerna motsvarar olika gatutyper och
dess läge i strukturen som beskrivs i texten nedanför.
Gatunätet i planområdet utarbetades i samband med förstudien. Detta för att
få en helhet i hur man kan färdas i området på lång sikt då det byggts ut i samtliga etapper. Gatunätet har utformats på ett sådant sätt att inga återvändsgränder finns i området, utan det har eftersträvats att den som rör sig i området ska
kunna välja olika vägar. Syftet är att göra det mer intressant att färdas i stadsdelen.
Orange färg som visas på Riksvägen (nuvarande E22) i illustrationen ovanför
visar att det är tänkt att vägen ska vara ett så kallat integrerat transportrum. Utformningen ska anpassas efter en hastighet på 40 km/h. Kollektivtrafiken ska
ha en tydlig roll och vägbanan ska vara smal för att ge plats till en parallell, bred
gång- och cykelväg. Det ska finnas tydliga platser att passera över vägen på,
eftersom det ger en koppling mellan den befintliga och tillkommande delen av
Rinkabyholm. Övergångsställen måste utformas säkert, utan att hindra jordbruksmaskiners framkomlighet.
Detaljplanen redovisar en körbana som är 6,2 m bred. Längs gatans södra sida
löper gång- och cykelvägen som är 5 m bred med en skiljeremsa för dagvatten i
mitten. Sektionen är tänkt att rymmas inom den befintliga asfalterade körbanan. Att gång- och cykelvägen är nästan lika bred som gatan för motortrafik
sänder en viktig signal om att gång- och cykeltrafiken är prioriterad i stadsdelen. Norr om gatan är det tänkt att anläggas en grusad gångväg som kan nås
från baksidan av de befintliga villatomterna längs nuvarande E22. Gaturummet
som helhet är tänkt att utgöra ett grönt stadsmässigt rum där det är viktigt att
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något händer längs vägen för att det ska upplevas som attraktivt och därav att
hastigheten efterlevs. Exempelvis med hjälp av grupperade planteringar längs
gatan.

Sektionen visar omgestaltning av nuvarande E22 förbi Rinkabyholm.
Den Gula färgen på illustrationen visar de gaturum som kallas mjuktrafikrum.
Mjuktrafikrum omfattar en stor del av stadens eller tätortens gaturum. Gaturummets väggar gör anspråk på kontakt och närvaro. De gulmarkerade gatorna
utformas därför som stadsmässiga gator där husen som oftast är flerfamiljhus,
gärna placeras i gatuliv och där verksamheter delvis kan finnas i bottenvåningarna. Gatan kan på så vis anpassas till den tänkta hastigheten på 30 km/h (även
40 km/h kan bli aktuellt). Gatan har delvis blandtrafik, eftersom cyklister och
motortrafikanter delar körbanan. Den totala vägbredden på dessa gator i stadsdelen är oftast 14 m och rymmer separerade gångbanor på båda sidor om gatan
som är 2,25 meter vardera samt dubbla kantstensparkeringar.

Sektionen visar utformningen av mjuktrafikrum/den stadsmässiga gatan förbi skolområdet.
Till höger ses gång och cykelvägen förbi skolområdet.

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning

26(38)

Datum

Ärendebeteckning

2016-12-14

2015-1410

De gatusträckningar som markeras med ljust grön färg är så kallade integrerade
frirum. De ska utformas så att bara lägsta möjliga fordonshastighet är möjlig. De
har ingen eller mycket liten genomfartstrafik och trafikeras i princip bara av de
som bor längs gatan. Här finns inga separerade gångbanor. Vägbanan är asfalterad och har ett avvikande material längs sidorna. På de ytor som har ett avvikande material återfinns utrymme för gångtrafikanter i ena sidan. Växelvis återfinns trädplantering med tillhörande parkeringar längs gatorna. Meningen är att
man som bilist får tråckla sig mellan dessa och att gatorna ska ha en så pass låg
hastighet att barn ska kunna leka i gatan.

Plan och sektion som visar utformning av integrerade frirum/villagator.
De ljusgröna gaturummen – de integrerade frirummen, utformas med en smalare sektion på vissa sträckor enligt skissen. Detta för att få ett mer intimt gaturum och på så sätt även få ned hastigheterna:
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Sektion som visar utformning av integrerade frirum/villagator vid smalare passage.

Referens av hur den småskaliga gatumiljön kan se ut i integrerat frirum.
Delar av de ljusgröna gatorna används som ”parkeringsgator”. Här finns det
kvartersmark mitt i gaturummet med gemensamma parkeringar för de boende i
husen intill. Gatans sektion blir med parkeringen mitt i bredare, vilket i sin tur
släpper in ljus från söder i den norrvända stadsmässiga gatan förbi skolan.

Referensbild av parkeringsgata. Dockgatan i Malmö

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning

28(38)

Datum

Ärendebeteckning

2016-12-14

2015-1410

De gator i området som är markerade med mörk grön linje är frirum. Det är
renodlade gång- och cykelvägar där inga motorfordon får finnas. Gång och
cykelvägarna kringgärdar skolområdet för att underlätta för barn och vuxna att
cykla hit, samtidigt som det skapar en mental bild av att skolområdet är bäst
tillgängligt med gång och cykel.

Sektion som visar utformning av frirum/gc-väg längs den gröna diagonalen.
Övriga gator
Gamla Dunövägen förblir i sin nuvarande utformning.
Kollektivtrafik
Det kommer att finnas kollektivtrafik längs med Riksvägen. Den busshållplats
som finns i området idag kommer att flyttas något söderut längs vägen till den
tillkommande kollektivtrafikplatsen. Hållplatsen har flest omstigande resenärer
i området idag. Hållplatsläget kommer att ha ett än mer centralt läge i Rinkabyholm när platsen ombildas och skola och matbutik kan finnas här. På kollektivtrafiktorget är busstrafiken prioriterad. Övrig trafik väntar bakom bussarna när
dessa stannar på torget för av- och påstigande. Det finns utrymme för en buss i
vardera riktning att stanna.
Parkering
Inom planområdet finns en större allmän parkering intill den tillkommande
matbutiken. Parkeringen kan samnyttjas mellan matbutiken som främst har
kunder dagtid och sporthallen när det exempelvis är större evenemang kvällstid. I övrigt finns allmänna parkeringsplatser i form av kantstensparkering i
mjuktrafikrummen samt på utpekade platser i de integrerade trafikrummen.
Vad gäller parkering på kvartersmark ska de riktlinjer som finns i kommunens
nyligen framtagna parkeringspolicy följas. Det betyder i första hand att det
parkeringsbehov som genereras av de byggrätter som nyttjas, ska lösas inom
den egna fastigheten. Om byggrätterna i planförslaget nyttjas maximalt blir det
mestadels plats för parkering i innergårdarna. Därför rekommenderas det att
andra möjliga lösningar såsom bilpool anordnas, vilket vid ett genomförande
kan ge minskade krav på antal anordnade parkeringsplatser. I kommunens ny-
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ligen framtagna parkeringspolicy redovisas vilka alternativ som finns för att
minska kravet på antalet parkeringsplatser. Ett annat alternativ är att nyttja
möjligheten att bygga helt nedgrävda parkeringsgarage eller att bygga halvt
nedgrävda parkeringsgarage vilket detaljplanen tillåter.

Illustration av exempel halvt nedgrävt parkeringsgarage.
I planförslaget finns två parkeringsplatser på kvartersmark i två av planförslagets gator. Dessa har föreslagits för att avlasta gårdsmiljöerna från bilar och ska
vara gemensamhetsanläggningar för de intilliggande kvarterens bilar.
In- och utfarter
De in- och utfarter som finns från Riksvägen in i området idag kvarstår i det
aktuella planförslaget. Dock påverkas den befintliga Dunövägen något vid ett
framtida genomförande där körvägen får en annan dragning än idag.
Varutransporter
Varutransporter till området förväntas främst ske till skolområdet och till en
framtida matbutik. Detta är möjligt genom de angöringsplatser som finns i
skolområdets nord-västra del och till matbutiken via den större allmänna parkering som finns direkt söder om den tilltänkta matbutiken.

Teknisk försörjning
Vatten
Den nya bebyggelsen kommer att försörjas med kommunalt dricksvatten. För
att försörja fastigheterna med VA läggs nya ledningar i området. Enskilda
dricksvattenbrunnar kan finnas inom området inom de delar som idag saknar
kommunalt vatten- och avlopp. Dessa fastigheter kommer att ges möjlighet till
kommunal anslutning då ny bebyggelse tillkommer i anslutning till befintlig
bebyggelse.
Spillvatten
Kommunen har ett avloppsreningsverk i Tegelviken som de flesta fastigheter i
området är anslutna till. Ny bebyggelse i området kommer att anslutas till det
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kommunala avloppssystemet. En ny pumpstation behövs för att omhänderta
spillvattnet. För pumpstationen finns ett nytt E-område inlagt i detaljplanen. I
en del områden tas avloppsvattnet omhand i enskilda avloppsanläggningar. I
samband med att ny bebyggelse etableras i närområdet kommer dessa som
regel att anslutas till det kommunala spillvattnet.
Dagvatten
Kommunen har en VA-policy som antogs av kommunfullmäktige januari 2016.
I den beskrivs principer för dagvattenhantering. En princip är att dagvatten ska
omhändertas lokalt nära källan där det uppstår, vilket ska ske i planområdet.
En dagvattenutredning har tagits fram av Vatten och Samhällsteknik AB, 201609-26. Utredningen har tagits fram för hela förstudieområdet enligt det utvecklingsområde som lagts fast i den fördjupade översiktsplanen för Södra
staden. Inom aktuellt avrinningsområde ingår även stora delar av befintliga
Rinkabyholm.
Delar av Rinkabyholms dagvatten leds i nuläget ut vid planerat område för
skola/ centrumbebyggelse. Detta dagvatten ansluts till nyanlagt system.
Flödesutjämning av dagvatten kommer att ske dels i utpekad lågpunkt dels
genom konstruerad utjämningsvolym inom området för centrumbebyggelse/skola. Utformningen av utjämningsvolym inom centrumområde/skola
kommer att hanteras inom den projektering som pågår. Utjämningsvolymen
bör minst motsvara volymen vid ett 10-års regn med varaktigheten 10 min. Ett
förslag på fördröjningsyta är den fotbollsplan som det planeras för i områdets
södra del. Inom skolområdet finns också en yta utpekad på plankartan i dess
norra del för omhändertagande av dagvatten från den befintliga bebyggelsen
norr om planområdet.
Inom gatumark anläggs dagvattenledning eller kombinerade dagvatten/dräneringssystem för att omhänderta det vägdagvattnet som inte kan infiltreras lokalt. Uppkommet dagvatten inom villatomter infiltreras och/eller fördröjs. Där det inte är lämpligt med infiltration av dagvatten från villatomter
förläggs detta dagvatten gemensamt med vägdagvattnet.
I anslutning till cykelvägen genom naturmark kommer det att anordnas ett
grunt skåldike med dränering. Detta dike avleder ytvatten samt även ytligt
grundvatten som annars riskerar att påverka framtida bebyggelse som ligger
lägre. Då grundvattnet är lågt kommer detta stråk att fungera som infiltration.
Dagvattnet kommer till merparten att ledas vidare via ett öppet dike söder om
planområdet, diket mynnar i nyanlagt ”Ramsö dämme syd”. Föreslagna dagvattenåtgärder med öppna diken samt dämme ligger inom kommunalägd mark
samt mark där kommunen har en överenskommelse med fastighetsägaren. För
kartbild se dagvattenutredningen.
Värmesystem
Kalmar Energi planerar för att dra fjärrvärme till området i samband med att
stadsdelen byggs ut. Om det blir lönsamt beror dock på hur stor byggnadsetapp som byggs ut åt gången samt hur många flerbostadshus som blir aktuella i
varje etapp.
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El- och tele
Planförslaget innebär flytt av ledningar för Skanova i korsningspunkten mellan
nuvanade E22 och Dunövägen. Väster om Dunövägen har u-områden lagts i
planen för att säkerställa att Skanovas ledningar kan vara kvar. En teleledning
korsar området från syd-väst mot nord-ost. Enligt Skanova är ledningen troligtvis gammal och inte i drift.
För Eon innebär planförslaget också ledningsflytt i korsningspunkten mellan
E22 och Dunövägen. Intill den allmänna parkeringen i planområdets västra del
har ett E-område lagts till i parkeringens sydöstra del. Här finns även utrymme
för ytterligare en teknisk anläggning för Kalmar energi och fjärrvärme, E1 på
plankartan. I planområdets nordöstra del inom skolområde finns ytterligare ett
E-område för E-ONs räkning markerad E2 på plankartan. I planområdets
södra del finns ett E-område för en pumpstation och en transformatorstation,
markerad E3.
Avfallshantering
Detaljplanen medger att en avfallsanläggning placeras intill parkeringen vid
matbutiken. Ytan för avfallsanläggningen klarar måtten för en typstation citybehållare, standard-modell.

Störningar och risker
Omgivningsbuller
Buller
En bullerutredning har tagits fram av Soundcon, 2016-12-05. Bullerutredningen visar att eventuella bostäder i kvarteret norr om korsningen E22 och Dunövägen får de högsta ekvivalenta bullervärdena i planområdet på 62 dBA. Övriga kvarter och fasader längs med E22 får ekvivalenta ljudnivåer under riktvärdet på 55 dBA. Fasader som ligger nära Dunövägen får ljudnivåer över riktvärdet på 55 dBA. De byggnader i planförslaget som hamnar över riktvärdet på
55 dBA har enligt slutsatserna i bullerutredningen en skyddad sida med ljudnivåer som uppfyller kravet. I bulleruredningen står vidare att det även finns
riktvärden för uteplatser där den ekvivalenta ljudnivån inte bör överstiga 50
dBA och den maximala ljudnivån på 70 dBA. Enligt bullerutredningen bör
man med genomgående lägenheter och korrekta planlösningar kunna uppfylla
förordningen för samtliga bostäder i planen. Likaså uppfyller samtliga bostäder
inom planområdet kraven för uteplats i direkt anslutning till den egna bostaden.
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Dygndskvivalenta ljudnivåer vid fasader
Risker
PS Group har tagit fram en riskanalys, 2016-09-09. Detta på grund av den befintliga mackens placering intill planområdet. I nuvarande planförslag finns
inga funktioner så som busshållplats längre inom säkerhetsavståndet på 25 m
från bensinstationens lossningsplats för tankfordon och inga åtgärder behöver
därför göras ur risksynpunkt på grund av mackens placering intill planområdet.
Marken inom planområdet består i gammal sjöbotten och har använts som
odlings- och skogsområde. Eftersom den hittills varit obebyggd har kommunen bedömt att det inte är nödvändigt att ta fram någon miljöundersökning för
markföroreningar.

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskyddat område.
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Genomförande och konsekvenser
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 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 har fastighetsägarna 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.
Etapputbyggnad
För tillfället finns inga ytterligare detaljplanetapper med i kommunens prioriteringslista för samhällsbyggnadskontorets detaljplaneläggning. Det finns ingen
uttalad utformning av hur ytterligare etapper ska avgränsas.
Aktuellt detaljplanområde kommer sannolikt att delas in olika byggnadsetapper
i det kommande utbyggnadsarbetet, eftersom planområdet är så pass stort. Det
planeras för att förskola, matsal och sporthall kommer att byggas i första etappen. Senare kommer exempelvis biblioteket och områdets norra cykelväg att
byggas.
Avtal eller andra överenskommelser
Bovieran AB har fått en markreservation för del av fastigheten Rinkaby 15:11.
Kommunen ska ta över väghållningsansvaret för nuvarande väg
E22/Riksvägen när den nya förbifarten är färdigbyggd år 2018. Detta ska regleras i ett avtal mellan kommunen och Trafikverket.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, anläggningsåtgärd och rättigheter
Detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser per fastighet framgår av tabell
och karta nedan. De arealuppgifter som anges är enbart grafiskt tolkade och
kan senare komma att justeras.
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Konsekvenser

Fastighetsbildning
Fastighetens gränser behöver inte ändras.
Fastighetsbildning
Till Rinkaby 6:46 ska figur 2 och 36 överföras genom
fastig-hetsreglering från Rinkaby 15:11.
Från Rinkaby 6:46 ska en eller flera fastigheter avstyckas dels för centrum-, bostads- eller skoländamål,
figur 1, 2 och 36, dels för skoländamål, figur 4 och 5,
och dels för besöks-anläggnings- och skoländamål,
figur 3.
Rättigheter
Område E (teknisk anläggning), figur 38, kan upplåtas
med ledningsrätt eller avstyckas som egen fastighet.
Fastighetsbildning
Från Rinkaby 9:3 ska figur 29 överföras genom fastighets-reglering till Rinkaby 15:11.
Fastighetsbildning
Fastighetens gränser behöver inte ändras.
Fastighetsbildning
Från Rinkaby 13:17 ska figur 19, 32 och 35 överföras
genom fastighetsreglering till Rinkaby 15:11.
Fastighetsbildning
Från Rinkaby 15:11 ska figur 2 och 36 överföras genom fastighetsreglering till Rinkaby 6:46. Till Rinkaby
15:11 ska figur 19, 27, 32 och 35 överföras genom
fastighetsreglering från Rinkaby 13:17, figur 29 från
Rinkaby 9:3 samt figurerna 12, 14, 18, 23, 26, 30, 31,
33, 34 och 37 från Rinkaby s:3.
Från Rinkaby 15:11 ska fastigheter, figur 8, 9, 10 och
11 avstyckas för bostads- och centrumändamål samt
för bostadsändamål, figurerna 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39 och 40.
Gemensamhetsanläggning
Se nedan, stycket ”Gemensamhetsanläggning”.
Rättigheter
Område E (teknisk anläggning), figur 6 samt 27 och 34
kan upplåtas med ledningsrätt eller avstyckas som
egna fastig-heter.
Fastighetsbildning
Från Rinkaby s:3 ska figur 12, 14, 18, 23, 26, 30, 31,
33, 34 och 37 överföras genom fastighetsreglering till
Rinkaby 15:11.
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Anläggningsförrättning
Kommunen är huvudman för allmän plats och får
därför ansvaret för vägar och andra allmänna platser
inom plan-området när planen blir gällande. Detta
gäller även de delar av Dunövägen som kommer att
vara kvar inom planområ-det. Omprövning av Dunö
ga:1 ska därför göras, så att den del av Dunö ga:1 som
ligger inom planområdet inte längre ska ingå i gemensamhetsanläggningen. Detta görs i en lantmäteriförrättning. Kostnaden för förättningen ska
betalas av Kalmar kommun. Ansökan om omprövning av Dunö ga:1 görs hos lantmäterimyndigheten i
Kalmar kommun.

Fastighetsbildning
Fastighetsregleringarna genomförs i första hand genom överenskommelse mellan fastighetsägarna. Fastighetsreglering berörande Rinkaby 6:46, 9:3, 13:17,
15:11 och s:3 samt avstyckning från Rinkaby 6:46 och 15:11 söks och bekostas
av Kalmar kommun. Eventuell avstyckning av E-område bekostas av ledningshavaren. Ansökan om fastighetsbildning görs hos lantmäterimyndigheten i
Kalmar kommun.
Rättigheter
Områden för tekniska anläggningar (E-område på plankartan) kan säkerställas
med ledningsrätt. Se även under fastighetsbildning. Ansökan om ledningsrätt
görs och bekostas av ledningshavaren.
Ledningsrätt för teleledningar samt kommunala vatten- och avloppsledningar
ska bildas inom u-område på kvartersmark. Ansökan om ledningsrätt görs och
bekostas av ledningshavaren.
Befintlig ledningsrätt, 08-DÖR-833.1, upplåten för teleledningar ska upphävas.
Befintlig ledningsrätt, 08-DÖR-861.1, upplåten för teleledningar och förstärkarskåp ska upphävas.
Gemensamhetsanläggning
För områdena med parkeringsändamål, figur 39 och 40 (P på plankartan), ska
bildas gemensamhetsanläggning för parkering där angränsande fastigheter ska
delta. För några av kvarteren, figur 8, 9, 10, 11 kan det även bli aktuellt att bilda
gemensam-hetsanläggningar för gemensamma funktioner som t. ex. in- och
utfartsväg, ledning-ar, miljöhus och parkering.
Gemensamhetsanläggningen Dunö ga:1, se Dunö ga:1, ovan.
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Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Kommunen har beställt en bullerutredning, dagvattenutredning, trafikutredning, geoteknisk utredning för området samt en riskanalys för bensinmacken.
Dessa utredningar är bilagor till detaljplanen

Övriga konsekvenser
Ekologiska konsekvenser
I en behovsbedömning har kommunen gjort en bedömning av detaljplanens
inverkan på miljön. Syftet med behovsbedömningen är att ta reda på om en
betydande miljöpåverkan uppstår till följd av detaljplanen.
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför
inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen.
Sociala konsekvenser
Planen bedöms möjliggöra en förbättring av den sociala hållbarheten i stadsdelen. Se planbeskrivningen del om förstudiearbetet.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Intäkter
Kommunens exploateringsbudget får intäkter vid försäljning av byggrätter
inom området.
Kostnader
Kommunens investeringsbudget får kostnader för:
- -Byggnation av ny förskola
- -Byggnation av ny skola
- -Byggnation av ny sporthall
- -Byggnation av nytt bibliotek
- -Byggnation av bollplan
- -Övriga kostnader inom skolfastigheten såsom ledningsflyttar och anläggande av parkeringsplatser
- -GC-väg längs med Dunövägen
- Ombyggnation av riksvägen/E22
- Byggnation av gång- och cykelväg längs skolområdet
Kommunens exploateringsbudget får kostnader för:
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-Framtagande av detaljplan med tillhörande utredningar (geoteknik,
buller, projektering m m)
-Utbyggnad av allmän platsmark (gator och torg)
-Ombyggnation av del av E22 inom planområdet
-Ledningsflyttar
-Kostnader för markanvisning
Kostnad för lantmäteriförrättning

Kommunens kostnader i exploateringsbudgeten för genomförandet av detaljplanen bedöms motsvara de intäkter som markförsäljning i området kommer
att generera.
För i planförslaget redovisade allmänna platser uppstår drifts- och skötselkostnader framöver.
Ekomiska konsekvenser för ledningsdragare
Kalmar Vatten AB får kostnad för anläggande och drift av allmänna vatten och
avloppsledningar samt allmänna dagvattenanläggningar.
Skanova får kostnader för flytt av ledningar längs Riksvägen och Dunövägen.
Planavgift
Planavgift ska inte utgå vid bygglov, eftersom plankostnaden regleras i ett särskilt avtal.
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för

Spiggen 4 m.fl. vid Gröndalsvägen
Norrgårdsgärdet, Kalmar kommun
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2016-10-29 – 2016-11-21.
Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt sändlista och
till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
Under granskningstiden har flera synpunkter inkommit. Kommunens samlade
kommentarer till de mest förekommande synpunkterna återfinns i påföljande avsnitt.
Alla inkomna yttranden går att läsa i sin helhet längre fram i detta
granskningsutlåtande samt kommunens kommentarer till vardera yttrande.
Inkomna synpunkter rör i första hand placeringen av föreslagen återvinningsstation
samt höjden på den del av planen som tillåter en byggnad med högsta byggnadshöjd
24,5 meter.
Återvinningsstationens placering bedömer kommunen ha blivit utredd och val av plats
motiveras ingående i planbeskrivningen. Behovet av en återvinningsstation inom
området är stort och i jämförelse med alternativa platser bedöms den föreslagna vara
bäst lämpad. Den byggnadshöjd som möjliggörs i planen anser kommunen är noga
avvägd. Syftet och konsekvenserna med ett högre hus beskrivs i planbeskrivningen.
Planbeskrivningen anger också att särskilt höga krav ska ställas på utformningen av
denna byggnad i samband med bygglovet.
Mindre justeringar görs i form av förtydliganden i planbeskrivningen samt korrigering
på plankartan.

Planeringsenheten │
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Planförslaget revideras enligt följande:
Plankartan
- Bestämmelsen e2 och e3 ändras för att avse även öppenarea tillsammans
med bruttoarean.
- u –bestämmelse läggs till på kvartersmark för bostäder söder om
Tumlaren 1.
- a1 tillåter enbart att marförorening har avhjälpts.
I plankartan fanns en tidigare bestämmelse om att gällande normer för
trafikbuller ska klaras, värdena definierades i planbeskrivningen. För att uppnå
bullerförordningen har istället följande planbestämmelser förts in:
f1
p1
P2
f1
f2
f3
f4
f5
m

a2

Huvudbyggnaderna ska placerats 8,5-10.5 meter från
användningsgränsen mot Gröndalsvägen.
Huvudbyggnader ska placeras 8,5-10,5 meter från användningsgränsen
mot Gröndalsvägen
Byggnaderna ska placeras i förgårdsmarken mot Gröndalsvägen.
Byggnaderna ska sammanbyggas eller förses med
komplementbyggnader, bullerplank eller mur till en höjd av minst 2
meter.
Minst hälften av bostadsrummen i varje bostad ska orienteras mot en
ljuddämpas sida.
Byggnaderna ska sammanbyggas och placeras med långsidan mot
Gröndalsvägen.
Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en
ljuddämpad sida alternativt tillåts enkelsidiga lägenheter mot
Gröndalsvägen endast under 35 m2.
Bostadsbyggnader ska sammanbyggas mot Gröndalsvägen.
Komplementbyggnad och/eller bulleplank till en höjd av minst 2 meter
och en längd av minst 10 meter ska finnas längs fastighetsgränsen mot
allmän platsmark.
Lov får inte ges förrens bullerskärm byggt enligt bestämmelsen m.

Planbeskrivningen
- Miljökvalitetsnormer för vatten uppdateras, s 6-8
- Beskrivning av planförslaget korrigeras och uppdateras, s14-17
- Markanvändning och byggrätter uppdateras, s 20-22
- Nya volymstudier, s 23-24
- Skuggstudier har lagt till, s 25-26
- Stycket om dagvatten har uppdaterats och korrigerats, s37-39
- Stycket om omgivningsbuller har korrigerats och uppdaterats, s 45-47
- Stycket om avtal eller andra överenskommelser har uppdaterats, s50-51
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Information kring u-området på kvartersmark för bostäder söder om
Tumlaren har lagts till

Övrigt

-

Planillustrationen uppdateras.
Dagvattenutredningen kompletteras.
Bullerutredning kompletteras för området mellan Gröndalsvägen och
Tolvmannagatan.

Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Synpunkterna under miljökvalitetsnormer och hälsa och säkerhet måste beaktas för att
planförslaget ska kunna anses vara förenligt med 11 kap. PBL och därmed inte
överprövas.
Kontroll 11 kap. PBL
Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen skrev i sitt samrådsyttrande (2016-04-28, dnr. 402-2483-16) att
planförslaget kommer att bidra till en försämring av vattenstatusen i
kustvattenförekomsten Kalmarsund. Det vill säga att miljökvalitetsnormerna kommer
att påverkas negativt. Kommunen ombads därför att inte bara visa hur dagvatten kan
fördröjas och renas, utan även i högre grad säkerställa det på plankartan. I
planbeskrivningen nämns flera goda förslag på hur dagvatten inom planområdet kan
hanteras på ett adekvat sätt, exempelvis genom gröna tak, svackdiken, vegetationsytor
och hålrumsmagasin, men inga regleringar på plankartan har gjorts.
När kommunen bedömer att vattenstatusen i en vattenförekomst riskerar att
försämras måste kommunen vidta och säkerställa alla rimliga åtgärder för att
åtminstone minimera påverkan från planområdet. Länsstyrelsen bedömer att
ytterligare åtgärder måste ske för att fördröja och rena dagvatten inom planområdet,
detta för att kunna följa fastställda miljökvalitetsnormer i kustvattenförekomsten
Kalmarsund, exempelvis genom att minska andelen hårdgjord yta.
Hälsa och säkerhet
Buller
Av bullerutredningen framgår att nya bostäder utmed Gröndalsvägen inte kommer att
uppfylla riktlinjerna för trafikbuller om maximalt 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid
fasad samt att det finns svårigheter i att ordna en tyst sida om maximalt 55 dBA
dygnsekvivalent ljudnivå för hörnlägenheter. Vidare framgår att riktlinjerna om 70
dBA maximal bullernivå vid uteplats i alla fall delvis kommer att bli svår att nå.
Kommunen har på plankartan föreslagit bestämmelsen m1 - Gällande riktvärden för
trafikbuller ska klaras för nybyggnationer. Länsstyrelsen vill uppmärksamma
kommunen om att denna bestämmelse är en upplysning, detta eftersom riktvärdena
gäller oaktat denna planbestämmelse. Bestämmelsen p1 – Byggnader ska
sammanbyggas eller förses med komplementbyggnader, plank eller mura mellan
byggnaderna mot Gröndalsvägen säkerställer inte att sammanbyggningen blir minst
1,3 meter hög i enlighet med bullerutredningen.
Länsstyrelsen bedömer att det inte är möjligt att ta fram en flexibel detaljplan i ett läge
där riktvärdena överskrids, detta eftersom byggnadernas placering och skyddsåtgärder
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då måste preciseras på plankartan. Kommunen har därför inte kunnat visa på markens
lämplighet för bostäder vad gäller risken för människors hälsa. Länsstyrelsen bedömer
att ett flertal bestämmelser måste införas på plankartan enligt nedan för att kunna
säkerställa att riktvärdena efterlevs, detta förutsatt att det inte säkerställs att det endast
kan bli fråga om bostäder under 35 kvm (då gäller maximalt 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid fasad). Kommunen måste därför:


På plankartan införa planbestämmelserna f -Minst hälften av bostadsrummen
i varje lägenhet ska anordnas mot en ljuddämpad sida, p-bostadsbyggnad ska
placeras med långsidan mot Gröndalsgatan och f-Endast lamellhus



Visa och säkerställa hur hörnlägenheter trots att de är genomgående ska klara
gällande riktvärden. Krävs skyddsåtgärder som bullerskärmar ska de även
villkoras med att startbesked inte får ges för bostadsbyggnad innan
skyddsåtgärden är på plats.



Tydliggöra bestämmelsen p1 med att byggnader, komplementbyggnader,
plank eller mur ska vara minst 1,3 meter hög i enlighet med
bullerutredningen.



Visa och säkerställa hur kommunen ska ordna uteplatser som inte utsätts för
maximal bullernivå över 70 dBA.

Förorenad mark
Vid provtagning i planområdets södra del framkom att marken innehåller
föroreningshalter över naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig
markanvändning. Kommunen behöver uppmärksamma att bestämmelsen (a – Lov får
endast ges under förutsättning att markens lämplighet har säkerställts genom att markförorening har
avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten) inte är en juridiskt
korrekt utformad bestämmelse. Det är inte tydligt om det är en markförorening som
ska avhjälpas eller om det är en skydds-/ säkerhetsåtgärd som ska vidtas.
Länsstyrelsen bedömer att markföroreningar måste avhjälpas för att den södra delen
av planområdet ska kunna planläggas utan risk för människors hälsa. Bestämmelsen a
måste därför ändras till: a – Startbesked/ lov får inte ges för bostadsbyggnad förrän markens
lämplighet har säkerställts genom att markföroreningen har avhjälpts

Kommentar: En dagvattenutredning har tagits fram och uppdaterats under granskningstiden,

planhandlingarna har justerats efter rekommendationerna i utredningen. Detta innebär bland annat
att nya fastighetsägare förbinder sig genom avtal att följa angivna bestämmelser. Bestämmelsen n1
anger att parkeringsplatser ska vara genomsläppliga för dagvatten. Bestämmelsen n2 anger maximal
andel av markytan inom egenskapsgränsen som får hårdgöras. Därmed anser kommunen att planen
säkerställer omhändertagandet av dagvatten.
En bullerutredning har tagits fram vilken även har kompletterats efter granskningen.
Planbestämmelserna justeras genom att reglera placeringen och utformningen av bebyggelsen, krav på
skydd och plank, så att kravet på högsta bullernivåer inte överskrids.
a-bestämmelsen justeras i enlighet med yttrandet.
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Boende och fastighetsägare
Anita Johansson och Anders Franzen (Getingen 22) Hantverkaregatan 16
Enligt plan och bygglagen PBL 2kap6§ ska bebyggelse och byggnadsverk utformas
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a
Stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av god
helhetsverkan.
Hysterin att skapa bostäder som vi nu upplever i Kalmar kommun genom att förtäta
staden och bygga på alla markområden som idag ger staden dess karaktär av småstad
med bebyggelse i balans med öppna ytor av t.ex grönområden.
Det är inte lämpligt att på Tallhagen 2:13 bygga en 27 m hög med 8 våningar
huskropp i en omgivning som sedan början av 1900-talet enbart dominerats av hus
med 2-3 våningar.
Vidare i plan och bygglagen PBL 2kap4§ står det att mark får tas i anspråk för att
bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.
Det är inte lämpligt för ändamålet att bygga på den smala gräsremsan mellan
Gröndalsvägen och Hantverkaregatan.
Att förtätandet av bostäder får till följd av att en idag väl placerad återvinningsstation
vad gäller avskildhet från omkringliggande bostäder inte får plats utan skall flyttas till
ovan nämnda gräsremsa i direkt närhet till bebyggelse på Hantverkaregatan med det
buller, nedskräpning och trafikproblem som en sådan anläggning skapar.
Kommentar: I planbeskrivningen finns sedan tidigare beslutade målformuleringar sammanfattade;
I kommunens övergripande översiktsplan har bedömningen gjorts att aktuellt område ligger inom
innerstadens gräns där en förtätning med bebyggelse lämpar sig.
I kommunens bostads- och budgetmål angående utbyggnad av bostäder anges att behovet särskilt är
stort av nya småbostäder och hyresrätter. Här anges också att kommunen strävar efter en blandad
bebyggelse.
I planprogrammet från 2006 anges att aktuellt område upplevs ofärdigt och splittrat och känslan av
stad och sammanhang upphör. Marken bedöms ha potential att nyttjas mer effektivt, bostäder anges
som särskilt lämpligt, och då området ligger vid ett av stadens huvudstråk kan en högre byggnad som
landmärke vara intressant.
Planens syfte stämmer därmed väl överens med kommunens redan angivna mål och visioner.
Platsen som pekats ut för återvinningsstationen bedöms vara väl avvägd. Platsen ligger i nära
anslutning till en genomfartsväg vilket är positivt ut tillgänglighetssynpunkt. Närheten till bostäderna
i Norrgårdsgärdet och Getingen är viktig för de som inte har tillgång till bil. Samtidigt är platsen väl
avskild från angränsande bostadsbebyggelse. Att hitta en avvägning mellan närhet/tillgänglighet och
störning kan vara svår. Kommunen tillsammans med FTI, Förpacknings och Tidningsinsamlingen,
bedömer att utpekad plats är lämplig för anläggande av återvinningsstation.
Ove Holm (Getingen 20) Hantverkaregatan 12
Familjen Holm/Brandstedt på Hantverkaregatan 12 hänvisar till och instämmer med
våra grannars synpunkter, Anita Johansson och Anders Franzen på Hantverkaregatan
16.
”Enligt Plan och bygglagen PBL 2kap6§ ska bebyggelse och byggnadsverk utformas
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till b.a.
stads- och landskapbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av god
helhetsverkan. Hysterin att skapa bostäder som vi nu upplever i Kalmar kommun
genom att förtäta staden och bygga på alla markområden som idag ger staden dess
karaktär av småstad med bebyggelse i balans med öppna ytor av t.ex grönområden.
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Det är inte lämpligt att på Tallhagen 2:13 bygga en 27 m hög med 8 våningar
huskropp i en omgivning som sedan början av 1900-talet enbart dominerats av hus
med 2-3 våningar.
Vidare i plan och bygglagen PBL 2kap4§ står det att mark får tas i anspråk för att
bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.
Det är inte lämpligt för ändamålet att bygga på den smala gräsremsan mellan
Gröndalsvägen och Hantverkaregatan.
Att förtätandet av bostäder får till följd av att en idag väl placerad återvinningsstation
vad gäller avskildhet från omkringliggande bostäder inte får plats utan skall flyttas till
ovan nämnda gräsremsa i direkt närhet till bebyggelse på Hantverkaregatan med det
buller, nedskräpning och trafikproblem som en sådan anläggning skapar.
Kommentar: Se kommentar till Anita Johansson och Anders Franzen, sidan 4.
Ann och Herbert Fingerhut (Humlan 13) Hantverkaregatan 20
Jag är boende på Hantverkaregatan 20 och har följande synpunkter på detaljplanen
Spiggen 4 m.fl. med diarienummer 2015-509
Den planerade återvinningsstationen kommer att kräva utrymme på Hantverkaregatan
för både de som ska lämna återvinning och för tömningen av containrarna.
Gatan är 7 m bred och återvändsgata.
Antalet parkerade bilar på gatan kommer att öka när det totala antalet parkeringar i
området minskar.
En bil tar ca 2,8 meter i bredd. Eftersom återvinningens yta är ganska liten när
återvinningscontainrarna är på plats. Då kommer det inte att finnas tillräckligt
utrymme för bilar att köra in på återvinningsområdet. Erfarenheterna från dagens
station är att det ofta ligger glas på marken och att man därför inte är intresserad av att
köra in där varken med bil eller cykel. Därför kommer de bilar som ska lämna sin
återvinning att parkera på gatan d.v.s i östlig riktning. Möjligheterna att ta sig förbi för
både oss boende och de parkeringar som planeras blir klart begränsad. Likaså blir det
svårt, i det närmaste omöjligt att ta sig ut från tomterna på Hantverkaregatan.
De lastbilar som skall tömma containrarna är ännu större och längre och hur de skall
ta sig in på återvinningsområdet är för mig ett mysterium. Skulle det vara möjligt,
blockeras gatan under hela den tiden för de boende och för de planerade
parkeringsplatserna.
Trafikanter varav många är barn på väg till skolan kommer att köra-gå i den lilla plats
som blir mellan bilarna eftersom de flesta räknar gatan som en cykelväg. Lämningen
på återvinningsstationen sker under i det närmaste hela dygnet. Eftersom tunneln
under Gröndalsvägen till Lindöskolan går från Hantverkaregatan så blir det den
naturliga vägen för de som kommer från Oxhagen, Norrgård, med flera.
Hantverkaregatan är ju bland trafikanter och även kommunen som bara skottar ena
vägbanan inte räknad som en riktig bilväg utan snarare cykel- och gångbana.
Cykling sker ofta mitt i gatan, speciellt av barn men även vuxna och med en
återvinningsstation och parkering utgör det en stor risk för olyckor med bilar i rörelse
och parkerade bilar som öppnar dörrar.
Det verkar inte troligt att kommunen önskar att riskerna för cyklister/gående ökar.
Ytterligare trafik kommer att ske här när den nya Brofästeskolan öppnar.
Eftersom Lindövägen stängs av och det blir en 4-vägskorsning mellan
Rådmansgatan/Gröndalsvägen kommer den korsningen att bli trafikbelastad. Det blir
då en naturlig väg att komma på Rådmansgatan norrifrån och lämna av barn och
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ungdomar till skolan på Brofästet/Lindöskolan med de risker det innebär. Jag tror inte
heller att kommunen är intresserad av att öka olycksrisken och ta ansvar för detta. Det
är ju inte om utan när olyckor kommer att ske.
Jag har redan i den första kommentaren föreslagit bättre placering av
återvinningsstationen och parkeringsplatser.
Nu när antalet parkeringar p.g.a byggnationen och de kommande huset försvinner
kommer Getingen och speciellt den södra delen att bli en mycket attraktiv plats för
parkeringar. Detta innebär ännu mera trängsel och trafik.
Inte någonstans i Kalmar finns en återvinningsstation så nära permanent boende och
placerad med så stora risker för de passerande och då speciellt barn på cykel.
Oljudet med både bilar lastbilar och glaskross blir mycket störande för de boende.
De i det nya området som skall kasta sopor på återvinningsstation måste passera den
ännu mera trafikerade Gröndalsvägen. Att de skulle bära dessa en längre väg till de
säkrare övergångställena är inte troligt.
Synpunkter på husens höjd
Getingen är ett gammalt område med bebyggelse av villor och bostadshus i högst 3
plan. Det skulle förstöra bilden av Getingen med hus på 7-8 våningar. Något
landmärke som angavs som skäl till hög bebyggelse behövs ej och skulle enbart vara
störande.
Jag tycker även att med radhusen och återvinningsstationen/parkeringsplatser så
förstör man den fina övergången mellan Getingen och områdena på andra sidan
Gröndalsvägen. Området skulle bli överexploaterat och få ett ”ihoppackat” utseende.
De grönområden som finns idag borde få utvecklas till just grönområden. Ser gärna
trädplantering istället vilket skulle ge bullerdämpning, renare luft och trivsel. Har
faktiskt varit park vid östra sidan av Hantverkaregatan. Eller varför inte få behålla den
mysiga traditionen med julgransförsäljning och tända marschaller vid jultid?
Enligt Boverket ska ”kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer tas till
vara och förstärkas”. Se källförteckning.
Jag skulle också vilja att ni överväger hur dagvatten skall kunna tas upp om Kalmar
bygger på och asfalterar igen så många gröna ytor som det är tänkt för att ”förtäta”
staden. Något som man tydligen i många andra städer tar hänsyn till och tycker är en
viktig sak att tänka på.
Med stöd av dessa argument yrkar jag på en återremiss på detaljplanen och en
ombearbetning.
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Kommentar: Platsen som föreslås för återvinningsstation har utretts och jämförts med andra inom

närområdet. Kommunens bedömning utifrån det är att detta är den mest lämpliga placeringen (se svar
till ovanstående yttranden).
Hantverkaregatans bredd har de rekommenderade måtten som kommunen har att ta hänsyn till.
Gatan är relativt bred i förhållande till trafikmängden. Den biltrafik som kör där ska antingen till
återvinningsstationen eller till någon av de två fastigheterna. Inga andra målpunkter finns som alstrar
trafik. Gatan är ingen genomfartsgata och är inte särskilt lång vilket håller hastigheterna nere.
Parkeringsplatserna söder om Hantverkaregatan bedöms som tillräckliga för att parkering på gatan
inte behövs. Upp till tre bilar kan stå samtidigt inne på området med återvinningsstationen. Därmed
bedöms ingen parkering på gatan behövas. Om man i framtiden anser att en separat gc-väg behövs
inom gatuområdet så finns det plats för det. En vanlig personbil är cirka 1,8 meter bred, och för
denna typ av gata behöver den vid färd en bredd på cirka 2,3 meter. Hela gatans bredd är 9,3 meter,
vilket är tillräckligt utrymme för både biltrafik och gc-väg. I jämförelse med andra gator inom
centrala Kalmar bedöms denna del av Hantverkaregatan vara trygg för cyklister och fotgängare.
Olof Bjerstedt-Blom och Eva Karlsson (Getingen 21) Hantverkaregatan 14
Vi godkänner inte förslaget och har bl.a. följande synpunkter:
Förslaget är fortfarande motsägelsefullt och ger i det närmaste girigt intryck snarare än
att ha en helhetssyn med kommunens bästa i åtanke.
Hantverkaregatan
I skrivande stund (söndagen den 20 november 2016 kl. 16:40) hör vi dunket från
återvinningsstationen när en container byts eller töms. Den föreslagna placeringen är
inte rimlig. I samrådsredogörelsen anges att man ser en större osäkerhet att hantera
frågan utanför planområdet, men detta kan inte vara ett tillräckligt skäl för att ta fram
en alternativ placering. Det borde snarare vara ett skäl till att kombinera flera
planförslag och ge kommunens invånare en möjlighet att bedöma en helhet.
Formuleringen om att området Getingen slutar med Hantverkaregatan och inte skulle
inkludera gräsytan mot Gröndalsvägen är säkert korrekt, men besökare till området
anser att den öppna ytan välkomnar till området och absolut ses som en del av
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bostadsområdet. Kvarteret planlades när Hantverkaregatan var den naturliga
avgränsningen. Idag är detta Gröndalsvägen. Att bebyggelsen i Tumlaren 1 skulle ge
någon vägledning tyder på en liknande förblindad tolkning av verkligheten. Tumlaren
1 är avskuren från övrig bebyggelse genom Gröndalsvägen som just där är en bro
samt dold bland träd. Närmaste granne till dessa radhus kommer vara en parkering
och hyreshus enligt planförslaget. Någon samhörighet med planerad bebyggelse längs
Hantverkaregatan blir svår att se annat än på papper.
Förtätning av staden är helt säkert en nödvändighet, men måste ändå planeras med en
mer varsam hand än vad som stundtals framkommer i förslaget. 7 rad/kedjehus kan
helt säkert planeras norr om östra delen av koloniområdet (A i bild 1) med goda
möjligheter att klara bullerkrav, slippa skapa några tomter med enbart norrläge, etc.
Det kan placeras en återvinningsstation norr om den västra delen av koloniområdet (B
i bild 1). Den kan eventuellt samordnas med Brofästets sop/återvinningshantering och
möjligen göras åtkomlig med cykel inifrån området Getingen som komplettering, se
streckad linje i bild 1.

Samrådsredogörelsen redovisar att kommunen inte gör någon särskild trafikutredning
eller trafikräkning längs Hantverkaregatan utan lutar sig mot statistik trots att flera av
synpunkterna som inkommit på ett eller annat sätt uttrycker oro för hur framförallt
trafiken till Lindöskolan och centrum via cykeltunneln ska säkerställas i framtiden. I
något raljanta ordalag anger samrådsredogörelsen att detaljplanen säkerställer att det
finns utrymme för en separat gc-bana längs Hantverkaregatan. ”Uppföljning och
analys kring behovet kommer att ske av kommunen efter att byggnationen är klar.”
Det anges inte vilken trafiksituation anpassningen kommer kunna hantera eller var i
begränsningen består utan detaljplanen framstår som ofärdig. Den förändring som
görs längs Magistratsgatan vid Lindöskolan visar hur Hantverkaregatan också borde
anpassas för att binda samman huvudcykelvägarna längs Galggatan och mot Norra
vägen dem som leder in i centrum längs Magistratsgatan, Jutegatan och mot Ängö.
Dessutom antas trafiksituationen lätta längs Hantverkaregatan när projekten vid
Lindöskolan är färdigställda och upphöjd korsning längs Magistratsgatan anlagts.
Under uppehållan mellan bebyggelse vid Lindöskolan har inte trafiken lättat nämnvärt.
Snarare verkar fler ha insett hur enkelt man når skolan via cykeltunneln och hur den
stora förändring som anläggandet av 7-parallelligt högstadium, flytt av mellanstadium
och utbyggnad av lindöskolan påverkar trafiksituationen och om nödvändigt ta tillvara
den unika möjlghet som kan framkomma med ytan norr om Gröndalsvägen.
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Samrådsredogörelsen anger att det inte är särskilt troligt att någon väljer att gena
igenom området Getingen eftersom det har ett finmaskigt vägnät med lägre
fastigheter. Vi ser redan idag att bilar genar och bortser från den lägre fastigheten. Den
allmänna sänkningen till 40 i Kalmar gör skillnaden till 30 inom bostadsområdet liten.
Sammanfattningsvis talar tillgänglig fakta i en annan riktning än kommunens
antagande och det finns inga uppenbara alternativ att åtgärda situationen om väl
bebyggelse är uppförd.
Åttavåningshuset
Både Länsstyrelsen och boende i området anser att det saknas rimlighet i att uppföra
ett höghus i området. Kommunen anger i samrådsredogörelsen att Kalmar stad sedan
en tid har påbörjat en tradition med högre byggnader som markerar hörnlägen och i
planförslaget utvecklas att det syftar till att bli ett landmärke från Norra vägen samt ge
Norrgårdsgärdet en värdig entré. Det finns inga skäl att upprätthålla traditionen i sig.
Inlägget ger snarare intryck av att det är ett ego som ska fyllas än att det finns ett
genuint behov eller sakskäl som ligger bakom bygghöjden. Jag ser ingen rimlighet i att
byggnaden kommer fylla behovet som anges i planförslaget. Det är ovärdigt att låta ett
område som präglats av en annan slags bebyggelse ges denna avvikelse som entré. Ett
landmärke som utmärks av att det förfular snarare än smyckar och knyter an ska i
möjligaste mån undvikas.
Övrigt
Samrådsredogörelsen nämner att breddning av Gröndalsvägen inte är aktuell utan att
alternativ huvudled söks, men är svår att finna. Precis därför måste det åligga
kommunen att säkerställa möjlighet till utbyggnad tills alternativ är funnet.
Enligt kommunen ska bebyggelsen längs Gröndalsvägen binda samman områdena på
var sida trots att den på norra sidan i princip ska utgöra en vägg. Trafikanter längs
vägen ska ta det lugnare genom området eftersom bebyggelsen längs vägen förtätar.
Alla hittills tillgängliga bilder och formuleringar ger en samlad bild av ett trafikdike.
Någon sammanbindning annat än på flygfoto ter sig svår att uppnå.
Kommentar: Angående återvinningsstationens placering - se kommentarer från de två tidigare
yttrandena.
Området har pekats ut som lämpligt för bostadsbebyggelse i kommunens tidigare mål- och
visionsformuleringar. Planen tillåter bebyggelse där endast ett hus tillåts vara 24,5 meter (max 7
våningar). Övriga hus har en högsta höjd på 15,5 meter, det vill säga cirka 4 våningar. På norra
sidan om Gröndalsvägen tillåts endast 8 meter, det vill säga cirka 2 våningar. De politiska
ställningstaganden som gjorts innebär att området förtätas med bebyggelse. Höjden och placeringen av
bebyggelsen är kommunens förslag som grundar sig på platsanalyser, platsens förutsättningar och
tidigare ställningstaganden. Bebyggelsen i Getingen är inte enhetlig, den föreslagna bebyggelsen ska ses
som ett komplement. Dessa kan utformas välkomnande och bidra till en höjd kvalitet för hela
området. Det finns ingen motsats i att gräs och grusytorna används för ytterligare bostäder. Ur ett
samhällsperspektiv är det rimligt eftersom gjorda investeringar i gator och ledningar är gjorda. Se även
svar i tidigare yttrande.
Se tidigare kommentar angående trafiksituationen längs Hantverkaregatan.
Johan och Helena Wihl (Humlan 12)
Vi vill nyttja rätten att uttrycka vår klagan på förslaget för Spiggen 4.
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Vi anser fortfarande att det planerade höghuset kommer att skämma utseendet av
nuvarande område. Byggnaden kommer att skilja sig så från all annan bebyggelse i
omgivningen vilket inte kan ses som positivt.
Vidare kommer den planerade återvinningscentralens placering att medföra en ökad
trafik, buller samt problem med odörer under årets varmare del. Att placera en sådan
återvinningscentral vid infarten till ett villaområde med hus från tidigt 1900-tal kan
knappast anses vara attraktivt.
Avslutningsvis så hänvisar vi till våra tidigare synpunkter som ej blivit tillgodosedda
efter samrådsmötet.
Kommentar: Återvinningscentralens placering har valts utifrån analyser och jämförelser med
andra platser. Bedömningen är att platsen är lämplig för föreslaget ändamål. Likaså är bedömningen
att höjden på de föreslagna husen är rimlig med hänsyn till platsens förutsättningar och behovet som
finns. Se vidare i kommentarerna till tidigare yttranden.
Tidigare inskickade synpunkter behandlas i samrådsredogörelsen.
Ralf Kock och Michaela Urlui (Getingen 1)
Vi motsätter oss detaljplanen gällande hela Hantverkaregatans sträckning och föreslår
en återremiss av hela detaljplanen.
Med viss förvåning konstaterar vi att vid flertal tillfällen i aktuell text i översänt
material verkar kommunens företrädare veta det mesta gällande framtidens
trafiksituationer och miljökonekvenser utan att göra en trafikmätning eller en
riskanalys och kör efter principen ”vi löser problemet när det dyker upp”.
Vi som bor på Hantverkaregatan 18 anser att planförslaget att bygga 6-8 radhus, en
återvinningstation och 33 parkeringsplatser längs Hantverkaregatans gräsyta är på
gränsen till vansinnigt.
Ni påstår:

Vi kommeterar:

Plandoktrinen runt 60 och 70-talet
präglades ofta av bilens framkomlighet
och gräsytorna skulle fungera som en
buffertzon mot vägen. Kommunen vill
nu i större utsträckning uppmuntra till
gång och cykling. (Samrådsredogörelse
s.6)

Använd buffertzonen på
Hantverkaregatan till att bygga en
cykelbana till alla elever som tar sig till
skolorna i området och öka säkerheten.
Eliminera den ökning av onödiga men
farliga trafiksituationer mellan bil- och
cykeltrafik som troligen kommer att bli
resultatet av erat förslag.
Gör det till ett värdefullt grönområde
istället för att bygga 8 radhus. Plantera
buskar, träd, någon bänk, gör det till ett
fint parkområde där människor kan
promenera.
Vid Iron man tävlingarna används denna
yta flitigt!
Ja, generellt resulterar en avsmalad väg i
lägre hastighet, men den östra delen av
Hantverkaregatan har så kort
vägsträckning att någon hög hastighet är
svår att uppnå.
Vi som redan bor på Hantverkaregatan,

Markytan har inte pekats ut som något
värdefullt grönområde.
(Samrådsredogörelse s.6)

Stora öppna bilvägar bidrar till en högre
hastighet. (Samrådsredogörelse s.6)

Efterfrågan av centrala bostäder är stor!
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var ska vi ta vägen? Eller på vilket sätt
kommer kommunen att kompensera oss
försämringen?
Statistikt gör varje hushåll ca 4
Det känns inte bra att som boende på
bilresor/dag. (Samrådsredogörelse s.7)
respektive gata ha begränsad
bilkörningar!
I planbeskrivningen sida 9 står det under Att helt och hållet bortse från
Miljökonsekvensbeskrivning: ”Den
länsstyrelsens bedömning tolkar vi som
samlade bedömningen är att
ett tecken på bristande ambition att fatta
genomförandet av detaljplanen inte antas kloka beslut för framtiden.
medföra betydande miljöpåverkan och en Var har de så kallade miljökämpande
miljökonsekvensbeskrivning krävs därför partierna tagit vägen i debatten?
inte.”
(Samrådsredogörelse sidan 10) ”Dessa
två fjärdar (Lindö och Malmfjärden)
kommer att få ta emot en ökad mängd
dagvatten med ett innehåll av
föroreningar”
För att tillmötesgå de boendes oro kring Analys bör göras innan och inte efter, när
pik-tiderna vid skolans början och slut så skadan är ett faktum.
säkerställer detaljplanen att det finns
utrymme får en separat gc-bana.
Uppföljning och analys kring behovet
kommer att ske efter att byggnationen är
klart. (Samrådsredogörelsen s.8)
Vill hänvisa till protokollanteckningen där SD via Thoralf Alfsson anser också att
planförslaget för Hantverkaregatan är inget annat än överexloatering av mark. Hur kan
exploateringschefen vara nöjd med detta?
Fastigheterna på Hantverkaregatan byggdes 1921 och har fast den här vyn sedan dess,
därför de planerade radhusen kommer att bli en markant försämring för boenden!
Med tanke på att kommunen snart kommer att börja producera 1000 bostäder i
Kalmar, då täcker de 6-8 radhusen på Hantverkaregatan 0,6 % av behovet. Är det
verkligen värt att förstöra för de som redan bor i området? Skickar med några bilder
från en vanlig dag på Hantverkaregatan!
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Kommentar: Kommunen ska ta fram det material som krävs för att få ett bra underlag och

kunna bedöma planens konsekvenser. Bedömningen som gjorts är att det inte är nödvändigt att göra
en separat trafikmätning eller en riskanalys. Planens konsekvenser kan bedömas och utläsas genom
att analysera platsen utifrån dess funktion, målpunkter etc. vilket beskrivs i planbeskrivningen.
Statistik kring antalet bilresor/dag för hushåll kan vara en typ av analysunderlag för att bedöma en
rimlig trafikmängd på gatan. Det är ovanligt att kommunen investerar i separata gc-vägar inom
villaområden, det är i första hand huvudstråk längs med trafikerade gator som prioriteras.
Kommunen gör bedömningen att Hantverkaregatan inte är en sådan gata, utan att blandtrafik är
möjligt. Hantverkaregatan är heller ingen genomfartsgata och är inte särskilt lång vilket håller
hastigheterna nere. Gatan används av många cykeltrafikanter, men biltrafiken är låg, därmed är
riskerna låga för trafikolyckor.
Om det mot förmodan, vilket kommunen bedömer som mindre troligt, biltrafiken skulle öka och
utmynna till at bli en trafikfara för cyklisterna så kan insatser göras. Exempelvis kan trafikmärken
med förbud för obehörig biltrafik sättas upp på den östra sidan, vilket motverkar att föräldrar
hämtar/lämna sina barn till Lindöskolan längs vägen. Gatan är även väldigt bred för sin funktion
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som villagata. Det är möjligt att göra en kombinerad gång- och cykelväg på ena sidan, detta är inget
som detaljplanen omöjliggör.
I samrådsredogörelsen syftar kommunen i huvudsak till Gröndalsvägen vid yttrandet om att stora
öppna bilvägar bidrar till en högre hastighet. Bebyggelse på båda sidorna av vägen kan påverka
bilister att sänka sin hastighet längs den trafikerade och bullrande vägen. Lägre hastigheter kan
sänka bullernivåerna i området. Detta gör det även lättare för gående och cyklister att passera över
vägen (kommunen hänvisar dock i första hand till att utnyttja gångtunneln).
I kommunens grönstrukturplan har kommunen pekat ut viktiga grönområden att värna om. Dessa
är analyserade utifrån sin speciella karaktär och funktion, samt utifrån avstånd till boende. I
planbeskrivningen redovisas de utpekade områdena. Kommunen bedömmer att gräsytan mellan
Gröndalsvägen och Hantverkaregatan inte har de kvalitéer som utmärker ett värdefullt grönområde.
Exempelvis finns det grönområden på nära avstånd, markytan är för liten samt för bullerutsatt.
Denna bedömning har gjorts i samband med grönstrukturplanen.
Av ekonomiska skäl är det heller inte rimligt att investera i anordningar som ökar kraven på
skötsel. Kommunen satsar istället på de områden som finns utpekade.
I kommunens övergripande översiktsplan har bedömningen gjorts att aktuellt område ligger inom
innerstadens gräns där en förtätning med bebyggelse lämpar sig. I kommunens bostads- och budgetmål
angående utbyggnad av bostäder anges att behovet särskilt är stort av nya småbostäder och
hyresrätter. Här anges också att kommunen strävar efter en blandad bebyggelse. Detta finns beskrivet
i planbeskrivningen.
Syftet med bebyggelsen är inte att förstöra eller försämra miljön för boende inom kvarteret Getingen.
Detaljplanen styr inte bostadshusens utformning exakt, detta behandlas i bygglovet. Bebyggelsen bör
utformas välkomnande från Hantverkaregatan. Förhoppningen är att bebyggelsen bidrar till en höjd
kvalitet för hela området. Kommunen har som markägare rådighet över vilken exploatör som får
tillträde till marken och kan på så vis påverka byggnationen, så att det blir en estetiskt tilltalande
miljö. Det finns ingen motsats i att gräs och grusytorna används för ytterligare bostäder. Ur ett
samhällsperspektiv är det rimligt eftersom gjorda investeringar i gator och ledningar är gjorda.
Vid upprättande av en detaljplan så ska kommunen samråda med Länsstyrelsen huvuvida en
miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram. Kommunen bedömmer att planhandlingarna så långt
det är möjligt har behandlat frågor såsom dagvatten, buller och markföroreningar. Rening av
dagvatten kommer att ske utanför planområdet. Det är ur samhällsperspektiv ohållbart, både ur
ytmässigt perspektiv och ekonomiskt perspektiv att tillgodose rening inom planområdet.
Kommunen bedömmer inte att betydande miljöpåverkan kan uppstå på grund av planens
genomförande, därför krävs det inte att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Konsekvenserna av
planens genomförande behandlas i planbeskrivningen.

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
Kalmar Energi Elnät AB
Vi har tidigare lämnat ett par samrådssvar på den här detaljplanen. I den senast
reviderade detaljplanen har ni gjort en del förändringar. Med anledning av det skickar
jag ett nytt svar med synpunkter.
Där det ska bli P-platser och en återvinningsanläggning har vi högspänningskablar
(50kV och 10 kV) i olika ledningsgravar. Därför går det inte att placera någon byggnad
eller göra några djupare schakter där.
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Det går inte heller att förändra marknivån där, så att våra kablar hamnar på fel djup.
Det är svårt att sänka de här kablarna. Fundament för plank el.dyl. måste anpassas
efter våra kablars läge.
För övrigt har vi inga synpunkter på underrättelsen. De synpunkter och krav som vi
redan har redovisat i tidigare svar är fortfarande gällande.
Kommentar: Ingen schaktning eller grävning kommer att bli aktuellt inom det område som nämns
i yttrandet. Planbeskrivningen utvecklas med ovanstående information.
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Följande har accepterat planförslaget skriftligt under granskningen:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Trafikverket

Följande har accepterat planförslaget skriftligt under samrådet:
Polismyndigheten
E.ON Elnät Sverige AB
Skanova

Följande sakägare och likställda har senast under granskningstiden
inkommit med skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda:
Anita Johansson och Anders Franzen (Getingen 22)
Ove Holm (Getingen 20)
Ann och Herbert Fingerhut (Humlan 13)
Olof Bjerstedt-Blom och Eva Karlsson (Getingen 21)
Ralf Kock och Michaela Urlui (Getingen 1)
Johan och Helena Wihl (Humlan 12)

Följande sakägare och likställda har inte fått sina synpunkter
tillgodosedda:
Flundrahällen i Kalmar AB via CA Fastigheter AB (Spättan 1)
Johan & Helena Wihl (Humlan 12)
Herbert & Ann Fingerhut (Humlan 13)
Ralf Kock & Michaela Urlui (Getingen 1)
Andreas Hurve (Getingen 19)
Anne Brandstedt & Ove Holm (Getingen 20)
Olof Bjernstedt-Blom och Eva Karlsson (Getingen 21)
Anders Franzen och Anita Johansson (Getingen 22)
Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2016-10-26

Filippa Olsson
Planarkitekt
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Filippa Olsson
0480-45 03 15

Upprättad 2016-10-26
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för
Spiggen 4 m.fl. vid Gröndalsvägen
Kalmar kommun
Planförslaget har varit på samråd under tiden 2016-03-30– 2016-05-01. Ett
samrådsmöte hölls den 21 april på Lindöskolan. Till mötet kom ca 15 personer.
Närvarande från kommunen var planarkitekt Filippa Olsson, exploateringschef
Pär Svanfeldt och exploateringsingenjör Johanna Kindqvist. Från Kalmarhem
AB närvarade byggchef Lars Olsson. Förslaget har sänts till myndigheter,
förvaltningar och föreningar enligt sändlista och till fastighetsägare enligt
fastighetsförteckning. Fastighetsägaren uppmanades att meddela eventuella
hyresboende. Mellan samrådstiden och granskningskedet hölls ett extra
informationsmöte för de boende i närområdet.
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
Under samrådstiden har ett antal synpunkter inkommit, de mest omfattande
och mest förekommande sammanfattas här kort. 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.
Återvinningstationen
- Orsakar bullerstörningar för de boende.

Planenheten │
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Bidrar till mer trafik längs Hantverkaregatan (se vidare under trafik
längs Hantverkaregatan).
Förfulande i omgivningen.
Känsla av otrygghet med dålig belysning, glassplitter och annat ”skräp”
vid gatan.

Bebyggelse längs Hantverkaregatan
- Passar inte in i bebyggelsemiljön inom kv. Getingen, som domineras av
stora tomter och grönska ut mot vägen.
- Stänger ute bebyggelsen söder om Gröndalsvägen. Bildar en vägg som
splittrar stadsdelarna ifrån varandra.
- Skapa en känsla av korridor eller tunnel längs Gröndalsvägen.
- Mer trafik och utfarter mot Hantverkaregatan påverkar säkerheten
negativt för gång- och cykeltrafikanter. (se vidare under trafik längs
Hantverkaregatan)
Trafik längs Hantverkaregatan
- Mer trafik och utfarter mot Hantverkaregatan påverkar säkerheten
negativt för gång- och cykeltrafikanter. Hantverkaregatan utgör
blandtrafik med cykeltrafikanter.
o En separerad gc-väg bör anläggas, ej smalna av vägen till 8
meter (6 m körväg + 2 m gångväg) för att bredda fastigheterna
ca 1 meter för bostadshusen.
o Utfarterna utgör risk för krock med cyklisterna.
o Redan stora risker idag för kollision. Det är många cyklister och
en del biltrafik från föräldrar som lämnar av skolbarnen längs
Hantverkaregatan norr om gångtunneln mot skolan.
- Bebyggelsen längs Hantverkaregatan skymmer sikten i
fyrvägskorsningen mot Gröndalsvägen.
- Återvinningstationen och parkeringsplatserna bidrar till mer trafik längs
Hantverkaregatan.
o Påverkar säkerheten negativt för gång- och cykeltrafikanter.
o Fyrvägskorsningen blir mer belastad.
o Blockerar vägen vid tömning, boende kommer inte in till sina
fastigheter.
Åttavåningshuset
- Länsstyrelsen anser att:
o En 27 meter hög byggnad är ett ovarsamt tillskott i
bebyggelsemiljön som saknar koppling till befintlig bebyggelse.
- Boende anser att:
o Byggnaden är för hög, passar inte in i bebyggelsemiljön.
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o Skapar insyn över bostadsfastigheternas tomter på kv.
Getingen.
o Inte kan jämföras med blickfånget mot Kajalen eller
Läppstiftet. I planförslaget ger utformningen av
åttavåningshuset ett krystat utryck i jämförelse. (Liknande
utryck beskrevs från de boende på olika sätt)
Planförslaget revideras enligt följande:
Ändringar i Plankartan
- Flerbostadshusen ändras från nockhöjd till byggnadshöjd.
- Komplementbyggnader intill flerbostadshusen ändras till en mer
korrekt benämning uthus/gårdsbyggnader.
- Byggrätterna ökar för Spiggen 4 och småbostadshusen längs
Hantverkaregatan.
- Bestämmelsen för byggrätterna inom Spiggen 4 korrigeras så att
underjordiskt garage kan inrymmas utöver angiven bruttoarea (ges
bestämmelsen e3).
- Angiven byggnadsarea inom den plussmarkerade marken ändras till e4.
- Bestämmelsen a (avseende markförorening) läggs till innanför den
administrativa gränsen på fastigheten Spiggen 4.
- Placeringsbestämmelse p2 införs mot Gröndalsvägen för
flerbostadshusen strax söder om vägen.
- Illustrationslinje ritas ut längs Tolvmannagatan för att illustrera
gränserna mellan körbana och gång- och cykelväg.
- Användningsgränserna justeras för både allmän och enskild parkering.
Ytan för återvinning begränsas till en mindre flexibel yta.
Planbeskrivningen ändras utifrån
- De nya förutsättningar, med gränser och bestämmelser i plankartan.
- Utökat resonemang kring återvinningstationen, bebyggelse längs
Hantverkaregatan, trafik längs Hantverkaregatan och åttavåningshuset.
- Bilderna med volymstudier byts ut.
- Parkering korrigeras utifrån den nya antagna parkeringsnormen.
- Miljökvalitetsnormer för vatten förtydligas.
- Dagvatten förtydligas och utökade fördröjningskrav läggs till.
- Trafikbuller förtydligas.
- Förorenad mark förtydligas.
- Magnetfält förtydligas och läggs till information.
- Fastighetsrättsliga frågor korrigeras.
- Ledningar inom planområdet korrigeras.
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Övrigt
- Planillustrationen uppdateras.
- Dagvattenutredningen kompletteras med krav på fördröjning inom
kvartersmarken för flerbostadshus.
- Elektromagnetiska mätningar utförs.
- Kompletterande markmiljöundersökning norr om Tolvmannagatan.
- Geotekniska utredningar utförs för småbostadshusen norr om
Gröndalsvägen.

Kommunens samlade kommentarer
Återvinningstation
En placering av återvinningstationen vid Hantverkaregatan kritiseras av de
boende i området. Flest invändningar är att återvinningsstationen orsakar
bullerstörningar för de närboende och bidrar till mer biltrafik längs
Hantverkaregatan som i sin tur påverkar säkerheten för gång- och
cykeltrafikanter negativt. En återvinning placerad vid fyrvägskorsningen mot
Gröndalsvägen och Tolvmannagatan gör samtidigt korsningen mer belastad.
Återvinningsstationer anses även förfulande i omgivningen, bidrar till en känsla
av otrygghet när det är dålig belysning och ofta ligger glassplitter och annat
skräp utanför containrarna på marken.
I kommunen finns ett mycket stort behov av nya bostäder. Fastigheten
Spiggen 4 anses lämplig för förtätning med bostäder, men för detta krävs att
återvinningen flyttas. Alternativet är att återvinningsstationen helt försvinner,
men det skulle påverka väldigt många boende negativt med längre avstånd.
Statistik visar samtidigt att återvinningstationen är väldigt välanvänd. Att ta
bort stationen skulle medföra ett mycket högt tryck på de kvarvarande
återvinningsstationerna. Det finns därmed ett högt allmänt intresse att
återvinningstationen finns kvar i närområdet.
Kommunen har tillsammans med FTI, Förpacknings och Tidningsinsamlingen,
studerat lämpliga platser för en flytt av återvinningstationen. Platser som
studerats är bland annat marken norr om Gröndalsvägen och marken norr om
Tolvmannagatan intill Tumlaren 1, där den elektromagnetiska ledningen ligger.
Samt Gustavsbergsparken och grönytan söder om Brofästet. Även andra
platser har diskuterats, men ansetts olämpliga av olika skäl.
Planbeskrivningen har kompletteras med en analys, med för- och nackdelar för
de olika alternativen. Gustavsbergsparken anses för trång för att inrymma en
återvinningsanläggning utan att inkräkta negativt på parkens värde. Brofästet
ligger för långt ifrån de boende. Av de kvarstående alternativen är
bedömningen är att en placering av återvinningen norr om Hantverkaregatan
är mest lämplig.
Kommunen och FTI, Förpacknings och tidningsinsamlingen, anser det
betydelsefullt att återvinningstationen bibehålls i närområdet. D.v.s. tillgängligt
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för gång- och cykeltrafikanter inom planområdet. Det finns även stöd i detta
argument från planprogrammet för Norrgårdsgärdet år 2006. Det anses även
viktigt att säkerställa i detaljplanen att anläggningen får en permanent plats.
Kommunen ser en större osäkerhet att hantera frågan utanför planområdet.
En placering av återvinningen längs Hantverkaregatan har vissa negativa
följder. Men behovet av anläggningen är stor och bland de platser som utretts
är Hantverkaregatan det lämpligaste läget.
Skydd (exempelvis plank) är möjligt att sättas upp runt anläggningen för att
minska störande ljud och insyn för grannbostäderna. Det måste dock vara
öppet mot Hantverkaregatan för angöring. Återvinningen är placerad mellan
Humlan 13 och 14 för att bostadshusen ska hamna så långt ifrån anläggningen
som möjligt. Placeringen ligger även mittemot fastigheternas utfarter, vilket
innebär att bostadshusen har större möjligheter att anordna skyddade
uteplatser intill bostadshuset och bostaden störs inte lika mycket av exempelvis
strålkastarljus. Insyn och ljus skyddas även genom hög vegetation i
fastighetsgränserna.
Särskild tanke ska läggas på gestaltningen av anläggningen för att bidra till en
attraktiv bostadsmiljö. Exempelvis genom god och trivsam belysning och ett
skydd runt anläggningen som smälter in naturligt i miljön.
En återvinning placerad norr eller söder om Gröndalsvägen gör ingen större
skillnad på belastningen vid den nya fyrvägskorsningen. Det är mycket liten
sannorlikhet att bilister väljer att gena igenom kvarteret Getingen mot
rondellen vid Stallgårdsgatan, eftersom gatustrukturen i området är mer
finmaskig och med låg hastighet. Det är högre sannorlikhet att bilisterna kör
tillbaka ut på Gröndalsvägen, även om vägen är trafikerad. Övriga svar kring
biltrafiken längs Hantverkaregatan, se rubriken ”Trafik längs
Hantverkaregatan”.
Bebyggelse längs Hantverkaregatan
Bebyggelse längs med Hantverkaregatan i form av radhus, kedjehus eller annan
sammanhängande bebyggelse anses av boende inte passa in i den omgivande
bebyggelsemiljön vid kv. Getingen. Bland synpunkterna framkommer att kv.
Getingen härstammar från trädgårdsstaden med stora tomter, varierad
bebyggelse och mycket grönska mot vägen. Vissa utrycker att den planerade
bebyggelsen stänger ute bebyggelsen söder om Gröndalsvägen och bildar en
vägg, vilket splittrar stadsdelarna från varandra. Bebyggelsen anses även skapa
en form av korridor eller tunnel längs Gröndalsvägen. Trafikmässigt blir det
fler bilar och utfarter mot Hantverkaregatan som idag utgör blandtrafik med
cykeltrafikanter. Många använder gatan för att hämta/lämna sina barn vid
Lindöskolan. Detta tillsammans med att gatan smalnas av anses skapa en
konflikt mellan de olika trafikantgrupperna och minska säkerheten för
cykeltrafikanter. En ny skola vid Brofästet anses dessutom öka gång- och
cykeltrafiken längs med Hantverkaregatan. Bebyggelsen uppges även kunna
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skymma sikten för trafikanter som ska ut på eller korsa Gröndalsvägen från
Rådmansgatan.
Kommunen ställningstagande är att den nya bebyggelsen passar in i den
omgivande bebyggelsemiljön. Kvarteret Getingens karaktär utgörs till största
del av friliggande hus med stora tomter och mycket grönska mot vägen.
Kvartersgränsen slutar dock i norra delen av Hantverkaregatan, där en bred
och öppen trafikdominerad miljö tar över längs Gröndalsvägen. De öppna
gräsytorna mot Gröndalsvägen planerades i samband med byggnation av
Ängöleden mot Öland, ytorna skulle fungera som en buffertzon mot vägen
snarare än en del av kv. Getingen. Planeringsdoktrinen runt 60 och 70-talet
präglades ofta av bilens framkomlighet och dominans i staden. Dagens
planering har inte samma fokus på bilens framkomlighet och dominans, utan
kommunen vill nu i större utsträckning uppmuntra till gång och cykling som
ett led i en hållbar utveckling för miljön och trivseln i staden. Ett steg i
riktningen för detta är en tät bebyggd miljö där man tar tillvara på ytorna i
staden och använder dem effektivt, samt satsar på gång- och cykelnätet. Studier
visar att avståndet till målpunkten (exempelvis centrum som många ofta
besöker) har stor betydelse för vilket färdmedel trafikanten väljer. Genom att
bygga centralt är det procentuellt fler som väljer hållbara transportmedel
framför bilen. Markytan har inte pekats ut som något värdefullt grönområde i
staden, enligt grönstrukturplanen. Stora öppna bilvägar bidrar samtidigt ofta till
en högre hastighet hos biltrafikanter. Genom att bygga tätare längs med vägen
så ramas den in och upplevs trängre, vilket kan ha en positiv effekt med lägre
hastigheter. Detta är positivt för boendemiljön och möjligheten för gång- och
cykeltrafikanter att passera över gatan.
Kommunen anser inte att den nya bebyggelsen stänger ute bebyggelsen söder
om Gröndalsvägen och bildar en vägg, vilket splittrar stadsdelarna från
varandra. I planbeskrivningen beskrivs snarare att det motsatta skulle kunna
ske där bebyggelsen kan bidra till att binda samman stadsdelarna, beroende på
hur byggnaderna utformas. Inom Tumlaren 1 finns idag sammanbyggda
radhus. Bebyggelse längs Hantverkaregatan med radhus/kedjehus är därmed
ingen främmande bebyggelseform i området. Söder om Gröndalsvägen
planeras flerbostadshus i 4-8 våningar mot vägen. Radhus/kedjehus längs med
Hantverkaregatan skulle kunna hjälpa till att bilda en koppling mellan södra
och norra delen av Gröndalsvägen med en stegvis nedtappning från en tät och
hög bebyggelse i flerbostadshus mot den lägre bebyggelseskalan inom kv.
Getingen med friliggande hus och stora tomter. Radhusen/kedjehusen blir en
form av bebyggd mellanzon.
Den arkitektoniska utformningen av husen kommer att studeras vidare till
bygglovet. Kommunen äger marken och kan genom exempelvis en öppen
markanvisning-/arkitekttävling välja den byggherre som föreslår den bästa
utformningen och styra upp utformningen i ett köpeavtal. Genom att variera
höjden, placeringen av husen, fasadmaterial m.m. så är det möjligt att skapa en
intressant arkitektur mot vägen utan att få ett slutet intryck.
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Planbeskrivningen förtydligas kring de delas som berör bebyggelsen norr om
Gröndalsvägen. Synpunkter kring trafik, se rubriken ”Trafik längs
Hantverkaregatan”.
Trafik längs Hantverkaregatan
Hantverkaregatan utgör idag blandtrafik mellan bil- och cykeltrafikanter. Norr
om körfältet finns en trottoar för gående. Gatan ansluter till ett
huvudcykelstråk vid Norra Vägen (i väst) och ett lokalt cykelstråk (i öst) norrut
längs Gröndalsvägen. På den östra sidan finns en gångtunnel mot Lindöskolan.
Många barn använder gatan som skolväg och vissa föräldrar hämtar/lämnar
sina barn med bil på norra sidan av tunneln. En ny högstadieskola planeras vid
Brofästet, därmed bedöms gång- och cykeltrafiken öka längs Hantverkaregatan.
Planförslaget medger cirka 6-8 radhus, omkring 33 parkeringsplatser och en
återvinningstation längs Hantverkaregatan. Detta medför fler bilar och utfarter
mot Hantverkaregatan. Tillsammans med att gatan smalnas av på den östra
sidan bedöms detaljplanen bidra till en konflikt mellan biltrafiken och
säkerheten för cyklisterna. Bebyggelse längs Hantverkaregatan anses även
kunna skymma sikten för trafikanter i korsningen mot Gröndalsvägen.
De boende önskar en separerad gc-väg, ingen bebyggelse längs vägen, ingen
avsmalning av vägen, ingen återvinningstation samt färre eller inga
parkeringsplatser längs Hantverkaregatan.
Längs med Hantverkaregatan ligger idag 2 villatomter på den västra sidan och
9 villatomter på den östra (varav en tomt är obebyggd). Hantverkaregatan
utgör dessutom en återvändsgata på båda sidorna. Statistiskt gör varje hushåll
ca 4 bilresor/dag. Detta ger en trafikmängd med ca 8 bilar/dygn på västra
sidan och 32 bilar/dygn på den östra sidan av Hantverkaregatan i dagsläget.
Biltrafiken från den nya bebyggelsen i öst uppskattas omkring 28 bilar/dygn (7
hushåll*4 bilresor). Sammanlagt blir det fortfarande en väldigt lågt trafikerad
gata.
På den östra sidan av Hantverkaregatan är det svårare att uppskatta
trafikmängden. Mängden biltrafikanter beror på hur hög besöksfrekvensen är
på parkeringsanläggningen och återvinningstationen. Ett troligt scenario är att
parkeringplatserna i huvudsak används av besökare till de boende, som oftast
sker på kvällar och helger. Samt för besökare till verksamheterna inom Sutaren
22 under pik-tiderna när behovet är som störst, dvs sena eftermiddagar. Dessa
tider krockar vanligen inte med skoltrafiken.
Besök till återvinningstationer av privatpersoner är också vanligare på kvällar
och helger. Hämtning av containrarna kan också styrat till klockslag som inte
krockar med skoltrafiken.
Flest konflikter mellan cyklister och bilister bedöms ske tidigt på morgonen
och eftermiddagarna när skolan slutar. Det vill säga biltrafiken från boende
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längs gatan som ska till/från jobbet och föräldrar som hämtar/lämnar sina
barn på Lindöskolan.
Den stora entrén till skolan och huvudtrafiken går idag längs med Lindövägen.
En väldigt liten andel av skoltrafiken släpps av vid Hantverkaregatan, det är
främst från boende inom kvarteret Getingen. Det är samtidigt ett troligt
antagande att antalet bilresor till skolan via Hantverkaregatan är högre idag,
eftersom skolan i nutid håller på att byggas om. Vilket medför att tunga fordon
och grusupplag m.m. är i vägen för föräldrar att lämna sina barn. Det planeras
även trafikåtgärder i Norrgårdsgärdet med separerade gc-vägar och en
upphöjda korsning för att öka säkerheten för barn som går eller cyklar till
skolan. En förhoppning är att åtgärdena påverkar valet av transport till skolan
mot en större andel gång- och cykeltrafikanter. En separerad gc-väg längs
Tolvmannagatan kan också bidra till denna utveckling.
Längs den östra sidan av Hantverkaregatan bedöms trafikmängden fortfarande
som mycket låg (nästan samma som idag), det finns inga risker med fortsatt
blandtrafik. För yngre barn under 8 år finns det samtidigt enligt lag
(trafikförordning från 2014) möjlighet att använda gångbanan som cykelbana.
För den östra sidan bedöms inte pik-tiderna för cyklister och bilister i samma
utsträckning krocka på samma tider. Bedömningen är därmed att det inte finns
några risker med fortsatt blandtrafik.
För att tillmötesgå de boendes oro kring pik-tiderna vid skolans början och slut
så säkerställer detaljplanen det finns utrymme för en separat gc-bana längs
Hantverkaregatan. Uppföljning och analys kring behovet kommer att ske av
kommunen efter att byggnationen är klart.
Siktförhållanden för trafiken i korsningen mot Gröndalsvägen kommer att
tillgodoses.
Planbeskrivningen förtydligas och kompletteras med konsekvenser kring de
delar som berör trafiken längs med Hantverkaregatan.
Åttavåningshuset
Länsstyrelsens framhåller i sina rådgivande synpunkter att en 27 meter hög
byggnad (nockhöjd) anses som ett ovarsamt tillskott i bebyggelsemiljön som
saknar koppling till befintlig bebyggelse. Flertalet boende har synpunkter på att
huset anses för högt, passar inte in i bebyggelsemiljön, skapar insyn över
villatomterna. En boende skrev att huset blir inte en byggnad som hamnar i
blickfånget i positiv bemärkelse och jämförelsen med ”Läppstiftet” och
”Kajalen” ger ett krystat intryck. Bland övriga boende fanns liknande utryck.
Planområdet ligger inte inom riksintresse för kulturmiljö eller något område
med värdefull kulturmiljö som riskerar att påtagligt skadas av planförslaget.
Syftet med ett högre hus i korsningen är enligt kommunen för att skapa en
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front eller landmärke, som syns i omgivningen och är positivt för
orienterbarheten och identiteten i staden. Kalmar stad har sedan en tid påbörjat
en tradition med högre byggnader som markerar hörnlägen. Planbeskrivningen
kompletteras med ett förtydligande och beskriver syftet med den högre
byggnaden.
Planbeskrivningen kompletteras med en mer utförlig beskrivning av syftet med
ett 8-våningshus och påverkan på landskapsbilden.

Inkomna synpunkter
Statliga myndigheter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsens bedömning
Detaljplanen behöver bearbetas för att inte strida mot 11 kap. 10 § PBL, punkt
3 och punkt 5. Det innebär att detaljplanen behöver kompletteras avseende
planens påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten samt påverkan på
människors hälsa och säkerhet avseende buller och förorenad mark.
I behovsbedömningen bedömer kommunen att en
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas då detaljplanen inte antas
medföra någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen instämmer i
kommunens bedömning under förutsättning att planhandlingarna kompletteras
avseende planens påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten samt påverkan
på människors hälsa och säkerhet avseende buller och förorenad mark.
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten och dagvatten
Miljökvalitetsnormerna för vatten är juridiskt bindande och anger vilken status
som ska uppnås vid en viss tidpunkt. Det innebär att åtgärder inte får vidtas
som riskerar att försämra vattnets status men det innebär också att rimliga
åtgärder ska vidtas så att vattenförekomsten kan uppnå god status. I sin
planering och planläggning ska kommunen därför visa att detaljplaner,
områdesbestämmelser och lovgivning bidrar till att uppnå fastställda
miljökvalitetsnormer.
För att minska mängden dagvatten som kommer att uppstå så regleras i planen
andelen hårdgjord yta samt att parkeringsanläggningarna ska ha ytmaterial som
är genomsläppliga på ett bra sätt.
I planbeskrivningen anges att dagvattnet i all ny exploatering ska fördröjas
inom kvartersmark innan det kan släppas ut i de allmänna
dagvattenledningarna, vilket överensstämmer med kommunens
dagvattenpolicy. Det ges exempel på hur detta skulle kunna göras, till exempel
genom gröna tak, svackdiken, vegetationsytor och hålrumsmagasin.
Länsstyrelsen saknar en beskrivning hur dagvattnet ska omhändertas, det vill
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säga fördröjas och renas, i aktuell plan. Hur har kommunen säkerställt
omhändertagande och reningen av dagvattnet, för att minska risken för
översvämningar samt påverkan på MKN vatten? Detta är viktigt för planens
genomförande, men blir ännu viktigare, utifrån det att det i VA-utredningen
redovisas att vissa dagvattenledningar riskerar att bli överbelastade vid regn
med 10 års återkomsttid. Finns plats och utrymme i planen för
dagvattenrenande åtgärder samt möjligheter till fördröjning?
Dagvattnet kommer så som det redovisas i planen att orenat släppas ut till
Lindö, respektive Malmfjärden, som båda står i förbindelse med
vattenförekomsten Kalmarsund som har måttlig ekologisk status. Dessa två
fjärdar kommer att få ta emot en ökad mängd dagvatten med ett innehåll av
föroreningar.
I VA-utredningen presenteras det att mängden dagvatten och föroreningar
kommer att öka med cirka 4 % jämfört med det som redan släpps ut i dag.
Såsom länsstyrelsen ser på det kommer planens genomförande, tvärtemot vad
som redovisas i planbeskrivningen på sidan 6 under rubriken
”Miljökonsekvensnormer för vatten”, att påverka MKN vatten negativt, det vill
säga ge kustvattenförekomsten en försämrad vattenstatus genom ytterligare
utsläpp av föroreningar.
Hälsa och säkerhet
Buller
I den bifogade bullerutredningen redovisas vilka bullernivåer som kommer att
erhållas för de tre föreslagna kvarteren, samt vilka avsteg och åtgärder som
krävs för att möjliggöra byggnation i enlighet med förordningen om
trafikbuller.
För kvarter ett, norr om Gröndalsvägen, överskrids riktvärdet för den
ekvivalenta ljudnivån. I planbeskrivningen anges därför, i enlighet med
trafikbullerförordningen, att bebyggelsen ska utformas så att hälften av
bostadsrummen har en tyst sida mot Hantverkaregatan. I bullerutredningen
anges att Hantverkaregatan troligtvis är så bullerfri att avstegen enligt
förordningen kan uppfyllas. Länsstyrelsen menar att det, inte bara troligtvis,
utan ska vara helt säkerställt att detta uppfylls.
I kvarter nummer två, mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan, redovisas
bullernivåer utifrån två principförslag av utformning. För båda förslagen
redovisas att riktvärdena kommer att överstigas vid fasad och uteplatser.
Därför krävs det genomgående lägenheter där minst hälften av
bostadsrummen har en tyst sida, samt att byggnadstekniska åtgärder krävs i
form av bullerplank och avskärmande balkonger i enlighet med
trafikbullerförordningen. Länsstyrelsen framhåller att det i planbeskrivningen
på ett tydligare sätt bör redovisas samtliga av de åtgärder som krävs, för
respektive byggnadsalternativ, för att uppfylla de riktvärden och avsteg som
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kan göras. Så som det nu är redovisat är det svårt att enkelt följa resonemanget
i planbeskrivningen och jämföra de olika alternativen. Kommunen bör också ta
ställning till och framhålla vilket byggnadsalternativ som är att föredra ur
bullersynpunkt för att minska påverkan på människors hälsa.
Förorenad mark
På Spiggen 3 och 4 har föroreningar i marken konstaterats, i en utförd
översiktlig markundersökning, med halter över KM (känslig markanvändning).
En miljöteknisk markundersökning behöver utföras, som visar omfattningen
av föroreningarna, i höjd- och sidled, där saneringsnivåer och åtgärder, måste
framgå som visar att marken är lämplig för bl.a. bostäder. Under tekniska
utredningar i planbeskrivningen, på s. 35, behöver det framgå att en
markteknisk utredning behöver göras med avseende på föroreningar.
Magnetfält
I planbeskrivningen bör det framgå för tydlighetens skull vilka nivåer av
elektromagnetisk strålning som finns och de är kopplade till de säkerhetsnivåer
som säkerställs i planen.
RÅDGIVANDE SYNPUNKTER
Kulturmiljö
Planområdet berörs inte av riksintresse för kulturmiljövården. Området har
flera mycket tydliga karaktärsdrag som det är viktigt att förhålla sig till. Detta
har kommunen uppmärksammat och till stora delar förhållit sig till. När det
gäller den 27 meter höga byggnaden saknar denna koppling till befintlig
bebyggelse och upplevs som ett ovarsamt tillskott i området. Den befintliga
bebyggelsen finns endast beskriven i volymstudier och det är viktigt att skriva
ut höjden för att det skall vara möjligt att göra en jämförelse.
Infrastruktur
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om vikten att hålla ett
respektavstånd gentemot Gröndalsvägen för att i framtiden möjliggöra
utbyggnad av till exempel prioriterade bussfiler som ett led mot ett hållbart
samhälle.
Flyghinderanalys
I behovsbedömning på sidan 4 redovisar kommunen: ”Byggnader över 50
m.ö.h kan störa flygtrafiken”. I plankartan redovisas en möjlig bebyggelse upp
till 27 meter som högsta nockhöjd. Länsstyrelsen vill påminna kommunen om
att genomföra en flyghinderanalys.
Planhandlingar
Planbeskrivningen
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Längst ner på sidan 25 i planbeskrivningen redovisar kommunen: ”Dagvatten
från området leds mot Lindöfjärden (avrinningsområde 1) och Malmfjärden
(avrinningsområde 2), som står i kommunikation med Kalmarsund som idag
har ”måttlig biologisk status”. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen
om att rätt begrepp är ”måttlig ekologisk status” och inte ”måttlig biologisk
status”.
Plankartan
På plankartan finns beteckningen ”PB” markerad på en yta mellan
Gröndalsvägen och Tolvmannagatan. Länsstyrelsen ställer sig frågande till
användningen ”B” på den angivna ytan, vad är syftet med användningen
bostäder på parkeringen?
Kommentar: Statusen på vattenförekomsterna i Kalmarsund bedöms inte försämras av
planförslaget. Enligt VA-planen ska en utredning genomföras med syfte att ta fram en
prioriteringsordning för vilka dagvattenutlopp som är i störst behov av rening. En samlad
reningsanläggning (utanför planområdet) för flera dagvattenutlopp i området har diskuterats.
En lösning som diskuterats är att ledningarna mot Lindöfjärden kopplas samman med
ledningarna mot Malmfjärden, där det vid utloppet placeras någon form av teknisk
anläggning med filtration för rening i vattnet. Kommunen har även påbörjat ett EU-projekt
”LIFE-SURE” i syfte att ta upp och rena bottensediment från Malmfjärden. Det kan ha
en positiv effekt på utanförliggande vattenförekomster.
I detaljplanen regleras hårdgjorda ytor i syfte att minska mängden snabbt avrinnande
dagvatten, vilket därmed minskar föroreningsbelastningen till Lindöfjärden och Malmfjärden
så långt det är möjligt. Den mängden dagvatten som ökar (4 %) och den
föroreningsbelastning som detta dagvatten för med sig från bebyggelsen bedöms vara så pass
liten att den inte riskerar att påverka statusklassen på kustvattenförekomsterna till en sämre
klass eller försvårar att uppnå uppsatta mål. Idag utgörs redan större delen av planområdet
av större vägar och grusade parkeringsanläggningar. Planbeskrivningen kompletteras med en
tydligare redogörelse i kapitlena Miljökvalitetsnormer för vatten, övergripande dokument och
dagvatten.
Till planhandlingarna finns en utförd bullerutredning. Kapitlet om omgivningsbuller i
planbeskrivningen omformuleras för att vara tydligare. Kommunen anser inte att det är
nödvändigt att ställning till vilket av de två utformningsalternativen mellan Gröndalsvägen
och Tolvmannagatan som är bäst, eftersom båda alternativet är möjliga. Båda alternativen
har sina för- och nackdelar vars konsekvenser redogörs i planbeskrivningen.
Hantverkargatan är en återvändsgata med åtta bostadshus på den östra sidan. Till följd av
detta har kommunen inga trafikmätningar på gatan. Statistiskt sker ca 4 trafikrörelser per
dag och hushåll, d.v.s. en årsdygnstrafik på 32 bilar i nuläget. Med den nya bebyggelsen
ökar årsdygnstrafiken till ca 60 bilar. Därtill kan några trafikrörelser läggar till för
föräldrar som lämnar sina barn norr om gångtunneln mot Lindöskolan. Så liten
trafikmängd har ingen inverkan i en bullerutredning. Möjligtvis kan en lokal skärm
behövas i de yttersta husen, men detta kontrolleras i bygglovskedet. Bullerpåverkan på de
planerade husen kommer i princip endast från Gröndalsvägen. Enligt bullerutredningens
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kartor klarar även norrsidan av husen att uppnå 55 dB om de placeras närmare
Hantverkaregatan med ett bulleplank mot Gröndalsvägen (i prognosen för år 2035).
En markmiljöundersökning finns framtagen för området norr om Tolvmannagatan,
utredningen bifogas handlingarna. En markmiljöutredning har kompletterats inför
granskningsskedet på marken söder och norr om Gröndalsvägen för att utreda
markföroreningarnas utbredning utanför Spiggen 4. Marken visar godkända nivåer för
känslig markanvändning (KM). Inom Spiggen 4 finns administrativa bestämmelser om att
marken ska saneras innan bygglov beviljas. Under kapitlet tekniska utredningar
kompletteras information om att en detaljerad miljöteknisk undersökning behöver utföras
utöver den befintliga översiktliga utredningen, där saneringsnivåer och åtgärder redovisas för
att bygglov ska beviljas.
Information om den elektromagnetiska strålningen från huvudstråket med starkström i
nordsydlig riktning från transformatorstationen har uppdaterats i planbeskrivningen.
Kommunens egen policy är under 0.2 Mikro Tesla, vilket ligger under naturvårdsverkets
riktvärden. Inom Spiggen 4 och strax norr om Tolvmannagatan har ett flertal ledningar
flyttats sedan den senaste rapporten från 2012. Nya mätningar har genomförts och
planhandlingarna kompletterats med information om de nya värdena. Säkerhetsavstånd till
bebyggelsen har kontrollerats i plankartan.
Planbeskrivningen har utökats angående motiveringen av det högre flerbostadshuset. Syftet
med byggnaden är att denna ska ”sticka ut” från omgivningen och skilja sig från övrig
bebyggelse, inte att anpassas till en enhetlig bebyggelseskala i hela planområdet. Bilderna med
volymstudier anses tillräckligt för att få en uppfattning om höjdskillnaderna gentemot
befintlig bebyggelse. Höjdskillnaderna har även beskrivits i text. Höjdskillnaden anses inte
lika känslig som när den nya bebyggelsen ligger direkt mot grannbyggnaderna, såsom i
innerstaden i kvartersstaden. Där det ofta krävs en närmare och tydligare redovisning.
Marknivån ligger omkring 5 m.ö.h. Detta innebär att den högre byggnadens totala höjd
hamnar kring 33 m.ö.h. vid nockhöjd på 27 meter. Kommunen anser att höjden på
byggnaden ligger långt under den störande nivån på 50 m.ö.h. En flyghinderanalys anses
därför inte nödvändigt i detta läge.
I kommunens övergripande planering pågår diskussioner kring framtida prioriterade
bussfiler, bland annat längs Norra vägen. Det finns däremot ingen intention att införa detta
på Gröndalsvägen. Vägen har idag en bred standard närmast Norra vägen och smalnar av
österut. Planen möjliggör en liten breddning av Gröndalsvägen på den östra sidan för
framtida behov. Det är dock vägbredden längre fram, mellan bostadshusen och
kollonilotterna, som är svårare omgestalya. Bebyggelsen inom planen anses inte störa vägens
framtida funktion.
Bostadsändamål tas bort i plankartan inom kvartersmarken för parkering.
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Lantmäterimyndigheten
Efter genomgång av planens samrådshandlingar (daterade 2016-03-16) lämnas
följande yttrande:
Plankarta med bestämmelser
Det är här onödigt att ha med användningen B ihop med P.
Spiggen 4 bör på plankartan kompletteras med a-bestämmelsen på flera ställen.
Planbeskrivning
I stycket bebyggelseområden (sid 15) står att komplementbyggnader får
uppföras med 120 kvm bruttoarea (planbestämmelsen e3), medan det står 180
kvm byggnadsarea på plankartan. Detta behöver justeras så att plankarta och
planbeskrivning stämmer överens.
I fastighetskonsekvensbeskrivningen (sid 33) under fastigheten Tallhagen 2:13
under rättigheter ska även område 6 finnas med ihop med 2 och 7 inom vilka
områden ledningsrätter ska bildas.
Istället för Röda Ugglan ska fastighetsbeteckningen anges i planbeskrivningen
Övriga frågor
Handlingarna bör ha samma datum.
Kartografiska och redaktionella synpunkter på handlingarna har lämnats direkt
till planhandläggaren.
Kommentar: Bostadsändamål tas bort i plankartan inom kvartersmarken för parkering. En
a- bestämmelse kompletteras i plankartan i mitten av fastigheten Spiggen 4, innanför den
administrativa gränsen.
Stycket om komplementbyggnader i planbeskrivningen korrigeras till uthus/förrådsbyggnader
med maximalt 180 kvm byggnadsarea. Område 6 läggs till under
fastighetskonsekvensbeskrivningen under rättigheter för Tallhagen 2:13, ihop med 2 och 4.
Fastighetskartan och tabellen uppdateras efter mindre justeringar i planförslaget.
Planhandlingarna ges samma datum.
Polismyndigheten
Polismyndigheten tackar för inbjudan till samråd rörande detaljplan för
Spiggen 7 m.fl. vid Gröndalsvägen, Kalmar kommun.
Polismyndigheten har, i nuläget, inga synpunkter på förslaget
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Kommentar: Noteras.

Boende och fastighetsägare
Flundrahällen i Kalmar AB via CA Fastigheter AB (Spättan 1)
Vi har tagit del av förslag till ny detaljplan för Spiggen 4 m.fl. fastigheter vid
Gröndalsvägen.
Som fastighetsägare till Kalmar Spättan l och därmed sakägare vill vi framföra
nedanstående.
Generellt och principiellt är vi, som vi också tillskrev Er 2014-03-13 i ärende
2014-1 083 Bygglov Tallhagen 2:13, alltid positiva till ny bebyggelse och
därmed utveckling varför vi i princip aldrig inkommer med synpunkter eller
överklagar bygglov såvida dessa inte kraftigt försämrar för våra intilliggande
fastigheter.
Parkeringssituationen i området är allt annat än tillfredställande idag, pga. de
boende i området, områdets allt mer kommersiella inslag med flertalet större
arbetsgivare (Telia, Arbetsförmedlingen, Go Excellent m.fl.) samt Friskis och
Svettis som officiellt hänvisar deras besökare till rubricerad fastighet samt
omkring-liggande gator.
Vi anser inte att de tillskapade parkeringsytorna, i rubricerat detaljplaneförslag,
på fastigheten Tumlaren samt i källargarage under Spiggen 4, ersätter de
parkeringsytor som försvinner i och med de nya byggnationerna och skapar en
tillfredställande parkeringssituation för området.
För att erhålla en tillfredställande parkeringsnorm och parkeringssituation för
området så kräver vi:
Att parkeringsdäck om 80 platser vid fastigheten Röda Ugglan är färdigställt
för nyttjande innan aktuell byggnation för Spiggen 4 och Gröndalsvägen
påbörjas.
Att vi medges tillskapa minimum 32 st parkeringsplatser ovanjord på vår
fastighet Spättan l. Placering inom fastigheten, mot förbindelsen mellan
Kämnärsgatan och Tolvmannagatan, mot fastigheten Spättan 2 och Spättan 3
utan att dessa respektive fastigheters ägare eller Kalmar kommun överklagar.
Att vi får uppföra en eller flera infarter till vår fastighet Spättan l från
Kämnärsgatan för att nå ovan nämnda parkeringsplatser.
Kommentar: Fastigheten Sutaren 22 (Röda Ugglan) kommer att färdigställa ett
parkeringsdäck med plats för ca 80 p-platser innan aktuell byggnation . Kommunen har
därutöver säkerställt ca 48 allmänna parkeringsplatser i området, vilket anses täcka behovet
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av parkeringsplatser i området. Inom de nya bostadsfastigheterna finns därtill utrymme för
ett överskott av parkeringsplatser.
För att beviljas parkering inom fastigheten Spättan, motsvarande era önskemål, så behöver
ni ansöka till kommunen om bygglov. I gällande detaljplan finns inga hinder för föreslagna
åtgärder. Markens lämplighet för ändamålet och utformningen av parkeringsytan regleras i
bygglovet. Kommunen kan inte lova att bygglov beviljas innan detta prövats i nämnden, samt
inte heller neka fastighetsägaren till Spättan 2 och 3 rätten att överklaga ett eventuellt
bygglov. Förslagsvis kan CA Fastigheter AB, för att vara mer säkra, stämmer av med
angränsande fastighetsägare om de har några invändningar, innan en ansökan om bygglov
skickas in till kommunen.
Johan & Helena Wihl (Humlan 12)
Vi har tagit del av planbeskrivningen och godkänner den inte, synpunkter är
som följer:
Bebyggelsen som föreslås mellan Hantverkaregatan och Gröndalsvägen
kommer att ge en känsla av att köra i en korridor istället för det öppna, luftiga
intryck man får av området idag.
Hantverkaregatan borde breddas istället för att avsmalnas, för att möjliggöra en
rejäl gång- och cykelväg. För Kalmar som helhet torde det vara en större fördel
att göra en säker gång- och cykelväg längs med Hantverkaregatan än att
möjliggöra byggnation av sju små radhus i direkt anslutning till en tungt
trafikerad väg. Anläggandet av en fyrvägskorsning känns också som en dålig
idé i ett område med mycket skolbarn på väg till och från skolan.
Hur tankarna har gått då man planerat in ett åttavåningshus för att ”knyta
ihop” de aktuella områdena förstår vi inte alls. Den ensamt höga byggnaden
skulle sticka ut på ett negativt sätt istället för att smälta in och knyta samman.
Dessutom skulle knappast ett 27 m högt hus med insyn i varenda närliggande
trädgård tillföra något positivt i området, bara tillföra en känsla av att vara
iakttagen ”från ovan”.
Återvinningscentralen vid Hantverkaregatans västra del känns malplacerad då
den ligger på ”fel sida” av Gröndalsvägen för de boende av hyreshusområdena
i söder. Ökad trafik för in- och utfart på Hantverkaregatan samt kraftigt buller
vid tömning av containrar kommer att störa intilliggande villor. Det sistnämnda
upplever vi redan idag från den nuvarande placeringen av
återvinningsstationen. Ett plank eller buskage som nämnts i planbeskrivningen
känns inte tillräckligt. Vi anser att det finns plats och tillgänglighet för stationen
mittemot infarten till Brofästet.
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När det gäller trafikutredningen från Ramböll undrar vi hur aktuell den är?
Vilka av de stora framtida förändringarna togs det hänsyn till 2012?
Kommentar: Flera platser för återvinningstationen har utretts, bland dessa bedöms utrymmet
norr om Gröndasvägen fortfarande som det mest lämpliga läget. Det är samtidigt av stor
betydelse att återvinningstationen inte flyttas utanför planområdet, stöd för detta finns i
planprogrammet från 2006. Se vidare under rubriken kommunens samlade kommentarer.
Hantverkaregatan är idag 9 meter bred, varav ca 7 meter körfält och 2 meter gångväg.
Längs gatan finns det utrymme att förlägga en separerad gc-väg vid framtida behov och
minska körfältet till 5 meter, utan att framkomligheten för bilisterna försvåras. Även om 1
meter försvinner till bostadshusen. Uppföljning av trafiksäkerheten längs gatan kommer att
ske efter att planen genomförts, för att studera det verkliga utfallet. Anläggningen av
fyrvägskorsningen påverkar inte skolbarnens väg till skolan negativt, det är möjligt att cykla
under tunneln från den norra sidan och längs den nya gc-vägen på Tolvmannagatan för dem
som kommer väster ifrån. Angöring till skolan via bil sker längs Tolvmannagatan.
Trafikutredningen från Ramboll 2012 gjordes i samband med planerna på Lindöskolan. I
utredningen tog man hänsyn till planer på bebyggelse inom Spiggen och norr om
Tolvmannagatan. Inga större förändringar har skett i området sedan dess, utredningen anses
därmed fortfarande vara aktuell i de flesta delarna. Vidare svar kring trafiken längs
Hantverkaregatan går att läsa under kommunens samlade kommentarer.
Ställningstagande kring bebyggelse norr om Gröndalsvägen samt 8-våningshuset går att läsa
i granskningsutlåtandets inledande kapitel.
Herbert & Ann Fingerhut (Humlan 13)
1016-04-22
Jag är boende på Hantverkaregatan 20 dvs. väster om Rådmansgatan och de
synpunkter jag har på detta område och det närliggande är följande:
Vi var kallade till samrådsmöte den 21/4. Mötet kunde inte genomföras och ge
oss den information som var tänkt på grund av IT som inte fungerade. Vi bad
då att få sista datumet 1/5 för våra synpunkter framflyttat eftersom vi inte
tyckte att vi fick tillräcklig information för att kunna ta ställning. Det gick inte
att ändra datum enligt er.
Hantverkaregatan är en ca 7 m bred återvändsgata, vilket är en smal väg.
Återvinningstationen kommer att kräva utrymme på gatan för de bilar som
skall in och lämna återvinning vilket gör att gatan kommer att blockeras för de
som skall förbi till parkeringarna och de tomter som finns här. På en
återvinningsstation får man räkna med glassplitter och annat på marken så är
man det minsta rädd om sin bil och cykel kör man inte in där. Det betyder att
man använder gatan när man ska lämna.
Utrymmet för de lastbilar som ska tömma återvinningsstationen kommer att
var trångt och omöjligt, först för att tömma och sedan att ta sig därifrån. Under
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den tiden är gatan blockerad i båda riktningarna. Trafiken på denna del av
Hantverkaregatan kommer att vara kaotisk och inte stämma överens med en
möjlig trafikmiljö. Vi har erfarenhet av de 2-3 veckor som julgranar säljs då
både gatan och utfarter är blockerade med bilar. Trafiken vid en
återvinningsstation är tät och håller på från tidig morgon till sen kväll.
Trafikanter ser Hantverkaregatan som en cykel- och gångväg. De räknar inte
med biltrafik. Inte heller Kalmar kommun anser tydligen att det är en bilväg,
eftersom snöröjning och sandning endast görs på halva vägbanan dvs. i ena
körfältet
Hantverkaregatan är ett cykelstråk för barn på väg till och från Lindöskolan
och dessa kommer både 1-3 i bredd. Utfarter från tomter, parkeringar och
återvinningsstationer innebär att det inte är fråga om, utan när barnen som
cyklar kommer att råka ut för en olycka när en bil kör framåt eller backar och
kör på dem.
Det kan inte vara meningen att man ska göra en trafikfarligare miljö än innan
för våra barn som skall till skolan.
Ytterligare trafik till skolan kommer att uppstå när Brofästet blir en stor skola
för många elever.
Eftersom Lindövägen stängs av och det blir en 4-vägskorsning vid
Rådmansgatan kommer trafiken på den gatan att öka, speciellt när skolan vid
Brofästet öppnar och antagligen många elever släpps av på Rådmansgatan vid
Gröndal för att de ska promenera sista biten. Barnen till Lindöskolan måste då
passera Rådmansgatan vilket utgör en ytterligare risk för olycka och skador på
våra barn.
Jag tycker att den trafikmängd som kommer att uppstå här är synnerligen
olämplig för att trygga vår trafikmiljö och speciellt för våra cyklande och
gående barn till skolan.
Med mindre parkeringar och utan återvinningsstation skulle trafiksituationen
bli mycket bättre.
Mitt emot Brofästet söderut finns idag en parkeringsplats med containrar.
Denna plats vore lämplig för trafik till återvinningen och för de bilar som skall
tömma och lasta. Området är stort, det finns många parkeringsplatser idag som
inte är fyllda och det skulle vara en utmärkt plats. Det finns trafikutrymme
både för de bilar som ska lämna till återvinningen och för de bilar som ska
tömma och det är inte i strid med cykelvägar eller boende. Mitt emot Ugglan
finns cykelparkering. I detta område finns också plats och är en betydligt bättre
miljö för trafiken än den trånga Hantverkaregatan.
Vi anser att Kalmar inte ska förtätas, varken här eller någon annanstans. Den
karaktär som staden har och är känd för går förlorad. Vi behöver våra gröna
ytor för att må bra.
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Och kanske det viktigaste av allt att kunna ta emot dagvatten som tydligen blir
ett bekymmer när husen byggs på den marken.
2016-05-01
Detta är kompletterande synpunkter förutom de som inkom till er i det tidigare
mailet.
Återvinningsstationen kommer att ligga en gatas bredd, d.v.s. 7 m från våra
fastigheter. Bullret från återvinningsstationen kommer att vara ansenligt och är
inte föreninligt med en acceptabel bullernivå.
Trafiken kommer att vara en stor del av dygnet och när man kastar flaskor så
går de oftast sönder och det ljudet kommer att vara som ett pistolskott och inte
förenligt med god boendemiljö.
Jag emotsäger mig både parkeringsplatserna och speciellt återvinningsstationen.
Det är ej rimligt att all gående och cyklande till återvinningsstationen kommer
att ha en trafikväg över Gröndalsvägen som kommer att bli ytterligare belastad
med trafik när de planerade byggnaderna är på plats.
Jag har föreslagit tidigare en mycket bättre plats och det vore också rimligare
att den kan läggas i det område där den elektromagnetiska strålningen är så stor
att boende är hälsovådligt.
Kommentar: Ett samrådsmöte hölls den 21/4 på Lindöskolan. På mötet fungerade inte den
tekniska utrustningen, vilket innebär att informationen blev muntlig till alla som var på
mötet. På mötet fanns möjlighet att ställa frågor och lyfta sådant som saknades och inte
framkom tillräckligt tydligt i planhandlingarna. Syftet med ett samrådsmöte är att boende
ska få möjlighet att ställa frågor, samtidigt som det möjlighet för kommunen att fånga upp
lokal kunskap från de boende och oklarheter eller möjligheter som kan förbättras i
planförslaget. Efter samrådstiden bjöds de boende in till ett extra informationsmöte, för att få
möjlighet att prata med flera yrkesprofessioner (bland annat stadsarkitekten,
landskapsarkitekt, trafikplanerare samt en miljö och hälsoskyddsinspektör m.m.) i
kommunen, som ingått i arbestgruppen för att utforma planförslaget.
Flera platser för återvinningstationen har utretts, bland dessa bedöms utrymmet norr om
Gröndasvägen fortfarande som det mest lämpliga läget. Det är samtidigt av stor betydelse att
återvinningstationen inte flyttas utanför planområdet, stöd för detta finns i planprogrammet
från 2006. Se vidare under rubriken kommunens samlade kommentarer.
Parkeringsytorna och bostadsbebyggelsen behålls norr om Gröndalsvägen. Buskar eller träd
kan planteras intill parkeringsanläggningen som skymmer bilarna lite och ger området ett
mjukare inryck med grönska.
Hantverkaregatan är idag 9 meter bred, varav ca 7 meter körfält och 2 meter gångväg.
Längs med gatan finns det utrymme att förlägga en separerad gc-väg vid framtida behov
genom att minska körfältet, utan att framkomligheten för bilisterna försvåras. Uppföljning
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av trafiksäkerheten längs gatan kommer att ske efter att planen blivit genomförd, för att
studera det verkliga utfallet.
En viss andel av dagvattnet kommer att fördröjas inom kvartersmarken för flerbostadshusen.
Planen reglerar även maximal andel hårdgjord yta. Kapitlett kring dagvatten har förtydligats
i planbeskrivningen. Hanteringen av dagvatten bedöms inte bli några bekymmer, utan är
möjligt att hantera.
Ralf Kock & Michaela Urlui (Getingen 1)
Vi motsätter oss helt byggnation på gräsytan mellan Hantverkaregatan och
Gröndalsvägen.


planerade 7 radhusen



parkeringsplatser



planerad återvinningsstation

Vi har även synpunkter på planerad bebyggelse söder om Gröndalsvägen. Vi
anser att en byggnad på 8 våningar är för högt, 4-5 våningar skulle bättre passa
in i den närliggande bebyggelsen.
En kort beskrivning om huset på Hantverkaregatan 18:
2012 köpte vi fastigheten Getingen 1. Det som var avgörande i valet var läget,
d.v.s. gångavstånd till centrum, till skogen, till köpcenter och pricken över i:et
var den öppna ytan.
Vi bestämde oss och betalade mer pengar än vad huset var värt just för att vi
såg potentialen. Fastigheten hade tillräckligt stor tomt för ett eventuellt
tillbygge, bedömde vi. Vi började det långa projektet att rita drömhuset.
De flesta fastigheter på Getingen har stora tomter men enligt den standard
som råder på Getingen ska inte husen vara större än 120 m2. Eftersom vi gillar
symmetri och för att tomtytan tillät, fick vi dispens för att förverkliga vår
dröm. Hur kan ni planera för 7 fastigheter på en yta av ca 2000 m2, inte mycket
större än vår egen tomt på 1500 m2?
Vi ville också flytta garaget, som ligger långt in på tomten, till ett nytt läge ca 10
m närmare gatan (så vi slipper skotta så mycket) men det fick vi inte.
Motiveringen var att ”Getingen är ett gammalt område och man strävar efter
att behålla trädgårdskaraktären” – fick vi som svar!
Hösten 2013 började vi med total renovering och tillbyggnad. Huset blev
färdigt sommaren 2014, bara 2 år sedan. Frågan är, hur kan ni ändra så mycket
i er uppfattning? Det som var heligt för tre år sedan har inget värde idag?
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I planbeskrivningen vi fick kallar ni den öppna ytan för ”en smal öppen
gräsyta, utan något större värde”! Denna ytan är ju en del av miljön i området
med öppna ytor mellan husen.
Med tanke på att antal elever som kommer att gå på Brofästet och Lindöskolan
kommer att bli 800-900 fram till 2019 (se tabell nedan, infogad från
www.kalmar.se), kommer sannolikt trafikintensiteten att öka på
Hantverkaregatan varje dag räcker det för att öka olycksrisken för dessa
oskyddade trafikanter.
Redan idag släpper föräldrarna av sina barn, som ska till Lindöskolan, på den
östra vändplatsen på Hantverkaregatan. Det som verkligen behövs är en
cykelbana längs gräsytan (där ni vill bygga radhus), för att få en separerad och
trafiksäker väg att cykla på. Denna cykelväg kan användas av både skolbarn
och boende i området. Det kan till och med bli snyggt!
Vi hoppas på förståelse för våra ståndpunkter och att era egna ord att Getingen
är ett gammalt område och att trädgårdskaraktärstanken ska gälla även i
fortsättningen.

Skola
Funkaboskolan
Lindöskolan
Kalmarsundsskolan
Vasaskolan
Särskola
Brofästet

Elevantal
2015
2019*
669
610
257
160
809
640
573
450
55
62
0
700

Kommentar
Tappar elevunderlaget från Lindö till högstadiet
Mellanstadiet flyttas till Brofästet (men tillhör Lindöskolan)
Högstadet flyttas till Brofästet
Högstadet flyttas till Brofästet
(Ingår i nedanstående)
Ny särskola och skola

* inkl. elevökning t.o.m.
2019

Kommentar: Flera platser för återvinningstationen har utretts, bland dessa bedöms utrymmet
norr om Gröndasvägen fortfarande som det mest lämpliga läget. Det är samtidigt av stor
betydelse att återvinningstationen inte flyttas utanför planområdet, stöd för detta finns i
planprogrammet från 2006. Se vidare under rubriken kommunens samlade kommentarer.
Karaktären i kvarteret Getingen, med stora tomter och mycket grönska mot vägen, bedöms
sluta vid Hantverkaregatans norra sida. Söder om tar en öppen och trafikdominerad vy över.
Den planerade bebyggelsen mellan Hantverkaregatan och Gröndalsvägen har en annan
bebyggelseform, som inte är tänkt att vara en förlängning av befintlig bebyggelsekaraktär
inom kvarteret Getingen. Den nya bebyggelsen är istället tänkt att fungera som en länk eller
övergångszon mot bebyggelsen på den södra sidan av Gröndalsvägen. Mer information om
trafiken samt ställningstagande kring bebyggelse norr om Gröndalsvägen och 8-våningshuset
går att läsa i granskningsutlåtandets inledande kapitel.
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Andreas Hurve (Getingen 19)
Som fastighetsägare av Getingen 19 önskar jag att framföra följande
synpunkter på detaljplaneförslaget för Spiggen 4 m.fl.
Bostadsområdet Getingen kännetecknas inte av någon sammanhängande
arkitektionisk idé. Området har utvecklats from 1920 talets egnahemshus av
Fred J Olsson design via större mer klassiska villor till de Funkishus som
avgränsar området norrut mot Funkabo. Husen har dessutom genom åren ofta
kraftigt tillbyggts och fått en heterogen karaktär. Något som dock är
gemensamt för området är de väl tilltagna tomterna med omfattande grönska
och yta. Sammantaget tycker jag att Getingens tradition och identitet är dess
öppna stora tomter. Det är därför med viss förvåning som jag tar del av
detaljplanen att på Hantverkaregatans södra sida planera för sju fastigheter.
Uppmätt utgör totalytan ca 2000 kvm, eller om sju tomter projekteras ca 290
kvm/tomt. Detta är ju givetvis ett klart brott med övriga Getingens karaktär
enl. ovan. Anvisningarna om byggnationsbegränsningar medför att
huskropparna placeras dikt an mot Gröndalsvägen. Effekten blir ju enligt er
egen 3D-vy från öst på Gröndalsvägen ett ”trafikdike” där huskropparna
skapar ett klumpigt och starkt avgränsande element i stadsbilden. Något som
starkt motverkar det framställda syftet, d.v.s. skapa en positiv förtätning av
stadsbilden. I stället skapas en sluten trafikled med klaustrofobisk känsla.
Effekten blir en negativ upplevelse av såväl bilister på Gröndalsvägen som av
de boende i söder om Gröndalsvägen.
Nästa förslag i detaljplanen som jag har synpunkter på gäller placeringen av
återvinningsstationen på Hantverkaregatans västra ände. Logistiskt framstår
placeringen som obegriplig om man beaktar att boende i flerfamiljshusen på
Malmens norra del inkl. de planerade husen måste förflytta sig över den redan
nu kraftigt trafikerade Gröndalsvägen för att kunna återvinna sitt skräp. En
mer logisk placering vore ju att placera återvinningsstationen som en del av den
parkering som planeras mellan kvarteret Tumlaren och det område söder om
Gröndalsvägen som planeras bebyggas enl. detaljplaneförslaget. Som tidigare
lägenhetsboende är jag väl medveten om det begränsade utrymme det finns för
att lagra återvinning i en lägenhet vilket medför att man oftare får besöka
återvinningsstationen jämfört med husboende där man mer sällan, men med
mer återvinningsmaterial besöker återvinningsstationen.
Till sist ställer jag mig mycket tveksam till det förslag att i detaljplanen att
planera för ett åttavåningshus i detaljplanens västra del. Höghus utgör inte
någon naturlig del av boendemiljön i brytpunkten mellan Malmens
flerfamiljshus om tre våningar och Getingens villor utan framstår som
spekulativ och klumpig. Någon analogi till blickpunkter som ”Läppstiftet” på
Varvsholmen eller Kajalen vid sjukhuset finns inte då höghuset inte upplevs
som något naturligt i den omgivande miljön.
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Kommentar: Flera platser för återvinningstationen har utretts, bland dessa bedöms utrymmet
norr om Gröndasvägen fortfarande som det mest lämpliga läget. Det är samtidigt av stor
betydelse att återvinningstationen inte flyttas utanför planområdet, stöd för detta finns i
planprogrammet från 2006. Se vidare under rubriken kommunens samlade kommentarer.
Karaktären i kvarteret Getingen, med stora tomter och mycket grönska mot vägen, bedöms
sluta vid Hantverkaregatans norra sida. Söder om tar en öppen och trafikdominerad vy över.
Den planerade bebyggelsen mellan Hantverkaregatan och Gröndalsvägen har en annan
bebyggelseform, som inte är tänkt att vara en förlängning av befintlig bebyggelsekaraktär
inom kvarteret Getingen. Den nya bebyggelsen är istället tänkt att fungera som en länk eller
övergångszon mot bebyggelsen på den södra sidan av Gröndalsvägen. Mer information om
trafiken samt ställningstagande kring bebyggelse norr om Gröndalsvägen och 8-våningshuset
går att läsa i granskningsutlåtandets inledande kapitel.
Anne Brandstedt & Owe Holm (Getingen 20)
Vi samtycker inte till detaljplanen för Spiggen 4 och har följande synpunkter:
Getingens sydligaste gata kommer att trängas in och smalnas av och dess
naturliga fönster mot omgivningen försvinna. Så också en stor del av charmen i
en gammal stadsdel. Det naturliga sammanhang mellan Getingen och Malmen
som finns idag, kommer att delas av med det trafikdike som Gröndalsvägen
kommer att bilda mellan nybyggnation, bullerplank och brist på gröna ytor! Ett
tydliggörande av en splittrad stadsdel kommer att uppstå.
Bebyggelsen som föreslås mellan Hantverkaregatan och Gröndalsvägen och
den avsmalning av Hantverkaregatan som det innebär går inte ihop med den
trafiksituation som råder längs Hantverkaregatan. Cykeltunneln gör att alla som
kommer norrifrån och ska till Lindöskolan eller vidare mot Kvarnholmen
självklart väljer Hantverkaregatan. Vidare har bygget av förskola på Lindö
skapat en hämta/lämna situation där bilar stannar vid vändplatsen på
Hantverkaregatan för att sedan gå till Lindöskolan.
För att undvika kollision med cyklister som cyklar i bredd och barn som pratar
i sin mobil och går mitt i vägen, har undertecknad vid flertalet tillfällen helt
plötsligt tvingats stanna bilen under färd på Hantverkaregatan. Oron över att
ett barn ska komma till skada är ständigt närvarande. För att nämna ett tillfälle,
när ett barn inte uppmärksammade situationen förrän hen praktiskt taget höll
på att snubbla in i bilen, som vid tillfället stod helt stilla.
Trafiksituationen är stundtals kaotisk med tanke på närheten till Lindöskolan
och Brofästet. Att från tomten och porten köra ut på Hantverkaregatan är vid
vissa tidpunkter förenat med livsfara. Barnen cyklar i full fart och ofta på
trottoaren! De ser sin skola och är ivriga att komma fram. De cyklar från sin
skola och är ivriga att komma hem. Det är många barn. Ni som bestämmer,
gör något så att situationen blir tryggare för barn och ungdomar som på olika
sätt färdas på Hantverkaregatan. Hantverkaregatan är en återvändsgränd för
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bilar men en genväg för cyklister! Den är en genväg för många som cyklar.
Bygg en cykelväg! Det finns en gräsplätt! Tryck inte in ny byggnation där!
Med tanke på förskolans utbyggnad, anläggandet av högstadium och särskola
på Brofästet är det hög tid att göra något åt situationen. Trafiken kommer inte
att minska. Trafiken har markant ökat sedan vi flyttade in i vårt hus 1997. Ett
hus som vi med omsorg valde, där de gröna ytor som omgärdar, bidrar till
ökad boende- och livskvalité samt inre välbefinnande. Något som vi prioriterar
och även tänkt för våra barn och barnbarn.
I nuläget uppfattar vi det som om de värdeorden inte är av betydelse längre,
med tanke på planen, att på så liten yta som möjligt, bygga så många bostäder
som möjligt, både på höjd och bredd. Ett åtta våningar högt bostadshus
rimmar dåligt med omgivande bebyggelse och kommer att förändra områdets
nuvarande karaktär.
Planeringen av återvinningsstationen är knappast optimal. Åtkomligheten
försvåras för dem som i första hand behöver den nära. De bostadshus som är
placerade på den delen av Hantverkaregatan kommer att ha en
återvinningsstation som granne. Hur tänker ni där?
Den bifogade lappen har alternativen ”Jag godkänner förslaget” och ”Jag har
tagit del av detaljplanen och har inte några synpunkter”, vad är skillnaden på
dessa alternativ? Dessutom är den märkt med ett annat Dnr som hänvisar till
en annan planändring. Därför bör hela inledningen av samrådsförfarandet
börjas om och göras rätt med ett nytt sista datum för synpunkter.
Kommentar: Flera platser för återvinningstationen har utretts, bland dessa bedöms utrymmet
norr om Gröndasvägen fortfarande som det mest lämpliga läget. Det är samtidigt av stor
betydelse att återvinningstationen inte flyttas utanför planområdet, stöd för detta finns i
planprogrammet från 2006. Se vidare under rubriken kommunens samlade kommentarer.
Information om trafiken samt ställningstagande kring bebyggelse norr om Gröndalsvägen och
8-våningshuset går att läsa i granskningsutlåtandets inledande kapitel.
I följebrevet till handlingarna finns alternativ som man kan kryssa i. Skrivelsen är en
standardformulering som kommunen använder sig av i alla planer. Svarsalternativen skiljer
sig i innebörd och kan vid vissa tillfällen ha betydelse för planprocessen. Kommunen har
säkerställt att alla handlingar som inkommit blivit diarieförda under rätt ärendenummer,
trots felskrivning i utskicket.
Olof Bjestedt-Blom (Getingen 21)
Jag samtycker inte till detaljplanen och har följande synpunkter:
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Bebyggelsen som föreslås mellan Hantverkaregatan och Gröndalsvägen knyter
inte an till den öppna, grönskande trädgårdsstad som kommunen försöker
bibehålla på Getingen. Tvärtom kommer den stänga ute och försvåra insyn.
Samtidigt kommer den inte skapa en naturlig brygga mellan Getingen och
Malmen utan bildar med det trafikdike som Gröndalsvägen blir, något som
påminner om ett ”Gated Community”.
Bebyggelsen som föreslås mellan Hantverkaregatan och Gröndalsvägen
omöjliggör en framtida breddning av Gröndalsvägen.
Bebyggelsen som föreslås mellan Hantverkaregatan och Gröndalsvägen och
den avsmalning av Hantverkaregatan som det innebär går inte ihop med den
trafiksituation som råder längs Hantverkaregatan. Cykeltunneln bjuder alla som
kommer norrifrån och ska till Lindöskolan eller vidare mot Kvarnholmen att
välja Hantverkaregatan. Vidare har bygget av förskola på Lindö skapat en
hämta/lämna situation där bilar stannar vid vändplatsen på Hantverkaregatan
för att sedan gå till Lindöskolan. Cyklister som kommer västerifrån leds på
cykelväg längs Galggatans norra sida till Hantverkaregatan och cykeltunneln.
Med tanke på förskolans utbyggnad, anläggandet av ett högstadie på Brofästet
och planerad bebyggelse i Oxhagen (2015-2658) bör en separat cykelväg
anläggas längs Hantverkaregatan. Den kan separeras från gatan genom att ledas
genom grönområdet och sluta an till befintliga cykelvägar längs och under
Gröndalsvägen samt västra delen av Hantverkaregatan.
Anläggandet av fyrvägskorsning (Tolvmannagatan, Rådmansgatan,
Gröndalsvägen) kommer försvåra en redan dålig trafiksituation. Möjligheten att
svänga ut på Gröndalsvägen kommer försvåras ytterligare och bilister som ska
färdas norrut efter lämning på skolan kommer troligen välja att lämna på
Hantverkaregatan för att köra Rådmansgatan och vidare mot rondellen (Norra
vägen, Stallgärdsgatan) eller lämna vid skolan och köra rakt över korsningen
(enklare än vänstersväng ut på Gröndalsvägen) och Rådmansgatan norrut.
Scenariot innebär i båda fallen med trafik inne i bostadsområden i stället för
längs de vägar som är avsedda att leda trafiken.
Placeringen av återvinningsstationen försvårar åtkomligheten för dem som i
första hand behöver den nära. Det är lämpligare att placera den i anslutning till
flerfamiljshusen t.ex. vid parkeringen som planeras bredvid Tumlaren eller i
anslutning till Kalmar Energis tomt. För övrigt är ingen av de övriga
återvinningsstationerna som jag funnit i Kalmar tätort placerade så nära ett
hem som den föreslagna.
Att tillåta upp till motsvarande åtta våningar höga byggnader i området är
också högst tveksamt. Den befintliga bebyggelsen på Getingen och Malmen
knyter inte an till höghus, det tillför ingen estetik. Huset blir därför inte en
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byggnad som hamnar i blickfånget i positiv bemärkelse och jämförelsen med
”Läppstiftet” och ”Kajalen” ger ett krystat intryck.
På inbjudan till samråd ombeds berörda fastighetsägare att informera
eventuella hyresgäster. Så har uppenbarligen inte skett. Jag tänker då inte bara
på boende i Kalmarhems och Glebes fastigheter utan också skolledning
(rektor, förskolechef) på Lindöskolan. Kommunen bör därför säkerställa att
alla får en ny möjlighet att komma med synpunkter.
Den bifogade lappen har alternativen ”Jag godkänner förslaget” ELLER ”Jag
har tagit del av detaljplanen och har inte några synpunkter”, vad är skillnaden
på dessa alternativ? Dessutom är den märkt med ett annat Dnr som hänvisar
till en annan planändring. Därför bör hela inledningen av samrådsförfarandet
börjas om och göras rätt med ett nytt sista datum för synpunkter.
Kommentar: Flera platser för återvinningstationen har utretts, bland dessa bedöms utrymmet
norr om Gröndasvägen fortfarande som det mest lämpliga läget. Det är samtidigt av stor
betydelse att återvinningstationen inte flyttas utanför planområdet, stöd för detta finns i
planprogrammet från 2006. Se vidare under rubriken kommunens samlade kommentarer.
Idag finns inga pågående planer på att bredda Gröndalsvägen, varken nu eller i framtiden.
Kommunen har tvärtemot diskuterat möjligheten att stänga Gröndalsvägen från tung trafik.
Någon lösning för detta har dock inte kommit fram. Gröndalsvägen är idag bredare mot
Norra vägen och smalnar av österut. Problemet med att bredda vägen är idag som störst
längre norrut, över gångtunnelt och mellan bostadshusen och kollonilotterna.
I planförslaget ger utrymme för en liten breddning österut, om behov skulle åppstå.
Ett troligt scenario är att gång- och cykeltrafiken sker på den södra sidan av Gröndalsvägen
,längs Tolvmannagatan, från de boende sydväst om planområdet. Gång- och cykeltrafikanter
från nordväst (dvs från kvarteret Oxhagen) mot Brofästet cyklar likväl över kyrkogården
eller utmed Jacob Smålännings gata (där kommunen har planer på en ny gc-väg) och vidare
via Brändtorpsvägen.
Eftersom biltrafiken längs med Hantverkaregatan bedöms som mycket låg bör cyklister
kunna dela vägfältet med bilisterna. En separerad gångväg finns. Uppföljning av
trafiksäkerheten längs Hantverkaregatan kommer att ske efter att planen blivit genomförd,
för att studera det verkliga utfallet. Eventuella åtgärder kan vid behov sättas in, såsom en
separerad gc-väg eller vägskyltning med förbud mot obehörig trafik.
Det är inte särskilt troligt att bilisterna väljer att gena igenom kvarteret Getingen pga.
återvinningstationen och den nya Fyrvägskorsningen. Detta eftersom att kvarteret Getingen
har ett finmaskigt vägnät med lägre hastigheter, vilket motverkar genbarheten igenom
området.
Mer information om trafiken samt ställningstagande kring bebyggelse norr om
Gröndalsvägen och 8-våningshuset går att läsa i granskningsutlåtandets inledande kapitel.
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Under samrådstiden har kultur- och fritidsförvaltningen samt Barn- och
ungdomsförvaltningen tagit del av planhandlingarna. Deras roll är att yttra sig över bland
annat Lindöskolans intressen. Inför granskningen kommer kommunen dela ut information
om granskningshandlingarna i de boendes trappuppgångar, för att säkerställa att de boende
får del av handlingarna. (Inte som tidigare under samrådstiden, upplysa om detta till
fastighetsägaren.)
I följebrevet till handlingarna finns olika alternativ som man kan kryssa i. Skrivelsen är en
standardformulering som kommunen alltid använder sig av. Denna har en viss skillnad i
innebörden kan i vissa fall ha betydelse för planprocessen. Kommunen har säkerställt att alla
handlingar som inkommit blivit diarieförda under rätt ärende, trots felskrivning i utskicket.
Eva Karlsson (Getingen 21)
Jag har tagit del av planbeskrivningen med samtycker inte, mina synpunkter är
följande:
Hantverkaregatan – avsmalning
Enligt planbeskrivningen sidan 21 skall ”Hantverkaregatans vägsektion smalnas
av till 6 meter i bredd på den östra sidan av Rådmansgatan”. Med tanke på hur
omfattande gång- och cykeltrafiken är på Hantverkaregatan finns det snarare
ett behov av att bredda gatan, för att möjliggöra en rejäl gång- och cykelväg, än
att smalna av gatan.


Ett stort antal barn cyklar (26.04.2016 stod 76 cyklar parkerade på
Lindöskolan vid entrén precis ovanför gång- och cykeltunneln, enligt
bifogad bild) och går längs Hantverkaregatan för att via gång- och
cykeltunneln ta sig till Lindöskolan. Jag tänker också såklart på alla
vuxna som färdas till fots eller med cykel (som inte ska till
Lindöskolan) här, men jag är framför allt mån om att barnen som är
kortare och inte syns lika väl i trafiken ska kunna ta sig fram på ett
säkert sätt.



På Kalmar kommuns hemsida står att läsa: ”I Kalmar jobbar vi aktivt
med att förbättra möjligheterna att cykla i Kalmar och att få fler att
cykla mer”. Att smalna av Hantverkaregatan till 6 meter samtidigt som
det blir utfarter från gatans båda sidor talar emot ovan nämnda citat.
Enligt Filippa Olsson skall cyklisterna hänvisas till cykelvägen på
Tolvmannagatan. För att komma till Tolvmannagatan norrifrån krävs
att den nya fyrvägskorsningen passeras – något som svårligen kan
betraktas som säkert för skolbarnen som ska till Lindöskolan.



Den nya grundskola som planeras på Brofästet och som enligt förslaget
kommer att bereda plats för elever från södra området kommer också
att kunna dra nytta av säker gång- och cykelväg längs
Hantverkaregatan.



Nya förskolan som håller på att färdigställas på Lindö kommer
sannolikt att öka trafiken norrifrån till Lindö. Med bra förutsättningar
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ökar förhoppningsvis trafiken i form av gång- och cykeltrafik och inte i
form av biltrafik.
För Kalmar som helhet torde det vara en större fördel att tillskapa en säker
gång- och cykelväg längs Hantverkaregatan än att möjliggöra byggnationen av
sju radhus.
Återvinningsstationen vid Hantverkaregatans västra del.
Vid en snabb titt på övriga återvinningsstationer i Kalmar verkar det högst
ovanligt att med placering så nära villatomter. Återvinningsstationer medför
”läckage” av både sopor och ljud. Är det lämpligt att placera en
återvinningsstation enligt plankartan 2015-5092?
Grönytor
Inga befintliga lekplatser tas i anspråk enligt Filippa Olsson. Det bör dock tas i
beaktande att befintliga ytor för lek och rekreation nu skall delas av väsentligt
fler.
Parkeringar
Enligt planbeskrivningen sidan 23 står det att det för närvarande finns två
parkeringar inom Spiggen 4. Den ena benämns som en ”allmän parkering” och
den andra som ”den nya parkeringen”. Det står vidare att ”I dagsläget finns
dock båda anläggningarna kvar, vilket innebär att det finns dubbelt så många
parkeringsplatser i området mot vad som var planerat.
Om det idag finns dubbelt så många parkeringar som planerat, undrar jag var
alla de 119 bilar (som stod parkerade på ovan nämnda parkeringar 2016.04.26
kl. 12.20 enligt bifogade skisser) ska stå efter en nybyggnation. Utöver dessa
119 bilar tillkommer behovet av 90-120 parkeringsplatser som beskrivs i
planbeskrivningen sidan 23. I planbeskrivningen sidan 24 beskrivs de nya
parkeringsplatserna: 80 i underjordiskt garage, 33 längs Gröndalsvägen och 12
mot Tumlaren 1 och att det i samband med ombyggnationen av
Tolvmannagatan försvinner några befintliga gatuparkeringar. I bästa fall täcker
de nya parkeringsplatserna de nya bostädernas behov. Men de 119 bilar som
stod parkerade idag – var ska de stå i framtiden?
Parkeringsdäck
I planbeskrivningen sidan 24 står ”En förutsättning för genomförandet av
detaljplanen är att ett nytt parkeringsdäck byggs inom kvarteret Röda Ugglan”.
Kommer detta parkeringsdäck att vara tillgängligt för allmänheten? Boende i
området? Endast besökare till Röda Ugglan? Hur säkerställs att denna
förutsättning fullföljs?
Trafikutredning från Ramböll 2012
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Filippa Olsson hänvisar i planbeskrivningen till ”parkeringsutredning 2012”
och under samrådsmötet 2016.04.21 hänvisade Filippa Olsson till
”trafikutredningen från 2012, utförd av Ramböll”. Är en trafikutredning gjord
2012 fortfarande relevant? Var förutsättningarna då desamma som nu? Hade
man i utredningen 2012 tagit i beaktande att Brofästet skulle bli grundskola (för
barn från mellanstadiet och uppåt) för elever även från södra Kalmar? Hade
man i utredningen 2012 tagit i beaktande att det på Lindö skulle byggas en ny
stor förskola?
Åttavåningshuset
Villastaden norr om Gröndalsvägen beskrivs i planbeskrivningen på sidan 9
”Villastaden, som utgör en heterogen bebyggelse med stor variation i volym,
uttryck och material. Husen blandas i en till två våningar och ger uttryck för en
luftig och grön karaktär”. På Kalmar kommuns hemsida går att läsa att husen
på Getingen/Brändtorpet tillåts vara max 7,6 m höga. Är det då passade med
ett 27 meter högt hus som närmsta granne?
”Vi ber berörda fastighetsägare att informera eventuella hyresgäster”
Ni bjuder in till samråd och ber ”berörda fastighetsägare att informera
eventuella hyresgäster”. Som det visade sig på mötet hade så inte skett. Vilka
ytterligare åtgärder kan ni vidta så att även hyresgäster nås av informationen
framöver?
Kommentar: Flera platser för återvinningstationen har utretts, bland dessa bedöms utrymmet
norr om Gröndasvägen fortfarande som det mest lämpliga läget. Det är samtidigt av stor
betydelse att återvinningstationen inte flyttas utanför planområdet, stöd för detta finns i
planprogrammet från 2006. Se vidare under rubriken kommunens samlade kommentarer.
Planförslaget medför fler boende i området, därav fler barn med behov av lekytor. Inom
planen finns inga lekytor kan tas i anspråk av den nya bebyggelsen. Kommunen har under
de senaste åren färdigställt en lekpark i Gustafsbergparken, en bollplan planerar att
anläggas på Lindö.
Ett klargörande från samrådsmötet: Gående och cyklister som bor söder om Gröndalsvägen
hänvisas till Lindöskolan och Brofästet via Tolvmannagatan. Gående och cyklister norrifrån
(från kv. Getingen m.fl.) mot Lindöskolan och stadskärnan hänvisas via Hantverkaregatan
och genom gångtunneln, ej över fyrvägskorsningen. Trafiken längs Hantverkaregatan är dock
så pass låg att blandtrafik fortfarande är möjligt.
Total 119 bilar stod parkerade samtidigt enligt beräkningarna ovav, den 26 april 2016.
Av dessa bedöms ca 80 parkeringsplatser kunna tillgodoses inom Sutaren 22 (röda ugglan),
i det nya parkeringsdäcket som ska byggas. Idag har verksamheterna inom Röda ugglan en
tillfällig parkeringslösning inom planområdet, varpå detta resulterar i ett högre tryck på de
allmänna parkeringsplatserna. Av de 39 bilar som blir över (119-80=39), så säkerställer
planen ca 48 allmänna parkeringsplatser i området. Behovet är därmed täckt.
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Utöver detta tillkommer behovet av ca 90-135 privata parkeringsplatser för de nya
bostäderna. I planen finns utrymme inom kvartersmarken för minst 146 privata
parkeringsplatser. De nya bostäderna får därmed ett överskott av parkeringsplatser enligt
parkeringsnormen. Det finns därmed utrymme, vid önskemål, att dessutomhyra ut
parkeringsplatser till grannfastigheterna.
Huruvida parkeringsdäcket inom Sutaren 22 (röda ugglan) kommer utgöras av tillgängliga
parkeringsplatser för allmänheten eller endast besökare till verksamheterna beslutas av
fastighetsägaren. Det är dock viktigt att verksamheterna kan täcka sitt eget behov inom
fastigheten, så att personal eller besökare till dessa inte ställer sig på de allmänna
parkeringsplatserna inom kvarteret Norrgårdsgärdet. Fastigheten Sutaren 22 ägs av Kifab
AB, som är ett kommunalägt bolag. Detta innebär att kommunen har möjlighet att
påverka bolaget att bygga parkeringsdäcket.
Trafikutredningen från 2012 upprättades i samband med detaljplanen för Lindöskolan.
Inga större förändringar har skett inom Norrgårdsgärdet sedan dess, utredningen anses
därmed aktuell i de flesta delarna. Ett högstadium på Brofästet medför mer biltrafik längs
Gröndalsvägen och fler gång- och cyklister norrut. Kommunen arbetar aktivt med att planera
säkra gång- och cykelvägar till denna målpunkt, parralellt med detaljplanen.
Bullerutredningen från 2016 har räknat med en ökad trafikmängd längs Gröndalsvägen
fram till 2025. Den ökade trafiken mot Brofästet bedöms inte ge något större utslag på
bullernivåerna, eftersom vägen redan idag är starkt trafikerad.
Men information om trafiken samt ställningstagande kring bebyggelse norr om
Gröndalsvägen och 8-våningshuset går att läsa i granskningsutlåtandets inledande kapitel.
Inför granskningen kommer kommunen dela ut information om granskningshandlingarna i
de boendes trappuppgångar som det gjordes inför det extrainsatta informationsmötet. Detta
görs för att säkerställa att de boende får del av handlingarna. Kommunen kommer därmed
inte hänvisa fastighetsägaren att informera hyresgästerna, såsom under samrådet.
Anders Franzen (Getingen 22)
Jag godkänner inte detaljplaneförslaget för Spiggen 4 m.fl. för:
Att det på den smala gräsremsan norr om Gröndalsvägen skall byggas radhus.
Markremsan är inte lämplig att bebyggas enligt PBL 2 kap 4§
Att det på den smala gräsremsan norr om Gröndalsvägen skall anläggas en
återvinningsstation i omedelbar närhet av villabebyggelse är inte möjlig med
hänsyn till det buller som skapas i anläggningen.
Att den dessutom placeras i direkt närhet till en kommande väl trafikerad
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4-vägskorsning där trafiken till och från anläggningen kommer att göra
trafiksituationen ohållbar.
Att det på den smala gräsremsan norr om Gröndalsvägen skall anläggas
parkeringsplatser.
Att Hantverkaregatan skall göras smalare för att få plats med radhusen och få 7
st nya infarter kommer att påverka trafiksituationen på gatan som idag med sin
närhet till Lindöskolan är livligt använd av både cyklande och gående barn på
väg till eller från skolan.
Trafiksituationen blir inte bättre av att det på Lindöskolan byggs förskola för
150 st barn och att det planeras för 7-parallelligt högstadium och 2-parallelligt
mellanstadium samt särskola på gamla Teleskolan.
Att det på Tallhagen 2:13 skall byggas en 27 m hög med 8 våningar huskropp i
en omgivning som sedan början av 1900-talet enbart dominerats av hus med
2-3 våningar är inte hållbart enligt PBL 2 kap 6§.
Kommentar: Marken norr om Gröndalsvägen anses av kommunen lämplig för bebyggelse.
Till planhandlingarna finns genomförda utredningar för trafikbuller, markmiljö, geoteknik
och dagvattenhantering. I planbeskrivningen finns kortfattade slutsatser kring utredningarna
och ställningstaganden kring landskapsbilden m.m. som berör bebyggelsen. Kommunen anser
därmed att tillräckligt med material är framtaget för att bedöma markens förutsättningar och
lämplighet.
Flera platser för återvinningstationen har utretts, bland dessa bedöms utrymmet
norr om Gröndasvägen fortfarande som det mest lämpliga läget. Det är samtidigt
av stor betydelse att återvinningstationen inte flyttas utanför planområdet, stöd för
detta finns i planprogrammet från 2006. Se vidare under rubriken kommunens
samlade kommentarer.
Nya bostäder är ett mål av stort allmänt intresse för kommunen. För att utnyttja marken
effektivt så tas de allmänna parkeringsytorna i anspråk för ny bebyggelse, där det finns
utrymme för större flerbostadshus. Delar av parkeringsbehovet samlas upp inom Sutaren 22
i nytt parkeringsdäck. En viss andel av de allmänna parkeringsytorna behöver dock
återskapas i närområdet. Lämpliga ytor där mindre parkeringsanläggningar kan placeras är
gräsremsan norr om Gröndalsvägen och intill Tumlaren 1.
Hantverkaregatan har idag en väldigt låg trafikmängd från 7 bostäder på den östra sidan.
En ökning upp till 14 bostäder längs med en återvändsgata anses inte ge någon högre
trafikmängd, även då vissa skolbarn släpps av läng med vägen norr om gångtunneln. Mer
information om trafiken samt ställningstagande kring bebyggelse norr om Gröndalsvägen och
8-våningshuset går att läsa i granskningsutlåtandets inledande kapitel.
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Anita Johansson (Getingen 22)
Jag tycker inte de 7 radhusen på den smala gräsremsan passar in varken mot
norr eller söder, dessutom försvåras sikten för bilar och cyklar som kommer
från Rådmansgatan. En cykelbana skulle däremot verkligen behövas både i
nuvarande trafiksituation och med den kommande ökningen med högstadium i
Brofästet och den större förskolan på Lindöskolan och kunde mycket väl ligga
i kanten av gräset för att ge en säkrare och bättre cykelväg, gärna med
anslutning från Galggatan och ner mot Lindöskolan via tunnel och Brofästets
nya gymnasium. Att anlägga en avfallsdeponi på fel sida av Gröndalsvägen där
alla från hyresområdet måste ta sig över den trafikerade vägen för att slänga
sina sopor känns helt galet. Den bör istället kunna placeras i närhet av
elstationen eller mellan Barnens Gård och Ugglan. 8 våningar tycker vi inte
passar in i området utan max 4 våningar borde gälla på de här mindre ytorna.
Jag är besviken på det dåliga samrådsmötet den 21/4 och väntar på en
inbjudan till det utlovade nya mötet.
Kommentar: Inom planområdet kommer ingen avfallsdeponi att anläggas, korrekt
benämning är en återvinningstation. Flera platser för återvinningstationen har utretts, bland
dessa bedöms utrymmet norr om Gröndasvägen fortfarande som det mest lämpliga läget. Det
är samtidigt av stor betydelse att återvinningstationen inte flyttas utanför planområdet, stöd
för detta finns i planprogrammet från 2006. Se vidare under rubriken kommunens samlade
kommentarer.
Information om trafiken samt ställningstagande kring bebyggelse norr om Gröndalsvägen och
8-våningshuset går att läsa i granskningsutlåtandets inledande kapitel. Ett extra insatt
informationsmöte hölls 2016-05-16.

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämnden anser att det är angeläget att kommunen i
planförfarandet säkerställer att ett integrerat konstnärligt arbete i enlighet med l
% -regelns principer sker när det gäller flerfamiljsbyggnationerna. Exempelvis
innergårdar som utformas med estetisk omsorg ger förhöjda boendevärden
och bidrar till identitet och långsiktigt hållbar stadsutveckling.
Byggandet av bostäder enligt planen aktualiserar frågan om Lindös framtida
utveckling. Lindö blir närmsta friluftsområde för de boende och det är
angeläget att Lindös speciella karaktär av "grön lunga" i staden kan identifieras,
vårdas och utvecklas i ett långsiktigt perspektiv.
Vi har för övrigt inga synpunkter på förslaget.

Samhällsbyggnadskontoret

33(41)

Samrådsredogörelse
Datum

Ärendebeteckning

2016-10-26

2015-5092

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret instämmer i att integrerat konstnärligt arbete bör
ske vid all byggnation och planering enligt den beslutade 1 % regeln. Detaljplanen i sig kan
dock inte reglera detta.
Kommunens landskapsarkitekter arbetar med frågorna kring Lindös framtida utveckling.
Kalmar Brandkår
Kalmar Brandkår lämnar följande yttrande:
Åtkomligheten 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 material mer än 50 m. Dessutom
bör gångavståndet vara högst 50 m om nödutrymning avses med
bärbara stegar.
2. Räddningsväg skall 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
b. Ska ha bärighet motsvarande angränsande vägnät eller tåla ett
axeltryck av 100 kN
c. Bör vara försedd med ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller
motsvarande. Hårdgjorda gräsmattor rekommenderas inte.
d. Ska ha en körbandebredd 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
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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.
Kommentar: Vid bygglovet ska kraven på brand säkerställas. Detaljplanen möjliggör att
det finns förutsättningar att kunna uppfylla villkoren.

Ledningsdragande verk, andra företag och
myndigheter
Kalmar Energi Elnät AB
Här kommer Kalmar Energi Elnäts svar på rubricerade samråd.
I planbeskrivningen under El- och tele räknar ni upp var vi har
högspänningskablar (50 kV och 10 kV). Det är ett par saker som inte stämmer
där.
Längs norra sidan av Kämnärsgatan har vi inte 50 kV kablar. Där finns
högspänningskablar (10 kV) och optofiberkablar. (Justera även under rubriken
Ekonomiska konsekvenser för övriga.)
I tredje punkten står det att vi har högspänningskablar (50 kV och 10 kV) för el
samt optofiberkabel längs norra sidan av Tolvmannagatan. Vi har även
högspänningskablar (50 kV och 10 kV), lågspänningskablar och
optofiberkablar längs södra sidan av Tolvmannagatan.
I ett tidigare skede har vi gjort inmätningar på kablarna som ligger norr om
Tolvmannagatan och Kämnärsgatan. De uppgifterna har vi lämnat till
kommunen och andra inblandade i arbetet med detaljplanen. Vi förutsätter att
de nya byggnadernas läge anpassas så att våra högspänningskablar inte behöver
flyttas.
Kommer infarten och rampen till garaget i Spiggen 4 påverka våra kablars läge
i djupled?
Där det ska bli P-platser och en återvinningsanläggning har vi
högspänningskablar (50 kV och 10 kV). Därför går det inte att placera någon
byggnad eller göra några djupare schakter där.
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Kommentar: Planbeskrivningen korrigeras under rubriken el- och tele med korrekta
uppgifter, kring ledningarna norr om Kämnärsgatan och söder om Tolvmannagatan.
Befintliga ledningar ligger på tillräckligt långt avstånd från bebyggelsen att ledningarna kan
ligga kvar i sitt nuvarande läge, detta har säkerställt i plankartan.
Rampen ner till det undergjordiska garaget inom Spiggen får inte skada ledningarna längs
Tolvmannagatan, under förutsättning att ledningsrätter söks för ledningarna inom
kvartersmarken.
Återvinningstationen och parkeringsanläggningen får förhålla sig till högspänningskablarnas
befintliga läge, alternativt bekosta eventuell sänkning av ledningen om det är tekniskt
möjligt.
Kalmar Vatten AB
Servisavsättningar anläggs efter beställning och debiteras enligt taxa.
S 35 Ekonomiska konsekvenser för kommunen - Kostnader
Kostnad tillkommer för kommunens ledningsrätt för dagvattenledningen från
Gröndalsvägen till huvudledningen längs Tolvmannagatan. Detta då det är
kommunens ledning i egenskap av väghållare.
S 33 Rättigheter
”…. och en ny ledning på östra sidan i nordsydlig riktning”
Ska uppdateras och avse nya ledningsdragningen i västra delen av tomten, norr
om Tolvmannagatan.
S 25 Vatten och spillvatten
Första stycket: ledningarna i Kämnärsgatan är sanerade
Andra stycket: ledningen i Hantverkaregatan har inte låg standard, vänligen ta
bort det.
Kommentar: Kostnader för ledningsrätt avseende dagvattenservis ingår under rubriken
”ekonomiska konsekvenser för kommunen” under punkten Lantmäteriförrättningar.
Flytt av dagvattenservisen från Gröndalsvägen, västerut, korrigera under fastighetsrättsliga
konsekvenser. Information om sanerade ledningar längs Kämnärsgatan ändras och låg
standard av Hantverksgatan tas bort.
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E.ON Elnät Sverige AB
E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerade
ärende.
Vi konstaterar att området inte berör vårt koncessionsområde för elnät och tar
därmed inte ställning till planförslaget.
Kommentar: Noteras.
Skanova
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerade
planförslag. Vi har därför inget att invända mot gällande detaljplaneförslag.
Kommentar: Noteras.
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)
KSRR ser gärna att man vid nyetableringar av flerfamiljsboende använder sig
av underjordsbehållare för hushåll/matavfall. Mycket avfall på liten yta under
jorden, placerade på för området strategiskt väl utvalda platser. I ett område
som detta kan man också tänka sig att hänvisa de boende till
återvinningsstationen för att lämna sitt återvinningsavfall. Med det sagt att man
kanske inte behöver bygga egna miljörum på tomterna utan endast etablera
underjordsbehållare för hushåll/matavfall. Det är givetvis ett fritt val, men
dock ett alternativ. I övrigt inga kommentarer då det av detaljplanen framgår
att KSRR:s krav kommer att följas.
Bif. fil (Underjordsbehållare)
Kommentar: KSRR:s rekommendationer kring underjordsbehållare för hushåll/matavfall
och hänvisning med återvinning för de boende i återvinningstationen framförs till
exploatörerna. Utseende, strategiskt vald plats på tomten, hämtning- och lämningsytor m.m.
studeras vid bygglovet.

Intresseorganisationer och övriga
Jan-Åke Berg (Humlan 2)
I planbeskrivningen sid 21 under rubriken ”Gator och trafik,
planförslag och konsekvenser” står följande att läsa: Planförslaget medför
samtidigt att möjligheten att öppna upp Timmermansgatan mot Gröndalsvägen
inte längre är möjligt, vilket medgavs i tidigare plan.
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Befintlig vändplan mm i södra delen av Timmermansgatan bör tas med i
planförslaget för att ytterligare säkerställa att Timmermansgatan förblir
återvändsgata.
Övriga synpunkter:
I planbeskrivningen sid 20 under rubriken ”Gator och trafik, förutsättningar”
står följande att läsa: Längs Magistratsgatan pågår ett arbete att smalna av vägsektionen
för bilister, förlägga en gc-väg längs med vägen med upphöjda överfarter och att räta ut
korsningarna till nittiograders svängradie. Samtidigt planeras en sänkning av hastigheten
från 50 km/h till 30 km/h. Syftet är att minska genomfartstrafiken i området och att öka
framkomligheten och säkerheten för gång- och cykeltrafikanter. Magistratsgatans ombyggnad
kan därmed ha en påverkan med minskat antal biltrafikanter i området.
Det är viktigt att föreslagna åtgärder på Magistratsgatan med bl.a. att räta ut
korsningarna till nittiograders svängradie har stöd i gällande detaljplan/er så att
genomförandet av dessa åtgärder helst sker före men senast parallellt med
planförslagets genomförande. Om inte stöd finns i gällande detaljplan/er för
genomförande måste de ändras parallellt med planförslaget. När åtgärderna är
genomförda kommer genomfartstrafiken att minska i området liksom
störningen för de boende och också belastningen på korsningen med
Gröndalsvägen.
Även korsningen Domaregatan/Jutegatan bör rätas ut till nittiograders
svängradie för att få bort genomfartstrafiken i Norrgårdsgärdet.
Kommentar: Planförslaget utgår ifrån och följer tidigare plangränser i området. I änden på
Timmermansgatan regleras ändamålet park. Inom allmän platsmark för park är det inte
möjligt att anordna utfart för biltrafik, däremot är det möjligt att ordna gång- och
cykelvägar. Kommunen anser att hela den befintlig vändplanen för gatan inte inte är
nödvändig att ta med i planområdet för att kunna förhindra en utfart för biltrafiken.
För åtgärdena längs Magistratsgatan m.fl. finns det idag stöd i gällande detaljplaner .
Ombyggnaderna kommer pågå parallellt med planförlaget. I trafikutredningen från 2012
föreslås även åtgärder i korsningen mellan Jutegatan och Domaregatan. I utredningen står
att:
- Vid Jutegatan böjs Domaregatan upp mot Jutegatan för att ytterligare en
vinkeländring, som medför att trafikanterna vanligtvis upplever att man ska väja
för trafiken längs Jutegatan. Det nya cykelstråket via Jutegatan föreslås passera
Jutegatan på en höjd passage.
Villaägarna i Kalmarbygden
Detaljplanen bör få en tydligare och bättre redovisning av trafikseparation
utmed Hantverkaregatan och Tolvmannagatan. Kanske måste man i planen
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hindra att bilarna körs ända ner till vändplatsen vid gångtunneln till
Lindöskolan.
När det gäller byggnationen anser Villaägarna att alternativ 2 är att föredra om
bullernivån kan hanteras.
I övrig inga synpunkter.
Kommentar: I detaljplanen planeras en separerad gång- och cykelbana längs
Tolvmannagatan. Denna redovisas i planillustratonen och finns beskriven i
planbeskrivningen. För att göra det ännu tydligare kompetteras plankartan med en
illustrationslinje för gc-vägen.
Detaljplanen hindrar inte en trafikseparerad gc-väg längs Hantverkaregatan, det finns
utrymme för detta ifall vägbredden för biltrafiken smalnas av. Eventuellt kan skyltning med
förbud mot obehörig trafik sättas upp. Kommunen kommer att göra en uppföljning av
trafiksituationen längs Hantverkaregatan, efter att detaljplanen blivit genomförd. Där man
studerar det verkliga utfallet. Vid detta tillfälle avgör kommunen om några trafikåtgärder
behövs.
Synpunkterna kring det alternativ 2 noteras.
Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland
Hyresgästföreningen Kalmar-Öland-Torsås ställer oss positiva till att förslaget
detaljplan på Spiggen 4 m.fl. vid Gröndalsvägen möjliggör för fler centralt
belägna hyresrätter. Parkeringsmöjligheterna vid nämnda område är en stor
brist som man måste ta i beaktning vid nybyggnation
Kerstin Ljungberg
Hyresgästföreningen Kalmar-Öland-Torsås
Kommentar: Synpunkterna noteras. Planförslaget har beaktat behovet av
parkeringsmöjligheterna i området. Inför detaljplanen för Lindöskolan genomfördes en
trafikutredning, 2012. Denna behandlar hela trafiksituationen i Norrgårdsgärdet och
parkeringsbehovet. Rekommendationen är att 35 allmänna parkeringsplatser återskapas i
området om den stora parkeringsanläggningen bebyggs med bostäder. Detta har beaktats i
planarbetet. Det planeras även för ett överskott av privata parkeringsplatser för de nya
bostäderna.
SPF Seniorerna Kalmar
SPF Seniorerna Kalmar tillskjuter förslaget.
Vill dock påpeka behovet av att byggande av trygghetsbostäder vid den aktuella
platsen är stort och att det beaktas.
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Sven-Erik Karlsson
SPF Kalmar
Kommentar: Det finns inga planer på trygghetsboende inom detaljplanen. Den nya
detaljplanen förhindrar dock inte möjligheterna för trygghetsboenden i de nya flerbostadshusen
alternativs småbostäderna norr om Gröndalsvägen.
Kommunen har mål för att tillgodose denna målgrupp, med det sker för närvarande inte
inom denna detaljplanen.
Postnord Sverige AB
Vid nybyggnation är det ”standard” med fastighetsbox i entrén.
Vi ber er kontakta Ronny Oliv på Posten Kalmar innan ni beställer boxarna.
Han hjälper till med placeringsförslag.
Kommentar: Synpunkterna framförs till exploatörerna. Åtgärderna regleras dock inte i
detaljplanen.
Kalmar Läns Museum
Kalmar läns museum (KLM) har fått tillfälle att yttra sig över förslag till ny
detaljplan, Spiggen 4 m.fl. vid Gröndalsvägen i Kalmar. Efter granskning av
planhandlingarna vill KLM lämna följande synpunkter och kommentarer.
- Planbeskrivningen innehåller en tillräckligt utförlig beskrivning av områdets
historik samt beskrivning av de omgivande bebyggelseområdenas olika
karaktär vad gäller planstruktur och gestaltning.
- Planbeskrivningen innehåller vidare en tydlig analys av hur den nya
bebyggelsen bör utformas för att ta tillräcklig hänsyn till den omgivande
bebyggelsens kulturvärden. (Under rubriken Gestaltning, sid 19 i
planbeskrivningen)
- Dock finns inga bestämmelser angivna på plankartan som säkerställer att
ovan nämnda hänsyn tas. KLM anser att plankartan för tydlighets skull bör
kompletteras med bestämmelser som reglerar bebyggelsens gestaltning i
enlighet med det som är skrivet i planbeskrivningen. Således bör det anges att
bebyggelsen i kvarteret Spiggen: ”ska utformas med särskild hänsyn till
angränsande byggnaders karaktärsdrag, materialval och konstnärliga värden
från folkhemmets tid”. Flerbostadshusen mellan Gröndalsvägen och
Tolvmannagatan: ”ska anpassas gentemot den mindre bebyggelseskalan norr
om Gröndalsvägen och inom Tumlaren 1”. Utformningen av bebyggelsen
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norr om Gröndalsvägen: ”bör vara relativt enhetligt i sin arkitektoniska
utformning gällande bland annat storlek, material, takvinkel, placering av
garage/carport.
Kommentar: I bygglovet så ska bebyggelsen utformas på ett sätt som är lämpligt utifrån
stads- och landskapsbilden. Föreslagna utformningsbestämmelser, ovan, är alldeleles för vida
för att läggas till som en bestämmelse i plankartan, men kan fungera som stöd vid
bygglovsgivningen. Kommunen vill inte styra allt för mycket detaljer i detaljplanen, såsom
fasadmaterial och takvinklar etc.
I plankartan har angivna nockhöjder för flerbostadshusen ändrats till byggnadshöjder för att
uppmuntra till en mer traditionell takutformning, som sadeltak. En placeringsbestämmelse
har lagts till mot Gröndalsvägen för att säkerställa en jämnare förgårdslinje mot vägen (som
motverkar helt friplacerade byggnader i området). Byggrätterna inom Spiggen 4 har tydligt
styrts upp för att följa bebyggelsemönstret från folkhemstiden med rumsliga innegårdar mot
söder.
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Följande sakägare och likställda har inte fått sina
synpunkter tillgodosedda:
Flundrahällen i Kalmar AB via CA Fastigheter AB (Spättan 1)
Johan & Helena Wihl (Humlan 12)
Herbert & Ann Fingerhut (Humlan 13)
Ralf Kock & Michaela Urlui (Getingen 1)
Andreas Hurve (Getingen 19)
Anne Brandstedt & Ove Holm (Getingen 20)
Olof Bjernstedt-Blom och Eva Karlsson (Getingen 21)
Anders Franzen och Anita Johansson (Getingen 22)

Filippa Olsson
Planarkitekt
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BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB)
Detaljplan för

Kv Spiggen 3 och 4 m.fl.
Kalmar kommun

Inledning
Syftet med en behovsbedömning är att ta reda på om en miljöbedömning behöver
göras för detaljplanen. En miljöbedömning, med miljökonsekvensbeskrivning, ska
göras om detaljplanen kan medföra en betydande miljöpåverkan.
Behovsbedömningen hjälper också till att avgränsa och peka ut de viktigaste
frågeställningarna i en eventuell miljökonsekvensbeskrivning.
Behovsbedömningen grundar sig på kriterierna i bilagorna till MKB-förordningen.

Bakgrund
Samhällsbyggnadsenheten i Kalmar har fått i uppdrag av Mark- och
exploateringsenheten att studera möjligheten att uppföra bostäder på markytan
mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan samt inom kv Spiggen 4. Syftet med
begäran är att möjliggörs flerbostadshus med upplåtelseform av i huvudsak
hyresrätter. Parkering samnyttjas mellan fastigheterna. Kalmar kommun äger
marken. Kalmar hem samt Glebes AB har markreservationer i området.
Exploateringen av området är beroende av möjligheten att flytta befintlig
miljöstation samt att parkeringsbehovet kan tillgodoses för närliggande bostäder
och verksamheter. I samband med planuppdraget studeras även möjligheten att
uppföra radhus/kedjehus på den överblivna vägplanteringsremsan norr om
Gröndalsvägen.

Platsen
Inom kv Spiggen 4 finns en miljöstation samt en allmänn parkeringsplats. Längs
med Kämnärsgatan finns en smal remsa med lövträd. Fastigheten gränsar i öst till

Planenheten
Adress Box 611, 391 26 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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en befintlig transformatorstation och i söder och väst mot flerbostadshus i tre
våningar + källarplan. Marken är planlagd som transformatorstation, men för
detta finns inte längre något behov eftersom tekniken förbättrats och utrustningen
tar idag mindre plats, vilket frigjort ytor för annat ändamål.
På markremsan mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan finns en stor öppen
grusplan som används som allmän parkering. Gröndalsvägen tillhör huvudnätet
för de större vägarna i Kalmar med mycket tung trafik på väg mot hamnen.
Kvarteret i Norrgårdsgärdet har idag problem med mycket genomfartstrafik, som
svänger av från Gröndalsvägen på väg mot centrum. Projektering och
ombyggnation av vissa lokalgator med visuell antydan som genomfartsvägar i
kvarteret pågår för att minska smittrafiken. Marken är planlagd för
parkeringsändamål.
Markremsan norr om Gröndalsvägen är idag en överbliven gräsyta, planlagd för
vägplantering.

Planen
Detaljplanen tillåter bebyggelse mellan Gröndalsvägen/Tolvmannagatan och
inom fastigheten Spiggen 4. Höjden på bebygelsen är 4 våningar samt ett höghus i
8 vån i korsningen mellan Gröndalsvägen/Tolvmannagatan. Delar av
parkeringsbehovet för tillkommande bebyggelse tillgodoses gemensamt i
källarplan inom Spiggen 4. In-utfart mot Gröndalsvägen flyttas västerut, till en
fyrvägskorsning mellan Gröndalsvägen/Tolmannagatan/Rådmansgatan. Norr om
Gröndalsvägen möjliggörs småboende för radhus/kedjehus.
Behov och ny lokalisering av miljöstationen samt allmän parkering utreds i
planarbetet.

Påverkan
Hantering av dagvatten, buller, skyddsavstånd mot strålning, landskapsbilden
och trafik är bland de större frågorna som hanteras i planen. Störst påverkan
bedöms planförslaget ha på landskapsbilden/stadsbilden, där den höga
byggnaden på 8 vån ger ett markant intryck som nytt landmärke i närområdet.
Stadsmiljön anses dock tåla en byggnad med högre höjd, utan att särskilda
miljömässiga värden försvinner. Dagvatten, buller och strålning går att hantera
med olika lösningar utan risk för hälsa eller miljön.
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Samlad bedömning
Planförslaget utgör förtätning av mark i tätortsnära läge, som ökar underlaget för
bland annat service och kollektivtrafik. De negativa konsekvenserna som kan
uppstå pga planförslaget är relativt små och går att hantera med olika lösningar.
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte.
Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivning och i denna
behovsbedömning

Filippa Olsson
Planarkitekt
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miljöpåverkan

Påverkan
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Berörs Kommentar

Stor Måttlig Liten Ingen inte

Förordnanden och skyddsvärden

x

1. Riksintressen

Byggnader över 50 m.ö.h kan störa
flygtrafiken.

x

2. Andra skyddsvärden
Övergripande mål och normer

Planförslaget bedöms följa intentionerna i
de nationella miljömålen. Positiva effekter
bedöms uppstå genom förtätning med ny
bebyggelse som skapar underlag för
utökad service och tätare kollektivtrafik,
vilket bland annat minskar transporter
med fossilt bränsle.

x

3. Miljökvalitetsmål

Omhändertagande och rening av
dagvatten behöver göras för att påverkan
på vattenförekomsten och eventuellt
MKN inte ska ske.

x

4. Miljökvalitetsnormer

Övriga miljökvalitetsnormer berörs inte.
Effekter på miljö, hälsa och
säkerhet
5. Ekologiska naturvärden och
nyckelbiotoper

x

6. Växtliv

x

7. Djurliv

x

9. Landskapsbild / stadsbild

10. Rekreation och rörligt friluftsliv

Ursprunglig vägsträckning mot Lindö
återträder.

x

8. Kulturmiljö

I korsningen
Gröndalsvägen/Tolvmannagatan tillåts en
byggnad i max 8 våningar. Detta är högt i
förhållande till normal byggnadshöjd i
Kalmar och höjden avviker markant till att
blir ett nytt landmärke i närmiljön.

x

x
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Berörs Kommentar

Stor Måttlig Liten Ingen inte
Planen påverkar inte framkomligheten för
befintliga transporter längs Gröndalsvägen.
Genomfartstrafiken inom Norrgårdsgärdet
bedöms minska genom ombyggnad av
vägar och trafiksäkerhetsåtgärder i
kvarteret som ska minska
genomfartstrafiken och öka säkerheten för
oskyddade trafikanter.

11. Transporter och kommunikationer

Det sker en förflyttning av trafikrörelsen
från infarten mot Lindövägen till
Tolvmannagatan, eftersom infarten flyttas
och bildar en fyrvägskorsning mittemot
Rådmansgatan. Det sker även en ökning
av trafikmängden i området från den
tillkommande bebyggelsen. Den nya
avfarts-sträckningen har en något
förminskande effekt på trafikåtgärderna
som är planerade att minska
genomfartstrafiken i området.

x

Tidsvis under dagen finns ett underskott
av tillgängliga parkeringsplatser inom
Norrgårdsgärdet. De allmänna
parkeringsplatserna inom planområdet
kommer att tas bort och behöver
lokaliseras på ny plats inom kvarteret.
12. Mark- och vattenanvändning

x

Förtätning av bostadskvarter från tidigare
planlagd mark som transformatorstation,
parkeringsändamål och vägplantering.

13. Energi

x

Avser behov. I området finns utbyggt
fjärrvärmenät. Anslutningspunkter
behöver byggas till.

x

14. Naturresurser

x

15. Mark

Marken utgörs i huvudsak av sandig
morän. Geoteknisk undersökning finns
inom Spiggen 4.
Inga risker för översvämning.

16. Vatten

17. Luft

VA-huvudmannen ansvarar för avledande
av dagvatten från allmän platsmark och
kvartersmark. Huvudmannen för allmän
platsmark och fastighetsägaren av
kvartersmark ansvarar för avvattning.
Det finns inga lämpliga ytor inom eller i
närheten av planormårdet för vahuvudmannen att hantera dagvattnet. Ur
översvämningssynpunkt är det därför
viktigt att åtgärder sker på kvartersmark
och allmän platsmark.

x

x
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Berörs Kommentar

Stor Måttlig Liten Ingen inte

x

Gröndalsvägen är högt trafikerad med en
stor andel tung trafik. En
trafikbullenutredning kommer att
genomföras. Detaljplanen säkerställer att
de nationella riktvärdena för buller klaras.
Särskilda brandkrav ställs för högre
byggnader.

19. Risker för hälsa och säkerhet
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x
Kommunens magnetfältspolicy avses
klaras.
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Antagandehandling

Detaljplan för

Spiggen 4 m.fl. vid Gröndalsvägen
Norrgårdsgärdet, Kalmar kommun
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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.

Syfte med detaljplanen
Syftet med planen är att möjliggöra för flerbostadshus söder om Gröndalsvägen och lägre sammanbyggda småbostadshus norr om Gröndalsvägen. Trevägskorsningen mot Lindövägen från Gröndalsvägen stängs av och ersätts med
Tolvmannagatan där en ny fyrvägskorsning placeras mittemot Rådmansgatan.
Befintlig återvinningsstation flyttas norr om Gröndalsvägen. Nya parkeringsanläggningar tillskapas på gräsytan norr om Gröndalsvägen och sydväst om Tumlaren 1.

Plandata
Planområdet ligger i den norra delen av Norrgårdsgärdet, vid Gröndalsvägen,
cirka 1,3 kilometer från Kalmar stadskärna. Planområdet utgör cirka 2.6 hektar.
Berörda fastigheter inom området utgörs av:
- Tallhagen 2:13 (kommunal ägo)
- Malmen 2:1 (kommunal ägo)
- Spiggen 4 (kommunal ägo)
- Spiggen 3 (Enskild ägo, Kalmar Energi Elnät AB)
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Getingen 20
Getingen 21
Getingen 22
Getingen 1

Getingen 2

Humlan 12
1
Humlan 13
1

Humlan 14
1

Tallhagen 2:13

Tumlaren 1

Gäddan 1

Snäckan 1
1
Spättan 3
Sillen 1
Sutaren 24

Spättan 1

Stören S:1

Spiggen 4

Spättan 2

Spiggen 3
Stören 26

Malmen 2:1
Stören 20

Sutaren 23
Svarven 1
Sutaren 22

Norsen 1

Sjötungan 2

Sjötungan 1

Bild: Fastigheter och avgränsning av planområdet.

Handlingar
Planhandlingarna består av:


Plankarta med bestämmelser



Planbeskrivning



Illustrationsplan



Fastighetsförteckning

Till planen hör också:


Behovsbedömning



Samrådsredogörelse



Granskningsutlåtande



Bullerutredning, 2016-01-08



Dagvattenutredning, 2016-12-02



Översiktlig geoteknisk utredning, 2013-12-12 samt 2014-11-29



Magnetfältsmätning, 2012-01-30 samt 2016-04-05



Översiktlig markmiljöundersökning, 2013-12-16, 2013-12-15 samt
2016-05-04

Stören 4
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Planförfarande och tidsplan
Det finns två planförfaranden som kan användas vid framtagandet av en detaljplan, standard och utökat. Standardförfarandet kan användas om planförslaget


är förenligt med översiktsplanen,



är förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande,



inte är av betydande intresse för allmänheten,



inte i övrigt är av stor betydelse och



inte antas medföra en betydande miljöpåverkan

Om något av kriterierna för standardförfarande inte uppfylls ska ett utökat
förfarande användas.
Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner som påbörjas efter 1 januari
2015 enligt så kallat standardförfarande. Plankartan är utformad enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, 2015-01-02.
Planen har bedrivits med följande tidsplan.


Samråd – 1:a kvartalet 2016



Granskning – 4:e kvartalet 2016



Godkännande/Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden – 4:e
kvartalet 2016



Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 4:e kvartalet 2016
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Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut och dokument
Området berörs inte av några överkommunala beslut såsom riksintressen,
fornminnen, byggnadsminnen, strandskydd och så vidare.
Miljökvalitetsnormer för 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. Vattenmyndigheterna
beslutade i december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för ytoch grundvatten.
Grundvattenförekomsten för Kalmarkustens sandstensformation har god kemisk och god kvantitativ status, vattenförekomsten bedöms inte påverkas av
planförslaget.
Dagvattnet från planområdet leds ut i Malmfjärden och Lindöfjärden. Dessa
vattendrag räknas visserligen inte som egna vattenförekomster enligt vattendirektivets definitioner men står ändå i kommunikation med Kalmarsund. Planområdet påverkar därmed indirekt Kalmarsund. Kustvattenförekomsterna dit
Lindöfjärdens och Malmfjärdens vatten leds är N v s Kalmarsunds kustvatten
och S n Kalmarsund som båda bedöms ha måttlig ekologisk status (på grund
av övergödning och grumlighet) och god kemisk status (exklusive kvicksilver
och PBDE).
I nuläget sker ingen rening av dagvattnet vid utloppen mot Lindö- och Malmfjärden. Kalmar Vatten har tittat närmare på möjligheterna att åstadkomma
rening av dagvattnet för de nya bostadsfastigheterna. Detta är en komplex och
omfattande frågeställning som måste ses i ett större sammanhang vilket omfattar hela det avrinningsområde Spiggen 3-4 tillhör, samt det intilliggande avrinningsområdet, för att utarbeta en lösning på hur reningen av dagvattnet ska
lösas på ett hållbart, långsiktigt och kostnadseffektiv sätt. Det är således varken
möjligt eller ekonomiskt försvarbart att tillgodose tillräcklig rening av dagvattnet från bostadsfastigheterna med en enskild, lokal lösning.
Kalmar Vatten utför sedan lång tid tillbaka och enligt en fastlagd strategi ett
systematiskt arbete med att förbättra reningen av dagvatten via olika typer av
lösningar som dämmen, diken och dammar. Flertalet av de avrinningsområden
som centrala Kalmar är indelat i har redan fungerande lösningar för dagvattenrening. För vissa avrinningsområden kvarstår dock arbetet med att planera,
projektera och bygga anläggningar för att åstadkomma nödvändig rening av
dagvatten. Spiggen 3-4 tillhör ett sådant avrinningsområde som har sitt utlopp i
Malmfjärden. Likaså planområdets norra del som har sitt utlopp mot
Lindöfjärden.
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Kalmar Vattens strategiska plan för dagvattenrening omfattar att uppföra
lämplig reningsanläggning som kommer att omhänderta dagvattnet i de områden som återfinnes på kartan nedanför (markerade med färgen lila). För att
bestämma lämplig lösning för reningsanläggningen krävs ytterligare utredningsarbete men det finns tungt vägande skäl till att i nuläget utgå från att anläggningen kommer att medföra krav på byggnation av en kanal och reningslagun i vattnet i Malmfjärden, från bron mot Lindö längs Jutegatan och bort mot
Fredriksskans. En sådan reninsanläggning ska finnas på plats inom en femårsperiod, vilket är inom genomförandetiden för detaljplanen.

Lila områden visar upptagningsområden där omhändertagande av dagvattnet kommer att
ske genom att lämplig reningsanläggning uppföras.
Kommunen har även påbörjat ett EU-projekt ”LIFE-SURE” i syfte att ta upp
och rena bottensediment från Malmfjärden. Det kan ha en positiv effekt på
utanförliggande vattenförekomster.
Begränsningar i det befintliga allmänna dagvattenledningsnätet medför att fördröjning av dagvatten krävs inom planområdet. Med en ökad belastning till
ledningarna i anslutning till planområdet finns det risk för att ledningsnätet
uppströms överbelastas genom dämningseffekt, dvs. det är inte direkt planområdet som drabbas utan områden längre uppströms i systemet. Detta gäller
främst planområdets delar norr om Tolvmannagatan. Dagvattenutredningen
föreskriver ett fördröjningskrav på minst 20 mm nederbörd på de anslutna
ytorna (sk reducerad yta) inom kvartersmarken för flerbostadshusen. Detta är
relaterat till riskbedömningen ovan. Exploatören är genom undertecknat markanvisningsavtal åtagen att följa kraven i dagvattenutredningen.
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Detaljplanen har även utformats för att fördröja dagvattnet och minska föroreningsbelastningen till recipienterna Lindöfjärden och Malmfjärden så långt
det är möjligt. Med bestämmelser i plankartan om att parkeringsplatser ska vara
genomsläppliga för dagvatten (n1) och begränsning av maximal andel av fastigheten som får hårdgöras (n2) inom kvartersmarken för flerbostadshus.
Den ökade mängden dagvatten (4 % ökning av årsavrinningen) och den föroreningsbelastning som detta dagvatten för med sig från den nya bebyggelsen
bedöms vara så pass liten att den i nuläget inte riskerar att påverka statusklassen negativt på kustvattenförekomsterna.
Mer information kring dagvattenhanteringen finns i dagvattenutredningen och
under rubriken dagvatten.

Översiktliga plandokument
Planen stämmer överens med översiktsplanens intentioner. Planområdet ligger
inom den utökade gränsen för ”innerstaden” samt stråket ”Diagonalen” vars
syfte är att sammanlänka stadskärnan med ett stadsstråk hela vägen till Lindsdal. Dessa områden/stråk lämpar sig för förtätning med bebyggelse och verksamheter.
Kalmar kommun har även tagit fram en plan för vatten och avlopp, tematiskt
tillägg till översiktsplanen. Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten, vilket innebär att kommunen
ansvarar för omhändertagande och rening av dagvattnet. Rening av dagvatten
kan ske i mindre anläggningar eller mer komplexa dagvattenanläggningar,
såsom våtmarker och dammar. En bedömning måste göras vid varje enskilt
fall, där recipientens känslighet liksom de tekniska och ekonomiska förutsättningarna vägs in. Mål för en hållbar dagvattenhantering är såväl säkert som
värdeskapande och miljömässigt. Bedömningen är att planförslaget har utformats i enlighet med VA-planens intentioner.

Kommunala program och dokument
Planen stämmer överens med kommunens bostads- och budgetmål angående
utbyggnad av nya bostäder. Målet är att möjliggöra för 2500 nya bostäder under en treårsperiod, 2016-2018. Behovet är särskilt stort av nya småbostäder
och hyresrätter, vilket möjliggörs i planen. Målet är även att eftersträva en
blandad bebyggelse. Det finns samtidigt en stor efterfrågan av småhus i centrala lägen, vilket tillgodoses i planen genom småbostäder norr om Gröndalsvägen.
Planområdet är placerat mellan Lindö och Gustafsbergsparken som är utpekade grönytor i grönstrukturplanen. Grönytorna inom planområdet har däremot inte pekats ut som värdefulla.

Samhällsbyggnadskontoret

9(57)

Planbeskrivning
Datum

Ärendebeteckning

2016-12-14

2015-5092

Program för planområdet
Inom Norrgårdsgärdet finns ett planprogram från 2006, som togs fram i samband med detaljplanen för Sutaren 22 (Röda Ugglan, före detta Chokladfabriken). Planprogrammet avgränsas av Erik Dahlbergs väg, Norra vägen, Gröndalsvägen och havet mot Jutegatan. Området vid Fredriksskans har utelämnats.
Dagens förutsättningar för området beskrivs enligt följande i planprogrammet
”Området upplevs idag som ofärdigt och splittrat och tappar här känslan av stad och sammanhang… Marken har potential att nyttjas på ett effektivare och mera resurshushållande
sätt som kan tillföra nya kvaliteter.”
I planprogrammet pekas marken mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan
samt Spiggen 4 ut som lämpliga områden för bebyggelse. Läget (mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan) vid ett av stadens huvudstråk gör det intressant att se hur en något högre bebyggelse kan gestalta sig. I programmet stängs
Lindögatan och området får en ny anslutning till Gröndalsvägen via Tolvmannagatan, utformad som en fyrvägskorsning eller rondell. Tolvmannagatan har
en viktig entréfunktion till stadsdelen som ska beaktas. Parkering för verksamheterna inom Sutaren 22 (Röda Ugglan) ska enligt programmet tillgodoses innanför fastigheten, men verksamheterna har tillfälligt möjlighet att nyttja parkeringsanläggningen fram till att området exploateras.
Planen stämmer överens med intentionerna i planprogrammet. Verksamheterna inom Sutaren 22 (Röda Ugglan) måste genomföra sina åtaganden och tillgodose parkeringsbehovet inom sin fastighet innan planen kan genomföras. Gällande detaljplan för fastigheten har säkerställt möjligheten att bygga ett parkeringsdäck.

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden

0880K-1:297

0880K-1:108
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För aktuellt planområde finns två gällande detaljplaner. Inom Spiggen 3 och 4
gäller Stadsplanen (0880K-1:108) för del av Norrgårdsgärdet, från 1945. Planen
reglerar marken som transformatorstation och gatuplantering. För övrig mark
gäller stadsplanen (0880K-1:297) för vägar kring Ängöleden, från 1968. Syftet
med planen var att skapa förutsättningar för en utbyggnad av Ängöleden som
infartsled från Ölandsleden mot stadens centrum och huvudinfart mot centrum för trafik från de norra och nordvästra stadsdelarna. Enligt tidens sed
gjordes en bred remsa med gatuplantering som buffertzon och en stor parkeringsanläggning.

Gällande detaljplaner: Till vänster: plan från 1945, till höger: plan från 1968.
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Miljökonsekvensbeskrivning
Till detaljplanen finns en ifylld behovsbedömning. Syftet med behovsbedömningen är att ta reda på om en miljöbedömning behöver göras för detaljplanen.
Den samlade bedömningen är att genomförandet av detaljplanen inte antas
medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs
därför inte, se tillhörande behovsbedömning.

Kommunala beslut i övrigt
Inom planområdet finns två markreservationer som ska ändras till markanvisningsavtal fram till antagande av detaljplanen. För fastigheten Spiggen 4 finns
en markreservation för Ivar Glebe AB. På markytan mellan Gröndalsvägen
och Tolvmannagatan finns en markreservation för Kalmar Hem AB. Båda
exploatörerna planerar hyresrätter i flerbostadshus med blandande lägenhetsstorlekar.
För kvartersmarken norr om Gröndalsvägen finns idag ingen intressent.
Kommunen har ännu inte beslutat när eller hur försäljning av marken för
denna del ska ske.
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Förutsättningar och förändringar
Kort historik

Bilden är tagen från planprogrammet för Norrgårdsgärdet, 2006-06-05.
Planområdet gränsar till tre bebyggelseområden med olika karaktär. I öster
finns kedjehus inom kvarteret Tumlaren, uppförda kring 1950-talet. Norr om
Gröndalsvägen ligger stadsdelen Getingen med egnahemsbebyggelse från
1920-talet, som utgör en heterogen bebyggelse med stor variation i volym, uttryck och material. Husen blandas i en till två våningar och ger utryck för en
luftig och grön karaktär.
Tätt inpå från söder och sydväst ligger bebyggelse från folkhemmets tid, som
uppfördes runt 1940-1950. Överlag var städerna under denna tid präglade av
stor inflyttning med trångboddhet, höga hyror, dåliga boendeförhållanden och
sanitär standard. Stat och kommun ingrep med att bygga de så kallade folkhemmen, med en hög och jämn bostadsstandard till överkomliga priser. Karaktäristiska drag från stadsplaner under denna tid är mycket sol, ljus, luft och
grönska liksom enhetlighet med upprepning i den enskilda huskroppen liksom
i bebyggelseområdet som helhet. Runt 1940-talet präglades planeringen av rutnätssystem och gårdsbebyggelse, vilket framträder mycket tydligt i delar av
Norrgårdsgärdet.
Fastigheten Spiggen 4 och Tallhagen 2:13 mellan Hantverkaregatan och
Tolvmannagatan har tidigare varit planlagda och bebyggda med bostäder.
Tolvmannagatan fungerade tidigare som huvudväg till Ängö och trafiken
svängde norrut i korsningen mot Magistratsgatan för att komma mot Ängöleden. Gröndalsvägen fick sin sträckning i samband med stadsplanen för Ängöleden från 1968.
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Utdrag från Stadsplanen 1937, visar sträckningen av Tolvmannagatan och planerad bebyggelse.

Utdrag från stadsplanen 1945, visar planerad och befintlig bebyggelse inmätt i grundkartan.
Markanvändning idag
Fastigheterna Spiggen 3 och 4 utgjorde tidigare samma fastighet med ändamålet transformatorstation. Efter hand som ny teknik utvecklats kräver de tekniska anläggningarna mindre markyta. Detta har medfört att tekniken kunnat
samlas och flyttats in i en byggnad. Ytan som blivit över har delats till en ny
fastighet, Spiggen 4. Den nya fastigheten nyttjas idag tillfälligt som parkeringsanläggning och återvinningsstation.
Markytan mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan används idag för parkeringsändamål. Hela anläggningen är grusad och parkeringen är gratis. Norr om
Gröndalsvägen finns en smal gräsyta. Grönytan är inte utpekad i kommunens
grönstrukturplan som en viktig yta för rekreation eller höga naturvärden. Den
har heller ingen funktion för dagvattenhanteringen. Syftet med ytan är till
största del att fungera som en buffertzon mot trafikbullret längs Gröndalsvägen och används av en och annan förbipasserande med hund etcetera.
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Beskrivning av planförslaget
Planförslaget möjliggör förtätning med centrala bostäder i Kalmar innerstad.
Genom förtätningen kan den befintliga kollektivtrafiken och servicen i närområdet stärkas. Planen möjliggör för nya flerbostadshus inom fastigheten Spiggen 4 och på markytan mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan. Samt
mindre bostadshus norr om Gröndalsvägen. Lindövägens anslutning mot
Gröndalsvägen stängs av, i enlighet med planprogrammets intentioner, för att
optimera kvartersmarkens yta för bostadsändamål. En ny anslutning sker via
Tolvmannagatan genom en fyrvägskorsning mittemot Rådmansgatan. Infarten
till Rådmansgatan förskjuts något österut för att räta upp den nya korsningen.
Planen medför samtidigt att Tolvmannagatan rätas ut och en separerad gångoch cykelväg förläggs på den södra sidan, som förbinder den missade länken
mellan gc-väg från Gustavsbergsparken till Lindöskolan. Detta görs för att
trafiksäkra Tolvmannagatan för oskyddade trafikanter som står inför en ökad
trafikmängd.
De nya byggnaderna inom Spiggen 4 utgår från kringliggande bebyggelsestruktur från folkhemmets tid. En längre byggnad placeras med långsidan mot
Tolvmannagatan i samma förgårdslinje som fastigheten bredvid, Spättan 1.
Ytterligare två byggnader placeras med gaveln mot Kämnärsgatan. (Planförslaget utesluter dock inte att byggnaderna kan sammanbyggas likt en L-formation
såsom fastigheterna i söder, Sarven 1 och Sjötungan 2. Eller som en Uformation.)

Illustration av den nya bebyggelsen inom Spiggen 4.
Syftet med placeringen är att byggnaderna tillsammans ska bilda en rumslig
gårdsmiljö i söderläge. Planen tillåter att innegården förses med uthus/gårdsbyggnader. Närliggande bebyggelse är till stor det byggda i tre våningar med källarplan och vind. Planförslaget möjliggör för 4 våningar, med
underjordiskt garage och utan vind. För att få plats med tre byggnader som
vänder sig mot en innegård så utvidgas fastigheten Spiggen 4. I flerbostadshusen finns utrymme för cirka 60-80 lägenheter, jämt fördelade i storleken 1-4
rok.
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Mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan planeras flerbostadshus med utrymme för cirka 60-80 lägenheter, jämt fördelat i storleken 1-4 rok. Marken
begränsas av ledningar mot Tolvmannagatan, trafikbuller från Gröndalsvägen
och en kraftig huvudledning med elektromagnetisk strålning intill Tumlaren 1.
Planen möjliggör en hög och smal byggnad, cirka 8 våningar, mot korsningen
mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan. Syftet är att byggnaden ska synas
som ett landmärke från Norra vägen, markera platsen och bidra till en rumslighet i korsningen mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan. Syftet är även att
kvarteret Norrgårdsgärdet genom den högre markerande byggnaden får en
värdig entré och bidra till en bebyggelsevariation.

Byggnaden reser sig över den jämnhöga bebyggelsen och fångar blicken som ett landmärke.
Resterande del av kvarteret får en mer enhetlig och lägre byggnadshöjd i fyra
våningar, som följer den mer enhetliga skalan från byggnaderna uppförda under folkhemstiden. Den enhetliga bebyggelseskalan gör att den högre byggnadskroppen mot korsningen utmarkerar sig kraftigare och syns mer i landskapet, vilket är syftet. En alternativ utformning är att hela kvarteret får en
högre byggnation, runt 4-6 våningar, för att ta tillvara på platsens läge vid ett av
stadens huvudstråk i Kalmar innerstad. Det första alternativet med en högre
byggnad som reser sig från mängden, skapar variation, fångar det öppna rummet och möjliggör ett landmärke till stadsdelen anses dock mer attraktivt för
att ta tillvara platsens strategiska läge.
Avsikten är att Gröndalsvägen ska utmärkas som en av Kalmars huvudgator
och få en mer stadsmässig karaktär med närliggande bebyggelse. Byggnaderna
ska rama in gatan genom en relativt enhetlig förgårdslinje mot Gröndalsvägen
och därmed påverka gatans karaktär mot en huvudgata i ett stadskvarter (innerstaden) istället för dagens intryck av en öppen trafikled som separerar två
bostadskvarter.
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Bostadsbyggnaderna är sammanbyggda mot Gröndalsvägen för att få en ljuddämpad sida
söderut.
Byggnaderna inom kvarteret ska sammanbyggas till ett slutet gaturum mot
Gröndalsvägen, vilket bidrar till en rumslig innergård mot söder. För att utnyttja innegården som gemensam uteplats kan förråd eller plank sättas upp mot
Tolvmannagatan för att uppnå riktlinjerna för buller. Mer information om bullerpåverkan finns under rubriken buller.
Intill Tumlaren 1 ligger ett huvudstråk med starkström som avger hög elektromagnetisk strålning. I planförslaget placeras därför parkering över ledningarna
för de boendes behov. Uthus/förråd får uppföras intill parkeringsanläggningen
inom den kryssade marken, där värdena enligt magnetfältspolicyn inte är tillräckligt låga för bostadshus.

Småbostadshus (radhus, kedjehus o.d.) som sammanbyggs mot Gröndalsvägen. Bebyggelsen
fungerar som en bebyggelselänk mot kedjehusen inom Tumlaren 1 samt ger en gradvis nedtrappning av bebyggelseskalan från de högre flerbostadshusen söder om Gröndalsvägen.
Norr om Gröndalsvägen placeras sammanbyggda småbostadshus, cirka 6-8
radhus/kedjehus/parhus eller dylikt. Tomtstorleken kan variera mellan 240320 kvm. Eftersom tomterna blir mycket små tillåts en byggnadsarea på maximalt 40 % av fastigheten. Byggnaderna är låga, cirka 2 våningar, för att anpassas till bostadshusen inom kvarteret Getingen. Husen fungerar som en länk
mellan kedjehusen inom Tumlaren 1 och bostadshusen inom kvarteret Geting-
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en. Samt en nedtrappning av den högre skalan från flerbostadshusen söder om
Gröndalsvägen. Entréer och uppfarter placeras mot Hantverkaregatan.
Planförslaget medför att återvinningsstationen (som idag står på mark planlagd
för transformatorstation) flyttas norr om Gröndalsvägen och där får en mer
permanent lösning. Skydd (exempelvis plank) är möjligt att sättas upp runt
anläggningen för att minska störande ljud och insyn för grannbostäderna. Särskild tanke ska läggas på gestaltningen av anläggningen för att bidra till en attraktiv bostadsmiljö. Exempelvis genom god och trivsam belysning och skydd
runt anläggningen som smälter in naturligt i bebyggelsemiljön.
Planförslaget medför att den stora allmänna parkeringsanläggningen försvinner. På fastigheten Sutaren 22 kommer ett parkeringsdäck att byggas med möjlighet till cirka 80 parkeringsplatser. Inom planområdet ersätts en viss del av
den allmänna parkeringen på grönremsorna norr om Gröndalsvägen samt sydväst om Tumlaren 1.
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Natur- och kulturmiljö
Geotekniska förhållanden
Förutsättningar
Tre översiktliga geotekniska utredningar finns för bostadskvarteren. Ett för
Spiggen 3-4 och ett vardera för bebyggelsen norr respektive direkt söder om
Gröndalsvägen.
Norr om Gröndalsvägen består det översta markskiktet av ett tunt lager av
fyllning och/eller mulljord. Fyllningen består i huvudsak av sand med inslag av
grus och mull. Tjockleken uppgår som mest till 0,6 meter. Under fyllningen
återfinns sandmorän, ner till undersökt djup om 1,0–2,5 meter under markytan.
Då inslag av silt förekommer i moränen tillhör sandmoränen materialtyp 3B
och tjälfarlighetsklass 2 enligt AMA 13. Lagringstätheten utvärderas till
fast/mycket fast. Grundläggningsförhållandena är goda för grundläggning av
planerade byggnader. Grundläggning rekommenderas ske med kantförstyvad
platta, efter urschaktning av ytliga lösa jordlager, på fast sandmorän och tjälfritt
djup. Se vidare rekommendationer i den geotekniska undersökningen, tekniskt
PM.
I området mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan utgörs ytjorden av grusig sand med inslag av mulljord inom gräsytorna, respektive grusig sand inom
parkeringsytorna. Ytjorden vilar på fyllningsmassor. Fyllnings- och ytjordlagrets mäktighet uppgår till cirka en halv meter. Under fyllningslagret påträffas
ett lager av siltig morän med relativ fasthet. Lagrets mäktighet har inte kunnat
bestämmas i undersökningen, men uppskattas överstiga 4 meter. Bedömningen
är att byggnader inom området troligen kan grundläggas på konventionellt sätt
utan några omfattande grundförstärkningsåtgärder. Grundläggning ska dock
utföras på tjälskyddad nivå och hänsyn måste tas till det erosions- och flytbenägna siltiga jordlagret.
Ett grundvattenrör installerades under 2013 inom området. Grundvattenröret
visade i mitten av november 2013 en grundvattenyta på 2,1 meter under markytan. Se vidare rekommendationer i den geotekniska utredningen.
Inom Spiggen 4 utgörs ytjorden av grusig sand med inslag av mulljord inom
gräsytorna. Ytjorden vilar på fyllningsmassor. Fyllnings- och ytjordlagrets mäktighet uppgår till cirka en meter. I de grusade ytorna utgörs ytjorden av fyllningsmassor upp till cirka 1,5 meter. Under fyllningslagret påträffas ett lager av
naturlig sandmorän med hög relativ fasthet. Moränlagrets mäktighet har inte
kunnat bestämmas i undersökningen, men uppskattas dock överstiga 4 meter.
Inom området kan lätta och medeltunga byggnader troligen grundläggas på
konventionellt sätt utan några omfattande grundförstärkningsåtgärder efter viss
urgrävning av organiska ytjordlager. Se vidare rekommendationer i den geotekniska utredningen.
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Radon
Marken klassas som normalriskmark med avseende på radon enligt ”Statens
Planverk, rapport 59:1982”. Byggnader ska utföras radonskyddade.
Naturmiljö
I området finns inga höga naturvärden. Befintliga träd mot Kämnärsgatan, som
inger ett estetiskt värde på platsen, bör i största mån sparas.
Kulturmiljö
Förutsättningar
Inom planområdet finns inga fornlämningar, kulturhistoriska byggnader eller
andra specifika lämningar med högt kulturhistoriskt värde. Bebyggelsestrukturen från folkhemmets tid dominerar i kvarteret och ligger tätt inpå planområdet, framförallt fastigheten Spiggen 4. Landskapsbilden inom planområdet
består idag av en relativt öppen vy som domineras av trafik (karaktären av trafikled som delar två stadsdelar) och grusytor för parkering.
Planförslag och Konsekvenser
Förslaget påverkar landskapsbilden positivt genom att den nya bebyggelsen
ramar in den trafikdominerade öppna vyn och inger en mer stadsmässig karaktär. Bebyggelsen inom Spiggen 4 fångar upp bebyggelsestukturen från närliggande byggnadskvarter från folkhemmets tid och fyller samtidigt det tomrum
som tidigare varit bebyggt.
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Bebyggelseområden
Markanvändning och byggrätter
Planförslag och Konsekvenser
Detaljplanen styr varken upplåtelseform, antal eller storlek på lägenheterna.
Antalet lägenheter och storleksfördelningen som redovisas i beskrivningen är
uppskattade och baserade på den markreservation som upprättats mellan
kommunen och exploatören. Nedan ges en mer detaljerad beskrivning av de
planbestämmelser som reglerar byggrätterna och markanvändningen.

Bilden visar användnings- och egenskapsgränser med bestämmelser (OBS administrativa
gränser och bestämmelser redovisas ej, se vidare om dessa under rubriken fastighetsbildning
och rättigheter).
Norr om Gröndalsvägen medges sammanbyggda bostäder i form av radhus
eller kedjehus och dylikt. Alternativt kan murar, plank eller komplementbyggnader placeras mellan husen för att sluta kvarteret. Längs sidorna ska bullerplank eller komplementbyggnader placeras utmed användningsgränsen till en
längd av minst 8 meter och en minsta höjd av 2 meter (villkor för bygglov).
Huvudsyftet är att kvarteret ska vara slutet för att minska bullret från Gröndalsvägen, så att det blir en ljuddämpad framsida norrut. Kvarteret kan utgöra
en fastighet eller delas in i 6-8 fastigheter/tomter. Vilket ger en tomstorlek
omkring 240-320 kvm. Minsta fastighetsstorleken regleras inte i planen, utan
blir en lämplighetsprövning av lantmäteriet vid avstyckningen. Max 40 procent
av marken får bebyggas (byggnadsarea) inom fastigheten. Maximal nockhöjd
(högsta höjden på taket) regleras till 8,0 meter. Reglering med nockhöjd ger en
stor frihet för exploatören kring takutformningen, där solförhållanden och
gestaltningen mot Gröndalsvägen ska vägas in i utformningen av byggnaderna.
Gestaltningen av bostadshusen ska studeras närmare vid försäljning av marken.
Inom den prickade marken mot Hantverkaregatan (cirka 4 meter) får inga
byggnader uppföras, avskärmande anläggningar kan dock beviljas mellan ute-
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platserna. Hantverkaregatan smalnas av för att ge något djupare tomter för
bostäderna.
Mellan Tolvmannagatan och Gröndalsvägen medges bostäder i form av flerbostadshus. Byggnadshöjden (ytterväggens höjd från marken upp till takets början) regleras till maximalt 13 meter, vilket motsvarar cirka 4 våningar. Byggnaderna ska sammanbyggas och placeras med långsidan mot Gröndalsvägen. Det
går även bra att byggnaderna sammanlänkas med gemensamma hisschakt eller
inglasade balkonger etc. Huvudsyftet är att kvarteret ska vara slutet för att
minska bullret från Gröndalsvägen, så att det blir en ljuddämpad framsida i
söder. Detta innebär att det även går bra att gavelställa byggnader mot
Tolvmannagatan efter att bebyggelsen är uppförd mot Gröndalsvägen. Uthus/förråd får placeras fritt inom byggrätten. Lämplig utformning är att förråd
placeras som en bullerskärm mot Tolvmannagatan för att få en ljuddämpad
uteplats på innergården.
Byggnadskroppen närmast fyrvägskorsningen får uppföras till en maximal
byggnadshöjd på 24,5 meter, vilket motsvarar cirka 8 våningar. På ytan (inom
egenskapsgränsen) finns ingen exploateringsgräns, vilket innebär att hela markytan får bebyggas upp till angiven höjd. För övrig byggbar mark gäller en maximal bruttoarea/öppenarea om 5600 kvadratmeter inom egenskapsgränsen,
varav maximalt 70 procent av markytan får hårdgöras. Med hårdgöras avses
byggnader, asfalt, betong etcetera som inte ger någon infiltration ner i marken.
Intill parkeringsanläggningen tillåts uthus/förråd inom den kryssade marken,
till en maximal bruttoarea på 180 kvadratmeter med maximal nockhöjd på 3,5
meter. Inom den prickade marken får maximalt 25 procent av markytan hårdgöras.
Intill fastigheten Tumlaren 1 medges parkering. Kvartersmarken är i huvudsak
avsedd för flerbostadshusen mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan.
Planbestämmelsen n1 reglerar att parkeringsplatserna (själva uppställningsytan)
ska utformas med genomsläppligt material för dagvatten.
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Bilden visar användnings- och egenskapsgränser med bestämmelser (OBS administrativa
gränser och bestämmelser redovisas ej, se vidare om dessa under rubriken fastighetsbildning
och rättigheter).
Inom Spiggen 4 medges bostäder i form av flerbostadshus. Byggnaderna regleras till en maximal byggnadshöjd på 13 meter. Byggrätterna är uppdelade inom
tre egenskapsgränser. I den norra delen tillåts en maximal bruttoarea/öppenarea på 2650 kvadratmeter. För de gavelställda byggnaderna medges en bruttoarea/öppenarea på maximalt 1650 kvadratmeter inom vartdera
egenskapsområde. Planen tillåter att innegården (reglerad som ringmark) förses
med uthus/gårdsbyggnader, med en maximal nockhöjd på 3,5 meter. Inom
ringmarken finns inte någon maximal exploateringsgrad. Avsikten med detta är
att inte begränsa bra lösningar i ett senare skede. Exploateringsgraden förskjuts
därför till bygglovet för att bedöma lämpligheten. Runt kvarteret mot
Tolvmannagatan, Kämnärsgatan och gatan mot Spättan 3 får inga byggnader
uppföras, vilket regleras med prickad mark. Maximalt 45 procent av den
prickmarkerade markytan får hårdgöras. Ett parkeringsgarage medges under
mark inom hela kvartersmarken, med undantag under den prickade marken.
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Flygperspektiv från söder.
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Perspektiv från nordöst.

Vy från öst, längs Gröndalsvägen.

Vy från väst, längs Norra vägen.
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Skuggstudier

Januari kl.9.00

Mars kl. 9.00

Juli kl. 9.00

Oktober kl. 9.00

Januari kl. 13.00

Mars kl. 13.00

Juli kl. 13.00

Oktober kl. 13.00

Samhällsbyggnadskontoret

Datum

Ärendebeteckning

2016-12-14

2015-5092

Januari kl. 15.00

Mars kl. 15.00

Juli kl. 16.00

Oktober kl. 16.00

Juli kl. 19.00
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Gestaltning
Planförslag och konsekvenser
Bebyggelsen inom Spiggen 4 bör utformas med särskild hänsyn till angränsande byggnaders karaktärsdrag, materialval och konstnärliga värden från folkhemmets tid för att smälta in i bebyggelsemiljön. Detaljplanen reglerar bebyggelsens placering på ett sätt som medverkar till en rumslig, ljus och grön innergård. Byggnaderna inom kvartersmarken kan med fördel uppföras med putsfasad i ljusa färger, rött tegeltak och med avskalade och enkla fönster och balkonger. En anpassad utformning till med hänsyn till miljön behandlas i bygglovet.
I plankartan regleras högsta byggnadshöjd. Detta innebär att det finns möjlighet för exploatören att därutöver utforma ett högre och mer traditionellt tak
som passar in i omgivningen. Entréer till byggnaden längs i norr kan med fördel placeras mot Tolvmannagatan för ett välkomnande intryck från vägen.

Närliggande bebyggelse från folkhemmets tid.
Flerbostadshusen mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan bör anpassas till
den mindre bebyggelseskalan norr om Gröndalsvägen och inom Tumlaren 1,
exempelvis genom att fasaden på byggnaderna visuellt delas upp i kortare längor eller volymer för att motverka storskaliga och monotona byggnadskroppar.
Fasaden kan exempelvis gestaltas med en markerad sockel i bottenplan, variation i fasaden med olika fasad- och takmaterial, utskjutna respektive indragna
byggnadsdelar, varierade fönsterstorlekar och så vidare, som bidrar till mer
detaljerade och variationsrika fasader som bryter ner skalan på byggnadskroppen.
Den högre byggnadens utformning behöver ges stor omtanke, med en framsida riktad mot Norra vägen och välkomnande entré mot Tolvmannagatan.
Höga krav bör ställas i bygglovet på gestaltningen av byggnaden som ligger i ett
mycket exponerat läge från Norra vägen och Gröndalsvägen. Byggnaden kan
med fördel ges en mer framträdande färg som syns eller mörkare och matt färg
för ett slankt intryck, exempelvis en mattare rosa, gul, orange eller mörkbrun
färg. Gråskaliga färger bör undvikas eller begränsas, för att inte bidra ytterligare
till gatans dominans och ensidiga färgskala.
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I bebyggelsekvarteret Getingen, norr om Hantverkaregatan, finns en heterogen
bebyggelse i 1-2 våningar. Fasadmaterialen utgörs av traditionella material
såsom trä, tegel och puts. Taken är huvudsakligen av tegel. Färgen på fasaderna
skiftar i området, men består främst av ljusa pastellfärger.
Den nya bebyggelsen norr om Gröndalsvägen kan utformas relativt fritt gällande fasadmaterial, färg, takvinkel etcetera. Hela bebyggelselängan bör dock
planeras i ett skede av samma byggherre för att få en enhetlig arkitektonisk
utformning, där upprepning i kombination med variation i byggnaderna är att
föredra. Exempelvis bör byggnaderna vara relativt enhetliga i storlek, bestå av
samma fasadmaterial, ha samma takvinklar på olika byggnadsdelar, liknande
placering av garage/carport på tomten etcetera. Byggnaderna kan dock variera i
mindre detaljer såsom fasadfärg och utformningen av uteplatserna med mera.
För att få bra förutsättningar för en enhetlig gestaltning bör kommunen sälja
marken till en och samma byggherre, som iordningställer bostäderna innan
försäljning eller uthyrning. Bostadshusen ska vara sammanbyggda i fastighetsgräns/tomtgräns mot Gröndalsvägen eller med komplementbyggnader, plank,
mur eller liknande mellan byggnaderna för att sluta bebyggelsen från trafikbullret.
Service
Förutsättningar
I närområdet ligger Lindöskolan (förskola, nattis, årskurs 1-6 och fritidshem)
och Barnens gård (förskola). För Lindöskolan finns en nyligen antagen detaljplan som möjliggjort utbyggnad av skolan. Byggnationen är på gång och beräknas snart vara klar.
Kvarteret Röda Ugglan (inom Sutaren 22) ligger sydväst om planområdet och
utgör en stor målpunkt med cirka 600 personer verksamma och närmare 1000
personer som besöker byggnaden varje dag. Några av verksamheterna är Telia,
Arbetsförmedlingen, invandrarservice, SNT och Friskis & Svettis. Norr om
Röda Ugglan ligger Liljas bil, Q8 macken, en blomsteraffär och en frukt- och
grönsaksaffär. Planområdet ligger cirka 1,3 km från Kalmar stadskärna med
stort utbud av service.
Planförslag och Konsekvenser
Genomförandet av detaljplanen bidrar till att öka kundunderlaget för befintliga
verksamheter i närområdet. Fler bostäder ökar samtidigt belastningen på befintlig förskola och skolverksamhet i området.

Friytor
Lek och rekreation
Förutsättningar
Närliggande friytor för de boende finns inom Gustavsbergsparken och på
Lindö, på ett gångavstånd inom cirka 150-300 meter. Lekplatser för barn finns
i Gustavsbergsparken och på Lindöskolan under kvällar och helger.
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Friluftsliv
Förutsättningar
Större strövområden finns inom cirka 800 meter, Tallhagen och Svinö.

Gator och trafik
Gatunät
Förutsättningar
Gröndalsvägen är en huvudgata som förbinder trafiken från Ängöleden med
Norra vägen och Erik Dahlbergs väg. Vägen har karaktär av en trafikled som
skär genom stadslandskapet och ger känslan av en trasig och splittrad ”stadsmiljö” med låg rumslighet. Gatan har en hastighetsbegränsning på 50 km/h
och är markerad som huvudled. Ny hastighet är planerad till 40 km/h. Vardagsdygnstrafiken har uppmätts till 6553 bilar/dygn 2014, varav 4,8 procent
tung trafik. Ett mål i översiktplanen är att på sikt minska andelen tung trafiken
längs Gröndalsvägen (eller helt stänga av), men kommunen har inte kommit
fram till någon praktisk lösning för hur det kan gå till ännu.
Lindövägen fungerar som en lokalgata. En stor målpunkt är Lindöskolan och
en viss andel av trafiken är till och från bostäderna inom Norrgårdsgärdet. Men
det finns även en del genomfartstrafik mot Kalmar stadskärna. Gatan har en
reglerad hastighetsbegräsning på 50 km/h. Vardagsdygnstrafiken har uppmätts
2009 till 1833 bilar/dygn, varav 2 procent tung trafik. Den tunga trafiken är i
huvudsak mat- och varutransporter till Lindöskolan. Längs Magistratsgatan
pågår ett arbete att smalna av vägsektionen för bilister, förlägga en gång- och
cykelväg längs med sidan med upphöjda överfarter och räta ut korsningarna till
nittiograders svängradie. Samtidigt planeras en sänkning av hastigheten från 50
km/h till 30 km/h. Syftet är att minska genomfartstrafiken i området och att
öka framkomligheten och säkerheten för gång- och cykeltrafikanter. Magistratsgatans ombyggnad kan därmed ha en positiv påverkan med minskat antal
biltrafikanter i området.
Tolvmannagatan är idag en angöringsgata för flerbostadshusen längs med
vägen, till parkeringsanläggningarna och återvinningsstationen. Gatan slutar i
en vändzon. Andelen trafik är mycket låg och det har därför inte funnits något
behov av att mäta vardagsdygnstrafiken längs med vägen.
Hantverkaregatan fungerar som en angöringsgata för bostäderna längs vägen.
Statistiskt räknar man med cirka 4 bilresor per dygn/bostad. Detta ger en vardagsdygnstrafik om 32 bilar/dygn på den östra sidan och 8 bilar/dygn på den
västra sidan. Det förekommer även att vissa föräldrar släpper av sina barn på
gatan, strax innan tunneln mot Lindöskolan, det gäller främst boende från
kvarteret Getingen. Andelen trafik längs med gatan bedöms som låg och det
har därför inte funnits något behov av att mäta vardagsdygnstrafiken längs med
vägen.
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Planförslag och konsekvenser
Bebyggelse längs med Gröndalsvägen ändrar gatans karaktär från en trafikdominerad öppen vy till ett tätare gaturum. Byggnationen bedöms kunna bidra till
att stärka kopplingen gentemot stadsdelarna Getingen och Norrgårdsgärdet
och splittringen i landskapet minskar. Ett tätare gaturum bidrar samtidigt till att
hastigheten längs med vägen sänks naturligt, vilket minskar bullernivåerna i
området och gör det säkrare för gång- och cykeltrafikanter att korsa vägen.
Planförslaget medför att Lindövägens anslutning stängs mot Gröndalsvägen
och en ny angöring öppnas från Tolvmannagatan genom en fyrvägskorsning
mittemot Rådmansgatan. Infarten mot Rådmansgatan förskjuts något österut
för att räta upp den nya korsningen. Trafiken från Lindövägen kommer istället
förflyttas till Tolvmannagatan, som samtidigt får en ökning av trafiken från den
nya bebyggelsen inom planområdet. Tolvmannagatan kommer samtidigt att
rätas ut och smalnas av till cirka 5,1 meter i bredd för körfältet. Hastigheten
sänks till 30 km/h. Åtgärden med en flytt av trafikangöringen mot Gröndalsvägen medför att kvartersmarken för bostäderna (norr om Tolvmannagatan)
blir mer optimal och kan utnyttjas effektivare. En konsekvens är att befintliga
bostäder längs med Tolvmannagatan blir mer störda av trafikbullret, när trafikmängden ökar på Tolvmannagatan. En bedömning är dock att befintliga
bostäder redan idag är störda av buller i norrläget från Gröndalsvägen och att
bostäderna därmed har utformats med hälften av bostadsrummen (sovrum och
vardagsrum) vända mot en tyst sida i söder.
Den nya bebyggelsen längs med Hantverkaregatan medför en liten ökning av
trafiken längs vägen. Den östra sidan bedöms öka med cirka 24-32 bilar/dygn,
vilket ger en total mängd av omkring 56-64 bilar/dygn. Trafikmängden bedöms fortfarande vara så låg att trafikbuller längs gatan inte är några problem
för de boende. Vägbredden i öst smalnas av från 7 till 6 meter i bredd för att
möjliggöra bredare tomter för de nya bostadshusen. Längs med Hantverkaregatan finns även en separerad trottoar omkring 2,5 meter bred med vägslänten.
I ett bostadsområde med så få bostadshus och utan genomfartstrafik (en vändzon) bedömer kommunen att cirka 5 meter är en tillräcklig vägbredd. Det finns
därmed utrymme i framtiden att bredda befintlig gångväg till 3,5 meter, för att
möjliggöra en separerad gc-väg om behov uppkommer i framtiden. Detta gäller
även för den västra sidan av Hantverkaregatan.
Planförslaget medför samtidigt att möjligheten att öppna upp Timmermansgatan mot Gröndalsvägen inte längre är möjlig, vilket medgavs i tidigare plan.
Detta hindras i planen eftersom en markremsa mot gatan planläggs som Park.
Passage för gång- och cykeltrafikanter hindras dock inte av parkmarken.
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Gång- och cykelvägar
Förutsättningar
Idag finns en bred gångväg på södra sidan av Tolvmannagatan. Denna används
till stor del även av cyklister.
På Hantverkaregatan gäller blandtrafik mellan bilister och cyklister, för gångtrafikanter finns en separerad gångbana. Nedan visas en bild över det utbyggda
cykelvägnätet i rött, som i huvudsak är förlagt längs med Norra vägen. Under
bilden visas ett utdrag från översiktsplanen med en vision över stadens huvudcykelvägnät. Cykelvägnätet håller på att utredas för den nya högstadieskolan
vid Brofästet. Nordväst om Lindöskolan finns en gång- och cykeltunnel under
Gröndalsvägen för att slippa korsa vägen.
I den nya detaljplanen för Lindöskolan framkom ett behov av en trafikseparerad gc-väg längs Magistratsgatan, för att få en säker skolväg för barnen. Denna
visas i bilden nedan med orange streckad linje.

Kartan visar befintliga gc-vägar med streckade röda linjer. Streckade orange linjer visar nya
planerade gc-vägar.
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Utdrag från Översiktsplanen: visionsbild huvudcykelvägnät.
Planförslag och konsekvenser
Planförslaget medför en ökad trafik längs med Tolvmannagatan. För att öka
säkerheten för cykeltrafikanterna så breddas gångvägen längs med Tolvmannagatan till en gc-väg. Vilket ger en förlängning av befintlig gc-väg från Gustafbergsparken västerut. Åtgärder med avsmalningen av Tolvmannagatan, upphöjning av korsningen mot Lindövägen och Magistratsgatan, sänkning av hastigheten i kombination med separerad gc-bana bedöms öka trafiksäkerheten
och framkomligheten för de oskyddade trafikanterna i området.
Planförslaget medför även en ökad trafik längs med Hantverkaregatan. Ökningen av trafiken bedöms dock vara så pass lång att en fortsatt blandtrafik
mellan cyklister och bilister kan fortgå. Kommunen kommer att utvärdera den
faktiska trafiksituationen efter att detaljplanen blivit genomförd och ny skola
vid Brofästet invigts, för att se ifall några trafikåtgärder behöver vidtas. Gatan i
detaljplanen bedöms som tillräckligt bred för att möjliggöra en separerad gångoch cykelväg vid behov.
Kollektivtrafik
Förutsättningar
Närmsta busshållsplats ligger på båda sidorna av Norra vägen. Vid fastigheten
Sutaren 22 (Röda ugglan) inom cirka 300 meter från de nya bostäderna, vilket
motsvarar cirka 3 minuters promenad.
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Parkering
Förutsättningar
I Kalmar finns en ny antagen parkeringsnorm från 2016. Planområdet ligger
inom zon B. Inom zonen gäller följande norm för flerbostadshus, med besöksparkering inkluderat:
-

0,3 parkeringsplatser/lägenhet (1 ROK)
0,6 parkeringsplatser/lägenhet (2 ROK)
0,9 parkeringsplatser/lägenhet (3 ROK)
1,2 parkeringsplatser/lägenhet (4 ROK)
11 parkeringsplatser/1000 kvm bruttoarea

Normen ger även utrymme till ett flexibelt parkeringstal, där specifika åtgärder kan dra ner
behovet av antalet parkeringsplatser.
Befintlig grusplan mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan har idag plats
för cirka 80 allmänna parkeringsplatser. Verksamheterna på Sutaren 22 (Röda
ugglan) har en tillfällig parkeringslösning inom denna. Inom Sutaren 22 finns
det dock planlagt utrymme för ett parkeringsdäck (cirka 80 parkeringsplatser).
Parkeringsdäcket skulle enligt detaljplanen hunnit färdigställas senast 2011,
men har ännu inte blivit genomfört. Senare överenskommelse är att verksamheterna kan vänta med att iordningställa parkeringsdäcket fram till att byggnation blir aktuellt inom grusplanen.
År 2014 lämnades en bygglovsansökan in till kommunen för tillfälliga studentbostäder på grusplanen. I samband med planerna så anlades en ny parkeringsanläggning inom Spiggen 4. Syftet med den nya anläggningen var att ersätta
den befintliga grusplanen norr om Tolvmannagatan. Men bygglovet överklagades och blev aldrig genomfört. I dagsläget finns därför båda anläggningarna
kvar, vilket innebär att det finns dubbelt så många parkeringsplatser i området
mot vad som var avsett.
I detaljplanen för Lindöskolan, år 2014, togs en allmän parkeringsyta bort
(cirka 35-40 parkeringsplatser) söder om skolfastigheten för att ge plats åt en
utbyggnad. Längs Lindövägen tillskapas samtidigt cirka 10 parkeringsplatser,
som kan användas för besöksparkering till skolan. Övriga parkeringsplatser för
anställda, cirka 25 platser, hänvisas i detaljplanen till grusplanen norr om
Tolvmannagatan. I trekantskorsningen mellan Magistratsgatan och Domaregatan tillkommer ytterligare cirka 20 parkeringsplatser i samband med omgestaltning av vägarna i kvarteret.
I samband med planarbetet för Lindöskolan gjordes en trafikutredning för
Norrgårdsgärdet år 2012. Vid inventeringen och analyserna av antalet tillgängliga parkeringsplatser i området så fanns inte parkeringsanläggningen inom
Spiggen 4. I utredningen framkommer att antalet registrerade bilar i området
ligger cirka 120 platser lägre än i kommunens (dåvarande) parkeringsnorm. Ett
skäl till detta kan vara att området ligger mycket nära centrum och att bebyggelsen till stor del utgörs av smålägenheter. I utredningen framkommer att antalet parkeringsplatser i området bör vara tillräckliga under dag-, kvällstid och
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natt med nuvarande bilinnehav. Men det finns en konflikt mellan besökare till
verksamheterna inom Sutaren 22 (Röda ugglan) och boende i området under
sena eftermiddagar. Vid tidpunkten när vissa arbetare fortfarande är kvar och
besöksfrekvensen till Friskis och svettis är som högst samtidigt som boende
återvänder hem efter jobbet så är trycket på parkeringsplatserna högt. Den
förstärkning av parkeringstillgången i form av ett parkeringsdäck inom Sutaren
22 med cirka 80 parkeringsplatser behövs, för att minska konflikten mellan
besökare och boende under pik-tiderna. Det är även viktigt för att verksamheterna själva ska täcka det underskott på arbetsparkering som finns inom verksamhetsområdet. Slutsatsen i utredningen är att ifall grusplanen bebyggs (de
allmänna parkeringsplatserna försvinner) så behöver cirka 35 allmänna parkeringsplatser tillskapas i området, utöver parkeringsdäcket inom Sutaren 22.
Planförslag och konsekvenser
Privat parkering
För den nya bebyggelsen gäller att all parkering sker inom kvartersmarken. I
området söder om Gröndalsvägen planeras cirka 120-180 lägenheter. Varav
cirka 60-100 lägenheter norr om Tolvmannagatan, inom intervallet 1-4 rum
och kök. Inom Spiggen 4 planeras runt 60-80 lägenheter jämt fördelade inom
intervallet 1-4 rum och kök.
Lägsta behov (60+60= 120)
30 lgh * 0.3 = 9
30 lgh * 0.6 = 18
30 lgh * 0.9 = 27
30 lgh * 1.2 = 36
Totalt: 90

Högsta behov (100+80= 180)
45 * 0.3 = 13.5
45 * 0.6 = 27
45 * 0.9 = 40.5
45 * 1.2 = 54
Totalt: 135

Det totala behovet av nya parkeringsplatser beräknas därmed till mellan 90-135
platser.
Inom Spiggen 4 grävs ett underjordiskt garage med plats för cirka 80 parkeringsplatser. Garageanläggningen är tänkt att nyttjas gemensamt med flerbostadshusen mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan, vilken kan regleras
genom ett nyttjandeavtal mellan fastighetsägarna som redovisas vid bygglovet.
Ytterligare parkering kan placeras i den norra delen av Spiggen 4, med plats för
cirka 21 p-platser.
Intill fastigheten Tumlaren 1 reglerar planen en markyta för parkeringsändamål,
med plats för cirka 45 p-platser. Därtill kan ett fåtal parkeringsplatser anordnas
inom kvartersmarken för bostadsändamål mellan Gröndalsvägen och
Tolvmannagatan. Totalt ger detta cirka 146 parkeringsplatser inom kvartersmarken, vilket är ett överskott av parkeringsplatser för de boende i förhållande
till parkeringsnormen. Det finns även utrymme för att eventuellt hyra ut parkeringsplatser för grannfastigheterna.
Allmän parkering
I parkeringsutredningen från 2012 framkommer att cirka 35 allmänna parkeringsplatser bör tillskapas i området ifall de allmänna parkeringsanläggningarna
förtätas med ny bebyggelse. Norr om Gröndalsvägen ger detaljplanen plats för
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cirka 33 allmänna parkeringsplatser. Intill fastigheten Tumlaren 1 finns plats
för ytterligare cirka 15 allmänna parkeringsplatser. Totalt ger detta cirka 48
allmänna parkeringsplatser, vilket överstider utredningens behov.
I samband med att Tolvmannagatan byggs om försvinner dock ett 10-tal kantstensparkeringar intill Spättan 1, men det totala antalet parkeringsplatser överskrider ändå utredningens rekommendation. Behovet av allmänna parkeringsplatser bedöms därmed uppfyllas.
En förutsättning för genomförandet av detaljplanen är att ett nytt parkeringsdäck byggs inom fastigheten Sutaren 22 (Röda Ugglan). I annat fall kommer
det bli stort tryck på gatuparkeringarna i området. Kifab AB, som är ett bolag
till kommunen, har ett ansvar att uppfylla sin del av avtalet.
För att underlätta parkeringssituationen inom Norrgårdsgärdet så finns planer
på att avgiftsbelägga gatuparkeringen, med särskilda rabatter för boende. Detta
skulle kunna medföra att besökare parkerar norr om Gröndalsvägen (inom de
nyanlagda parkeringsplatserna) så att gatuparkeringen inom norrgårdsgärdet
blir lediga för de boende.
In- och utfarter
Förutsättningar
Spiggen 4 och grusparkeringen norröver har sin angöring mot Tolvmannagatan. Fastigheten Spättan 1 har garage och sophämtning mot den mindre lokalgatan intill Spiggen 4. Spiggen 3 och Tumlaren 1 angörs från Lindövägen, d.v.s.
den nya sträckningen för Tolvmannagatan.

Befintliga infarter.
Planförslag och konsekvenser
Bebyggelsen inom Spiggen 4 bör fortsätta att ha sin angöring mot Tolvmannagatan. Även rampen ner till garaget kan placeras från Tolvmannagatan. En
konsekvens av detta är in- och utfarter till fastigheten behöver korsa den nya
gång- och cykelvägen. In-/utfarterna från fastigheten bör därför ha god sikt
och vid behov samlas upp till enbart körbar korsande angöringsväg. Utfarter
bör inte placeras mot Kämnärsgatan, för att gatuparkering längs gatan ska
kunna fortgå. Detaljplanen kan inte styra in- och utfartsförbud mot Kämnärs-
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gatan eftersom gatan ligger i planområdesgränsen. Denna fråga behandlas därför i bygglovet.
För flerbostadshusen norr om Tolvmannagatan placeras nya utfarter mot
Tolvmannagatan. Inga utfarter får placeras över naturmarken, mot Gröndalsvägen. Närmast korsningen regleras utfartsförbud mot den allmänna platsmarken, Gata, pga. trafiksäkerheten. Övriga utfarter från kvartersmarken avgörs i
bygglovet.
Bostadshusen norr om Gröndalsvägen angörs från Hantverkaregatan. Inga
utfarter får placeras över naturmarken, mot Gröndalsvägen. Fler utfarter mot
Hantverkaregatan kan medföra en konflikt mellan bilister och cykeltrafikanter
som sker i blandtrafik. Men på grund av att trafiken är så pass begränsad så
bedöms inga åtgärder behöva vidtas. Trafiksäkerheten kommer dock att följas
upp efter att området bebyggts, för att se ifall det finns behov av trafikåtgärder
såsom en separerad gång- och cykelväg. Gatusektionen i planen är tillräckligt
bred ifall detta behov skulle uppstå.
Varutransporter
Förutsättningar
Varutransporter sker till och från Lindöskolan längs Lindövägen. Andelen
varutransporter är dock relativt liten, cirka en transport om dagen.
På Gröndalsvägen kör en stor andel tung trafik, se rubriken gatunät.
Planförslag och konsekvenser
Varutransporterna förskjuter angöringen från Gröndalsvägen, från Lindövägen
till Tolvmannagatan. Tolvmannagatans gatusektion rätas ut, men smalnas samtidigt av och utformas med tvärare kurvor och korsningar. Detta försvårar
framkomligheten för de större transporterna. Vägsektionen är dock dimensionerad så att gatan uppnår godtagbar framkomlighet vid möte mellan lastbil
och personbil.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Befintliga VA-ledningar finns utbyggda längs Kämnärsgatan (sydväst om Spiggen 4), ledningarna är nyligen sanerade. Ny förbindelsepunkt kommer att tilldelas Spiggen 4 i det sydvästra hörnet av fastigheten. För att försörja de nya flerbostadshusen mellan Tolvmannagatan och Gröndalsvägen förläggs en ny VAledning längs den mindre lokalgatan (väster om Spiggen 4).
Norr om Gröndalsvägen finns VA-ledningar utbyggda längs Hantverkaregatan.
För att försörja de nya småbostäderna förnyas VA-ledningarna längs med hela
Hantverkaregatan och förses med ett flertal nya förbindelsepunkter. Servisavsättningar anläggs efter beställning och debiteras enligt taxa.
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Dagvatten
Förutsättningar

Befintliga ledningar och avrinningsområden (schematisk gräns), planområde markerat med
röd linje.
Dagvatten från planområdet leds idag mot Lindöfjärden (avrinningsområde 1)
och Malmfjärden (avrinningsområde 2), som står i kommunikation med Kalmarsund som har måttlig ekologisk status. I nuläget sker ingen rening av dagvattnet vid utloppen mot Lindö- och Malmfjärden.
För ledningsnätet i området finns idag inga återkommande driftstörningar (exempelvis källaröversvämningar) som skulle ge en indikation på kapacitetsbrist.
Modellsimuleringar visar dock att vissa ledningar uppströms i avrinningsområdena blir överbelastade vid ett regn med 10-års återkomsttid och nuvarande
ledningssystem. I avrinningsområde 2 pågår sedan flera år sanering av ledningsnätet, det vill säga förnyelse av gamla ledningar. Detta gör att kapaciteten
på ledningarna succesivt ökar och problemen med överbelastning kommer att
minska i närtid. Men för att möjliggöra ytterligare förtätning inom avrinningsområdet så bör dagvatten fördröjas lokalt inom de nya planerna.
Marken inom Spiggen 4 utgör en stor grusad yta för parkering och återvinningstation. I befintlig detaljplan medges bebyggelse inom större delen av Spiggen 3
och 4. Malmen 2:1 och Tallhagen 2:13 (söder om Gröndalsvägen) utgörs idag
av allmänna vägar och en grusad parkeringsanläggning. Gällande detaljplan
medger stora hårdgjorda ytor för dessa ändamål. Marken mellan Gröndalsvägen och Hantverkaregatan utgörs idag av en gräsremsa.
Planförslag och konsekvenser
Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten,
vilket innebär att kommunen ansvarar för omhändertagande och rening av
dagvattnet. Planförslaget medför mer hårdgjorda ytor, vilket innebär att områ-
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det till stor del behöver avvattnas till de befintliga allmänna dagvattenledningarna.
Småbostadshusen norr om Gröndalsvägen får sina dagvattenserviser från
Hantverkaregatan. Flerbostadshusen norr om Tolvmannagatan ansluts till befintlig dagvattenledning mot Tolvmannagatan. Båda områdena avleds till avrinningsområde 1, mot Lindöfjärden. Spiggen 4 ansluts till en dagvattenservis i
Kämnärsgatan som leder till avrinningsområde 2, mot Malmfjärden.
Enligt kommunens VA-plan kan rening av dagvatten ske i mindre anläggningar
eller mer komplexa dagvattenanläggningar, såsom våtmarker och dammar. En
bedömning måste göras vid varje enskilt fall, där recipientens känslighet liksom
de tekniska och ekonomiska förutsättningarna vägs in. Kalmar Vatten har tittat
närmare på möjligheterna att åstadkomma rening av dagvattnet för de nya bostadsfastigheterna. Detta är en komplex och omfattande frågeställning som
måste ses i ett större sammanhang vilket omfattar hela det avrinningsområde
Spiggen 3-4 tillhör, samt det intilliggande avrinningsområdet, för att utarbeta
en lösning på hur reningen av dagvattnet ska lösas på ett hållbart, långsiktigt
och kostnadseffektiv sätt. Det är således varken möjligt eller ekonomiskt försvarbart att tillgodose tillräcklig rening av dagvattnet från bostadsfastigheterna
med en enskild, lokal lösning.
För att begränsa miljöpåverkan på Kalmarsund, som står i indirekt förbindelse,
har en samlad reningsanläggning (utanför planområdet) diskuterats för de båda
dagvattenutloppen. En möjlig lösning är anlägga en kanal och reningslagun i
vattnet i Malmfjärden, från bron mot Lindö längs Jutegatan och bort mot
Fredriksskans. En preliminär tidsplan för detta beräknas inom ett femårsintervall, d.v.s. inom genomförandetiden för detaljplanen. Kommunen har även
påbörjat ett EU-projekt ”LIFE-SURE” i syfte att ta upp och rena bottensediment från Malmfjärden. Projekten kan ha en positiv effekt på vattenförekomsten i Kalmarsund.
Till detaljplanen finns en genomförd dagvattenutredning som ska följas. Begränsningar i det befintliga allmänna dagvattenledningsnätet medför att fördröjning av dagvatten krävs inom planområdet. Med en ökad belastning till
ledningarna i anslutning till planområdet finns det risk för att ledningsnätet
uppströms överbelastas genom dämningseffekt, dvs. det är inte direkt planområdet som drabbas utan områden längre uppströms i systemet. Detta gäller
främst planområdets delar norr om Tolvmannagatan. Dagvattenutredningen
daterad 2016-10-02 föreskriver ett fördröjningskrav på minst 20 mm nederbörd på de anslutna ytorna (sk reducerad yta) inom kvartersmarken för flerbostadshusen. Detta är relaterat till riskbedömningen ovan. För området (flerbostadshusen) norr om Tolvmannagatan innebär det minst 96 m3 fördröjningsvolym och för området söder om Tolvmannagatan minst 49 m3 fördröjningsvolym. Dessa siffror bygger på ytor från illustrationsplanen som gällde när dagvattenutredningen togs fram. Verkliga fördröjningsvolymer ska räknas om utifrån det som slutligen ska byggas. Exploatören är genom undertecknat markanvisningsavtal åtagen att följa kraven i dagvattenutredningen.
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I plankartan finns begränsningar för flerbostadshusen kring hur stor andel av
markytan som får hårdgöras. Med hårdgöras menas asfalt, betong och plattor
med mera som täpper igen möjligheten för vattnet att kunna infiltreras i marken. Resterande mark ska vara genomsläpplig. Genomsläppliga material såsom
grus, stenar eller plattor med stor genomsläpplighet mot marken kan gå bra att
använda.
För flerbostadshusen mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan regleras att
maximalt 25 procent av markytan får hårdgöras inom den prickade marken,
respektive 70 procent inom den byggbara marken e2. För att klara fördröjningskraven i dagvattenutredningen (96 m3 fördröjningsvolym enligt preliminära beräkningar) bör en dagvattendamm placeras inom fastigheten, förslagsvis
mot korsningen mellan Tolvmannagatan och Gröndalsvägen. Fler exempel på
fördröjningsåtgärder är en kombination av gräs- eller vegetationsbeklädd infiltrationsytor med underliggande hålrumsmagasin mellan husen eller vid parkeringsanläggningen, där både fördröjning och rening av dagvatten genom filtrering och växtupptag sker.
I området söder om Tolvmannagatan (Spiggen 4) regleras att maximalt 45 procent får hårdgöras inom den prickade marken. Därutöver bör särskilda åtgärder
utföras för att klara fördröjningskraven enligt dagvattenutredningen (49 m3
fördröjningsvolym enligt preliminära beräkningar). Förslagsvis kan innegården
utgöras av planterbart bjälklag med gräs, rabatter och buskar över det undergjordiska garaget som suger upp dagvattnet. Gröna tak är en möjlighet på
gårdsbyggnaderna. Det kan även finnas en vegetationsbeklädd infiltrationsyta
med underliggande hålrumsmagasin längs sidan på fastigheten, mot Tolvmannagatan, Kämnärsgatan och lokalgatan i väst.
Det är även viktigt att beakta eventuella översvämningar vid garagenedfarten
eftersom denna punkt tenderar att bli lägre än dagvattenservisen. Genom tekniska åtgärder såsom pumpar i källarplan eller utforma infarten med en förhöjning som gör att vattnet inte rinner över.
I plankartan regleras även att parkeringsplatser ska vara genomsläppliga för
dagvatten, både inom kvartersmarken och allmänna platsmarken för parkeringsändamål. Kravet på genomsläpplighet avser själva uppställningsplatserna
och inte angöringsgatan, eftersom angöringsgatan tenderar att bli mycket gropiga med återkommande behov av underhåll.
Befintlig dagvattenservis för Gröndalsvägen går rakt igenom kvartersmarken
för flerbostadshusen norr om Tolvmannagatan. För att inte hindra utformningen av den nya bebyggelsen behöver servisledningen flyttas västerut mot
fyrvägskorsningen och kopplas ihop med dagvattenledningen vid Tolvmannagatan.
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Värmesystem
Fjärrvärme finns utbyggt i området vid Tolvmannagatan och längs Hantverkaregatan. Fjärrvärmen kommer att behöva ledas om från Borgmästaregatan,
genom Gustavsbergsparken och anslutas till den nya bebyggelsen från
Tolvmannagatan. Omdragningen medför även nya anslutningar för Spättan 1.
Detta sker lämpligen vid samma tillfälle som ombyggnationen av Tolvmannagatan och anläggning av gc-vägen.
El- och tele
El finns utbyggt i området med belysningskablar längs vägarna. Belysningskablarna tillhör Kalmar kommun. Flera av belysningsstolparna och elkablarna i
marken kommer att behöva bytas ut i samband med ombyggnation av Gröndalsvägen och korsningen mot Rådmansgatan.
Kalmar Energi Elnät AB har ett flertal hög- och lågspänningskablar nedgrävda
inom planområdet. Följande ledningar ligger inom eller angränsar till kvartersmarken och behöver ledningsrätter, vilket söks och bekostas av ledningsägaren:
- flera högspänningskablar (10 kV) för el och optofiberkablar längs norra
sidan av Kämnärsgatan.
- två optofiberkablar längs östra sidan av lokalgatan mellan Spiggen 4
och Spättan 1.
- flera högspänningskablar (50 kV och 10 kV) för el samt optofiberkablar
längs norra och södra sidan av Tolvmannagatan.
- flera högspänningskablar (50kV) för el och en optofiberkabel i
nordsydlig riktning inom kvartersmarken för parkering norr om
Tolvmannagatan.
- i norra delen av Spiggen 4 finns ett flertal lågspänningskablar.
Kalmar Energi Elnät AB har även högspänningskablar (50 kV och 10 kV) samt
optofiberkablar längs södra sidan av Tolvmannagatan, dessa ligger dock inom
allmän platsmark och behöver inga ledningsrätter.
TeliaSonera Skanova Access AB har en teleledning inom den nya kvartersmarken norr om Gröndalsvägen som behöver flyttas ut till Hantverkaregatan.
Detta sker lämpligen i samband med ombyggnation av Hantverkaregatan. Ledningshavaren bekostar flytten av ledningen. Skanova har även en teleledning
längs norra sidan av Tolvmannagatan som behöver förses med ledningsrätt,
vilket söks och bekostas av ledningsägaren.
Avfallshantering
Avfallshantering ordnas från Hantverkaregatan respektive Tolvmannagatan
med en infart och planering av tomten som uppfyller KSRR:s krav. För Spiggen 4 kan avfallshanteringen ordnas från Kämnärsgatan eller inom lokalgatan
väster om fastigheten.
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Återvinningsstation
Inom Spiggen 4 finns en befintlig återvinningsstation som behöver flyttas när
de nya bostäderna byggs. Alternativet är att återvinningsstationen helt försvinner, men det skulle påverka väldigt många boende negativt med längre avstånd.
Statistik visar samtidigt att återvinningstationen är väldigt välanvänd. Att ta
bort stationen skulle medföra ett mycket högt tryck på de kvarvarande återvinningsstationerna. Det finns därmed ett högt allmänt intresse att återvinningstationen finns kvar i närområdet.
Kommunen har tillsammans med FTI, Förpacknings och Tidningsinsamlingen,
studerat lämpliga platser för en flytt av återvinningstationen. Platser som studerats är bland annat marken norr om Gröndalsvägen och mellan Gröndalsvägen
och Tolvmannagatan intill Tumlaren 1, där den elektromagnetiska ledningen
ligger. Samt Gustavsbergsparken och grönytan söder om Brofästet. Även andra
platser har diskuterats, men ansetts olämpliga av olika skäl.
Kort summering av de alternativa platser som studerats närmare redovisas nedan:
- En placering norr om Gröndalsvägen är positiv, då den ligger nära
flerbostadshusen på Norrgårdsgärdet och bebyggelsen inom kvarteret
Getingen. Statistik visar att det är en relativt liten procentandel som
äger bil i Norrgårdsgärdet, vilket tyder på att många troligtvis går eller
cyklar till återvinningen. Placeringen utmed Gröndalsvägen har samtidigt fördelen att bilister längs med huvudleden ”passar på” att återvinna samtidigt som hen uträttar andra ärenden i staden. I området
finns tillräckligt med ytor för anläggningen.
Placeringen medför dock störningar för befintliga bostadshus inom fastigheterna Humlan 13 och 14. Bostäderna är dock redan sedan tidigare
bullerstörda av Gröndalsvägen i söder. Det kan även uppstå en konflikt
mellan bilister och cykeltrafikanter som idag delar utrymmet längs med
Hantverkaregatan.

Placering
återvinningstation

-

En placering vid Tolvmannagatan är positiv, då den ligger nära flerbostadshusen på Norrgårdsgärdet. Statistik visar att det är en relativt liten
procentandel som äger bil i Norrgårdsgärdet, vilket tyder på att många
troligtvis går eller cyklar till återvinningen. Placeringen medför dock
konsekvenser med störningar för befintliga hyreslägenheter inom Tum-
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laren 1 samt den nya bebyggelsen i planen som hamnar intill anläggningen. Totalt är det fler boende som störs av anläggningen vid
Tolvmannagatan jämfört vid Hantverkaregatan. Avstånden till anläggningen blir något kortare till närliggande bebyggelse jämfört med Hantverkaregatan, vilket medför högre bullernivåer. Det är även svårt att
skärma av ljudet som sprider sig uppåt, mot 3:e och 4:e våningen i flerbostadshusen. Flerbostadshusen har samtidigt bullerstörningar från två
riktningar, både från den trafikerade Gröndalsvägen i norr samt
Tolvmannagatan och återvinningstationen i söder. Anläggningen anses
därmed mer störande för boende utmed Tolvmannagatan jämfört med
boende längs Hantverkaregatan som har en lugnare sida i norr.
I samband med planen öppnas Tolvmannagatan upp till en genomfartsgata. Det medför en risk att bilister som kör till återvinningstationen kan uppmuntras att gena genom Norrgårdsgärdet för att ta sig till
Kvarnholmen. Idag pågår omgestaltning och projektering av flera gator
i området för att minska genomfartstrafiken. En placering av återvinningsstationen i detta läge skulle kunna ge motsatt effekt och minska
effekten av de planerade trafikåtgärderna.
Ytterligare en konsekvens är att markytan vid Tolvmannagatan är relativt trång, om ytan samtidigt ska utnyttjas effektivt och kunna förtätas
med nya bostäder. Det är svårt att få utrymme till de större fordonen
att vända vid anläggningen, vilket innebär att många tunga fordon troligtvis kommer vända i korsningen framför Lindöskolan. Ett resultat är
även att det blir trångt att få in allmän parkering söder om Gröndalsvägen, som ligger nära Lindöskolan. Skolan bör ha tillgång till några allmänna parkeringsplatser i närheten för lärare på skolan och föräldramöten på kvällar med mera, som t hänvisas i gällande detaljplan för
skolan.
Markytan intill Tumlaren 1 har även vissa nivåskillnader och är känslig
för djupa schakt på grund av huvudledningarna för starkström som ligger relativt ytligt under markytan. Det kan därmed försvåra möjligheterna att placera behållarna tillgängligt från gatan.
Summeringen är att det är svårt att kombinera yteffektivt nyttjande och
exploatering av marken tillsammans med återvinningstationen.

Alternativ placering
återvinningstation
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En vid Gustavsbergsparken är svårt. Dagens system har stora containrar och lastbilsföraren måste komma åt att backa. Det finns inte utrymme att anordna en återvinning i detta läge utan att ta en stor andel
av parken i anspråk. Samtidigt är parken utpekad i grönstrukturplanen
som värdefull i sin helhet. En återvinning skulle kunna skada de kvalitativa värden som parken besitter. Möjligen skulle parken kunna vara
lämplig för en återvinningstation i framtiden, ifall systemet ändras till
mindre containrar (s.k. citybehållare) som kan hämtas i sidled från med
vägen (utan backradier). Idag finns inga avtal eller någon tidsplan för
när eller om systemet med återvinningen kommer att ändras.

Alternativ placering
återvinningstation

-

Söder om Brofästet finns ingen närliggande bostadsbebyggelse som
kan störas av buller från återvinningstationen. Det finns även gott om
utrymme i området för anläggningen. Nackdelen är att detta läge ligger
på längre avstånd ifrån de boende, som ofta går och cyklar till anläggningen. Längre sträckor bidrar till ett större bilberoende. En placering
av en återvinningsstation bör av strategiska skäl vara placerad i närområdet till de boende, alternativt på resvägen till en målpunkt. Så att bilisten, cyklisten eller gångtrafikanten kan passa på att återvinna på vägen
till sin målpunkt. Syftet är att det ska vara enkelt att återvinna och att så
många som möjligt ska uppmuntras till det. Brofästet ligger på väg ut
mot Ängöleden där det redan finns två återvinningsstationer, vid Ängö
och norr om Ölandsleden. Mellan dessa stationer finns inga direkta
målpunkter, utom Brofästet med planerat högstadium. En placering
mer centralt intill Norrlandet och kvarteret Getingen är att föredra.
Kommunen är även osäker på hur området vid Brofästet ska utvecklas
i framtiden och vill inte låsa platsen utan en helhetssyn.
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Alternativ placering
återvinningstation

Kommunens bedömning är att en placering av återvinningen norr om Hantverkaregatan är mest lämplig, vid en analys av för- och nackdelar kring de
olika lägen som utretts. Värdet av att ha kvar en återvinningstation i närområdet väger tungt. Planprogrammet för Norrgårdsgärdet ger samtidigt stöd för
att återvinningen bör placeras inom detaljplanen, för att säkerställa att denna
får en permanent plats i staden. Det är en större osäkerhet att hantera frågan
kring återvinningens placering utanför planområdet.

Skydd (exempelvis plank) är möjligt att sättas upp runt anläggningen för att
minska störande ljud och insyn för grannbostäderna. Det måste dock vara öppet mot Hantverkaregatan för angöring. Återvinningen är placerad mellan
Humlan 13 och 14 för att bostadshusen ska hamna så långt ifrån anläggningen
som möjligt. Placeringen ligger även mittemot fastigheternas utfarter, vilket
innebär att bostadshusen har större möjligheter att anordna skyddade uteplatser intill bostadshuset och bostaden störs inte lika mycket av exempelvis strålkastarljus. Insyn och ljus skyddas även genom hög vegetation i fastighetsgränserna.
Särskild tanke ska läggas på gestaltningen av anläggningen för att bidra till en
attraktiv bostadsmiljö. Exempelvis genom god och trivsam belysning och ett
skydd runt anläggningen som smälter in naturligt i miljön.
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Störningar och risker
Omgivningsbuller
Planområdet ligger vid Gröndalsvägen som är en trafikerad led med stor andel
tung trafik. Lindövägens utfart mot Gröndalsvägen stängs av och ersätts med
en öppning vid Tolvmannagatan, som utgör ny angöringsgata för den trafik
som passerar in och ut från Norrgårdsgärdet.
I ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader” finns riktvärden för buller utomhus från spår- väg- och flygbuller vid bostadsbebyggelse.
De riktvärden som ska uppnås enligt förordningen för att utgöra god boendemiljö redovisas i de två paragraferna i rutan nedan:

3§ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvm gäller istället för vad som anges i första stycket 1 att bullret
inte bör överstiga 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.

4§ Om den ljudnivå som anges i 3§ första stycket 1 ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. 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.
En bullerutredning finns framtagen för området. Bostadshusen norr om
Gröndalsvägen klarar inte bullernormen på 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid
fasad mot Gröndalsvägen. Därför krävs att varje bostad utformas med minst
hälften av bostadsrummen orienterade mot Hantverkaregatan, som utgör en
ljuddämpad sida. Med ljuddämpad sida avses innebörden i 4:e paragrafen i förordningen om buller.
Trafikmängd och beräknade bullervärden mot Hantverkaregatan har ansetts
uppenbart onödigt att beräkna, eftersom trafiken här är väldigt låg och utgör
en ca 180 meter lång återvändsgata med 8 bostäder. Varken hastigheten eller
trafikmängden bedöms ge några utslag kring förhöjda bullernivåer. Riktvärdena
för uteplatser kan klaras mot Hantverkaregatan. För att bostäderna ska få mer
ändamålsenliga uteplatser så placeras bebyggelsen så nära Gröndalsvägen som
möjligt. En bullerskärm kan behövas för de yttersta bostadshusen. I plankartan
finns en bestämmelse om att komplementbyggnad och/eller bullerplank (till en
lägsta höjd av 2 meter) ska uppföras på sidorna för att skärma av buller från
Gröndalsvägen. Detta har även satts som ett villkor för att bevilja bygglov.
Bostäderna inom Spiggen 4 uppfyller bullernormen på 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Det är därmed möjligt att utforma bostäderna utan specifika
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bulleråtgärder. Även riktvärdena för uteplatser uppfylls i alla lägen, utom mot
Tolvmannagatan. Bostäderna mot Tolvmannagatan behöver därför utformas
genomgående med balkong mot innergården, alternativt bör det vid enkelsidiga
lägenheter mot Tolvmannagatan finnas en gemensam uteplats på innergården.
För bebyggelsen mellan Tolvmannagatan och Gröndalsvägen har två utformningsalternativ studerats. Alternativ 1 är att sammanlänka byggnaderna till ett
slutet gaturum mot Gröndalsvägen, vilket bidrar till en rumslig innergård mot
söder. För att uppnå bullernormerna vid fasad krävs genomgående bostäder
mot Gröndalsvägen alternativt att enkelsidiga lägenheter mot Gröndalsvägen
inte får överstiga 35 kvadratmeter. Hörnlägenheterna kan behöva kompletteras
med till exempel avskärmande balkonger för att klara riktvärdet 55 dBA ekvivalent nivå vid fasad. Förslaget ger för de flesta lägenheterna en tyst och ljus
sida mot söder och en mer bullerutsatt och mörk sida mot norr. Konsekvensen
med förslaget är att enkelsidiga lägenheter inte är lämpliga i norrläge. Vid genomgående lägenheter är det möjligt att placera byggnaderna nära vägen för att
skapa en större innergård.
Många av lägenheterna har svårt att uppnå bullervärdena för uteplatser. Om
uteplatser anordnas bör detta ske på innegården med bullerskärmar i form av
förråd eller plank/mur i söder från trafiken på Tolvmannagatan. Skärmen nedan är 2 meter hög för att klara värdena. Det är även möjligt i vissa lägen att
skärma av trafiken genom halvt inglasade balkonger. Anordning av uteplatser
som uppfyller förordningen om buller kontrolleras i bygglovet.

Alternativ 1 (bullerutredning daterad 2016-12-05)
Alternativ 2 som studerats är att byggnaderna gavelställs (lamellhus) mot
Gröndalsvägen. Utformningsalternativet ger sammanlagt färre antal bostäder
som överstiger riktvärdet 55 dBA vid fasad och fler lägenheter kan utformas
enkelsidiga (mot öst eller väst). En konsekvens är att lägenheterna på gavlarna
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tenderar att bli mer bullerutsatta, utan möjlighet till en tyst sida. För att uppfylls
kravet på 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för lägenheterna på gavlarna
behövs tekniska lösningar, såsom avskärmande balkonger. Alternativt kan små
lägenheter under 35 m2 placeras i dessa lägen. För att få avskilda och ljuddämpade uteplatser kan uthus/förråd eller plank/murar eller liknaden placeras mellan huvudbyggnaderna mot Gröndalsvägen.

Alternativ 2
Båda alternativen klarar 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad (i alla lägen) för
bostäder mindre än 35 m2. Detta bör kunna tillämpas i området eftersom läget
är mycket centralt i en expansiv kommun, där det finns ont om mark för förtätning.
En detaljplan ska utformas med hänsyn så att bullerförordningen kan uppnås
på bästa sätt. I ett bullerutsatt läge tillåts inte en flexibel detaljplan. Kommunen
har med hänsyn till bullerproblematiken därför fått välja alternativ 1 och låst
utformningen av planen för att säkerställa bullerkraven.
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Mark- eller vattenföroreningar
På Spiggen 3 har det sedan 1960-talet inrymts en större transformatorstation.
Transformatorstationen byggdes under 2006 in i en byggnad och mark inom
fastigheten rensades samtidigt på gammal utrustning. Dessutom anlades med
gräs och grusad andel av ytan. Inför byggnationen utfördes en mindre miljöteknisk provtagning av marken där byggnaden skulle placeras, 2006-08-20. En
översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Spiggen 3 och 4 gjordes
också, 2013-12-15.
Vid undersökningen har samlingsprover uttagits vid de före detta transformatorerna inom ställverksområdet. Inom området i övrigt har prover uttagits på
de påträffade fyllnadsmassorna.
Resultaten visar att marken innehåller PAH (Polycykliska aromatiska kolväten),
bensen och alifater i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning. I området finns även halter av bly, kvicksilver och zink
över nivån mindre än ringa risk (MRR, enligt Naturvårdsverkets Handbok
2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten). PCB har inte upptäckts i
proverna, trots misstankar om detta.
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har tidigare genomförts inom
området söder om Gröndalsvägen. Inför granskningskedet har en förnyad miljöteknisk undersökning av samma område genomförts samt ett område norr
om Gröndalsvägen. Resultaten visar på låg föroreningsnivå av metaller och
analyserade organiska ämnen med halter under eller, för en punkt 16SK_2 med
förhöjda värden av kadmium och zink, i nivå med naturvårdsverkets generella
riktvärde för känslig markanvändning (KM). Bedömningen är att båda dessa
områden går bra att använda för bostadsändamål.

Magnetfält
Inom Spiggen 3 ligger en transformatorstation. I detaljplanen har säkerhetsavstånd mot anläggningen och huvudledningarna med starkström studerats
gentemot den nya bebyggelsen. Till planhandlingarna finns rapporter kring
magnetfältsmätning från 2009-08-17 och 2012-01-30. Värdena varierar under
dygnet beroende på belastningsändringar av elnätet. Kommunen har en egen
policy om att bostadshus inte ska placeras på markytor som överstiger 0,2
mikro Tesla. Dessa värden är satta lägre än naturvårdsverkets riktlinjer.
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De skrafferade ytorna visar värden som överstiger 0,2 mikro Tesla.
Norr om anläggningen ligger ett huvudstråk med starkström, inom u-området i
nordsydlig riktning. Kraftledningen medför hög elektromagnetisk strålning
som inte är lämplig för varaktig vistelse (inom skrafferat område i bilden ovan).
Den högsta nivån för elektromagnetisk strålning ligger på 6,8 mikro Tesla. I
planen planeras för sådana ändamål som innebär kortvariga vistelser såsom
parkeringsplatser och uthus invid ledningarna.
Inom Spiggen 4 och strax norr om Tolvmannagatan har ett flertal ledningar
flyttats. Nya mätningar har utförts 2016-04-05. Inga byggrätter har placerats på
markytor som överstiger 0.2 Micro Tesla enligt kommunens policy, det vill säga
inom gul och röd markering nedan.

Grön markering: <0,20 Micro Tesla
Gul markering: 0,20–0.30 Micro Tesla. Röd markering: >0.30 Micro Tesla.

Samhällsbyggnadskontoret

50(57)

Planbeskrivning
Datum

Ärendebeteckning

2016-12-14

2015-5092

Genomförande och konsekvenser
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 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 såsom väg, gata, natur, park,
gång- och cykelväg samt allmän parkering inom planområdet. Det innebär att
kommunen ansvarar för utbyggnad, underhåll och skötsel av dessa områden.
Kalmar kommun ansvarar även för belysning i området.
Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet (utbyggnad, underhåll och skötsel etcetera) inom kvartersmark. En gemensamhetsanläggning kan bildas för ett
parkeringsgarage inom Spiggen 4. Ansvars- och kostnadsfördelning med mera
utreds vid förrättningen.
Kalmar vatten AB ansvarar för försörjning av vatten fram till angiven förbindelsepunkt, samt omhändertagande av spillvatten. Kalmar vatten AB ansvarar
även för avledande av dagvatten från allmän platsmark och kvartersmark.
Kalmar Energi Elnät AB ansvarar för el i området. Kalmar Energi Värme AB
ansvarar för utbyggnad av fjärrvärme fram till angiven förbindelsepunkt. Fiber
och tele ansvarar vardera ledningsägare (Kalmar Energi Elnät AB och Teliasonera Skanova Access AB) för i området.
Regler och tillstånd
Om massor med halter över nivån mindre än ringa risk planeras att återanvändas (Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Naturvårdsverket handbok
2010:1), ska ärendet föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten. Inför sanering av Spiggen 4 ska en anmälan göras till tillsynsmyndigheten, enligt 28 §
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
Avtal eller andra överenskommelser
För flerbostadshusen finns en markreservation för två olika intressenter, Kalmarhem AB och Ivar Glebes AB. Ett markanvisningsavtal finns tecknat och
börjar gälla i samband med att detaljplanen vinner laga kraft.
I markanvisningsavtalet redovisas markpriset samt vilken part som ansvarar för
olika åtgärder och de kostnader som planen medför. Köparen ansvarar för
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iordningställande/projektering av marken, byggnation, underhåll med mera
inom kvartersmarken. Köparen ska även följa dagvattenutredningen med de
fördröjningskrav som finns angivna.
Kommunen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och initiativtagande
för bildande av ledningsrätter eller flytt av ledningar. Vid försäljningen ansvarar
kommunen för att marken är lämplig för sitt ändamål.
Avstängning av Lindövägen och ny anslutning mot Gröndalsvägen från
Tolvmannagatan bör genomföras innan köparen (Kalmarhem AB) får tillträde
till marken norr om Tolvmannagatan. Ledningar på kvartersmark som ligger
utanför reserverade u-områden bör vara flyttade innan köparen får tillträde till
marken samt omlokalisering av fjärrvärmeledningar. En tidsplan eller ett ordningsförlopp kan redovisas i markanvisningsavtalet.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning och rättigheter
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet. Förändringarna
framgår nedan. De arealuppgifter som anges inom parantes är enbart grafisk
tolkade och kan senare komma att justeras.
Ansökan om lantmäteriförrättning sker hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar
kommun. Fastighetsregleringarna, bildande av ledningsrätter och eventuell
gemensamhetsanläggning genomförs i första hand genom överenskommelser
mellan parterna som grund. I överenskommelserna eller förrättningen regleras
även ersättningsfrågan.
Kalmar kommun ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättningar avseende
avstyckningar och bildande av ledningsrätt avseende dagvattenledning. Kalmar
Energi Elnät AB och TeliaSonera Skanova Access AB ansöker om lantmäteriförrättningar för bildande av ledningsrätter avseende svag- och starkströmsledningar respektive teleledning.
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Bilderna visar användnings- och administrativa gränser med bestämmelser. OBS egenskapsgränser med bestämmelser redovisas inte i bilderna ovan.

Karta som tillsammans med beskrivningen visar förändringsområden/marköverföringar som detaljplanen leder
till.
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Fastighetsrättsliga konsekvenser
Från Tallhagen 2:13 ska område 1 (cirka
1 933 kvm) avstyckas i en eller flera bostadsfastigheter.
Till Tallhagen 2:13 ska område 4 (cirka 409
kvm) överföras från Malmen 2:1.
Från Tallhagen 2:13 ska område 2, 4 och 6
(cirka 5 905 kvm) avstyckas i en till två bostadsfastigheter (efter fastighetsreglering).
Område 6 kan avstyckas som en egen fastighet för parkering.
Till Tumlaren 1 ska område 7 (cirka 121
kvm) överföras från Tallhagen 2:13.
Rättigheter
Inom avstyckat område (Område 2, 4 och 6)
ska följande ledningsrätter bildas:
Ny ledningsrätt för befintlig dagvattenledning
ska bildas för Kalmar kommun inom uområde på kvartersmark längs Tolvamannagatan. Samt för ny ledning som dras i hörnet
mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan
och kopplas samman med befintliga ledningar.
Ny ledningsrätt ska bildas för starkström/svagström för Kalmar Energi Elnät
AB inom u-område på kvartersmark längs
Tolvmannagatan och på den östra sidan i
nordsydlig riktning.
Ny ledningsrätt ska bildas för tele för TeliaSonera Skanova Access AB inom u-område
på kvartersmark längs Tolvmannagatan.
Gemensamhetsanläggningar
Se nedan.

Malmen 2:1

Från Malmen 2:1 ska område 3 (cirka 1 668
kvm) överföras till Spiggen 4.
Från Malmen 2:1 ska område 5 (cirka 50
kvm) överföras till Spiggen 3.

Spiggen 3
Spiggen 4

Till Tallhagen 2:13 ska område 4 (cirka 409
kvm) överföras från Malmen 2:1.
Till Spiggen 3 ska område 5 (cirka 50 kvm)
överföras från Malmen 2:1.
Till Spiggen 4 ska område 3 (cirka 1 668
kvm) överföras från Malmen 2:1.
Spiggen 4 kan indelas i 1-3 bostadsfastigheter.
Rättigheter
Ny ledningsrätt ska bildas för starkström (på
norra, västra och södra sidan) för Kalmar
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Energi Elnät AB inom u-område på kvartersmark.
Ny ledningsrätt för svagström (på västra och
södra sidan) ska bildas för Kalmar Energi
Elnät AB inom u-område för kvartersmark.

Tumlaren 1

Gemensamhetsanläggningar
Se nedan.
Till Tumlaren 1 ska område 7 (cirka 121
kvm) överföras från Tallhagen 2:13.
Rättigheter
Ny ledningsrätt för befintlig dagvattenledning
ska bildas för Kalmar kommun inom uområde på kvartersmark längs Tolvamannagatan.
Ny ledningsrätt ska bildas för starkström/svagström för Kalmar Energi Elnät
AB inom u-område på kvartersmark längs
Tolvmannagatan.
Ny ledningsrätt ska bildas för tele för TeliaSonera Skanova Access AB inom u-område
på kvartersmark längs Tolvmannagatan.

Gemensamhetsanläggningar
Ifall område 2 avstyckas i två fastigheter behöver en gemensamhetsanläggning
bildas för parkering och sophantering.
Ett parkeringsgarage kan byggas på Spiggen 4. En gemensamhetsanläggning
kan bildas för parkeringsgaraget som område 2 samt Spiggen 4 har del i.
Ifall Spiggen 4 (efter reglering) indelas i flera fastigheter behöver en gemensamhetsanläggning bildas för in- och utfart, parkering, gård och eventuellt även
för viss teknisk försörjning.
Fastighetsindelningsbestämmelser
Kommunen bedömer att några fastighetsindelningsbestämmelser inte behövs
för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Nödvändiga utredningar för genomförandet av detaljplanen som kvarstår är
projektering av Tolvmannavägen, fyrvägskorsningen, de allmänna parkeringsplatserna, återvinningsstationen, gc-vägen, gata och vändzonen längs Hantverkaregatan samt kvartersmarken för byggnation och parkering.
Inför en exploatering ska marken saneras till Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM). En detaljerad miljöteknisk markun-
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dersökning ska genomföras under hösten på fastigheten Spiggen 4. Undersökningen ska visa omfattningen av föroreningarnas utbredning.

Övriga konsekvenser
Ekologiska konsekvenser
I en behovsbedömning har kommunen gjort en bedömning av detaljplanens
inverkan på miljön. Syftet med behovsbedömningen är att ta reda på om en
betydande miljöpåverkan uppstår till följd av detaljplanen.
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför
inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen.
Sociala konsekvenser
Det råder stor bostadsbrist i Sverige och Kalmar är inte undantaget. Projektet
möjliggör byggnation av cirka 120-180 nya lägenheter centralt i Kalmar. Enligt
förslaget innebär projektet byggnation av mindre lägenheter (1, 2 och 3 rum
och kök) i hyresrätter, som det finns ett stort behov av i staden. Stora delar av
Norrgårdsgärdet består dock idag av i huvudsak små hyresrätter. Detaljplanen
bidrar därmed inte till att skapa någon mer heterogenitet i området.
Ekonomiska konsekvenser
Samtliga nedan redovisade inkomster och utgifter är angivna i 2016 års prisnivå
exklusive moms.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kostnader
Kommunledningskontoret får kostnader för:
- Detaljplan med tillhörande utredningar
- Lantmäteriförrättningar
- Flytt av dagvattenledning i kvarteret norr om Tolvmannagatan
- Flytt av fjärrvärmeledning
- Investeringskostnader för:
o Gator och p-platser
o Gång- och cykelvägar
o Natur och parker
Kostnaderna uppskattas till cirka 9 600 000 kronor.
Kommunledningskontoret har också haft kostnader för förvärv av Spiggen 4
samt kostnader i samband med detta flytt av elledning och tillfällig utbyggnad
av området. Totalt cirka 4 500 tusen kronor.
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Kostnader för sanering av marken för flerbostadshusen uppskattas till cirka
500 000 kronor.

Intäkter
Kommunledningskontoret får intäkter i form av:
- markförsäljning av del av Malmen 2:1 och Spiggen 4 söder om
Tolvmannagatan till flerbostadstomter motsvarande 5950 m2 bruttoarea (exklusive ringmarkerat område).
- markförsäljning av del av Malmen 2:1 och Tallhagen 2:13 mellan
Tolvmannagatan och Gröndalsvägen till flerbostadstomter motsvarande cirka 7760 m2 bruttoarea.
- markförsäljning av del av Tallhagen 2:13 norr om Gröndalsvägen till
bostadstomter.
Intäkterna för kommunen beräknas överstiga kostnaderna.
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare
Spiggen 3 (Kalmar Energi Elnät AB)
Fastighetsägaren till Spiggen 3 får en förrättningskostnad för fastighetsreglering
mellan Malmen 2:1 och Spiggen 3.
Ekonomiska konsekvenser för övriga
Kostnader
Kalmar Energi Elnät AB får kostnader för bildande av ledningsrätter för:
- högspänningskablar (50 kV och 10 kV) för el och fiberkablar längs
norra sidan av Kämnärsgatan
- högspänningskablar (50 kV och 10 kV) för el och fiberkablar längs
östra sidan av lokalgatan mellan Spiggen 4 och Spättan 1.
- högspänningskablar (50 kV och 10 kV) för el och fiberkablar längs
norra och södra sidan av Tolvmannagatan.
- högspänningskablar (50 kV) för el och fiberkablar i nordsydlig riktning
inom kvartersmarken norr om Tolvmannagatan.
Kalmar Vatten AB får kostnad för anläggning av nya vatten- och avloppsledningar, nya serviser och återställning av marken. Kalmar Vatten AB får även
utökade kostnader för hantering av dagvatten och bildande av ledningsrätt för
dagvattenledning norr om Tolvmannagatan.
TeliaSonera Skanova Access AB får kostnader för flytt av teleledning i kvartersmarken norr om Gröndalsvägen ut till Hantverkaregatan, samt för bildande
av ledningsrätt längs norra sidan av Tolvmannagatan.
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FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, får kostnader för anläggande av
ny återvinningsstation vid Hantverkaregatan.
Intäkter
Kalmar Energi Elnät AB, Kalmar Energi Värme AB och Kalmar Vatten AB
får intäkter i form av anslutningsavgifter och taxa.
Teliasonera Skanova Access AB får intäkter vid nya anslutna kunder.
Planavgift
Planavgift ska inte utgå vid bygglov, eftersom plankostnaden regleras i ett särskilt avtal.

Filippa Olsson
Planarkitekt
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Tel: 0480-45 12 22

Samhällsbyggnadskontoret
Planenheten
Box 611
391 26 Kalmar

Dagvattenutredning för detaljplan för Spiggen 4 mfl
Bakgrund
En ny detaljplan håller på och tas fram för området kring Gröndalsvägen. Syftet med planen
är att möjliggöra för flerbostadshus söder om Gröndalsvägen och radhus/kedjehus norr om
Gröndalsvägen. Denna dagvattenutredning beskriver hur dagvatten tas om hand i området
idag samt ger förslag på en lösning i samband med exploatering.
Nuläge
Detaljplaneområdet ligger inom två avrinningsområden med befintliga dagvattenutlopp enligt
Figur 1. Inom avrinningsområde 1 avleds dagvatten till Lindöfjärden vid utlopp norr om
Jutebron. Hela avrinningsområdet är totalt ca 43 hektar varav ca 12 hektar är reducerad
hårdgjord area. Delar av Norra kyrkogården, flera områden med flerbostadshus och ett mindre
antal villor ingår i avrinningsområdet. I korsningen Norra vägen – Gröndalsvägen ligger flera
verksamheter, bla en bensinmack. Flera gator med hög trafikintensitet finns också inom
avrinningsområdet, t.ex. Norra vägen, Gröndalsvägen och Galggatan. Inom planområdet är
det främst gatumark på fastigheten Tallhagen 2:13 som i nuläget avleds till utloppet i
Lindöfjärden.
Inom avrinningsområde 2 avleds dagvatten till ett befintligt dagvattenutlopp i Malmfjärden
vid Jutegatan. Hela avrinningsområdet är totalt ca 23 hektar varav ca 8 hektar är reducerad
hårdgjord area. Inom avrinningsområdet finns flera områden med flerbostadshus och villor.
Flera gator med hög trafikintensitet ingår också i avrinningsområdet, t.ex. Norra vägen, Erik
Dahlbergs väg och Fredriksskansgatan. Inom planområdet är det främst den södra delen med
fastigheterna Spiggen 3 och 4 som avleds till utloppet i Malmfjärden.
Det finns inga återkommande driftstörningar (t.ex. källaröversvämningar) för befintligt
ledningsnät i området som skulle ge en indikation om kapacitetsbrist. Modellsimuleringar
visar dock att vissa ledningar uppströms i avrinningsområdena blir överbelastade vid ett regn
med 10 års återkomsttid och nuvarande ledningssystem. I avrinningsområde 2 pågår sedan
flera år sanering av ledningsnätet, dvs. förnyelse av gamla ledningar. Detta gör att problemen
med överbelastning kommer att minska i närtid. Samtidigt måste ledningssystemet vara robust
och klara ytterligare exploatering och även kraftigare skyfall som förutsägs komma i ett
förändrat framtida klimat. För all ny exploatering inom avrinningsområdena gäller därför att
volymen dagvatten måste minimeras alternativt fördröjas innan det kan släppas till allmän
dagvattenledning.
KALMAR VATTEN AB
Besöksadress
Trädgårdsgatan 10
Kalmar

Postadress
Box 817
391 28 KALMAR

Telefon

Telefax

Plusgiro

Bankgiro

Org.nr

0480-45 12 10

0480-45 11 50

55 05 57-3

5254-1752

556481-7509
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Utlopp 1
ARO 1

Utlopp 2
ARO 2

Figur 1. Befintliga ledningar och avrinningsområden (schematisk gräns), planområde markerat
med röd linje.
Lindöfjärden utgör tillsammans med Malmfjärden, Fredriksskanskanalen och Systraströmmen ett
sammanhängande inre vattenrum i Kalmars stadskärna. Dessa vatten räknas visserligen inte som
en vattenförekomst enligt vattendirektivets definitioner men står ändå i kommunikation med
Kalmarsund. Planområdet påverkar därmed indirekt Kalmarsund som enligt vattendirektivets
klassning bedöms ha en måttlig ekologisk status (på grund av övergödning och grumlighet) och
en god kemisk status. I nuläget sker ingen rening av dagvatten vid de två utlopp som dagvatten
från planområdet avleds till.
Att åstadkomma rening av dagvattnet från planområdet är en komplex och omfattande
frågeställning som måste ses i ett större sammanhang vilket omfattar de avrinningsområden som
planområdet tillhör. Detta för att utarbeta en lösning på hur reningen av dagvattnet ska lösas på
ett hållbart, långsiktigt och kostnadseffektiv sätt. Det är således varken möjligt eller ekonomiskt
försvarbart att tillgodose tillräcklig rening av dagvattnet från planområdet med en lokal lösning.
Kalmar Vatten AB utför sedan lång tid tillbaka och enligt en fastlagd strategi ett systematiskt
arbete med att förbättra reningen av dagvatten via olika typer av lösningar som dämmen, diken
och dammar. Flertalet av de avrinningsområden som centrala Kalmar är indelat i har redan
fungerande lösningar för dagvattenrening. För vissa avrinningsområden kvarstår dock arbetet
med att planera, projektera och bygga anläggningar för att åstadkomma nödvändig rening av
dagvatten. Planområdet ingår i två sådana avrinningsområden som har sina utlopp i
Malmfjärden.
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Kalmar Vattens strategiska plan för dagvattenrening omfattar att uppföra lämplig
reningsanläggning som kommer att omhänderta dagvattnet från de två aktuella
avrinningsområdena. För att bestämma lämplig lösning för reningsanläggningen krävs ytterligare
utredningsarbete men det finns tungt vägande skäl till att i nuläget utgå från att anläggningen
kommer att medföra krav på byggnation av en kanal och reningslagun alternativt skärmbassäng i
vattnet i Malmfjärden, från bron mot Lindö längs Jutegatan och bort mot Fredriksskans. En
reningsanläggning för dagvatten är därmed prioriterad och kommer att finnas på plats inom en
femårsperiod. Detta under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålls och att överenskommelse
med Kalmar kommun kan träffas angående de eventuella kostnader som kan komma att
uppkomma för att göra reningsanläggningen estetiskt mer attraktiv och tillgänglig för
allmänheten (exempelvis en gångbrygga som täcker in nödvändig spontning för kanalen).
Exploatering med dagvattenlösning
I samband med exploateringen kommer den hårdgjorda ytan att öka inom planområdet och
därmed också volymen ytavrinning i form av dagvatten. Föroreningsbelastningen från
ytavrinningen kommer också att öka i samband med exploateringen. En skiss över
exploateringen finns framtagen, se Figur 2.
Ny kvartersmark med radhus norr om Gröndalsvägen kommer att få sina förbindelsepunkter från
en ny dagvattenledning i Hantverkargatan. Den nya fastigheten söder om Gröndalsvägen ansluts
till befintlig dagvattenledning i Tolvmannagatan. Det innebär att dagvatten från båda dessa
områden kommer att avledas inom avrinningsområde 1, dvs. till Lindöfjärden.
Spiggen 4 kommer att anslutas till en ny dagvattenservis i Kämnärsgatan. Det innebär att
dagvatten från denna fastighet kommer att avledas inom avrinningsområde 2, dvs. till
Malmfjärden.

Figur 2. Skiss med exploateringsytor i detaljplanen.
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Plankartans egenskapsbestämmelser begränsar andelen hårdgjord yta samt föreskriver att
parkeringsplatser inte får hårdgöras. Utifrån dessa förutsättningar har de tillkommande
hårdgjorda ytorna uppskattats, se Tabell 1 och 2. Markytan för väg och gata i planförslaget
skiljer sig inte så mycket jämfört med nuläget. Exploatering i planområdet ger en reducerad area
på totalt ca 7300 m2. Med en medelårsnederbörd på 550 mm ger det en ökning av årsvolymen
dagvatten på ca 4000 m3. I nuläget är årsvolymen dagvatten ca 112 000 m3 för de två utloppen
till Lindöfjärden och Malmfjärden. Planförslaget medför därmed en ökning av årsvolymen
dagvatten på knappt 4 %.
Tabell 1. Fördelning av tillkommande hårdgjorda ytor norr om Tolvmannagatan.
Area (m2)
2093
4831
2400
9324

Yta
Radhus
Flerbostadshus
Parkering
Summa

Avrinningskoefficient
0,46
0,56
0,48
0,52

Reducerad area (m2)
955
2695
1160
4810

Tabell 2. Fördelning av tillkommande hårdgjorda ytor söder om Tolvmannagatan.
Area (m2)
5400
5400

Yta
Flerbostadshus
Summa

Avrinningskoefficient
0,45
0,45

Reducerad area (m2)
2454
2454

Inom planområdets kvartersmark (ej småbostadshus) gäller följande fördröjningskrav. Det ska
inom varje fastighet finnas en effektiv fördröjningsvolym som motsvarar minst 20 mm
nederbörd på de anslutna ytorna (så kallad reducerad yta). För området norr om Tolvmannagatan
innebär det ca 100 m3 fördröjningsvolym och för området söder om Tolvmannagatan ca 50 m3
fördröjningsvolym. Dessa siffror bygger på ytor från illustrationsplanen som gällde när denna
dagvattenutredning togs fram. Verkliga fördröjningsvolymer ska räknas om utifrån det som
slutligen ska byggas. Fördröjningsvolymen kan bestå av flera delar med trög avvattning, t.ex.
gröna tak, svackdiken med makadamstråk, rain gardens. En kombination av gräs- eller
vegetationsbeklädd infiltrationsyta och underliggande hålrumsmagasin är att föredra då både
fördröjning och rening av dagvatten genom filtrering och växtupptag kommer att ske i detta fall.
Parkeringsplatserna riskerar att bli stora hårdgjorda ytor. Lokalt omhändertagande av dagvatten
blir därför särskilt viktigt där både ur fördröjnings- och reningsaspekten. Dagvattenåtgärder i
kombination med planering av träd och annan växlighet bidrar också positivt till boendemiljön i
området.
Beräkning av tillkommande föroreningsbelastning från planområdet till Lindöfjärden och
Malmfjärden redovisas i Tabell 3 och 4. Indata har varit schablonhalter för dagvattnets
föroreningsinnehåll för olika typer av markanvändning enligt Stormtac (www.stormtac.com),
medelårsnederbörd 550 mm samt reducerad hårdgjord area enligt Tabell 1 och 2.
Tabell 3. Föroreningsbelastning från dagvatten i planområdet till Lindöfjärden.
Radhus,
medelkoncentration [mg/l]
Flerbostadshus,
medelkoncentration [mg/l]
Parkering
medelkoncentration [mg/l]
Belastning från
exploatering [kg/år]
Nuvarande belastning
[kg/år]

Fosfor

Kväve

Bly

Koppar

0,25

1,5

0,012

0,025

0,3

1,6

0,015

0,1

1,1

0,64
14,8

Zink

Kadmium

Susp.mtrl

0,085

0,0006

45

0,030

0,1

0,0007

70

0,030

0,040

0,14

0,00045

140

3,9

0,05

0,08

0,28

0,0016

217

136

0,98

2,0

8,7

0,045

5375
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Tabell 4. Föroreningsbelastning från dagvatten i planområdet till Malmfjärden.
Flerbostadshus,
medelkoncentration [mg/l]
Belastning från
exploatering [kg/år]
Nuvarande belastning
[kg/år]

Fosfor

Kväve

Bly

Koppar

0,3

1,6

0,015

0,030

0,40

2,2

0,02

9,9

90

0,58

Zink

Kadmium

Susp.mtrl

0,1

0,0007

70

0,04

0,13

0,0009

95

1,2

4,8

0,03

3404

Tillkommande föroreningsbelastning från dagvatten inom planområdet bedöms som liten utifrån
nuvarande belastning. Ökningen i föroreningsbelastning till recipienterna Lindöfjärden och
Malmfjärden är i storleksordningen 3-4 % beroende på vilken förorening som studeras.
Regleringen av hårdgjorda ytor i detaljplanen syftar till att minska föroreningsbelastningen till
recipienterna Lindöfjärden och Malmfjärden så långt det är möjligt. Egenskapsbestämmelser om
att parkeringsplatser inte får hårdgöras (n1) och maximal andel av fastigheten som får hårdgöras
(n2) bidrar till att minska föroreningsbelastningen. En liten ökning av föroreningsbelastningen till
recipienterna ändå kommer att ske i samband med exploatering av planområdet. Men i och med
åtgärder inom planområdet har ökningen av föroreningsbelastningen så långt det är möjligt
begränsats. Vid all exploatering som sker genom förtätning är det svårt att åstadkomma ett
nollutsläpp eller en förbättring, dvs. en minskad total föroreningsbelastning till recipienten i
samband med exploatering. Detta kräver större åtgärder antingen i de avrinningsområden som
planområdet tillhör eller kompensationsåtgärder i andra avrinningsområden.
Övrigt
När det gäller dagvatten är det är viktigt att kommunens dagvattenpolicy följs. Man bör jobba
aktivt med att minska den hårdgjorda ytan inom exploateringen och bidra till minskad
föroreningsbelastning från dagvattnet genom miljövänliga materialval. Även om det finns ett
kommunalt huvudmannaansvar att avleda och rena dagvatten så måste man också vid all
exploatering försöka göra så mycket som möjligt genom uppströmsåtgärder på egen fastighet för
att minska miljöbelastningen. Öppna avrinningsstråk på kvartersmark är att föredra framför
ledningar då det ger en trög avledning av dagvatten. Detta ger ett robust system som är bättre
rustat vid kraftiga skyfall, något som förutsägs bli vanligare i ett framtida förändrat klimat.
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för

Tehuset 1,2 och del av Berga 10:19,
Karlssons äng
i Kalmar, Kalmar kommun
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden
2016-10-29 – 2016-11-21. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar
och föreningar enligt sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Handlingar har under granskningstiden funnits tillgängliga på
kommunens hemsida, på samhällsbyggandskontoret och på Kalmar
stadsbibliotek. Planförslaget har kungjorts i lokala ortstidningar och på
kommunens anslagstavla.
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
Under granskningen har endast ett fåtal yttranden kommit in. Framförda
synpunkter gäller trafikmängder och bullerstörningar från vägtrafik,
riskbedömning med anledning av industriverksamhet, naturremsan mellan
befintlig och ny bebyggelse i väster, bebyggelsestrukturen inom hela
planområdet samt placering av förskolebyggnaden.
Planhandlingarna har förtydligats och justerats inför antagande med uppgifter
som tidigare redan legat till grund för planförslagets utformning:


Kompletterande bullerutredning och riskanalys som bekräftar att det
inte finns hinder för planens genomförande

Planeringsenheten │
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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 Justering av planbestämmelser för att säkerställa att riktvärden för buller
klaras. Istället för tidigare planbestämmelse m1 regleras för
flerbostadsområden mot Norra vägen och Norrlidsvägen/Alice Babs gata:

f4 Bostadsbyggnader ska placeras med långsidan mot Norra vägen
f5 Bostadsbyggnader ska sammanbyggas och placeras med långsidan mot
Brunnslätsvägen

f6 Bostadsbyggnader ska placeras med långsidan mot Norrlidsvägen/Alice Babs
gata

f7 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en

ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2 mot
Norra vägen

f8 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en

ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2 mot
Brunnslätsvägen

f9 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en

ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2 mot
Norrlidsvägen/Alice Babs gata

 Bestämmelsen m1 för befintlig, men inte tidigare planlagd, bostadsfastighet
Berga 10:35 har ersatts med följande planbestämmelser för att förtydliga hur
gällande Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) ska
tillämpas vid om-/tillbyggnad och nybyggnationer på fastigheten.

f7 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en

ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2
mot Norra vägen
Plankartan och planbeskrivningen förtydligas i det avseende.

 Vidare har ett mindre markområde överförts från kvartersmark till PARK
med möjlighet till omhändertagande av dagvatten i östra delen.
 Plankartan har i övrigt förtydligats genom att tidigare
egenskapsbestämmelser för allmän platsmark n1 och n2 redovisas istället
med ord, stenmur och ek.
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Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsens synpunkter under hälsa och säkerhet måste beaktas för att
planförslaget ska kunna anses vara förenligt med 11 kap. PBL och därmed inte
överprövas.
Kontroll 11 kap. PBL
Hälsa och säkerhet
Den till planen tillhörande bullerutredningen visar att ekvivalent ljudnivå
kommer att överskrida riktvärdet på 55 dBA för flerbostadshus med fasader
mot Norra Vägen och Norrlidsvägen så som planförslaget nu är utformat.
Kommunen har på plankartan föreslagit planbestämmelsen ”m1 - Gällande
riktvärden för trafikbuller ska klaras för nybyggnationer”. Länsstyrelsen vill
uppmärksamma kommunen om att detta inte är en korrekt utformad
planbestämmelse utan en upplysning. Riktvärdena gäller oaktat denna
planbestämmelse.
I bullerutredningen klargörs att minst hälften av bostadsrummen i varje
lägenhet måste orienteras mot en ljuddämpad sida för att förordningen om
trafikbuller vid bostadsbyggande (2015:216) ska kunna efterlevas. Likaså
framgår att bullerutredningen baseras på att lamellhus uppförs. På plankartan
har varken genomgående lägenheter eller lamellhus säkerställts.
Länsstyrelsen gör bedömningen att så som planförslaget är utformat krävs det
att lamellhus med genomgående lägenheter uppförs för att gällande riktvärden
ska klaras. Kommunen måste därför införa planbestämmelsen f - Minst hälften av
bostadsrummen i varje lägenhet ska anordnas mot en ljuddämpad sida samt f – Endast
lamellhus. Alternativet är att justera byggrätterna för flerbostadshusen så att
fasader utsätts för maximalt 55 dBA eller säkerställa att det endast kan bli fråga
om lägenheter under 35 kvm (då gäller bullernivåer på maximalt 60 dBA vid
fasad).
Kommentar: Bullerutredning som upprättades till planförslaget har kompletterats (Soundcon
2016-11-28) för att kunna göra en bedömning om bullerpåverkan för befintliga
bostadsfastigheter närmast Norra vägen i samband med att planförslaget har genomförts.
Resultat från bullerutredningen visar att planförslaget inte medför en ökning av ljudnivåerna
vid bostad på Berga 10:35. För de planerade bostäder inom planområdet är de beräknade
framtida bullervärdena oförändrade.
Kommunen är något förvånad över att länsstyrelsen ändrat sin uppfattning efter sitt
samrådsyttrande om hur bullerpåverkan hanteras i planhandlingar. Kommunen bedömer att
det i planbeskrivningen redovisats vilka åtgärder som ska vidtas för att klara de gällande
riktvärdena. De beräkningar som ligger till grund för denna redovisning baseras på en
beräkningsmodell för framtida trafikmängder och därtill troligen uppkomna bullervärden. I
bygglovet för nya bostäder ska det sedan konkret avgöras hur det med tekniska åtgärder eller
den aktuella byggnadsplaceringen eller byggnadsutformningen kan säkerställas att
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riktvärdena klaras. För att öka tydligheten ännu mera har kommunen dock justerat
planbestämmelserna för att säkerställa att riktvärdena för buller ska klaras:

f4 Bostadsbyggnader ska placeras med långsidan mot Norra vägen
f5 Bostadsbyggnader ska sammanbyggas och placeras med långsidan mot
Brunnslätsvägen

f6 Bostadsbyggnader ska placeras med långsidan mot Norrlidsvägen/Alice Babs
gata

f7 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en

ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2 mot
Norra vägen

f8 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en

ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2 mot
Brunnslätsvägen

f9 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en

ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2 mot
Norrlidsvägen/Alice Babs gata

Bestämmelsen m1 för befintlig, men inte tidigare planlagd, bostadsfastighet Berga 10:35 har
ersatts med följande planbestämmelser för att förtydliga hur gällande Förordning om
trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) ska tillämpas vid om-/tillbyggnad och
nybyggnationer på fastigheten.

f7 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en

ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2
mot Norra vägen
Plankartan och planbeskrivningen förtydligas i det avseende.

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har inga ytterligare synpunkter och lämnar därför inget
yttrande vid granskningen.
Kommentar: Noteras.

Boende och fastighetsägare
Ingemar Arwidsson (Havremjölet 7)
Trafikflödet i korsningen Norra vägen/Brunslättsvägen kommer att öka och
medföra problem vissa tider. Det är redan idag problem mellan kl 06.30-08.00
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och 15.30-17.30. Sedan stadsmissionen etablerat sig på Amerikavägen 1 har
trafikflödet ökat. Det är den enda in- och utfart för hela området kring
Brunslättsvägen förutom vid gamla bildelslagret. Det är viktigt att ha kontroll
på trafiksituationen, och vidtaga eventuella åtgärder när det uppstår.
Kommentar: Kommunen har genomfört en kapacitetsberäkning för aktuellt område där även
ökad trafik med hänsyn till stadsmissionens etablering är inkluderad. Området för trafik
(på plankarta GATA) vid korsningen Brunslättsvägen/Norra vägen är relativt stort,
vilket kommunen bedömer ger möjligheter och lämpligt utrymme för att kunna förbättra
korsningen när det blir aktuellt.

Göran Håkansson (Berga 10:33)
Vi som bor på Kapten Karlssons väg nr 10, 12, 14, 16 önskar ett något större
naturområde mot den nya bebyggelsen. Vi hade önskat ca 40 m men det går
nog inte att genomföra, men ca 25 meter är fullt möjligt alltså en ökning med 3
meter. Det finns tre små ekar som bör hamna i naturområdet. Träden är
fristående så dom blir vackra på några år till. Området bör heller inte bli för
smalt då det kan tros tillhöra våra tomter. Vi vill inte godkänna förslaget förrän
ändring gjord.
Kommentar: Efter platsbesök bedömer kommunen att de berörda träden inte motiverar en
utökning av naturområdet eller särskilda skyddsbestämmelser. Ekarna är relativt unga och
bedöms inte vara mer skyddsvärda än många andra liknande träd i området.

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
Serviceförvaltningen
På många av de illustrationerna för byggnaderna
har förskolebyggnaden lagts med en riktning
nord-syd axel. Detta på grund av tomtens
utformning.
Då förskolan enligt den genomarbetade
principen för Kalmar kommun har en princip
för utegårdarnas riktning mot söder bör
byggnaden och därmed även tomten få en
längsgående axel från öster till väster. Det
innebär att markområdet för förskolan även
borde få en sådan utformning i planen. Se mina
enkla utklipp i bilaga.
Fördelen med en annan sträckning på tomten är:
Mer solljus i de uterumsgårdar Kalmars förskolemodell har. (den ni använt i
illustrationen.
Angöring till skolan kan göras utan att störa befintlig bebyggelse.
Bilangöringen blir frånskild den cykelbanan som passerar genom området.
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Angöring av transporter till kök görs tidigare på infartsvägen.
Utemiljön kan göras större söder om bygganden och behöver inte vara vid
gaveln av huset. Det innebär i sin tur att den större gården har solljus på
morgon och kväll.
Kommentar: Målsättningen för placeringen av förskolebyggnaden och tomtutformningen var
att kunna placera förskolebyggnaden på sådant sätt att utegårdarna är helt vinklade mot
söder. Rådande marknivåskillnader, den värdefulla stenmuren i sydost samt behov till
kulvert för omhändertagande av dagvatten i nordost gjorde dock att den nuvarande
byggnadsplaceringen och tomtutformningen anses vara mest lämplig. Angöringen för både
transportfordon och besökare/anställda till förskolan har analyserats i arbetsgruppen som
resulterade i redovisat förslag. Bedömningen är att en gemensam infart som passerar gångoch cykelbana på ett ställe utgör mindre risk för trafiksäkerhet än att angöra förskolan på
två platser.

Kalmar Brandkår
Brandkåren har granskat det nya förslaget samt SBK:s svar på brandkårens
tidigare yttrande. Brandkåren vill göra följande förtydligande:
Det skyddsavstånd som finns angivet i handläggarkartan för Luma Metall
grundar sig på samma rekommendation (Bättre plats för arbete) som brandkåren hänvisar till i sitt yttrande ang detaljplanen. Dock finns det i Bättre plats för
arbete olika alternativ för verkstadsindustri. Skyddsavstånden i handläggarkartan klassar verksamheten som "kemisk elektrolytisk ytbehandling" och brandkåren klassar verksamheten som en "stång- och tråddragningsanläggning".
Tråddragning är företagets huvudinriktning, dvs de gör tråd till lampor osv, så
den klassningen är korrekt, men de ytbelägger också, och detta gör de bl a genom kemisk elektrolytisk ytbehandling. Båda klassningarna kan alltså anses
vara korrekta men har olika rekommenderade skyddsavstånd, dvs 200 m- resp
500 meter.
Med anledning av alla de risker som brandkåren räknar upp i sitt tidigare
yttrande så anser brandkåren att det längre rekommenderade skyddsavståndet
är att föredra.
Pga att en del av byggnationerna i förslaget till detaljplan hamnar inom 500 m
så anser brandkåren att en mer nyanserad riskanalys skall göras enligt kommunens '' Riskhanteringsmodell för nybyggnationer och etableringar i Kalmar
kommun” (Samhällsbyggandskontoret, 2006)”.
Kommentar: Riskanalys för LUMA Metall har upprättas (PS Group 2016-12-02).
Riskanalysen är utförd genom att beräkna samhällsrisk och individrisk för det undersökta
området. Riskanalysens slutsatser är att förekommande hantering av farliga ämnen på
Luma Metall inte innebär risk för dödsfall för personer inom detaljplaneområdet. De
riskscenarier som kan inträffa ger därför inget bidrag till samhällsrisk och individrisk i
området. Därmed erfordras ej någon ytterligare analys för att redovisa samhällsrisk och
individrisk för området, även om det normalt görs i detaljplaneärenden.
Spridningsberäkningarna indikerar att spridning av giftigt cyanväte kan ske mot
planområdet. Det rör sig om koncentrationer som kan innebära fara för personers hälsa.
Detta innebär att en olycka på Luma Metall kan innebära att personer inom planområdet
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och övriga intilliggande bostadsområden kan behöva uppmanas hålla sig inomhus för att inte
utsättas för farliga koncentrationer av cyanväte i samband med en olycka. Det är dock
viktigt att beakta att beräkningarna är gjorda med mycket konservativa antaganden. För
att få en realistisk bild av risker med spridning av farliga ämnen från Luma metall bör en
mer detaljerad analys göras av hur stora mängder cyanväte som kan bildas vid en olycka och
hur långt spridning av farliga koncentrationer kan ske. Detta bör beaktas i samband med
insatsplanering för anläggningen.
Med bakgrund av utförd riskanalys gör kommunen bedömning att det inte erfordras några
åtgärder eller begränsningar i förhållande till den föreslagna detaljplanen. Det bör dock göras
en insatsplanering för anläggningen av verksamhetsutövaren Luma Metall som ska
samrådas med Brandkåren oavsett planförslagets genomförande då redan befintliga bostäder
påverkas vid spridning av cyanväte. Insatsplanering för anläggningen är ingen planfråga och
ska hanteras mellan verksamhetsutövaren och brandkåren.
Planbeskrivningen kompletteras med information om riskanalysen.

Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter
Trafikverket
Trafikverket har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende. Trafikverket
har inga ytterligare synpunkter på ändringar i planförslaget som gjorts.
Kommentar: Noteras.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig i
ärendet.
Kommentar: Noteras.

Kalmar Energi Elnät AB
I den reviderade detaljplanen är det främst etappindelningen, som har ändrats,
som påverkar vårt arbete med att schakta och lägga ner våra ledningar.
Precis som jag skrev i mitt svar på Samrådet för detaljplanen Tehuset 1, 2 och
del av Berga 10:19, Karlssons äng, kan det enligt den nya etappindelningen bli
så att vi kanske måste lägga ner våra kablar innan de nya vägarna har påbörjats.
Byggandet av de nya vägarna måste samordnas med kabelschakterna för våra
nya kablar och drifttagningen av vår nya nätstation. Hur det ska göra måste
utredas i god tid innan arbetena påbörjas.
Utöver de synpunkter vi lämnar i det här svaret och i tidigare svar, har vi inga
andra synpunkter på den här detaljplanen.
Kommentar: Noteras. Synpunkterna förmedlas vidare till kommunledningskontoret och
projektenheten.

Samhällsbyggnadskontoret

8(10)

Granskningsutlåtande
Datum

Ärendebeteckning
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2015-0163

Övriga yttranden
Yttrande som kommit in efter granskningstidens slut:
Ulla Olsson
Alla flerfamiljshus får en dålig boendemiljö utom fem hus vid grönområdet i
söder. Femvåningshusen i nordvästra delen, belägna endast tjugo meter från
Norra vägen, utsätts för oacceptabelt buller och avgaser, från trafiken. Den
andra sidan av tomten upptas till stor del av parkeringsplatser. Norra vägen är
infartsled med omfattande trafik som kommer att öka rejält nu när
Vimpeltorpet och Snurrom byggs ut.
De höga husen skulle bli belägna mellan "Karlsons by" i söder och villaområde
i norr och öster. Läget motiveras infantilt med "stadsmässighet". Ska
bostadsbristen tvinga människor att bo där? Husen skulle bli ett solitärt,
främmande element i landskapsbilden. Ett kommunalt monument över usel
stadsplanering, och undermålig boendemiljö.
Andra flerfamiljshus har radats upp utmed områdets huvudgata, gatan med
mest trafik, på så små tomter, att det nästan bara finns plats för husen och
bilparkeringen. För en del av dessa hus är grönområdet i söder, bara tillgängligt
via huvudgatan.
Även fem- och sexvåningshuset i nordöstra delen har en tomt som i stort sett
bara rymmer huset och parkeringsplatserna. För övriga bostadskomplement,
som uteplatser och småbarnslekplatser mm, finns ett mycket begränsat,
utrymme.
I planen för Ljusstaden finns en nordsydlig gång- och cykelväg. Det förutsätts
att den ska byggas vidare genom Karlssons äng till Trollbackevägen och knyta
Ljusstaden till det övergripande cykelvägsnätet. Är den bortglömd?
Ljusstaden har fått en mycket lägre exploatering än den planen medger. Stor
andel av bostäderna finns, i olika former av småhus. Karlsons äng har ett
utmärkt läge och borde utnyttjas bättre.
En andel av småhusen kan förläggas till Snurrom för att ge plats för fler
lägenheter.
Det nordostliga skogsområdet på Karlsons äng och utredningsområdena bör
omarbetas.
SAMMANFATTNING.
Med hänsyn till det utmärkta läget och områdets förutsättningar bör planen
göras om helt.
En ny stadsdel som ger flera bostäder, och med utformning som ger bra miljö,
även för de boende i flerfamiljshusen.
Kommentar: Det finns en bullerutredning för planförslaget som visar att gällande riktvärden
enligt Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Förordning 2015:216) klaras
genom att bland annat skapar genomgående lägenheter eller bygga mindre lägenheter.
Kommunen säkerställer genom planbestämmelser att gällande riktvärden för buller inte
överskrids och därmed hänsyn tas till människors hälsa.
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Granskningsutlåtande
Datum

Ärendebeteckning

2016-12-14

2015-0163

De luftmätningar som görs för Kalmar tätort visar att partikelhalten klarar de regionala
miljömålen. Det är även lägre än gällande miljökvalitetsnorm.
Gestaltningen av flerbostadskvarteren är inte detaljstyrda i sin utformning, men områdena
bedöms vara tillräckliga för att både kunna rymma nya bostäder och anordna
parkeringsplatser och uteplatser för de boende. Kommunen uppmuntrar exploatörer och
byggherrar samt uttrycker i planbeskrivningen och gestaltningsprogrammet, att anordna
underjordiska parkeringsplatser för att ha stor flexibilitet och kunna uppnå en attraktiv
utemiljö runt bostadshusen.
Planerade byggrätter vid Norra vägen/Brunnslättsvägen samt Norrlidsvägen/Alice Babs
gata har utformats med syfte att kunna utgöra signalbyggnader vid entréerna till det nya
bostadsområdet Karlssons äng. Samtidigt ska dessa byggnader vara ett första steg i att
omgestalta gaturummet längs Norrlidsvägen och Norra vägen, genom en mera inramande
bebyggelse och på så sätt kunna stärka och utveckla en intressant stadsmiljö. Detta mål
återfinns i de övergripande plandokumenten: Kalmar kommuns översiktsplan och den
Fördjupade översiktsplanen för Norrliden strand. Varierande byggnadshöjder inom dessa
flerbostadsområden och en nedtrappning av byggnadshöjden mot angränsade villabebyggelsen
ska åstadkomma att byggnadsfasaden bryts upp i olika delar och att den därmed inte
upplevs som sluten och enhetlig hög fasad. Vidare ska byggnadshöjden anpassas i mötet med
den mindre bebyggelseskalan för villorna som har två våningar.
De i planillustrationen redovisade småhustomterna är 750 - 1 000 kvadratmeter och anses
tillräckligt stora för att uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader på sammanlagt
200 kvadratmeter.
I nordöstra delen av planområdet, mellan Visionsvägen och Lillgången, finns en gång- och
cykelväg redovisad, som ansluter till befintligt gång- och cykelstråk genom Ljusstaden och
vidare norrut. Gatorna i planområdet har anpassats i bredd för att rymma gång- och
cykelväg längs bilvägarna. Under planarbetet har en anläggning av ny gång- och cykelväg
snett igenom det sammanhängande skogsområdet mot Trollbackevägen diskuterats, men
eftersom anläggning av gång- och cykelväg kräver en viss bredd och belysning anser
kommunen att det gör för stora ingrepp i det sammanhängande skogsbandet. De geotekniska
förhållandena bidrar vidare till att de ekonomiska konsekvenserna för byggnation av gångoch cykelvägar blir betydligt högre.

Följande har accepterat planförslaget skriftligt:
Kalmar vatten AB
Peter Claesson, Eva Claesson (Rismjölet 9)

Följande sakägare och likställda har senast under
granskningstiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte
blivit tillgodosedda:
Göran Håkansson Kapten Karlssons väg 14 (Berga 10:33)
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Ärendebeteckning

2016-12-14

2015-0163

Följande sakägare och likställda har under samrådstiden
inkommit med skriftliga synpunkter som inte blivit
tillgodosedda:
Maria Migneus, Peter Berthelsen, Kapten Karlssons väg 16 (Berga 10:32)

Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2016-10-26

Birgit Endom
Planarkitekt

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Birgit Endom
0480-45 03 68

Upprättad 2016-10-26

2015-0163

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för

Tehuset 1,2 och del av Berga 10:19,
Karlssons äng
Kalmar kommun
Planförslaget har varit på samråd under tiden 2016-06-20 – 2016-08-07.
Samrådsmöte anordnades den 30 juni 2016 i glasverandan på Kalmarsalen i
Kalmar. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar
enligt sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Handlingar
har under samrådstiden funnits tillgängliga på kommunens hemsida, på
samhällsbyggandskontoret och på Kalmar stadsbibliotek.
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
Planförslaget har i stora drag fått positiv respons för den redovisade
bebyggelsestrukturen, omhändertagandet av dagvatten och att ett stort
naturområde avses bevaras.
Framkomna synpunkter från boende vid planområdet gäller främst föreslagen
bebyggelse vid Kapten Karlssons väg.
Med följande har planförslaget ändrats till granskningen:
- Området vid södra delen av Kapten Karlssons väg utgår ur
planområdet. Kommunen anser att kompletterande bebyggelse på
sydöstra sidan av vägen behöver studeras vidare. Vidare kan befintliga
byggnaders historiska och estetiska värden regleras och planarbetet ger
möjlighet att ta ett samlat grepp om bebyggelsen vid den södra delen av
Kapten Karlssons väg

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

Gång- och cykelvägen (GC) mellan uppsamlingsgatan och Parkområdet öster om solfjäderhuskvarteren har breddats till 6 meter

-

Kvartersmarken vid solfjäderhusen i centrala delen har försetts med
planbestämmelse kring föreskriven marknivå mot PARK-området och
planerad dagvattenanläggning

-

Sträckningen av gång- och cykelväg (GC) väster om planerat S-område
har justerats

-

Naturområdet mellan uppsamlingsgatan och Kapten Karlssons väg får
ändrad markanvändning PARK för att säkerställa genomförandet av en
strövstig längs befintlig stenmur

-

Planbestämmelsen f1 reglerar fasadutformning för solfjäderhusen

-

Planbestämmelsen f2 reglerar för solfjäderhusen att det ska finnas
minst en öppning i husradens fulla höjd om minst 8 meter

-

Utformningsbestämmelserna för uthus och komplementbyggnaderna
(f3 i samrådsförslaget) har överförts till en allmän bestämmelse som
gäller kvartersmark inom hela planområdet

-

Utformningsbestämmelsen f4 i samrådsförslaget har överförts i sin
lydelse till planbestämmelsen f3 i granskningshandlingen

-

Byggrätter för flerbostadshusområden och skolområdet har justerats så
att planbestämmelsen e3 reglerar summan av den största tillåtna
bruttoarean tillsammans med öppenarea i procent av fastighetens yta
inom egenskapsområdet

-

Planbestämmelsen e5 utgår

-

Planbestämmelse b1 införs så att marken får byggas under med garage

-

Skydd av stenmur i norra delen av Kapten Karlssons väg har införts
och regleras med planbestämmelser n1 och a3
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Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Sammanfattande bedömning
Enligt 11 kap. 10 § PBL ska länsstyrelsen överpröva kommunens beslut att
anta detaljplanen, om beslutet kan antas innebära att detaljplanen inte kan
tillgodose riksintresse, hälsa och säkerhet, mellankommunal samordning,
miljökvalitetsnormer samt strandskydd. Länsstyrelsens bedömning utifrån nu
kända förutsättningar är att det inte finns skäl för länsstyrelsen att överpröva
kommunens beslut och detaljplanen med stöd av 11 kap. 10 § PBL.
Miljökvalitetsnormer för vatten och dagvatten
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att miljökvalitetsnormer för vatten
kan klaras utifrån de åtgärder som kommunen avser att vidta för att fördröja
och rena dagvattnet. Eftersom dagvatten från mark utanför planområdet också
går igenom planområdet är det av största viktigt att kommunen i det fortsatta
arbetet tar stor hänsyn med dimensionering och utformning av
dagvattenhanteringen i det fortsatta arbetet.

Hälsa och säkerhet
Buller

I handlingarna redovisas att riktvärdena för buller kommer att överstigas vid
vissa fasader och uteplatser om inte hänsyn tas till utformningen av den
planerade bebyggelsen. Kommunen har redovisat vilka åtgärder som kan
komma att krävas för att klara riktvärdena, vilket gör att länsstyrelsen anser att
förutsättningar finns att planen kan uppfylla riktvärdena.
Klimatanpassning

Området ligger högt, har öppen
dagvattenhantering och mycket
grönstruktur vilket är bra. Det kan
dock bli problem i området som är
karterat som lermark, denna ligger i
en svacka ner till -0.35 cm. Här kan
vatten ansamlas vid kraftig nederbörd.
I planbeskrivningen framgår att denna
yta ska fyllas med massor, eller andra
förstärkningsåtgärder inför byggnation.
Viktigt i samband med åtgärder är att
det efteråt inte blir svackor där vatten
kan ansamlas. Övriga lågpunkter i
området är planerade som naturmark.
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Behovsbedömning
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att genomförandet av
planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en
miljöbedömning därför inte behöver upprättas.

Allmänt och rådgivande
Naturvård

Länsstyrelsen anser att planförslaget tar hänsyn till de områden som har högst
naturvärden.
Kommunen bör dock fundera på om det verkligen behövs någon tillfartsväg
mellan planområdet och Norrlidsvägen. Även om dragningen av vägen
anpassas till naturvärdena så kan den ändå utgöra en barriär och en störning.
Eftersom planförslaget omfattas av mycket natur anser länsstyrelsen att det är
lämpligt att ta fram en skötselplan över naturområdena. Alla åtgärder som inte
är enligt skötselplanen borde då kunna kräva marklov. Skötselplanen ska även
kunna uppdateras vid behov.
Kulturmiljö

I planbeskrivning sid. 9 under redogörelse av detaljplaner mm att område inom
detaljplan 0880K.I:277 anges att ”särskilda krav att bibehållas som kulturreservat”.
Länsstyrelsen anser att denna beskrivning bör förtydligas/beskrivas eftersom
”kulturreservat” har en annan juridisk innebörd i dagens lagstiftning. I övrigt
anser länsstyrelsen att planhandlingarna innehåller en bra och tydlig
beskrivning av bebyggelsens kulturhistoriska värden.

Kommentar: Länsstyrelsens sammanfattande bedömning och synpunkter till
miljökvalitetsnormer, Hälsa och säkerhet samt behovsbedömning noteras.
Naturvård. Kommunen håller fast vid sitt förslag att ny anslutningsväg mot Norrlidsvägen
behövs, främst för att kunna fördela trafiken till och från området, men också för att
påverkan på naturvärdena blir marginella då redan befintlig väg tas i anspråk och värdefulla
träd skyddas. Skogsmarken ingår i kommunens skogsbruksplan. Nyckelbiotopen och ett
lövskogsområde längst i nordost är klassade som NS – Naturvård, skötselkrävande. Övrig
skog är klassad som K – Kombinerade mål, med både naturvård och virkesproduktion.
Kommunen ser inget behov av att upprätta en separat skötselplan. I samtliga områden behövs
återkommande gallring och röjning för att natur- och rekreationsvärdena ska bestå och
utvecklas. Även äldre träd, bland annat granar, kommer att behöva avverkas. Det är därför
opraktiskt att införa en generell marklovplikt för trädfällning.
Avsnitt kring gällande detaljplan och omnämnt kulturreservat har förtydligats.
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Lantmäterimyndigheten
Redovisningen av de ekonomiska konsekvenserna för kommunen behöver
kompletteras.
Några redaktionella synpunkter på handlingarna meddelas planhandläggaren
under hand.
Kommentar: Noteras.

Boende och fastighetsägare inom planområdet
Joakim Pim Thunborg, Kapten Karlssons väg 9
Hej! Här kommer mina synpunkter på de dokument ni skickat ut. Generellt
tycker jag ni har gjort ett bra arbete men det är några större och mindre
punkter som inte är bra. Jag är ju lekman och är inte helt insatt i alla frågor så
det finns ju alltid en risk att jag missuppfattat eller inte uppfattat allt.
Bestrider bebyggelse av villor längs med Kapten Karlsson väg
Huvudanledningen till mina synpunkter är att jag motstrider bebyggelsen av
villor längs med Kapten Karlssons väg. Jag börjar med att ta upp de argument
som jag tycker stödjer detta. Sen skriver jag en sammanfattning och avslutar
med en alternativ lösning där jag även bifogar en bilaga på alternativ förslag för
bebyggelse.
Saker jag saknar i Grundkarta/plankarta över del av Berga (dnr: 2015-0163)
Jag har inte gått runt hela området men saknar tre detaljer som inte finns
angivna i grundkartan som jag tycker ska vara där. Dessa punkter skulle även
medföra att bebyggelse längs Kapten Karlssons väg är olämpligt.

Figur 1, Utklipp från Plankarta med markeringar.
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Medverkande

PLANOMRÅDE
Detaljplanens avgränsning för Karlssons äng utgörs främst av kommunal mark och
består av fastigheterna: Tehuset 1, 2 och del av Berga 10-19 m. fl.
Dnr: 2015-0163

MEDVERKANDE
Arbetet med gestaltningsprogrammet för Karlssons äng har skett i samverkan mellan
tjänstemän från flera olika förvaltningar och kommunala bolag.

ARBETSGRUPP
Följande personer har varit delaktiga i arbetsgruppen för gestaltningsprogrammet:
Birgit Endom (planhandläggare), Hanna Olsson (planarkitekt), Emma Andersson
(landskapsarkitekt), Tomas Burén (naturvårdshandläggare), Linda Almljung Törngren
(trafikplanerare), Axel Rosen (projektör), Stefan Ahlman (Kalmar Vatten AB)
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anges.
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1. Bakgrund

KARLSSONS ÄNG - ETT STADSNÄRA NATUR- OCH
BOSTADSOMRÅDE
Karlssons äng är ett område i norra Kalmar cirka 4 km från
den centrala stadskärnan. Planområdet gränsar till stadsdelarna Berga, Södra Vimpeltorpet, Norrliden, Ljusstaden samt
Berga industriområde och har en yta på ca 32 ha, vilket motsvarar ungefär samma ytstorlek som Kvarnholmen. Marken
inom planområdet är främst kommunalägd med undantag
av ett mindre antal privatägda bostadsfastigheter längs med
Kapten Karlssons väg.

Stora delar av området är idag obebyggt med delvis höga
natur- och rekreationsvärden. De skogspartier som finns används flitigt av boende i närområdena och utgör ett viktigt
inslag i vardagsmiljön. En framtida utveckling bör ta hänsyn
till områdets befintliga grönstruktur, geologiska förutsättningar samt till kringliggande bebyggelse och arkitektoniska
karaktär.
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Illustration: Bilden ovan visar Karlssons ängs placering i norra staden.
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SYFTE OCH AVGRÄNSNING
Detta gestaltningsprogram är framtaget som en del i pågående detaljplanearbete för Karlssons äng. Syftet med gestaltningsprogrammet är att kommunicera Kalmar kommuns
vision för ett nytt bostadsområde. Programmet utgör ett
underlag för att säkerställa en gemensam målbild, beskriva
kvalitetsnivån samt samordna interna och externa aktörers
intressen. Dessutom kommer gestaltningsprogrammet vara
vägledande vid genomförandet av detaljplanen och de kommande utbyggnadsetapperna. Till detaljplanens granskningsskede har gestaltningsprogrammet reviderats utifrån inkomna synpunkter och kommunens bedömningar.
Detaljplanens syfte är att utreda lämpligheten för nya bostäder, villor och flerfamiljshus, samt skola. Även nya korsningspunkter och anslutningar till området ska prövas. Andra viktiga aspekter inom Karlssons äng är att värna höga
natur- och rekreationsvärden samt att lösa hanteringen av
dagvatten för planområdet.

Illustration: Analys över området i planprocessens tidiga skede.

Bild: Inom planområdet finns stor variation av naturtyper.

Bild: Befintlig bebyggelse längs med Kapten Karlssons Väg.
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Gestaltningsprogrammets avgränsning rent geografiskt är i
huvudsak det samma som själva planområdet och redogör
för en helhetsbild över områdets utveckling på sikt. Planområdets avgränsning har justerats efter granskningen. Området vid södra delen av Kapten Karlssons väg utgår ur aktuellt
planförslag och behöver detaljstuderas vidare i ett särskilt,
kommande planarbete.
I detaljplanen där plankartan är juridiskt bindande, redovisas fördelningen av allmän platsmark, kvartersmark samt
placering och utformning av flera viktiga funktioner så som
dagvatten och tekniska anläggningar. Detaljplanen förväntas
antas december 2016.

Kalmar kommuns planeringsmål

Det finns flera framtagna planer, program och policys som
utifrån olika aspekter är vägledande för områdets utveckling.
Enligt Kalmar kommuns verksamhetsplan och budget för
år 2016 har det övergripande målet att planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus, fram till och med år 2018 antagits.
Det innebär att samhällsbyggnadskontoret ska planera för
minst 833 bostäder varav 100 småhus under år 2016, inom
hela kommunen.
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Illustration: Den röda markeringen i kartan visar den ungefärliga gränsen för planområdet.
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För Karlssons äng handlar det om en möjlig utveckling av
cirka 400 bostäder, av blandad karaktär.

Översiktsplanen

I Kalmar kommuns översiktsplan (antagen 2013) ingår
Karlssons äng i Norra staden samt i utvecklingsstråket
”diagonalen” där visionen är att främja blandad bostadsbebyggelse, verksamhetsutveckling och ett attraktivt kollektivstråk. Planområdet ingår dessutom i det utpekade ”a till
ö-stråket” där ett antal större bostadsprojekt planeras. Norrlidsvägen och Norra vägen ska utvecklas mot att bli övergripande stadsgator.

Bild: Värdefullt kulturlandskap med ekar, stenmurar och öppna hagmarker.

Grönstrukturplanen

Enligt Kalmar kommuns grönstrukturprogram finns höga
naturvärden i det sammanhängande skogsbandet längs med
norra och västra sidan om Norrlidsvägen. Områdets största
värde baseras främst på den mycket gamla ekskogen i söder,
som dessutom är en nyckelbiotop och som till stora delar
omges av lövskog.

FÖP Norrliden strand

I den fördjupade översiktsplanen för Norrliden strand (antagen 2012) redovisas planområdet som en betydelsefull länk
mellan stadsdelarna Vimpeltorpet, Norrliden och Berga.
Genom att utveckla gröna rörelsestråk samt att förtäta längs
med Norrlidsvägen kan en större stadsmässighet skapas. För
att ytterligare stärka karaktären av en stadsgata ska kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik prioriteras.
Illustration: Den svarta markeringen visar planområdet, utifrån kommunens vision
i översiktsplanen.
GESTALTNINGSPROGRAM - KARLSSONS ÄNG
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2. Förutsättningar

Det är flera förutsättningar som sätter spelreglerna
för ett områdes utveckling. Dessa förutsättningar
har inom olika tidsperioder satt sin prägel på området och utgör viktiga hörnstenar i utvecklingen
av platsens identitet. Det kan exempelvis vara geoteknik och topografisk uppbyggnad, kulturmiljö och
historiska lämningar, naturmiljöer och rekreationsvärden, landskapsstruktur och kommunikationsnät
samt bebyggelsemiljöer.
TOPOGRAFI OCH GEOTEKNIK
Kunskap om jordens sammansättning är av betydelse när
man planerar för utveckling och exploatering av ett område.
Hänsyn måste tas till markens bäringskraft och lämplighet,
där jordartens kornstorlek avgör dess egenskaper.

De högsta punkterna består av morän eftersom dessa har
legat över den tidigare havsnivån och därför fått ett osorterat
jordsediment. Morän bildades och avsattes när inlandsisen
drog fram och avsattes som block, sten, grus, sand, mo, mjäla eller lera. Morän består alltså av flera olika friktionsjordar
med goda grundläggningsförhållanden som lämpar sig väl
för bostadsbebyggelse. Dock är moränjordar även bra underlag för utvecklingen av ädellövskogar och hagmarker, vilket ofta genererar höga naturvärden.
Gyttja, som förekommer inom vissa områden inom Karlssons äng är en organisk jordart och består av sönderdelade
växt- eller djurrester som avsatts på sjö- eller havsbotten,
ofta under högsta kustlinjen. Gyttjans sammansättning ger
dåliga grundläggningsförhållanden för byggnation, vilket
innebär att marken måste förstärkas innan exploatering. Det
kan exempelvis göras genom utgrävning ner till fasta jordlager, alternativt pålning.

Inom planområdet är den geotekniska uppbyggnaden väldigt
varierad med både organiska material så som gyttja och oorganiska sediment så som morän, lera och sand.

Illustration: Kartan visar förekommande jordarter inom planområdet. Mn är morän, Le är lera och Gy visar var det finns gyttja.
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KULTURMILJÖER OCH FORNLÄMNINGAR
På uppdrag av Kalmar kommun, i samband med detaljplanearbetet för området, genomförde Kalmar Läns Museum i
december 2015 en kulturhistorisk utredning av området för
Karlssons äng. Den mesta informationen här är hämtad därifrån.
Som tidigare nämnts har stora delar av planområdet legat under vatten och utgjorde en del av ett större sammanhängande skärgårdslandskap. När landmassorna reste sig ur vattnet
blev de fuktiga markerna goda betesmarker för boskapen.

Bysamhället växte fram under medeltiden

Kring medeltiden växte ett för tiden större bysamhälle fram i
Berga, väster om nuvarande Norra vägen. Den äldsta kända
kartan från storskiftet år 1760 visar att man kunde ta sig till
Berga by genom den tidigare landsvägen, nuvarande Kapten Karlssons väg, som kantades av en samlad bebyggelse i
form av en radby. Vägsträckningen som idag utgör Kapten
Karlssons väg var tidigare landsvägen mellan Kalmar och
Stockholm och omnämns som riksväg redan på 1500-talet.
Vägen har alltså under lång tid varit en mycket betydelsefull
kommunikationsled.

Inom planområdet fanns också ett dike, som efter enskiftet
dikades ut till förmån för jordbruket. Dock upplevdes vissa
områden som mycket sanka en bra bit in på 1900-talet.

Karlssons äng med omgivningar expanderar

Under 1900-talet ökade bostadstrycket i Kalmar kommun
och staden växte norröver, vilket resulterade i områden som
Oxhagen, Funkabo, Berga och Norrliden. Även Karlssons
äng var tänkt att bebyggas, men området ansågs under en
lång tid för blöt och sank för att exploateras.
Kapten Karl Karlsson, som gett området och vägen dess
namn var under andra världskriget kapten inom en försvarsorganisation som kallades för Landstormen med syfte att
skydda viktiga lokala anläggningar som kommunikationer
eller fästningar. Kapten Karlsson bodde i Berga gård nr 3.
Idag består området i huvudsak av förvuxen åkermark, lövskogar samt viss bebyggelse längs med Kapten Karlssons
väg.

Kulturhistoriska värden och framtida utveckling

Bondesamhälle under skiftesreformen

Områdets kulturhistoriska värden ligger främst i den tidigare
landsvägen, nuvarande Kapten Karlssons väg, från 1500-talet samt dess kringliggande bebyggelse med stenmurar och
träd. All framtida exploatering av området bör ske med hänsyn till befintlig struktur och karaktär. Förhistoriska lämningar, en i dagsläget känd, är skyddade enligt Kulturmiljölagen
och ska så långt som möjligt bevaras.

Illustration: Utsnitt av karta från 1818. Markeringen visar planområdet. Vägen till
vänster i bild är Kapten Karlssons väg, dåvarande Riksvägen. Källa: Lantmäteriet

Bild: Nuvarande bebyggelse längs med Kapten Karlssons väg, byggt kring 1980 i
äldre stil för att samspela med den tidigare gårdsmiljön.

I samband med att enskiftet genomfördes i Berga 1818 så
splittrades den befintliga radbyn och gårdarna placerades ut i
landskapet med omkringliggande jordbruksmarker.

GESTALTNINGSPROGRAM - KARLSSONS ÄNG
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NATURMILJÖER
Karlssons äng innehåller områden med höga natur- och rekreationsvärden, vilket kräver en för platsen väl anpassad
och hänsynstagande exploatering. En naturinventering genomfördes av Kalmar kommun 2005 i syfte att utgöra underlag för kommande detaljplanearbete samt uppföra skötselanvisningar för området.

Övergripande karaktärsområden

Naturen inom Karlssons äng är varierad där tidigare hävdade
betesmarker idag dominerar området. Sedan betet upphörde
har flera olika naturtyper utvecklats. Vanligt förekommande
är blandskogar av ris-gräs-typ, öppen gräsmark med en högvuxen och gräsdominerad vegetation samt mer eller mindre
försumpade områden med bland annat starr, veketåg och
kaveldun.
Inom områdets sydvästra delar, finns ett större sammanhängande, upphöjt skogsparti av ekhagar. Hagarna innehåller flera mycket gamla träd, bl.a. ekar med goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Särskilt lär dess potential för
sällsynta insekter vara betydande. Den ekdominerade skogen
är klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen och flera rödlistade arter knutna till gamla träd och död ved har påträffats.

Rekreation och friluftsliv

Den varierade naturen gör området inom Karlssons äng attraktivt för det rörliga friluftslivet. Det gäller främst de äldre
skogarna med inslag av väletablerade artindivider av tall och
ek. Granskogen tillsammans med ekskogsområdena är alla
av äldre karaktär och bedöms därför vara de mest värdefulla
skogsmiljöerna för friluftslivet. Höga naturvärden ger inte
nödvändigtvis höga rekreationsvärden och vice versa.
Området Karlssons äng innehåller ett flertal stigar som används flitigt av de närboende. Särskilt stor frekvens av stigar
finns inom planområdets nordöstra hörn.

Landskapsbild

En upphöjd, tidigare strandvall från ancylustid (cirka 80007000 före Kristus) är belägen inom planområdets nordvästra
del, vilken idag domineras av öppen gräsmark. Den högsta
punkten är belägen på cirka15 meter höjd över havet. Detta område har genom sin geologiska sammansättning av
främst sand och grus, goda grundläggningsförutsättningar
för byggnation.
Området som helhet är relativt flackt. Förutom den nämnda
strandvallen i nordväst, så ger ”Kvarnkullen”, norr om Kapten Karlssons äng, en fin utblick över de omgivande före

Fortsätter man österut, längs med Norrlidsvägen, övergår
ekskogen i mer blandad skogvegetation med inslag av gran,
björk och ek. Marken har tidigare varit en mosse bestående
av torv. Ytterligare en bit längre norröver domineras området av tallskog på torrare mark.
Inom områdets centrala delar är marken sank och periodvis
mycket blöt, där ett alkärr med tiden har utvecklats. Vegetationen har fått fäste inom de organiska jordarterna så som
lera och gyttja.

Bild: Vissa delar inom området ligger lägre än sin omgivning och har med tiden
utvecklats till sumpskog med bland annat alkärr.
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Bild: Blandskog med övervägande inslag av tall med undervegetation av blåbärsris.
Området har ett stort rekreativt värde och används flitigt av boende inom närområdet.

Bild: Tydliga spår av värdefulla kulturmiljöer med gamla ekar, stenrösen och
stenmurar.
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Illustration: Översiktlig naturinventering utifrån inventeringar gjorda 2005 och 2011 visar en stor variation av natur- och friluftsvärden inom planområdet.
© Samhällsbyggnadskontoret, 2016
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OMGIVANDE BEBYGGELSE
Som tidigare beskrivits så upprättades den första bebyggelsen inom området längs med tidigare riksväg, känd från
1500-talet och som idag benämns som Kapten Karlssons
väg. Markerna kring Berga by användes sedan successivt för
Kalmar stads expansion under 1900-talet och utgör idag en
del av Norra staden med knappt 17 000 invånare (2015).

Bebyggelseutveckling ger området dess
karaktär

Det mer eller mindre obebyggda området för Karlssons äng
omgärdas av en relativt ung bebyggelse. I Norra staden finns
det generellt, till skillnad från innerstaden, ganska få bostäder
som är byggda före 1950. Dessa bostäder är i princip enbart
mindre enfamiljshus.

VIMPELTORPET

LJUSSTADEN

År 1995

NORRLIDEN

År

1970-talet

År 1980

940

0-1

193

KRAFTSLÖSA

2000-talet

BERGA
INDUSTRIOMRÅDE

BERGA
KOLONIOMRÅDE
1800-talet och
1980-talet

År 1947
1970-talet

1970-talet

1970-1980

Koloniområde
Industri
Service
Flerbostadshus
Villa/radhus

Illustration: Bebyggelseutveckling inom och utanför planområdet samt fördelningen av olika bostadstyper.
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Bebyggelseutvecklingen är starkt knuten till utbyggnaden av
Norra vägen som tillkom år 1930, Trollbackevägen år 1956
och Norrlidsvägen som färdigställdes mellan 1960- och
1970-talet. Bostadsområdena Berga, Funkabo, Norrliden,
Vimpeltorpet och Ljusstaden har därmed bildat nya årsringar
av bebyggelser och utgör viktiga element för områdets karaktär och identitet.
Väster om planområdet etablerades ett större sammanhängande industriområde under 70-talet, vilket karaktäriseras av
större, homogena byggnadsvolymer. Nordväst om Berga industriområde, i direkt anslutning till områdets norra delar,
finns ett stort antal friliggande villor och radhus, vilka främst
byggdes från 80-talet och framåt. Det senaste tillkomna bostadsområdet är Ljusstaden med en variation av villor och
radhus, ofta på relativt små tomter, som ligger precis öster
om Vimpeltorpet och Kraftslösa. I söder och öster avgränsas Karlssons äng av bland annat Norrliden som i huvudsak
utgörs av flerbostadshus på mellan två och tre våningar samt
Berga koloniområde som växte fram under efterkrigstiden
och gav området en lummig, småskalig och pittoresk karaktär.

Omfattande planer under 2000-talet

Under 2000-talet, i samband med Fanerdun-etableringen,
tillkom nya storslagna planer på att utveckla området till ett
spjutspetsprojekt med tydligt fokus på hållbart byggande.
Området, där nuvarande Karlssons äng ingår, skulle få en
stadsmässig karaktär med kvarter och gator kring ett stort
och cirkelformat parkrum. Exploateringen skulle vara tät
och öppet vatten i olika utföranden skulle vara genomgående i stadsmiljön. Planerna för området genomfördes aldrig,
med undantag för huvudgatan från Brunnslätsvägen som
idag finns bevarad som en formmässigt stark struktur i landskapet och som dagens planarbete måste förhålla sig till.

Bild: Ljusstaden var ett område som expanderade kraftigt under 2000-talet och
fick en varierad bebyggelse av både friliggande villor och rad-/parhus.

Bild: Fotot är taget från Norrlidsvägen och visar den för området tidstypiska
bebyggelsen av flerfamiljshus byggda på 1970-talet.

Bild: Ett av parhusen i Ljusstaden, där en grön, smal allmänning sparats för att ge
ett avstånd mellan tomterna samt för att gynna den biologiska mångfalden.

GESTALTNINGSPROGRAM - KARLSSONS ÄNG
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3. Utformning allmän platsmark

Med allmän plats menas områden som är avsedda
för allmänhetens gemensamma anspråk. I fallet
med Karlssons äng 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
Inom planområdet kommer ett nytt gatunät att tillkomma
med en variation av bil-, gång- och cykeltrafik. Inom samtliga
vägar, förutom på bostadsgatorna utan genomfart (röd gata),
upprättas en separat gång- och cykelväg med syfte att främja
ett hållbart resande samt mer trafiksäkra transporter.

Varierande gator för olika trafikslag

Kartan nedan visar de av nya vägarnas olika karaktärer inom
området.

C

C
B

A

A

B

Illustration: Kartan visar nya vägars olika karaktärer inom planområdet samt de gatusektioner som presenteras på följande sidor.
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GUL VÄG: Huvudstråk genom området med breda gator

som ger god framkomlighet och hög trafiksäkerhet. Gatubredden är dimensionerad så att två lastbilar kan mötas
och längs med ena vägsidan finns en separat gång- och cykelväg. Vägområdet är fritt från planteringar. Utfarter från villatomter mot denna gata ska försöka undvikas men är tillåtna.

ORANGE GATA: Dessa gator är klassade som bostadsga-

tor med genomfartsmöjlighet, vilket innebär att de utgör en
viktig länk mellan huvudstråket och omgivande bostadsgator. Gatorna ligger i direkt anslutning till nya villatomter och
därför tillåts utfartstrafik från dessa. Gatorna gestaltas med
trottoar eller gång- och cykeltrafik på båda sidor.

RÖD GATA: Följande gator är främst till för boende eller
besökande och avslutas ofta med en vändplan. Gatan är dimensionerad för att lastbil och bil ska kunna mötas där körbanan är fri från kantsten eller trottoar.
GRÖNT STRÅK: Inom detta gatunät är endast gång- och

Bild: Referens över gatusektion med körväg och separerad trottoar samt cykel- och
gångtrafik. Bilden är från Stensövägen i Kalmar och är tagen från Google maps.

cykeltrafik tillåtet, vilka samsas inom samma gaturum.

Sektion A-A: Fördelning av olika trafikslag inom gaturummet. Sektionen visar områdets huvudstråk, dvs. det gulmarkerade vägområdet. Sektionen är hämtad från illustrationsplanen på föregående sida.
GESTALTNINGSPROGRAM - KARLSSONS ÄNG
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Sektion B-B: Inom orange vägområde, bostadsgator med genomfartsmöjlighet, är gång- och cykelbanan separerad från övrig biltrafik, vilket bidrar till ökad
trafiksäkerhet.

Sektion C-C: Flertalet gator, främst för boende och besökare, får en mer småskalig karaktär där cyklister och biltrafikanter samsas inom samma gatuutrymme.
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GRÖNOMRÅDEN OCH REKREATION

Park- och naturmark

Som tidigare beskrivits så består befintliga grönområden
inom Karlssons äng av en varierad grönstruktur med olika
karaktärer och naturtyper. I en framtida utveckling kommer
området bestå både av park- och naturmark, ett vattendike
samt ett torrlagt fördröjningsmagasin för hantering av dagvatten. Utvecklingen av dessa natur- och rekreationsvärden
ska utgå ifrån det befintliga landskapets förutsättningar.

Plantekniskt kommer grönstrukturen inom planområdet
klassas som antingen natur- eller parkmark, vars bestämmelser främst reglerar nivå på skötsel och underhåll. Stora
delar av de befintliga gröna områdena som finns längs med
Norrlidsvägen har som tidigare nämnts höga natur- och rekreationsvärden och ska så långt som möjligt bevaras. Med
hänsyn till dessa värden samt en rad andra förutsättningar så
som geoteknik, infrastruktur etc. koncentreras ny bebyggelse
främst inom områdets centrala och nordvästra delar.

NATUR

PARK

PARK
PARK

NATUR

NATUR

NATUR

Illustration: Kartan visar fördelningen av park- respektive naturmark. I söder syns också den till området anslutande grusvägen samt befintligt stigsystem som går genom
ekskogen. Det stora parkområdet i mitten innehåller både grannskapspark, torrlagt fördröjningsmagasin med fotbollsplan samt ny lekplats (röda markeringen).
GESTALTNINGSPROGRAM - KARLSSONS ÄNG
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På naturmarken, i den befintliga ekskogen finns en grusväg
som ska fungera som ny tillfartsväg. Sträckningen har anpassats så att inga gamla träd påverkas. De biologiskt mest värdefulla träden intill den nya anslutningsvägen i söder kommer att skyddas med planbestämmelse. I skogen finns också
ett stigsystem som kommer att kompletteras så att det på
ett naturligt sätt ansluter till den nya bebyggelsestrukturen.
Utmed stigarna skapas ett par platser för enklare lek och vistelse med sittplatser.
Naturmarken har goda förutsättningar för att fortsatt bidra
till rekreation och vila utan att den biologiska mångfalden
påverkas i någon större omfattning. Området får även i framtiden en viktig roll som spridningskorridor av den biologiska
mångfalden via dess koppling mot skogsområdena i norra
Kalmar.
Den nya parkmarken innefattas av ett torrlagt fördröjningsmagasin inom områdets centrala delar, ett anlagt dike
med tillhörande parkmiljö för dagvattenhantering (se nästa
avsnitt) samt ett ängsområde i väster där även pulkabacke
etableras. Det torrlagda fördröjningsmagasinet kommer att
utgöra en del av områdets grannskapspark.

Bild:Befintliga stigar inom naturområdena ska bevaras så långt möjligt och på ett
bra sätt ansluta till ny bebyggelse.
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Skötsel och framtida utvecklingspotential

I Kalmar kommuns skogsbruksplan från 2010 anges ett antal
mål för bevarande och utveckling av ekskogen inom planområdet. I planen anges följande mål:
•
•
•

Att bevara öppna miljöer, viktiga för kärlväxter och
insekter
Att säkerställa överlevnaden för äldre ekar och ge
plats för nya ”arvtagare”
Att på sikt öka förekomsten av grov, död lövved.

För att uppnå de ovan angivna långsiktiga målen bör en del
skötselåtgärder vidtas så som röjning, gallring, avverkning
och trädfällning. Bete har också en positiv inverkan i utvecklingen av kulturlandskapet, men bedöms inte vara realistiskt
i dagsläget. De större stigarna i området ska hållas väl framkomliga.

Bild: Det finns flera värdefulla ekmiljöer som har stora biologiska och rekreativa
värden men som kräver skötsel och underhåll för att utvecklas.

Grannskapspark

I samband med exploateringen av nya bostäder inom Karlssons äng kommer det finnas ett behov av att tillskapa en
grannskapspark. Begreppet grannskapspark är beskrivet i
Kalmar kommuns grönstrukturplan och innebär en mindre
parkmiljö i nära anslutning, maximalt 300 meter, från bostaden. I samma grönstrukturplan står det också att det inom
600 meter bör finnas tillgång till en större lekplats för äldre
barn. En sådan lekplats finns idag inom närområdet, i Ljusstaden, vilket gör att det inte finns behov av att tillskapa en
sådan lekplats i dagsläget inom Karlssons äng.
Grannskapsparken bör framförallt innehålla möjlighet för
lek, spel, avkoppling och vila samt inrymma naturmark och
någon form av promenadväg. Parken med tillhörande fördröjningsmagasin etableras mitt i planområdet och får en
högre intensitet av skötsel än övriga grönytor inom området.
Av de åtta upplevelsevärdena som grönstrukturplanen beskriver, baserat på Patrik Grahns teorier, är viste, allmänning,
samvaro samt kultur och historia särskilt viktiga.
Inom det centrala parkområdet vid Karlssons äng ska det
bland annat anläggas en öppen gräsyta för spontanidrott/
fotboll och en mindre lekplats med lekutrustning.
VISTE - Vildvuxet och till synes orört. Här har naturen eller växtligheten tagit överhand. Det är tyst och
lugnt där endast naturens ljud hörs. Stora stenar, slingrande stigar och mystik lockar till upptäcktsfärd.

Lekplats och friytor för barns utemiljö

Områdets sammanhängande grönområden med varierande växtlighet gör det till ett viktigt rekreationsområde, inte
minst för barn. En varierad utemiljö främjar inte bara fysisk
aktivitet, utan stimulerar även fantasin och kreativt tänkande
samt verkar för ökad inlärning.
I och med den nya exploateringen räknar man med drygt 100
nya förskolebarn och cirka 90 nya skolbarn, vilket innebär
att det finns behov av en lekplats inom området. Lekplatsen
hamnar inom grannskapsparken i nära anslutning till ekskogen och nya förskolan. Den totala friytan för förskoleområdet ska vara minst 4300 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär 40 kvadratmeter per barn och är de rekommendationer
Boverket har satt upp för förskolebarns utemiljöer.

Bild: Gustavsbergsparken på Norrgård i Kalmar.

ALLMÄNNING - Mångfald med ett myller av träd,
buskar och blommor. Ett rikt insekts- och fågelliv.
SAMVARO – Folkliv, fest och mötesplats som ofta
är centralt belägen. Belyst och välskött med en tydlig
omvårdnad.
KULTUR O HISTORIA - En plats med kulturprägel, mystik, minnesmärken, fornlämningar, statyer och
fontäner samt gamla träd och blomsterarrangemang.
Bild: Då exploateringen kan generera en inflyttning av fler barn är det viktigt med
kvalitativa lekmiljöer för barn. Foto från vattentornsparken i Kalmar, svt.se
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DAGVATTEN
Med dagvatten menas det vatten som kommer som nederbörd, i form av antingen regn, snö eller hagel. Förr eller senare blir slutprodukten vatten som måste omhändertas. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska detaljplanen redovisa hur
dagvattnet inom planområdet kan tas hand om på ett bra
sätt. Stor andel hårdgjorda ytor kräver en effektiv dagvattenhantering, medan generösa grönytor lättare kan absorbera,
rena och fördröja vatten i vegetation och mark. Förutom
grönska och markskikt så är fördröjningsmagasin, kanaler,
diken och dammar exempel på lösningar som kan bidra till
en mer effektiv dagvattenhantering. Utformingen har inte
bara en viktig teknisk funktion utan kan även bidra till höga
natur- och rekreationsvärden samt verka i pedagogiskt syfte.

Fördröjningsmagasin och öppet dike

Förutom det dagvatten som tillkommer inom planområdet
behöver även dagvatten norrifrån omhändertas inom området. Idag råder en bristande hantering av dagvattnet från
Ljusstaden och Södra Vimpeltorpet i samband med planen
för Karlssons äng tas ett helhetsgrepp över ett större område.
I grannskapsparken som ligger inom den centrala delen av
planområdet finns en naturlig lågpunkt där ett torrt fördröjningsmagasin placeras. Tanken är att fördröjningsmagasinet
kan tillåtas vara torrlagt under längre perioder och på så sätt
få nya funktioner och användningsändamål. Vid torka, när
fördröjningsmagasinet är utan vatten kan ytan användas för
exempelvis bollspel, lek eller picknick. Denna del av grannskapsparken ska utformas som en relativt plan gräsyta med
flacka, svagt lutande slänter. Ytterligare två fördröjningsmagasin kommer fatt innas inom planområdet. Ett i nordost
inne i blandskogen och ett precis vid Brunnslätsvägen och
inrymmas mellan nya bebyggelseområden.

Illustration: Kartan visar möjligt översvämningsområde av fördröjningsmagasin och diken vid ett 20-års regn.
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Sektion A-A: Öppet dagvattendike genom parkmark där nya träd planteras in samt ”naturliga element” så som stenblock och vattenväxter tillförs.

Sektion B-B: Från en annan del av diket är parkområdet smalare och där sparas
befintliga träd. Gångstig möjliggör för promenader längs med vattnet.

Bild: Exempel på torrlagt fördröjningsmagasin som kan användas för lek och
idrott och som tillåts svämma över under perioder. Foto från Växjö kommun.

Genom naturmarken leds dagvattnet i slutna diken där uppsamlingsplatserna är väl integrerade i skogsområdena. Där
vattnet går genom parkmark anläggs istället ett öppet dike
med grusgångar så att boende och besökare kan promenera
och uppleva vattnet på nära håll. Utmed gångarna placeras
även sittmöjligheter. På en del av slänterna sås och planteras ängsblommor och andra för platsen lämpliga perenner.
Blomsterprakten är ett ofta uppskattat inslag i boendemiljön. Sorterna bör vara av en robust och lättskött sort, som
klarar både rationell skötsel och som tål tidvis fluktuerande
vattennivåer.
Bild: Spänger, bryggor och blommande vegetation är populära, rekreativa inslag i
en gestaltad dagvattenlösning. Foto: Från Barkabystaden, Hållbar stad.
GESTALTNINGSPROGRAM - KARLSSONS ÄNG

20

4. Utformning kvartersmark

Planen för Karlssons äng innehåller flera platser som är angivna som kvartersmark. Det innebär mark som inte är allmän
plats utan främst är avsedd för bebyggelse för enskilt och allmänt ändamål som exempelvis bostäder, handel eller teknisk
försörjning.

BEBYGGELSE
På kvartersmarken inom planområdet planeras ett antal bebyggelseområden med varierande karaktär, våningsantal och
volymer. Kvartersmarken innehåller förutom själva bebyggelsen även grönytor och boendeparkering. Vissa av bostäderna kan kombineras med mindre verksamheter i bottenplan, så som frisör, kontor eller samlingslokal, vilka ibland
omnämns som bokaler.

Fördelning av bostäder

Den stora efterfrågan på småhustomter inom Kalmar tätort och de politiskt uppsatta målen, att skapa fler villatomter
inom hela kommunen, gör att cirka en fjärdedel av de nya bostäderna inom planområdet består av enskilda villatomter på
i snitt 800 kvadratmeter. En del av dessa småhustomter kan
med fördel bestå av rad- eller parhus med mindre tomtstorlek och tätare bebyggelse. Ett sådant ställningstagande främjar också en mer hållbar långsiktighet inom planeringen där
mark- och resurshushållning är ett starkt argument för att
bygga tätare och därmed ta mindre mark i anspråk.

Bild: Området får en varierad ny bebyggelse med både villor, radhus och flerfamiljsbostäder.

21

GESTALTNINGSPROGRAM - KARLSSONS ÄNG

Placering av bebyggelse

Ny, föreslagen bebyggelse är i huvudsak koncentrerad till
områdets norra, västliga och centrala delar, övrig mark är allmän plats så som park eller natur. Övergången från rena villakvarter på norra sidan till flerbostadsområden på södra och
östra sidan ska återspeglas i utformningen av flerbostadshusen. De nya flerbostadshusen placeras främst längs med de
större vägarna samt vid entréerna till området. Syftet med
placeringen är att dels markera det nya bostadskvarteret och
dels att skapa balans mellan det breda gaturummet och den
högre bebyggelsen genom rätt proportioner.
Bostäderna vid Norra vägen, Norrlidsvägen och planområdets nya uppsamlingsgatan ska utformas med en tilltalande
förgårdsmark som bjuder in vistas för att mjuka upp trafikledernas stringenta och funktionella utformning. Platsen mellan gatan och husen ska istället främja sociala interaktioner
mellan boende och besökare av området, som ofta rör sig i
ett långsammare, mer uppmärksammat tempo.

Förskola

Som en naturlig följd av ett ökat antal bostäder kommer även
barnen på sikt att blir fler inom området. Detta genererar
ett ökat behov av förskoleplatser. En förskola med 4 avdelningar i första etappen och med totalt 6 avdelningar planeras inom planområdets centrala delar, i direkt anslutning till
grannskapsparken och skogsområdet. Förskoleområdet omgärdas av en stor gårdsmiljö för lek och utevistelse.

Bild: Ny förskola kommer att byggas inom området där en första etapp får fyra av
totalt sex avdelningar.

N
Illustration: Schematisk vy över den framtida utvecklingen av Karlssons äng. Fotomontage framtaget av Tengboms.

Område 1 - Korsningen Alice Babs gata och Norrlidsvägen

Området (se karta nästa sida) utgör den nordligaste delen av den tilltänkta bebyggelsen och ska i framtiden kunna åstadkomma en mer intressant stadsmiljö och upplevelse kring Norrlidsvägen. Platsen är strategiskt viktig att bebygga för att
skapa en tydligare koppling mellan Ljusstaden och Norrliden, där det nya området fungerar som en sammanbindande länk.
Flerbostadsbebyggelsen blir på mellan 4-6 våningar, fasaderna mot vägområdet ska ha tydliga entréer samt en förgårdsmark
som inbjuder till reflektion och sociala interaktioner med andra människor. Fasaderna mot väster kan genom balkonger och
terrasser ges en tydligare koppling till naturområdet. Den västra sidan kan fungera som tyst sida för de boende.
Bebyggelsen ska trafikförsörjas från Alice Babs gata.

GESTALTNINGSPROGRAM - KARLSSONS ÄNG
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Illustration:
Kartan visar ny, föreslagen bebyggelse
inom planområdet. Färgmarkeringarna och tillhörande siffror redogör för typ av område (1-7 samt villor/radhus). De
KONCEPT Bebyggelseutformning Karlssons äng,
2016-05-11, B. Endom Kalmar kommun
romerska siffrorna anger våningsantal inom varje område. Det rödmarkerade området visar föreslagen placering för ny förskola.

Område 2 - Solfjärdersområdet

Som tidigare nämnts så finns en halvcirkelformad gatustruktur kvar inom området sedan tiden för Fanerdunplanerna. Ett
flertal bostadshus placeras som en solfjäder längs den halvcirkelformade vägen, vars lokalisering möjliggör utblickar mot
skogen och anslutande grönområde. Området ligger i direkt anslutning till grannskapsparken och till dagvattendammen.
Bebyggelsen får en direkt koppling till dessa genom gångar och promenadstråk.
Bostadshusen utformas gärna med ljusa fasader med inslag av trä, vars material refererar till grön- och vattenmiljöerna. Takterasser får byggas samt balkonger i samtliga väderstreck. Eventuellt kan huskropparna behöva placeras på pelare för att säkerställa de geotekniska grundläggningsförutsättningarna samt skydda från påverkan från dagvattnets fördröjningsmagasin.
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Område 3 - Korsningen Solfjädersgatan och huvudgatan
Lamellhus, alternativt punkthus, i tre våningsplan. Balkonger
får byggas på de båda långsidorna. Skyddad sida mot Solfjädersgatan som ska uppmuntra till möten och sociala kontakter. Fasaderna ska vara ljusa med inslag av trä eller tegel.

Bild: Möjlig utformning av flerbostadshusens gårdssida. Foto hämtat ifrån Lillviken, Kalmar kommun.

Bild: Foto från lammelhus i Ljusstaden där balkonger har byggts på långsidorna.

Bild: Eventuell baksida och innergård mot befintligt grönområde och dagvattendamm.

Bild: En annan utformning av lammelhus med utanpåliggande balkonger, Ljusstaden.
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Område 4 - Korsningen Solfjädersgatan och dag- Område 6 - Korsningen Norra vägen och
vattendiket
Brunnslätsvägen
Byggnad i 3-4 våningar med en sammanhängande, enhetlig, slät fasad mot gatan med tydliga entréer för boende och
besökare. Hörnpartiet i direkt anslutning till Solfjädersgatan
kan utformas avvikande för att markera korsningen. Balkonger får uppföras i söderläge och taket ska vara platt

Stadsmässighet ska eftersträvas för att bidra till Norra vägens
omvandling från transportrum till stadsrum. Vid gestaltning
av området ska struktur, volym och gruppering av ny bebyggelse återspegla dess läge invid Norra vägen samtidigt som
den enhetliga funkisbebyggelsen på Brunslättsvägens norra
sida ska beaktas.
Byggnader och framförallt hörnbyggnaden ska tydligt markera entrén till området. Gestaltning av förgårdsmarken
samt de halvoffentliga ytorna mellan entrén och gång- och
cykelvägen ska vara inbjudande, försedd med trädplanteringar, rabatter och sittmöjligheter. Huvudentréerna till bostäderna ska placeras mot Norra vägen, medan entréerna från
parkeringen på östra sidan byggnaderna ska underordnas i
sin utformning. I bottenplan ska finnas möjlighet för mindre
verksamheter såsom frisör, kontor och detaljhandel, vilket
återspeglas genom stora fönsterpartier nära marknivån eller
sockelgestaltningen av byggnaden.

Bild: Referens över fasad och entré mot gaturummet.

Område 5 - Vid början av huvudgatan

Byggnaderna inom området placeras med långsidorna mot
huvudgatan och kortsidan mot naturområdet. Längs med
långsidan mot gatan får fasaden en slät, enhetlig utformning med tydliga entréer samt förgårdsmark mellan gata och
byggnad. Gaveln mot naturområdet, mot Brunnslätsvägen
får utformas avvikande för att markera entrén till området
och till närliggande parkmiljö. Platt tak eller sadeltak med
indragen vindsvåning samt balkonger mot söder.

Fotomontage: Referensbild från Norrköping och bostadsrättsföreningen Karlavagnen. Bild från Riksbyggen.
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På de övre våningarna kan in- och utskjutande fasadelement,
burspråk eller inglasade balkonger ge ett livligt uttryck mot
gatan. Balkonger tillåts mot öster. Där byggnaden möter
innergården med tillhörande boendeparkering är det extra
viktigt att övergången blir mjuk så att vistelsen på gården
upplevs inbjudande och inte steril och hård. För att förstärka
innergårdens kontakt med Norra vägen hålls en passage öppen, fri från bebyggelse mellan gård och gata.

Fotomontage: Riksbyggen.

Område 7 - Norrlidsvägen
Fotomontage: Referensbild över innergård med balkonger mot gemensamhetsytorna. Bild från Riksbyggen.

Bebyggelsen av de fem områdena längs med Norrlidsvägen
ligger längre fram i planeringen än övrig bebyggelse och är
därför i detta skede endast schematisk. En variation på mellan tre och fem våningar med indragen vind och med ett
fasadmaterial som samspelar med omgivningen. Vissa byggnadskroppar kan bli gavelställda mot gatan.

Område villa- och radhusbebyggelse

Både storlekarna på tomterna och villabebyggelsen kommer att variera inom området, främst beroende av var de är
placerade och vilka naturliga förutsättningar som finns för
platsen. En variation av bebyggelsens utformning och våningsantal på mellan en och två våningar är att föredra. En
varierad bostadsmiljö mjukar inte bara upp strukturen utan
attraherar olika grupper av människor som har olika behov,
vilket i sin tur ger ett mer välkomnade, jämställt och rättvist
samhälle.
Fotomontage: Referensbild över entrésida mot Norra vägen där det eftersträvas att
skapa större stadsmässighet. Bild från Riksbyggen.
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Samhällsbyggnadskontoret

6(27)

Samrådsredogörelse
Datum

Ärendebeteckning

2016-10-26

2015-0163

1. Stenmur
Det går en stenmur längs med vägen som inte är utmarkerad. Andra stenmurar
är utmarkerade med n1 och har ett skyddsvärde. Varför har inte denna stenmur
detta? Jag bedömer att den tillhör vägens ”gamla” stäckning och har varit en
stenmur som löpt längs med den. Den är något dold av högt gräns och sly i
dagsläget men jag anser att den istället för att tas bort och ersättas med tomter,
tas fram och vårdas eftersom den borde hålla ett högt kulturvärde. Det står
även tydligt med i den Kulturhistoriska rapporten att stenmurar ska bevaras, se
nedan.

Figur 2, utdrag från kulturhistorisk utredning sida 7

2. Död ek
Det står en gammal död ek här. Döda gamla träd har ju ett högt naturvärde
men denna bedöms även skapa ett kulturvärde eftersom den stått vid denna
väg i antagligen flera hundra år. Varför är inte denna klassad som n2. Den har
även ett mycket viktigt värde för naturen då många djur är beroende av detta
inslag.
3. Ask
Här står en välbevarad ask. I själva plankartan så har jag bara sett att ekar är
skyddade. Som jag har förstått det har askarna i hela norra Europa drabbats av
”askskottsjuka” och är hotade. Uppskattningsvis kommer 60-80% försvinna.
Här står en som inte verkar drabbad och är inte Askar också av väldigt högt
värde att skydda? Jag har inte kollat runt i hela området men jag undrar varför
detta inte är upptaget i planen.
Kulturhistorisk utredning
Med tillägg till stenmuren i punkten ovan så betonas även topografin av vägen i
den kulturhistoriska utredningen. Att bygga på den planerade ytan kommer att
medföra att topografin från vägen sätt kommer att bli helt förändrad. Från att
vägen vindlar sig fram med en lägre benägen biotop på ena sidan kommer det
istället marken att fyllas upp. Detta medför mycket stora förändringar i den
upplevda topografin och förändrar även känslan av vägen.
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Figur 3, utdrag från kulturhistorisk utredning sida 7

Bör undvika bebyggelse i Nyckelbiotop

Med bebyggelsen av småhus längs Norra vägen så stämmer inte det ovan
gulmarkerade. Tomterna kommer att byggas på den nyckelbiotopklassade
ekskogen då den går nästan ända fram till Kapten Karlssons väg. Detta tycker
jag vore mycket tråkigt och kan väl inte vara er avsikt. Bebyggelsen kommer
även att medföra att de som rör sig på Kapten Karlssons väg inte kommer att
få samma närhet till nyckelbiotopen och inte kunna se den, då det ligger tomter
och hus mellan vägen och skogen. Detta försämras upplevelsen och
rekreationsvärdet. Kommunen måste väl ändå att ha som avsikt att bevara den
befintliga nyckelbiotopen om det finns andra ställen som det går att bygga på?
Viktig bakgrundsbedömning för området från Gestaltningsbeskrivningen
Följande text är hämtad från inledningen på Gestaltningsbeskrivningen.

Jag bedömer att den natur- rekreationsvärde och grönstruktur som i dagsläget
används absolut mest i området är alla de cyklister och gångare som går på
Kapten Karlssons väg. Denna väg används flitigt idag av alla i området, och
kommer bara att användas mer efter byggnationen av Karlsons äng. Att då
skapa bebyggelse på båda sidorna av Kaptens Karlssons väg kommer till stora
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delar ta bort denna upplevelse då just närheten till skogen är det som ger värdet
och varför så många människor i dagsläget uppskattar vägen. Hus på båda
sidorna av en väg spärrar bort skogen och ger en annan känsla.

Som kan ses i Grönstrukturplanen är det viktigt att spara området och
nyckelbiotopen. Att inte bygga på båda sidorna av Kapten Karlssons väg
bevarar denna biotop och öppnar upp den för många som rör sig i området.
Varför ska man då inte bevara denna nyckelbiotop och använda alternativa
platser i området för bebyggelse som inte är nyckelbiotop, lika skyddsvärd, ger
rekreationsmöjlighet till folk som nyttjar området m.m.

Om de främsta kulturhistoriska skyddsvärdena ligger just i Kapten Karlssons
väg, enligt ovan. Varför inte göra som ni själva uppmanar till och så långt som
möjligt bevara stenmurar, sträckning och utseendet av Kapten Karlssons väg
och istället bygga på områden som inte är lika skyddsvärda. Det finns ju
alternativ i områden som inte är lika viktiga att bevara.
Boende på Kapten Karlssons väg
De boende på Kapten Karlssons väg (har pratat med alla inklusive mig själv)
ser bebyggelsen på Kapten Karlssons väg som något som skulle ta bort
charmen i området. Jag tycker att kommunen även ska ta hänsyn till de redan
boende i ett område när det finns alternativa lösningar.
Den bebyggelse som i dagsläget finns på Kapten Karlssons väg är bara på en
sida av vägen i taget. Det är en mycket stor skillnad i
utformningen/upplevelsen av en väg om det är bebyggelse på båda sidor av
vägen samtidigt eller bara en sida i taget. Och det skulle bli betydligt mindre
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påverkan på Kapten Karlssons väg om ni valde att lägga bebyggelsen så att det
fortfarande bara fanns hus på ena sidan av vägen. Bebyggelse på båda sidorna
stänger av vägen från naturen vilket är just det som är unikt för Kapten
Karlssons väg. Byggnader på båda sidorna av vägen samtidigt är helt klart det
som skulle påverka upplevelsen av vägen, kulturmiljön, och naturmiljön mest.
Den lummiga känslan, hus som ser gamla ut, samt en kurvande historisk väg är
ju just det som ska vi tycker vore tråkigt att inte bevara. Om det bara är hus på
ena sidan av vägen bevarar känslan av en bygata (kulturvärde), medan det blir
en känsla av en vanlig villagata om man bygger på båda. Och då har ju de
största kulturvärdena som man vill bevara gått förlorade. Grejen är ju inte att
bara spara vägen och sen är man nöjd utan det är ju även upplevelsen av vägen
som är mycket viktigt att bevara och faktor som alltför ofta förstörs för att
aldrig kunna återskapas.
Sammanfattning
Som jag tar fram ovanstående punkter, finns det en mängd olika anledningar
till varför kommunen inte bör skriva in bebyggelse i detaljplanen på båda
sidorna av Kapten Karlssons väg:
Kulturhistoria:
- Förstöra stenmurar, som är av bevarande värde.
- Ändra topografin som är av bevarande värde.
- Områdets kulturhistoriska värde ligger främst i den tidigare landsvägen som
nu kommer att förändras i karaktär, och värde.
- Exploatering som förändrar karaktären på vägen och området.
Naturvärden:
- bygger i en nyckelbiotop
- Bevarar inte skyddsvärda träd och natur
Rekreation:
- Försämrar möjligheten till rekreation, på en gata som används mycket till
just detta, eftersom husen skymmer skogen. I princip samma anledning till
varför man inte får bygga nära sjöar/hav. Man hindrar folk att se, känna och
uppleva skogen på nära håll och ser ett hus istället.
- Ändrar grönstrukturen på vägen om det byggs på båda sidorna.
- Ändrar ”bullerby”-känslan på vägen, som vägen är känd för i hela Kalmar.
Detta påverkar både rekreation, kultur och natur vilket är de faktorer som
skapar känslan.
Vad jag har förstått är den enda anledningen till att inte bygga någon
annanstans på området är att det är sämre geotekniska grundförhållande. Om
det finns någon annan anledning skulle jag gärna ta del av den. Jag tycker det är
tragiskt om en teknisk/ekonomisk anledning ska kunna förstöra kultur-, natur-,
rekreation-upplevelser för alltid.
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Jag har föreslagit ett alternativt område för bebyggelse där varken,
kulturhistoriska, naturvärden, rekreationsvärden eller grannar har några åsikter.
Förslaget kan ni se i bifogad fil. Det enda är att det är något sämre geotekniska
grundförhållande. Jag hoppas verkligen att kommunen tar alla dessa punkter på
allvar. Att de geotekniska grundförhållandena är sämre i mitt föreslagna
område kan inte i ett modernt samhälle väga tyngre än; kulturhistoriska, naturoch reaktionsvärden, förstörandet av nyckelbiotop, boendes åsikter och
kommunens egen strävan att bevara just detta. Visst kommer det kosta mer
just nu men värdena som förstörs på Kapten Karlssons väg blir förstörda för
all framtid och kommer aldrig kunna återskapas igen.
Ser man nedan på gestaltningsprogrammets förutsättningar så talar majoriteten
av dessa att man ska bygga på ett annat ställe än på Kapten Karlssons väg. Det
enda som talar för ett bygga på Kapten Karlssons väg är de geoteknik alla
andra talar för ett bygge på ett annat ställe.

Övriga punkter och åsikter
Jag har även några övriga punkter jag skulle vilja lyfta. Dessa är lite blandad
kompott.
Pulka backe
I planförslaget står det att en pulkabacke är planerad. I bästa fall går det att
använda dessa pulkabackar cirka 2 veckor om året. Mitt förslag är att man
istället ska anlägga en cykelbana. Det finns något som heter ”pumptrack” som
skulle kunna vara ett alternativ. Det går att använda samma massor till att
bygga en bra cykelbana. Cykelbana finns inte i samma utsträckning som
pulkabackar och som jag tror skulle skapa ett större mervärde till området. Jag
är inte expert på detta med tycker att ni ska ta kontakt med någon sakkunnig
för att kunna planera mer ingående hur en cykelbana skulle kunna byggas.
Ett gaturum mellan byggnader och norra vägen
Jag tycker att det är en fin tanke med ett gaturum mellan byggnader och
Norravägen. Men för att ni ska kunna uppnå detta krävs oerhört mycket mer
än ert förslag. Att bara sänka hastigheten till 40 km/h kommer ju inte räcka för
att folk ska stå och hänga i en bullrig miljö. Här behöver ni tänkta till mycket
mer och titta på vilka gaturum som lyckats och vilka som bara är tomma
platser med någon fin tanke. Jag tror att om ni skapar något verkligen
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tilltalande arkitektoniskt skulle folk kunna stanna in och titta upp och njuta. Se
texten nedan.
Visionen om utseende på området
Detta är min personliga åsikt om utseende på områden.
Jag tycker det är tråkigt att ni inte vill göra mer av visionen på området. Ni har
chansen att skapa något mer av hela området. Jag personliga tycker att
områdena som Varsholmen och Lillviken är två exempel på hur man gör ett
område mycket stelt, opersonligt och dassigt. Det står även här att det gärna
ska användas vita fasader. Detta är en mycket olämplig färg, dels för att den
blir dassig snabbt på grund av klimatet i Kalmar. (vilket inte kommer bli bättre
med klimatförändringarna). Det är bara att åka ut till Varsholmen och gå runt
på alla grådassiga hus som skulle vara vita och fräscha. Sen är ju vit ingen
traditionell färg i Kalmar. Kolla på Kattrumpan eller Ängö. De områdena är
mycket mer personliga, pittoreska och ger en mycket trevliga känsla än
varsholmen. Jag förstår inte varför Kalmar strävar åt ”vitt och fräscht” som är
en förlegad 90-tals filosofi och som inte skapar den moderna trevliga staden.
Utan en dassig tråkig känsla utan själ.
Skulle ni inte kunna ha en vision att ni skulle fortsätta på samma stuk som
Kapten Karlssons väg med lite gammeldags känsla där byggnaderna fick lite
utsmyckningar m.m. Flerbostadshusen skulle kunna ha lite samma stuk som
1800-tals flerbostadshus i statsmiljö medan villorna följda samma stuk som
befintliga hus på Kapten Karlssons väg. Detta skulle göra området känt i hela
Kalmar eller Sverige och verkligen sätta prägel på området och ge en trevlig
och nytänkande bevarande känsla.
Det finns så mycket mer att kunna förmedla med byggnader, och utseendet på
byggnaderna i området förmedlar en känsla till dem som bor där. I dagens
osäkra tider behöver vi lite mer glada färger och välkomnade arkitektur och
inte bara vita fyrkantiga byggnader som skapar barriärer och gränser.
Ni har chans att ge ännu mer mervärde till Kalmar än bara bostäder, passa på
att ta den. Snälla.
Kommentar: se under Kommunens samlade kommentarer punkt 1, 2, 3, 4, 5 och
6 på sid 26-27.
Kartunderlag/grundkarta har kompletterats med träd och stenformationer vid Kapten
Karlssons väg.
Vad gäller de från er tidigare föreslagna alternativa platser för ny bebyggelse hänvisar
kommunen till tidigare kommunicering mer er: Vid fornlämningsområdet i slutet av Kapten
Karlssons väg har hänsyn tagits till det skyddade fornlämningsområdet. Med erfarenhet av
tidigare planprojekt så bör ett avstånd på ca 10-15 meter respekteras mellan ett skyddat
fornlämningsområde och en ny exploatering för att inte riskera påverka fornlämningen
negativt. Avgränsningen för ny bebyggelse mot fornlämningsområdet har tidigare
kommunicerats med länsstyrelsen som i sitt beslut den 2015-11-16 (431-7530-15) gjort
bedömningen att aktuellt fornlämningsområde inte berörs av den planerade bebyggelsen intill.
Vad gäller ert förslag kring tomter i skogen i nordost, så gjordes bedömningen att rådande
geotekniska grundförhållanden (lera/gyttja med inslag av torv) i kombination med
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angränsande blandskog är en given avgränsning för placering av ny bebyggelse/ny
exploatering. Framförallt gyttjan och det stora avståndet mot fasta jordlager i östra delen av
planområdet utgör begränsningar för exploateringar (både byggander och vägar). Kommunen
har av dessa geotekniska skäl även förkastat tidigare funderingar kring en ny väganslutning
mot Norrlidsvägen i höjd med bostadshusen vid Täljstenen. Rådande geotekniska
förhållanden och närheten till grundvattnet är väldigt varierande och besvärlig i stora centrala
och hela östra delen av planområdet. Kommunen har fokuserat på områden som innebär
mindre samhällsekonomiska kostnader för hus- och vägbyggnationer.
Möjlighet att gestalta parkområdet för ”pumptrack” eller andra aktiviteter ska undersökas
vidare. Frågan medför dock ingen förändring av plankartan. Vid bebyggelseområdet
”Snurrom”, ca 1,5 km norr om planområdet, finns det i övrigt planer på att bygga en stor
pulkabacke i kombination med cykelpucklar.
Området mellan ny flerbostadsbebyggelse och Norra vägen avses vara kvartersmark, dvs.
ansvar för gestaltning av denna plats ligger hos den framtida byggherren/fastighetsägaren.
Kommunen uppmuntrar till tilltalande arkitektur och utformning av den öppna platsen
vilket finns beskrivet i detaljplanens gestaltningsprogram och bevakas i bygglovsprocessen.
Planbestämmelse som styr ljus fasad finns endast inom ett mindre delområde i centrala delen
av planområdet. I övrigt medger planförslaget frihet vid val av fasadfärg. En ljus färgsättning
av fasader med inslag av trä ska knyta an till park- och skogsområdet intill, likväl som
byggnader ska bilda en kontrast och uttrycker en slags lätthet. För flerbostadsområdet i
centrala delen har även en ny planbestämmelse införts som möjliggör utblickar mellan
uppsamlingsgatan och parkområdet i öster.
Flerbostadshusen i det nya bostadsområdet vid Karlssons äng utgör en ny bebyggelseårsring
för norra Kalmar som saknar samband till gammal byggtradition. Norra Kalmar utgör
främst en modern och på senare tid tillkommen stadsdel, varför bebyggelseutformningen inte
ska styras så detaljerad. Kommunen uppmuntrar till tilltalande arkitektur och utformning
av den öppna platsen vilket finns beskrivet i gestaltningsprogram och bevakas i
bygglovsprocessen.

Gunilla Håkansson, Kapten Karlssons väg 14
Efter att ha studerat planbeskrivning och detaljplan för Karlssons äng där det
framgår att det planeras för ett antal sluttningsvillor på höger sida i början på
Kapten Karlssons väg, vill jag delge följande synpunkter.
Jag har inget att erinra mot villornas tillkomst men förutsätter att deras exteriör
blir likvärdig och stämmer överens med befintlig bebyggelse.
Däremot har jag synpunkter på och krav på att det tas hänsyn till den idag
vackra naturliga allé som finns i början på Kapten Karlssons väg och som
utgörs av ett flertal äldre stora träd bl a ekar, lönnar och askar. Dessa träd
bildar tillsammans med dem på motsatta sidan av Kapten Karlssons väg en
grönskande allé längs med den gamla bygatan. Många besökande till oss
boende på Kapten Karlssons väg uttrycker sin beundran över den lummiga
infarten till och längs med hela vägen.
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Vad jag förstår av planbeskrivningen kommer framtida villor placeras 10 meter
från vägkanten. Enligt grundkartan är marken där villorna ska byggas
"prickad", vilket innebär att den inte får förses med byggnader. Mitt krav är att
kommunen för all framtid ska äga den marken men tomtägaren har
skötselansvaret och får därmed inte fälla några träd.
I och med att det planeras för en förskola är det av största betydelse att träden
bevaras så att barnen omges inte bara av bebyggelse utan också av skog och
natur och får lära sig hur natur och djurliv har ett naturligt samband. Både
friska och döda träd har ett rikt artliv som är av största betydelse att bevara.
Stenmuren, som också ska bevaras, berättar för barnen om svunna tider.
Mitt krav är alltså att kommunen ska äga den "prickade" marken och vid
framtida bebyggelse ska bevara samtliga gamla träd som kantar början på och
längs med Kapten Karlssons väg. Flertalet av träden har blivit inmätta/
rödmarkerade och jag anser att de är väl värda att bevara för att få en trevlig
boendemiljö.
Kommentar: se under kommunens samlade kommentarer punkt 1, 2, 3, 4, 5 och
6 på sid 26-27.

Michael och Charlotte Petersson, Kapten Karlssons väg 5
Vi har tagit del av samrådshandlingarna och har en del synpunkter när det
gäller detaljplanen för Karlssons äng. Vi tror att området som helhet kommer
att bli ett lyft och tycker att det är en positiv satsning. Men: vi bestrider
nybyggnation på Kapten Karlssons väg och detta av följande anledningar:
Undvik nybyggnation på nyckelbiotopklassad mark
Att nyanlägga tomter på nyckelbiotopklassad mark borde vara ett bakslag för
kommunens grönstrukturplan, när det finns icke biotopklassad mark att bygga
på istället. Även den del av biotopen som gränsar till Kapten Karlssons väg är
viktig ur natur- och kulturvärdessynpunkt och dessa värden skulle förstöras vid
nybyggnation. Tomterna som finns inritade i senaste detaljplanen skulle
medföra att marken fylls ut betydligt, vilket skulle innebära att vissa av träden
inom detta område försvinner. Det skulle också innebära att sikten mot
ekbacken förstörs. Nyckelbiotopen borde finnas omnämnd och utritad i
detaljplanen, inte bara benämnd som "NATUR". Detta eftersom
nyckelbiotopen tillkom före denna detaljplan och det nu planeras intrång i den.
Eventuell nybyggnation skulle medföra ett intrång på nyckelbiotopen. Bevara
istället även denna del av nyckelbiotopen. Inga bostäder fanns planerade inom
detta område före nyckelbiotopens tillkomst, därför anser vi att även denna del
längs med Kapten Karlssons väg (gräsmarken) bör lämnas orörd.
Bevara Bullerby-känslan
..som infinner sig så snart man svänger in på vår gata! Gatan har en fantastisk
inramning i form av de gamla, stora träden som kantar vägen och omgärdas av
natur och stenmurar på ett fantastiskt sätt. Detta skulle försvinna vid en nybyggnation
och aldrig kunna återskapas.
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Bevara den ursprungliga sträckningen av gamla Stockholmsvägen, låt gatan
behålla sin särprägel, så att den skiljer sig från en vanlig villakvartersgata även i
framtiden. Länsmuseets kulturhistoriska utredning skriver under aktuell
skyddsstatus att stenmurar, landsvägens gamla sträckning samt topografin
anses värdefulla och bör bli viktiga utgångspunkter i planeringen av området.
Vägen i sig själv utgör en levande kulturhistorisk lämning, inkluderat stenmurar
och äldre träd. Vi anser att ni ska ta hänsyn till detta genom att behålla
nyckelbiotopen intakt och inte planera för nybyggnation på Kapten Karlssons
väg.
Bevara områdets natur- och kulturhistoriska värden
På höger sida längs med Kapten Karlssons väg där ny bebyggelse planeras
finns en död ek som borde finnas med som skyddsvärd ek i detaljplanen.
Enligt Länsstyrelsens åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i
kulturlandskapet är dessa en bristvara som bör bevaras. De är (även som döda)
viktiga för en mängd olika insekter, lavar, mossor, svampar och fladdermöss.
Bredvid den döda eken finns även en stenmur längs med gatan som också
borde anses som skyddsvärd och märkas ut i detaljplanen, som en viktig del av
vårt kulturarv.
Området i sig har potential att utvecklas och bli ännu trevligare och mer
attraktivt, men det är även viktigt att behålla de kulturhistoriska-, natur- och
rekreationsvärden som finns. I kommunens gestaltningsprogram och
planbeskrivning ställer ni er positiva till detta, vilket är bra. Det enklaste sättet
borde vara att ta bort den planerade nybyggnationen längs Kapten Karlssons
väg och istället planera dessa i samband med övriga delar av Karlssons äng.
Övriga synpunkter
När det gäller återvinningen som är planerad på gamla busshållplatsen vid
Skogsrået är det viktigt att det blir en bra lösning både bullermässigt och
estetiskt, t ex att den blir omkringbyggd på liknande sätt som
återvinningsstationen vid Ängöleden.
Bra att Kapten Karlssons väg inte blir någon genomfartsgata för biltrafik, då
hade det varit svårt att behålla nuvarande sträckning och utformning. Cykeloch gångtrafiken lär dock öka markant, så möjligen vore det en bra ide att göra
om Kapten Karlssons väg till en gångfartsgata samt förbättra belysningen.
Sammanfattning
Bevara nyckelbiotopen intakt och i sin helhet.
Bevara de gamla stenmurar och skyddsvärda träd som finns till kommande
generationer (både utanför men även inom biotopen, där nybyggnation är
planerad). Bevara sträckningen och kulturarvet kring Kapten Karlssons väg gamla Stockholmsvägen - genom att låta den vara orörd.
Lägg in nyckelbiotopen i detaljplanen, så att den tydliggörs - och ta sedan
hänsyn till den i sin helhet.
Avslutning
Man kan förstås likna dessa synpunkter vid Davids kamp mot Goliat javisst han är stor, men han är så stor att jag inte ens kan missa. Det är så
man måste förhålla sig till livet - och även detta ärende. Ta hänsyn till
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natur- och kulturvärden, inte för vår skull utan för allas våra barn och
barnbarn som ska leva och trivas i Alla tiders Kalmar.
Bilaga: utdrag ur Skogsstyrelsens karttjänst över nyckelbiotopens gränser.

Kommentar: se under kommunens samlade kommentarer punkt 1, 2, 3, 4, 5 och
6 på sid 26-27.
Enligt tidigare program för planområdet ”Program för norra Kalmar stad” från 2005 finns
kompletterande bebyggelse i form av småhus längs med hela Kapten Karlssons väg redovisad.
Detta har redovisats i planbeskrivningen sid 8. Planförslaget följer i stora drag den
redovisade bebyggelseutvecklingen i programmet som med dagens ökade bostadsefterfrågan har
kompletterats. Grön- och parkstråk samt väg- och cykelanslutningar har beaktats. Viss
bebyggelse har dock förskjutits för att kunna bevara det sammanhängande skogsbandet längs
Norrlidsvägen som Natur- och rekreationsstråk. Bullerpåverkan från Norra vägen och
fornlämningsområdet i nordöstra delen av Kapten Karlssons väg har varit grund för
kommunens bedömning att bebyggelsekomplettering vid Kapten Karlssons väg avses kunna
ske främst öster om vägen.
Beräknade trafikmängd för Kapten Karlssons väg medför inget behov till gångfartsgata.
Hastigheten på gator är i övrigt ingen planfråga och kan inte regleras i detaljplan.

Maria Migneus, Peter Berthelsen, Kapten Karlssons väg 16
1. Naturpassage
Området märkt "natur" på illustrationsplanen daterad 2016-06-15 för Tehuset
1,2 som delar fastigheterna Kapten Karlssons väg 10-19 och Karlssons äng;
Denna visas som en smal korridor mellan befintlig, gammal och nyare
byggnation på östra sidan av Kapten Karlssons väg, varav halva sträckningen
utgör höjdskilland på nära 3 meter mellan de gamla och nya tomterna.
Denna "korridor" bör breddas till ca 40 meter i hela sin sträckning för att
kunna nyttjas som naturområde för passage.
Detta för att "korridoren" skall kunna användas av allmänheten som
strövområde, samt av barn som fritt lekområde utan att behöva känna sig
instängda. En smal korridor inbjuder ej till detta utan skapar känsla av att man
nästan rör sig på annans mark.
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Barn från t ex planerad förskola skall kunna nyttja området för att gå till
planerad pulkabacke t ex.
2. Stenmurar
Vidare önskar vi att de eventuella öppningar/passager genom stenmuren för
naturpassagen/korridoren till fornlämningsområde/pulkabacke, utförs
professionellt och med liknande stensättning som originalet. Gäller även övriga
stenmurar i området.
Kommunen bör även i samband med detta återställa stenmurar i hela området,
speciellt det nordvästra, till ursprungligt skick.
Dessa murar har sedan 1996, då vi flyttade till fastigheten, och 4-5 år därefter
"lastats på" med stenar av traktorer med stengrepar, på ett oförsiktigt vis.
3. Vändplats, Kapten Karlssons väg norr.
I förbindelse med ökad trafik i området och på Kapten Karlssons väg måste
vändplatsen utökas till minst dubbla ytan, för att inte äventyra säkerheten.
Vändplatsen passeras av cyklister och gående i alla åldrar.
Den lilla yta som finns idag gör att vanliga personbilar måste backa ett par
gånger, större fordon såsom sopbil, distributionslastbilar, väghållningsfordon o
liknande måste göra 4-5 backningar för att ta sig runt. Detta med dålig sikt och
passerande cyklar bakom.
Tillbud har inträffat under åren.
Vidare bör tas i beaktande att vändplatsen kommet att nyttjas vid hämtning/
lämning av pulkaåkande barn för föräldrar som väljer att "ta bilen".
4. Ny bebyggelse på Kapten Karlsson väg
Vi anser att de sju, inritade villatomter på gatans nordöstra sida bör tas bort
från planen, alternaivt flyttas 20-30 meter i terrängen, samt att anslutningsväg
för dessa dras från befintlig, nedlagd busshållplats, till området öster om dessa
tomter.
5. Ny cykelväg mitt på Kapten Karlssons väg
Ritningen visar ny cykelväg från området vid förskolan, mynnande i kurvan
innan fastigheten på Kapten Karlssons väg 10.
Där är sikten mycket dålig i båda riktningarna av gatan, samt att cykelvägen
kommer att slutta kraftigt nedåt mot gatan.
Man bör betänka att cykelvägen kommer att nyttjas av små barn på cykel,
sparkcykel, ungdomar på moppen, förutom vuxna.
Breddning av vägen eller annan siktförbättring behöver absolut övervägas.
6. Kapten Karlssons väg, fartbegränsning
Hastigheten på gatan bör sänkas även med etablering av farthinder, ev i
anslutning till cykelvägen som kommer att mynna på gatan
7. Brunnslättsvägen, fartbegränsning
Hastigheten på Brunnslättsvägen måste hållas nere på max 30, liksom övriga
vägar i området. Fartgupp och andra farthinder såsom refuger mm bör finnas
med i planen från början.
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Kommentar: 1. Kommunen anser att det finns väl tilltagna och omfattande
sammanhängande natur- och parkområden inom planområdet som möjliggör för både lek,
rekreation och naturstudier. Aktuell naturremsa mellan ny bebyggelse och befintliga
bostadstomter på östra sidan Kapten Karlssons väg avses utgöra ett lämpligt och tillräckligt
brett område för att bibehålla möjligheten att röra sig mellan tomtraderna och även kunna
fungera som insynsskydd.
2. Stenmurar: Se under kommunens samlade kommentarer punkt 2 sid 26-27.
3. Vändplats vid Kapten Karlssons väg har detaljstuderats. Vid omgestaltning av
nuvarande gröna triangeln intill fastigheten Berga 10:35 finns tillräckligt utrymme för
lämplig vänd zon samt 4 parkeringsplatser för personbil.
4. Placering av nya bostäder ska generellt ske främst i anslutning till befintliga vägar,
befintlig bebyggelse och ledningar. På så sätt kan markytorna i framförallt tätbebyggda
områden användas på ett effektivt sätt, och områden som redan präglas av bebyggelse kan
kompletteras istället för att helt nya friytor och naturområden tas i anspråk. Kommunen gör
bedömnigen att det finns naturvärden som ska bevaras inom avstånd av 30 meter från
Kapten Karlssons väg. Se vidare under kommunens samlade kommentarer sid 26 punkt 1.
5. Projektering för gång- och cykelvägar har påbörjats. I det arbetet ingår ställningstagande
kring lämpliga marknivåer och siktlinjer.
6. och7. Noteras. Hastigheten på gator är ingen planfråga och kan inte regleras i detaljplan.

Leif och BrittMarie Abrahamsson, Kapten Karlssons väg 3
Vi bestrider nybyggnation på Kapten Karlssons väg av följande anledningar:
- Bevara nyckelbiotopen intakt och i sin helhet. Även den del av biotopen
som gränsar till Kapten Karlssons väg är viktig ur natur- och
kulturvärdessynpunkt och dessa värden skulle förstöras vid nybyggnation.
- Bevara natur- och kulturhistoriska värden, inklusive de gamla stenmurar och
skyddsvärda träd som finns till kommande generationer (både utanför men
även inom nyckelbiotopen, där nybyggnation är planerad). Träden är (även
som döda) viktiga för en mängd olika insekter, lavar, mossor, svampar och
fladdermöss.
- Bevara sträckningen och kulturarvet kring Kapten Karlssons väg, gamla
Stockholmsvägen, genom att låta den vara orörd.
- Lägg in nyckelbiotopen i detaljplanen, så att den tydliggörs -och ta sedan
hänsyn till den i sin helhet.
Kommentar: se under kommunens samlade kommentarer punkt 1, 2, 3, 4, 5 och 6 på sid
26-27. Beskrivning av nyckelbiotopen finns i planbeskrivningen. Nyckelbiotopen ingår i det
stora naturområdet öster om Kapten Karlssons väg, vilket redovisas som NATUR på
plankartan.

Göran Håkansson, Kapten Karlssons väg 14
Synpunkter på framtida bostäder på Kapten Karlssons väg.
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Efter möten med kommunen och när jag läst igenom planeran, som på det
stora hela är rätt vettiga. Men som i all planering så finns det vissa önskemål
från min sida. Sedan 70-talet har det pratats om att Kapten Karlssons väg med
ekbacken och Kalles äng samt att ny bebyggelse ska passa in i den befintliga
bebyggelsen, träden längs vägen bör också sparas.
Kalles äng bör inte bebyggas från Norrlidsvägen fram till i höjd med
stenmuren. Därifrån till hus nr 10 har det funnits planer på 4 st hus något
liknande dom som finns här redan på vänster sida har det aldrig funnits några
byggplaner.
Det planerade grönområdet bakom våra hus 10-16 bör ökas till ca 40 meter
annars är risken att man tror marken tillhör våra tomter.
Beträffande Pulkabacken så finns det väl bättre platser än den planerade har ni
tänkt på att några är bilburna och var ska dom parkera i så fall, snöfattiga
Kalmar borde bli något som dom som bor i närområdet kan nyttja om året om.
Om möjligt så ta fram dammen som har funnits i Kalles äng vore trevligt om
detta gick att ordna, spara också mycket träd som möjligt i hela området. Ser
fram emot vad ni kommer fram till.
Kommentar: Enligt tidigare program för planområdet ”Program för norra Kalmar stad” från
2005 finns kompletterande bebyggelse i form av småhus längs med hela Kapten Karlssons
väg redovisad. Detta har redovisats i planbeskrivningen sid 8. Planförslaget följer i stora drag
den redovisade bebyggelseutvecklingen i programmet som med dagens ökade bostadsefterfrågan
har kompletterats. Grön- och parkstråk samt väg- och cykelanslutningar har beaktats. Viss
bebyggelse har dock förskjutits för att kunna bevara det sammanhängande skogsbandet längs
Norrlidsvägen som Natur- och rekreationsstråk. Bullerpåverkan från Norra vägen och
fornlämningsområdet i nordöstra delen av Kapten Karlssons väg har varit grund för
kommunens bedömning att bebyggelsekomplettering vid Kapten Karlssons väg har minskats
och avses kunna ske främst öster om vägen. Detta planeras att studeras vidare i kommande
planarbete som omfattar södra delen av Kapten Karlssons väg.
Kommunen anser att det finns väl tilltagna och omfattande sammanhängande natur- och
parkområden inom planområdet som möjliggör för både lek, rekreation och naturstudier.
Aktuell naturremsa mellan ny bebyggelse och befintliga bostadstomter på östra sidan Kapten
Karlssons väg avses utgöra ett lämpligt och tillräckligt brett område för att bibehålla
möjligheten att röra sig mellan tomtraderna och även kunna fungera som insynsskydd.
Möjlighet att gestalta parkområdet för ”pumptrack” eller andra aktiviteter ska undersökas
vidare. Frågan medför dock ingen förändring av plankartan och genomförande av
parkområdet avses ske i senare skede. Vid bebyggelseområdet ”Snurrom”, ca 1,5 km norr
om planområdet, finns det i övrigt planer på att bygga en stor pulkabacke i kombination
med cykelpucklar.
Kommunen föreslår i vissa delområden öppen dagvattenhantering, vilket kan innebära en
periodvis öppen/stående vattenspegel. Att anordna en permanent vattenspegel är en kostsam
åtgärd eftersom stående vatten kräver särskilda åtgärder mot exempelvis olägenheter såsom
lukt. Detta är inte planerat för området. Kommunen har påbörjat projektering och arbetet
kring gestaltningen av de olika natur- och parkområden så att de finns tillgängliga som
attraktiva och bostadsnära rekreationsområden.
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Se vidare under se under kommunens samlade kommentarer punkt 1, 2, 3, 4, 5 och 6 på
sid 26-27.

Boende och fastighetsägare som angränsar till planområdet
Bilkompani sydost AB, Motorn 4
Från vårt företags sida har vi inga erinringar mot innehållet i planen som ger
det aktuella området en sammanhållande bebyggelsekaraktär mellan de
befintliga bostadsområden.
Tillfartsvägar och cykeltrafiken har beaktats och kompletterar befintliga
trafikleder.
I anslutning till trafiklederna vill vi uppmana kommunen till att återuppta
planeringen av den rondell, Norra vägen -Tyska vägen, som diskuterades för
några år sedan och då utlovades att den skulle byggas ganska omgående.
Den alltmer ökande trafiken utmed Norra vägen -Tyska vägen är besvärande
för vårt företag med stora trafikköer under delar av dygnet, som tenderar att bli
mer långvariga.
Situationen blir ju inte bättre av att ytterligare trafik i de nya områdena
tillskapas.
Vår uppfattning är att en rondell skulle ge betydligt smidigare trafikflöde.
Kommentar: Noteras. Kalmar kommun arbetar utifrån så kallad fyrstegsprincipen där
nyinvestering och större ombyggnadsåtgärder kommer som sista alternativ. Före större
ombyggnationer såsom en cirkulation kommer åtgärder som ger ett effektivare utnyttjande av
den befintliga infrastrukturen och begränsade förbättringsåtgärder såsom t.ex. vänsterkörfält
i korsning.
Vid aktuell korsning Norra vägen/Tyska vägen ska kollektivtrafiken på Norra vägen
prioriteras. Det pågår ett arbete med att omfördela körfälten i korsningen och flytta
busshållplatsen längs Tyska vägen öster om Norra vägen till Norrlidsvägen. Detta för att
förbättra både för bilar och bussar.

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden anser att förslaget till detaljplan är positivt vad
gäller planeringen av olika bostadsformer vilket anses främja en socialt hållbar
stadsdel.
I området finns ett antal bevarade stenmurar som i så stor utsträckning som
möjligt bör bevaras, dels eftersom de kan utgöra estetiskt tilltalande element,
dels för att de vittnar om platsens agrara historia.
Detaljplanen fastslår vikten av att värna områdets karaktär, inte minst med
hänsyn till den gamla landsvägen Kapten Karlssons väg. Kalmar Läns
Museums antikvariska rekommendationer bör i detta avseende vara
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vägledande. Detsamma gäller för den fornlämning i form av en
stenåldersboplats som finns på området.
Det är mycket positivt att planen tar fasta på de naturliga rekreationsvärden
som finns i området och att man inom dessa samtidigt värnar om den rika
biologiska mångfalden. Vidare är det positivt att värden i form av möjligheter
till spontanidrott och lek lyfts fram.
Kultur- och fritidsnämnden anser att det är av största vikt att konstnärlig
gestaltning finns med redan i planprocessen i enlighet med 1 % - regeln.
Konsten utgör en viktig del i en hållbar stadsplanering och kan bidra till en
stimulerande och attraktiv helhet. God estetisk utformning och planering bör
därför inte inskränkas till arkitektoniska eller natur- och rekreations baserade
värden utan också innefatta konstnärlig gestaltning.
Kommentar: Ambitionen för planområdets natur- och parkområden är att både de gröna och
kulturhistoriska värdena bevaras, synliggörs och kan göras tillgängliga.

Kalmar Brandkår
Risker
På andra sidan Norra vägen ligger ett industriområde, där bl a företaget Luma
Metall har sin verksamhet.
På Luma Metall hanteras bl a vätgas och gasol i stora mängder. Vätgas och
gasol är explosiva gaser. De hanterar även cyanid (extremt giftigt), väteperoxid
(brandfarligt), acetylen (explosiv gas), syror och hydroxider (ger giftiga gaser
vid brand) mm. Det finns alltså explosionsrisk samt risk för giftiga gaser vid
brand.
Kommunen är enligt PBL skyldig att ta hänsyn till risker i framtagandet av nya
detaljplaner. Enligt Bättre plats för arbete (Boverket, 1995) bör skyddsavstånd
mellan verkstadsindustri och bostäder vara 500 meter. Detta avstånd är dock
enbart en rekommendation, varpå en mer detaljerad riskanalys kan tas fram
från fall till för att få en mer nyanserad riskbild. Kalmar brandkår anser att en
sådan riskanalys bör tas fram i detta fall. Riskanalysen bör följa den av Kalmar
kommun framtagna modellen "Riskhanteringsmodell för nybyggnationer och
etableringar i Kalmar kommun" (Samhällbyggnadskontoret, 2006).
Åtkomlighet för räddningstjänsten:
1. För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör
räddningsfordon komma så nära byggnadernas entreer att man inte behöver
dra slang och transportera materiel mer än 50 m. Dessutom bör gång-avståndet
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 räddnings-tjänstens
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 100 kN
c. Bör vara försedd med ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller motsvarande.
Hårdgjorda gräsmattor rekommenderas inte.
d. Ska ha en körbandebredd 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 uppställnings-plats 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.
Kommentar: Generellt skyddsavstånd enligt ”Bättre plats för arbete” till verksamheten av
Luma Metall berörs inte av planförslaget. Kommunen gör vidare bedömningen att planerade
bostäder inom planområdet ligger utanför riskområdet för störningar från denna verksamhet.
Åtkomlighet för brandkåren bevakas i samband med bygglovshanteringen för den planerade
bebyggelsen. Plan- och projekteringsarbete sker i nära samarbete med Kalmar vatten AB,
där brandposter ingår.
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Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)
Vi ser positivt på tankarna kring nedgrävda gemensamhetsbehållare för avfallet.
I övrigt förutsätter vi att vid fortsatt planering av eventuell förändring av
området, att planering sker för framtida avfallshantering i enlighet med KSRR:s
Renhållningsföreskrifter.
Kommentar: Noteras.

Telia
TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB (TSSNFAB) har mottagit information
om samråd av detaljplan för Tehuset 1 mfl. Med anledning av att TSSNFAB är
sakägare i ärendet har TSSNFAB följande att erinra.
TSSNFAB innehar telestation och tillhörande kanalisation och kablage med
ledningsrätt på fastigheten Berga 10:19. TSSNFAB vill att E-området i
plankartan motsvarar hela TSSNFABs ledningsrättsområde i både storleksyta
och koordinater. Se bifogat ledningsrättsbeslut.
Bostadsområdet läggs i nära avstånd till telestation och därför vill TSSNFAB
redan nu erinra om att det eventuellt kan uppkomma risker eftersom
utrustning eventuellt skulle kunna komma att orsaka störande ljud för boende i
de bostäder som planeras. TSSNFAB förutsätter att exploatören, om behov
uppstår, bekostar lämpliga åtgärder för att minimera ljud och störningar från
telestationen.
TSSNFAB förutsätter att inga förändringar företas som påverkar TSSNFABs
byggnad och utrustning. Om förändringar företas ska kommunen eller
exploatören ha klargjort vem som står kostnaderna samt att dessa säkrats upp
via avtalsförbindelse.
Kommentar: Området närmast befintlig telestation utgår ur detta planförslag. Möjligheter för
ny bebyggelse inom detta område kommer att utredas i en separat plan. Kommunen har varit
i kontakt med handläggare hos er och lämpliga tekniska åtgärder för att hantera risk för
bullerstörningar. Nuvarande fläkt behöver och kommer att bytas av Telia så det inte uppstår
risk för bullerstörningar framöver.

TeliaSonera Skanova Access AB
Skanovas befintliga teleanläggningar påverkas inte av rubricerat planförslag. Vi
har därför inget att invända mot gällande detaljplaneförslag.
Kommentar: Noteras.
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Postnord Sverige AB
Vid nybyggnation av flerfamiljshus bör fastighetsboxar placeras i entréplan.
Vid byggnation av villor eller parhus bör postlådor samlas i lådställ. Detta för
att minska bilkörning inom området.
Vi är tacksamma om vi får vara med och ha synpunkter i ett tidigt skede.
Kommentar: Postnord har genom samrådet just fått tillfälle att yttra sig i ett tidigt skede.
Placering av fastighetsboxar inom kvartersmark är ingen planfråga. Informationen och
önskemål vidarebefordras till bygglovsenheten och kommunledningskontoret, varav den
sistnämnda ombesörjer försäljning av bostadsmark.

Myndighet för samhällsskydd och beredskap
Myndighet för samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig i ärendet.
Kommentar: Noteras.

Skogsstyrelsen
Förslaget berör registrerad nyckelbiotop (N 88-2001) som utgörs av före detta
ekhagmark med bland annat ett 30-tal jätteekar. Enligt planförslaget kommer
markanvändningen för den nyckelbiotopsklassade ekskogen att vara
oförändrad och registreras som NATUR på plankartan.
Skogsstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till detaljplan.
Kommentar: Noteras.

Kalmar Energi Elnät AB
Innan det här samrådet skickades ut på remiss fick vi en fråga om på vilken
plats, 2 alternativ, vi kunde tänka oss placera vår nätstation. Vi valde den plats
där E-området (E3) visas på Plankartan. När vi fick frågan om placering visste
vi inte att marken där nätstationen ska placeras, bestod av lera. Hade vi vetat
att det var lera där hade vi kanske valt en annan plats om det varit möjligt. Det
innebär att marken där måste förstärkas innan vi kan placera vår nätstation där.
Eftersom det är en kostnad som vi inte har räknat med och inte är villiga att
betala, får Kalmar kommun stå för kostnaden för åtgärderna som krävs för att
vi ska kunna placera en nätstation i det angivna området (E3).
I Planbeskrivningen står det att byggnationen ska göras i flera etapper. Det står
också att "Väg- och ledningsutbyggnad samt geotekniska åtgärder anpassas
efter etapperna".
För att vi ska få vår nätstation i drift måste vi schakta för att lägga ner kablar
från Brunnslättsvägen ner till nätstationen. Vi behöver också schakta för att
lägga ner kablar från nätstationen till husen i de områden som ingår i etapp 1,
så att de får ström till husen.
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Eventuellt kan det bli så att vi måste lägga ner våra kablar där arbetet med de
nya vägarna inte har påbörjats. Hur vi ska göra då måste utredas i god tid innan
våra kabelförläggningar och vägarbetena ska göras.
I de områden som kommer att bli gemensamhetsanläggningar kan vi eventuellt
behöva u-område och Ledningsrätter.
Under förutsättningen att våra synpunkter tillgodoses godkänner vi
detaljplanen för Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19.
Kommentar: Efter samrådet har underlag kring geotekniska förhållanden, preliminär
etapputbyggnad och exploateringsomfattning lämnats till Kalmar energi AB. Placering av
E3-området bibehålls enligt redovisad plats i samrådsförslaget, vilket har kommunicerats
med Kalmar energi AB.

Kalmar Vatten AB
Under ekonomiska konsekvenser för ledningsägare: Kalmar vatten anser att
exploateringsbudgeten ska stå för de kostnader som uppstår i samband med
exploatering vid Kapten Karlssons väg, dvs. förstärkning av befintliga
ledningar på grund av markuppfyllnad.
Kommentar: Planhandlingar justeras i det avseende.

Intresseorganisationer och övriga
Kalmar länsmuseum
Kalmar länsmuseum har inte några synpunkter.
Kommentar: Noteras.

RPG Riskförbund Pensionärers Gemenskap
RPG har inga synpunkter.
Kommentar: Noteras.

SPF Seniorerna Kalmar
Vi ber om överseende med att vi inkommer med dessa synpunkter några dagar
för sent men hoppas att de ändå kan beaktas.
Vi vill framhålla behovet av att det i samband med denna byggnation beaktas
behovet av Trygghetsbostäder för åldersgruppen 55 plus.
Det byggs nu och det planeras nu mycket nya bostäder i Kalmar
Kommun men det tas ingen hänsyn till nya bostäder för äldre personer.
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Vi vill också i detta sammanhang framhålla att dessa Trygghetsbostäder
förses med nya och moderna trygghetsskapande åtgärder som finns
tillgängliga.
Det är också viktigt att påpeka att det inom nära avstånd till dessa
bostäder planeras för samhällsservice i form av affärer, apotek, och annan
service för äldre.
Kommentar: Uppförande av trygghetsbostäder kan inte styras genom detaljplan.
Kvartersmark för bostäder tillåter olika typer av bostadsändamål där trygghetsboende kan
ingå. Informationen och önskemål vidarebefordras till Omsorgsförvaltningen och
kommunledningskontoret, varav den sistnämnda ombesörjer försäljning av bostadsmark och
planerad markanvisningstävling samt kontakt med byggintressenterna.

Jonatan Ljungman
Ni informerade om att smågatorna i området inte skulle ha trottoarer. Jag
skulle önska att det åtminstone finns en trottoar på ena sidan av gatan. Det blir
trevligare att promenera och det känns tryggare att släppa ut sina barn om de
ska gå någonstans i området. Eftersom jag har småbarn kommer jag med det
rådande förslaget inte ha något intresse av en tomt vid en väg som saknar
trottoar. Förslagsvis kan vägarna se ut som visionsvägen i Ljusstaden.
Ser hellre max tre våningar på höghusen för att inte det ska bli en känsla av
instängdhet i området samt skugga över många fastigheter. Tre våningar är
högt nog.
Kanske ligger utanför detta, men infrastrukturellt så anser jag att det bör finnas
en rondell vid infarten vid Brunnslätsvägen. Åtminstone en egen ficka att
svänga in på vägen när man kommer från stan. Redan idag är det lite
obehagligt att svänga in på vägen och tänk sedan då trafiken in på vägen
kommer öka markant.
Tack på förhand för att ni tar mina synpunkter i beaktande.
Kommentar: Under detaljplanearbetet har gatornas framtida bredd och gestaltning
diskuterats. I Gestaltningsprogrammet finns under avsnitt 3. Utformning allmän platsmarkGator en redovisning kring detta. De flesta gatorna planeras att förses med trottoarer.
Endast ett fåtal mindre gator avses att gestaltas utan trottoar. Denna bedömning har gjorts
med hjälp av prognoser kring framtida mindre trafikuppkomst på dessa gator och vidtagna
referensområden.
Bebyggelsehöjder och skuggpåverkan har studerats i planarbetet. Flerbostadshusen med högre
byggnadshöjder placeras främst längs stora vägar och vid entréerna till området. Syftet är att
markera det nya bostadskvarteret och för att de breda gaturummen vid Norra vägen och
Norrlidsvägen tål en större skala och höjd på byggnader. Längs dessa trafikleder rör sig
många människor och i övergången till bostädernas förgårdsmark kan uppstå möten och
socialt samspel som bryter trafikledernas upplevda barriäreffekt och skyndsamma rörelse
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förbi området. Kommunens bedömning är att föreslagna byggnadshöjder är anpassade inom
området och mot angränsande områden samtidigt. Vidare kommer planområdet få en egen
identitet och karaktär genom varierande byggnadshöjder och täthetsgrad.

Kommunens samlade kommentarer:
1. Området vid södra delen av Kapten Karlssons väg utgår ur planområdet. Kommunen
anser att kompletterande bebyggelse på sydöstra sidan av vägen behöver studeras vidare. I ett
kommande planarbete för detta område ska framförallt vägens historiska sträckning
beaktas, liksom nuvarande träd längs bägge sidor om vägen och den befintliga bebyggelsens
kulturhistoriska värden. Den planlagda bebyggelsen på västra sidan vägen ska ingå i det
kommande planarbetet. Detta för att kunna anpassa redan genomförda
bebyggelsekompletteringar och avstyckningar som avviker från gällande detaljplan. Vidare
kan befintliga byggnaders historiska och estetiska värden studeras och planarbetet ger
möjlighet att ta ett samlat grepp om bebyggelsen vid den södra delen av Kapten Karlssons väg.
2.Stenmurar: Planförslaget redovisar och reglerar skydd av stenmurar som är väl bevarade
och inom områden där de tydligt kan utläsas som kulturhistoriska spår och/eller där de
utgör estetiska landskapselement. Texten från den kulturhistoriska rapporten tar upp
stenmurar generellt inom planområdet och kan inte tydligt kopplas till berört delområde med
planer för nya tomter längs Kapten Karlssons väg. Den av er nämnda stenmur finns inom
område som utgår ur detta planförslag. Kommunen tar ställning till denna stenmur i
kommande planarbetet för södra delen av Kapten Karlssons väg.
3.Död ek: Den döda eken har ett stort naturvärde för olika insekter och den biologiska
mångfalden. Trädet utgör dock en stor risk på grund av nedfallande grenar. Trädet finns
inom det område som utgår ur detta planförslag. Kommunen tar ställning till träd längs
södra delen av Kapten Karlssons väg i det kommande planarbetet för södra delen av Kapten
Karlssons väg.
4. Asken: Trädet finns inom område som utgår ur detta planförslag. Kommunen tar
ställning till träd längs södra delen av Kapten Karlssons väg i det kommande planarbetet för
södra delen av Kapten Karlssons väg.
5. Nyckelbiotop: Nyckelbiotopens värden (jätteträd och spärrgreniga grova träd) finns inte
inom berört område för planerade nya tomter längs med Kapten Karlssons väg.
Avgränsningen av nyckelbiotopsområdet (gjord på 1990-talet) utgör en väldigt översiktlig och
grov avgränsning, vilket man kan se tydligt då exempelvis telestationen i södra delen av
Kapten Karlssons väg ingår i detta område. Kommunen och skogsstyrelsen har gjort
bedömningen att nyckelbiotopen inte påverkas av den bebyggelsekomplettering som redovisats
i samrådsförslaget.
6. Topografin, naturupplevelser, kulturhistoria vid Kapten Karlssons väg:
Vägens vindlande sträckning och dess små nivåskillnader från norr till söder bedöms inte
påverkas av framtida tomter intill vägen.
Kommunen gör bedömningen att de högsta natur- och rekreationsvärdena finns i den
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sammanhängande ekskogen ca 30-40 meter öster om vägen. Ekbeståndet övergår sedan till
bland-/lövskog och barrskog längs Norrlidsvägen samt den öppna grönytan i centrala delen.
Här finns ett flertal stigar som de flesta boende och besökare rör sig på och mot angränsande
stadsdelar.
Delområde vid södra delen av Kapten Karlssons väg utgår ur detta planförslag och
detaljstuderas vidare i ett kommande särskilt planarbete. Topografiska förhållanden,
befintliga träd längs båda sidor av vägen och kulturhistoriska värden av befintliga
bebyggelsen kommer att ingå i detta planarbete.

Följande har accepterat planförslaget skriftligt:
Polismyndigheten

Följande sakägare och likställda har inte fått sina synpunkter
tillgodosedda:
Maria Migneus, Peter Berthelsen, Kapten Karlssons väg 16
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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.

Syfte med detaljplanen
Planens syfte är att möjliggöra för cirka 400 nya bostäder, varav cirka en fjärdedel ska utgöra småhustomter, och en ny förskola. Anslutningar av planområdet till angränsande kvarter via bilvägar samt genom gång- och cykelvägar ska
beaktas. Det sammanhängande skogsbandet längs Norrlidsvägen har stora naturvärden att tillvarata i området och ska bevaras i stor utsträckning.

Plandata

PLANOMRÅDET

Planområdets avgränsning redovisas med svart linje
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Planområdet finns i norra delen av Kalmar, där stadsdelarna Berga, Norrliden,
Ljusstaden och Vimpeltorpet samt Berga industriområde möts. Området avgränsas av Norra vägen och Kapten Karlssons väg, Norrlidsvägen, Brunnslätsvägen och Visionsvägen/Alice Babs gata. Planområdets yta är cirka 32 hektar
och utgör främst kommunalägd mark med fastigheterna Tehuset 1 och 2 samt
del av Berga 10:19. Längs Kapten Karlssons väg finns ett antal privatägda bostadsfastigheter.
Området vid södra delen av Kapten Karlssons väg utgår efter samrådet ur aktuellt planförslag. Kommunen anser att kompletterande bebyggelse på sydöstra
sidan av vägen behöver studeras vidare i ett särskilt, kommande planarbete.
Vidare kan befintliga byggnaders historiska och estetiska värden regleras och
planarbetet ger möjlighet att ta ett samlat grepp om bebyggelsen vid den södra
delen av Kapten Karlssons väg.

Handlingar
Planhandlingarna består av:


Plankarta med bestämmelser



Planbeskrivning



Illustrationsplan



Gestaltningsprogram



Samrådsredogörelse



Granskningsutlåtande



Fastighetsförteckning

Till planen hör också:


Behovsbedömning



Utredningar kring geoteknik, dagvatten, buller, kulturhistoriska värden



Riskanalys Luma Metall

Planförfarande och tidsplan
Detaljplanen påbörjades den 14 januari 2015 och följer därmed planprocessen
för detaljplaner som påbörjats efter 1 januari 2015 enligt så kallat utökat förfarande Plan- och bygglagen 2010:900 i den lydelsen efter 2015-01-01 lag
2014:900. Planförfarandet har ändrats efter samrådet då planen anses vara av
betydande intresse för allmänheten och av stor betydelse i övrigt då den möjliggör för ett stort antal nya bostäder och en ny förskola samt för att den redovisar stora allmänna ytor i form av park och natur. Planen är förenligt med
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande till översiktsplanen.
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Plankartan är utformad enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, 2015-01-01. Planen förväntas ha följande preliminära tidsplan


Samråd – 2:a kvartalet 2016



Granskning – 4:e kvartalet 2016



Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden – 4:e kvartalet 2016



Antagande kommunfullmäktige – 4:e kvartalet 2016

Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut och dokument
Planområdet berörs inte av något riksintresse. Däremot ligger planområdet
inom influensområdet för Kalmar flygplats, som räknas som ett särskilt allmänt
intresse. För detaljplanen innebär detta höjdbegränsningar för ny bebyggelse
samt radiomaster och dylikt.
Miljökvalitetsnormer för 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. Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och
grundvatten.
Planområdet ligger inom ett avrinningsområde som avvattnas till Krafslösaviken och som ingår i vattenförekomsten S n Kalmarsund SE564250-162500.
Vid den senaste statusklassningen bedömdes vattenförekomsten ha måttlig
ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver och
PBDE). Planområdet ligger också inom grundvattenförekomsten Kalmarkustens sandstensformation SE628995-153160 som vid den senaste statusklassningen bedömdes ha god kemisk och kvantitativ status.
Planförslaget medger främst bostadsändamål och Natur/park, vilket inte bedöms orsaka sådan typ och mängd av föroreningar av dagvattnet som riskerar
påverka statusen för de berörda vattenförekomsterna. Planområdet ligger inom
kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten
med Kalmar Vatten AB som huvudman. Kalmar kommuns Tematiska tillägg
till översiktsplanen – Vatten och avlopp ska följas. I den av Kalmar Vatten AB
upprättade dagvattenutredningen beskrivs både strategi för hantering av dagvatten inom planområdet samt förfarande och rening i Krafslösadämmet vid
Krafslösaviken.
Omhändertagandet av dagvatten sker både genom naturlig infiltration med viss
naturlig rening på plats (ej hårdgjorda ytor minst 40 procent regleras genom
planbestämmelse n2) och att nya bostadskvarteret samt gatumark ansluts till
det kommunala dagvattensystemet. Inom planområdet föreslås vidare anläggning av dagvattenanläggningar inom PARK och NATUR i form av breddade
diken och en stor fördröjningsyta i centrala delen, planbestämmelse dagvatten.
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Föroreningsbelastningen från planområdets dagvatten bedöms som liten och
Krafslösadämmet bedöms klara det extra tillskott som exploateringen i detaljplanen ger i form av hårdgjorda ytor och ökad föroreningsbelastning utan att
den övergripande reningseffekten påverkas negativt.
Kommunen gör därmed den samlade bedömningen att miljökvalitetsnormer
för vatten inte påverkas negativt. Se även vidare i avsnitt ”Teknisk försörjningdagvatten” samt Dagvattenutredningen.

Översiktliga plandokument
Översiktsplan
Enligt Kalmar kommuns översiktsplan 2013 ingår planområdet i Norra staden
och ingår därmed både i ”Diagonalen” och i utvecklingsstråket ”A till Ö” där
stadsutvecklingsprojekt ska möjliggöra nya bostäder och verksamheter. Samtidigt krävs en utveckling av infra- och grönstrukturen. Norrlidsvägen och Norra
vägen ska utvecklas mot att bli övergripande stadsgator.

Planområdet

Utredningsområde
för bostäder

Nordöstra delen av planområdet är
särskilt utpekat som utredningsområde för nya bostäder (skrafferad yta).

Planförslaget bedöms stämma överens med översiktsplanens intentioner. Det
område i nordost som är utpekat som utredningsområde för nya bostäder är
också utpekat som ett värdefullt naturområde i grönstrukturplanen. Ny bebyggelse föreslås därför endast närmast korsningen Norrlidsvägen-Alice Babs gata,
där naturvärdena är relativt låga och bebyggelsen kan bidra till att markera entrén till Ljusstaden.
I den fördjupade översiktsplanen Norrliden strand (FÖP Norrliden strand,
antagen 2012) redovisas planområdet som en betydelsefull länk mellan stadsdelarna Vimpeltorpet och Norrliden/Berga. Norrlidsvägen är prioriterad för kollektivtrafik och gång- och cykelvägar men ska på sikt byggas om för att ge karaktären av en stadsgata med mera rumslighet.
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Planförslaget bedöms stämma överens med den fördjupade översiktsplanens
intentioner.
Plan för vatten och avlopp
Kalmar kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (vatten
och avlopp). Den antogs av kommunfullmäktige den 25 januari 2016. Planen
innehåller en va-policy. Där slås bland annat fast att:


Dagvattnet ska ses som en resurs i planering och stadsbyggande.



Föroreningar i dagvattnet ska förebyggas och begränsas vid källan. Reningsåtgärder ska sättas in så nära föroreningskällan som möjligt.



Dagvattnets belastning på ledningssystem och recipienter ska minskas,
både vad gäller föroreningar och flöden.



Hållbar dagvattenhantering är såväl säkert som värdeskapande och miljömässigt. Principen kännetecknas av en långsam avrinning, infiltration
så långt som möjligt, stor kapacitet för extremsituationer och en höjdsättning som skyddar mot översvämningar

Planförslaget redogör för förutsättningar och framtida hantering av dagvattenhantering. Se vidare under avsnitt Teknisk försörjning – Dagvatten.

Kommunala program
Enligt Kalmar kommuns grönstrukturplan finns höga naturvärden i det sammanhängande skogsbandet längs norra och västra sidan av Norrlidsvägen. Området är utpekat som ett kärnområde för biologisk mångfald. Områdets största
värde baseras främst på den mycket gamla ekskogen i söder (=nyckelbiotop)
som i nordost övergår i bland-, gran- och lövskog. Södra delen av planområdet
redovisas dessutom som ny grannskapspark. Se kartor nedan.

Område med höga naturvärden, kartutsnitt grönstrukturplan bilaga 6
Områden där utveckling av särskilt värdefulla naturområden föreslås,
kartutsnitt grönstrukturplan bilaga 2
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Planförslaget innebär oförändrad markanvändning för den nyckelbiotopklassade ekskogen och större delen av det sammanhängande skogsområdet längs
Norrlidsvägen genom att området redovisas som NATUR på plankartan. Den
befintliga grusvägen genom ekskogen behöver breddas för att fungera som ny
tillfartsväg. Sträckningen har anpassats så att inga gamla träd påverkas. En del
yngre träd måste dock avverkas, däribland ett par ekar som på lång sikt skulle
kunna utveckla höga naturvärden. Totalt sett bedöms den föreslagna vägsträckningen vara det alternativ som innebär minst ingrepp i naturområdet.
Även breddningen av dagvattendiket genom skogen förutsätter att en del träd
avverkas i blandskogen. Diket anpassas för att inte påverka nyckelbiotopen. De
biologiskt mest värdefulla träden intill nya anslutningsvägen i söder skyddas
med planbestämmelsen ek.
Kommunen gör bedömningen att NATUR-området har goda förutsättningar
för rekreation och vila utan att den biologiska mångfalden påverkas i någon
större omfattning. Området har vidare förutsättningar att utgöra spridningsområde för biologisk mångfald vid kopplingen mot skogsområdena i norra Kalmar.

Program för planområdet
Planområdet ingår i Program för norra
Kalmar stad från 2005. Enligt programmet kan området bebyggas med
grupphus, radhus, parhus eller mindre
flerbostadshus. För att stärka kontakten med bostadsområdena i söder behöver stråk byggas ut mellan området
och befintliga stråk i söder. En gata
mellan Norrlidsvägen och Brunnslättsvägen skulle kunna knyta området
samman med bostadsområdena söder
om Norrlidsvägen. Ekbeståndet i söder utpekas som särskilt värdefullt.
Möjligheten till öppen dagvattenhantering anses kunna ge ekologiska och
estetiska kvalitéer. Ett tydligt parkstråk
sträcker sig norrut genom området och
tanken är att detta ska fortsätta upp till
Värsnäsvägen i en nästa utvecklingsetapp.
Programmet efterfrågar en analys av
Kartutsnitt Planprogram för norra Kalmar stad
platsens förutsättningar inför detaljplanen, vilket görs i denna detaljplan. Planförslaget följer i stora drag den redovisade bebyggelseutvecklingen som med dagens ökade bostadsefterfrågan har
kompletterats. Grön – och parkstråk samt väg- och cykelanslutningar har beaktats. Viss bebyggelse har dock skjutits för att kunna bevara det sammanhängande skogsbandet som Natur- och rekreationsstråk.
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Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Stora delar av planområdet är inte planlagda idag. Inom planområdet berörs
fem detaljplaner.
Berörda detaljplaner:
0880K-P07/21, laga kraft 2007, detaljplanen medger främst Bostäder, delvis i
kombination med handel och samlingslokal, lokalgata och ett mindre naturområde.
0880K-I:277, fastställd 1967, detaljplanen medger för skogsområdet vid Norrlidsvägen Naturpark, längs med Norrlidsvägen medges Gata och Gatuplantering. För bostadstomter i södra delen av Kapten Karlssons väg medges friliggande bostadsändamål med särskilda krav i byggnadssättet för att värna befintlig byggnads historiska eller estetiska värde. Beteckningen ”C- område avsett
att bibehållas som kulturreservat” på plankartan utgör dock en mer individuell
formulering för planområdet och saknar samband med det formella beslutet
kring ett kulturreservat vilket är ett områdesskydd enligt miljöbalken. Fastighetsgränser och viss bebyggelseplacering stämmer inte överens med detaljplanen och behöver justeras vid kommande planärende.
0880K-I:374, fastställd 1978, detaljplanen medger Gata och plantering för berörd del av Norrlidsvägen.
0880K-P87/03, fastställd 1987, detaljplanen medger för berörd del av
Brunnslätsvägen Gata med plantering.
0880K-P07/19, laga kraft 2007, detaljplanen medger för berörd del av
Brunnslätsvägen Lokalgata och Park, vid Visionsvägen medges gång- och cykelväg och Park samt Lokalgata, för del av Alice Babs gata/Norrlidsvägen
medges Huvudgata.

Översiktskarta med berörda och angränsande detaljplaner till planområdet (svart streckad linje)
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Följande planer angränsar till planområdet:
0880K-I:325, fastställd 1972 som gäller Norrlidsvägen.
0880K-I:309, fastställd 1970 som reglerar utformningen av Norra vägen.
0880K-P12/06, laga kraft 2012, som reglerar korsningen Norrlidsvägen/Norra
vägen.

Kommunala beslut i övrigt
Enligt Kalmar kommuns verksamhetsplan och budget 2016 har ett av de övergripande målen att planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus, fram till och
med år 2018. Det innebär att samhällsbyggnadskontoret ska planera för minst
833 bostäder varav 100 småhus under år 2016. I kommunens prioritering av
detaljplaner för år 2016 anges målsättningen att planera för 400 bostäder samt
en ny förskola inom planområdet.

Förutsättningar och förändringar
Planområdet har en lång historia, huvudsakligen som betade utmarker till de
två byarna Berga och Krafslösa. Idag består området främst av skogs- och
åkermark som sedan en tid tillbaka tagits ur bruk. I sydvästra delen sträcker sig
Kapten Karlssons väg som utgör den gamla riksvägen mellan Kalmar och
Stockholm som funnits sedan 1500-talet.
Stadsutvecklingen runt planområdet tog ordentlig fart i samband med vägbyggnationer av Norra vägen (1930-talet) och Norrlidsvägen (slutet av 1960talet). Bostadsområdena Berga, Funkabo, Norrliden och Vimpeltorpet blev nya
årsringar av bebyggelse och så sent som på 2000-talet tillkom nya storslagna
idéer med omfattande bebyggelse och bostäder i och kring Karlssons äng i
samband med Fanerdun-etableringen. Denna detaljplan genomfördes dock
inte, med undantag för uppsamlingsgatan från Brunnslätsvägen.

Natur- och kulturmiljö
Geotekniska förhållanden
Marknivåer inom planområdet ligger främst kring 5 meter över havsnivå. I
söder ökar marknivån till 10 meter över havsnivå. För området finns flera genomförda geotekniska undersökningar och utredningar. I den nordöstra, södra
och västra delen av planområdet förekommer morän och delvis sand och friktionsjord. Norr om det befintliga diket som sträcker sig från nordväst till sydost
förekommer lera och lera med stor andel gyttja. Avståndet till fasta jordlager
varierar mellan 0-1 meter vid morän och vid lera/gyttja är det ca 2-4 meter ner
till fasta jordlagret. Grundvattennivån är ca 0,5-1 meter under nuvarande mark.
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Norrlidsvägen
Norra vägen
Geotekniska förhållanden, källa Geoteknisk utredning WSP 2016-03-23

Inom områden med morän (Mn) föreligger goda grundläggningsförhållanden,
medan det krävs åtgärder inom områden med Lera (Le) och Lera/Gyttja
(Le/Gy). Beroende på avstånd till fasta jordlager krävs upplag av massor, eller
andra förstärkningsåtgärder inför byggnation. Detaljerad geoteknisk undersökning kan behövas inför byggnation.
För avledningen av dagvatten i ledningssystem kommer uppfyllnad av gatumark inom planområdet att krävas. Som en konsekvens av detta måste även
angränsande tomtmark fyllas upp till gatunivå plus erforderlig säkerhetsmarginal. Vid planerat flerbostadsområde väster om översvämningsytan för dagvatten regleras genom planbestämmelse föreskriven marknivå vid fastighetsgräns
för skydd mot eventuell översvämning vid tillfälliga extrema nederbördstillfällen.
Markområdet klassas som normalradonmark enligt kommunens kartunderlag.
Konstruktioner mot mark ska utföras radonskyddade, vilket bevakas i samband
med bygglovet.

Natur – och kulturmiljö
Planområdet består mestadels av igenvuxen åkermark i väster och ett sammanhängande skogsområde i öster. Skogen utgörs av gammal ekskog i söder,
blandbarrskog längs resten av Norrlidsvägen, tallskog längst i nordväst och
björkdominerad lövskog i några kantzoner. I de lägst belägna skogsdelarna
finns det blöta, sumpskogsartade partier med björk och al. Ekskogen är klassad
som nyckelbiotop på grund av ett flertal riktigt grova och gamla ekar. Gallrings- och röjningsinsatser har utförts i början av år 2016 för att gynna de
gamla träden och ge förutsättningar för utveckling av nya generationer av
gammelträd. Flera rödlistade lavar, svampar och insekter har påträffats i området. Utveckling av befintliga gångstråk måste göras med stor hänsyn till de bio-
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logiska värdena. En del äldre ekar och andra äldre lövträd finns spridda i andra
delar av planområdet, främst i norra änden och längs Kapten Karlssons väg.
Barrblandskogen är en trevlig strövskog, men eftersom många av de gamla
granarna centralt i området inte kommer att leva särskilt länge kommer det
snart att behövas åtgärder för att släppa fram nya trädgenerationer om skogens
rekreationsvärden ska bibehållas. Tallskogen i nordväst har förutsättningar att
klara sig lång tid utan större ingrepp, men viss gallring behövs för att träden
ska utvecklas.

Fornlämning

Fornlämning

Översikt vegetationstyper och fornlämningsområden samt stigar (gul streckad linje) och stenmurar (vit streckad dubbellinje)

Genom hela skogsområdet finns ett flertal mindre strövstigar (se gula streckade
linjer ovan) som är omtyckta och värdefulla för närboende och besökare.
Inom området finns ett fåtal bevarade stenmurar (se vita streckade dubbellinjer
ovan). I blandskogen i nordost finns ett större stenröseområde och nordost om
Kapten Karlssons väg finns en dokumenterad stenåldersboplats som utgör
skyddat fornlämningsområde RAÄ 115.
I planförslaget bevaras större delen av skogen längs Norrlidsvägen och
Visionsvägen som NATUR. I kommunens skogsbruksplan är den nyckelbiotopsklassade ekskogen och ett lövdominerat område i norr klassade som NS,
Naturvård Skötselkrävande, medan övriga delområden klassas som K, Kombinerade mål, (produktion och naturvård med stor övervikt för naturvård). I den
fortsatta skötseln bör ekskogen skötas med fokus på att gynna biologisk mång-
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fald och det är viktigt att död ved sparas och nyskapas. Det hindrar inte att de
befintliga stigarna kan underhållas och förbättras. Särskilt värdefulla träd i anslutning till vägar eller bebyggelse skyddas med marklovplikt, planbestämmelse
ek och a2. Träden är värdefulla även som döda och det kommer krävas påtagliga säkerhetsrisker som inte kan avhjälpas med beskärning för att trädet ska få
fällas. Om ett skyddat träd fälls bör det lämnas kvar liggande i området. Generell marklovplikt för trädfällning bedöms inte vara lämplig eftersom skötselåtgärder som gynnar de biologiska värdena bör kunna utföras utan ansökan om
marklov.
Blandskogen bör skötas så att rekreationsvärdena bibehålls på lång sikt, vilket
kommer att kräva en del återkommande gallrings- och röjningsarbeten. Unga
träd bör ges möjlighet att utvecklas för att förändringarna inte ska bli för drastiska när äldre träd måste avverkas.
Det föreslås även ett mindre NATUR-område mellan Kapten Karlssons väg
och Norra vägen. Grönområdet öster om Kapten Karlssons väg regleras som
PARK, då det planeras att anlägga en pulkabacke ovanför fornlämningsområdet. Marklov krävs för schaktning inom fornlämningsområdet, a1. Länsstyrelsen har genom sitt beslut, 431-4320-16, gett tillstånd att fornlämningen kan
övertäckas i syfte att anlägga en pulkabacke.
Stenmurar skyddas med planbestämmelser n1 respektive stenmur, där de
utgör värdefullt landskapselement och är av kulturhistoriskt värde.
Kapten Karlssons väg är kulturhistoriskt värdefull då den utgör den gamla
landsvägens sträckning. Den är känd från 1500-talet som vägen mellan Kalmar
och Stockholm och utgör i sig själv en kulturhistorisk lämning.

Kapten Karlssons väg, mellersta del

Kapten Karlssons väg, norra del

Enligt den kulturhistoriska utredningen för Karlssons äng (Kalmar länsmuseum december 2015) har Karlssons äng och den äldre bebyggelsen utmed
gamla landsvägen en nära koppling till gamla Berga by. Den utskiftade gården
Berga 3 och etableringen av kvarnanläggningen i början på 1800-talet är bland
den tidigast dokumenterade bebyggelsen vid vägen. Gamla Berga bys marker
har använts för Kalmar stads expansion under 1900-talet, då det tillkom stadsdelar som Berga och Norrliden.
Sträckningen av den urgamla landsvägen som utgör Kapten Karlssons väg idag
föreslås även i fortsättningen utgöra väg och regleras som GATA. Det finns
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planer på en mindre komplettering med småhustomter i södra delen på östra
sidan av vägen. Detta behöver dock utredas vidare i ett särskilt kommande
planarbete. I detta arbete ska vägens historiska sträckning beaktas och bebyggelsens utformning och placering anordnas med hänsyn till nuvarande förhållanden.
Den planlagda bebyggelsen vid Kapten Karlssons väg har i den kulturhistoriska
utredningen och gällande detaljplan pekats ut som historiskt och estetiskt värdefull, med ambitionen att värna områdets karaktär. Bebyggelsekompletteringar och avstyckningar har dock skett med vissa avvikelser från detaljplanen.
Detta behöver justeras i det kommande planarbetet för södra delen av Kapten
Karlssons väg.

Bebyggelseområden
Markanvändning
Förutsättningar
Inom planområdet finns bebyggelse endast vid Kapten Karlssons väg och den
utgörs av ett fåtal bostadsfastigheter. Längs norra delen av vägen är det fem
stycken bostadsfastigheter och i södra delen, som angränsar till planområdet är
det sex bostadsfastigheter. Fyra av de husen i södra delen av Kapten Karlssons
väg är välbevarade två-vånings timmerhus från början av 1800-talet. Övriga
hus längs vägen är byggda från 1830 till 1980-talet. Byggnadsstilen på de senast
uppförda byggnaderna från 1980-talet är väl anpassade till den äldre. I samband
med detaljplanearbetet utfördes en kulturhistorisk utredning där detaljerad
information om områdets kulturhistoriska värden kan studeras vidare (Kulturhistorisk utredning Karlssons äng, Kalmar länsmuseum december 2015).

Bebyggelsen vid södra delen av Kapten Karlssons väg

Bebyggelsen norr om Brunnslätsvägen närmast Norra vägen kom till under
slutet av 1930- och början av 1940-talet. Husen är byggda i funkisstil från 30talet, i söder finns mindre flerfamiljshus i samma stil. Området kompletterades
österut i mitten av 1980-talet med nya bostadsgator och friliggande villor på
cirka 1 000 m2 stora tomter. I samband med Ljusstadens utbyggnad tillkom
under 2000-talet ytterligare villatomter som dock har mindre tomtytor och som
delvis uppfördes som radhus.
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Radhus som tillkommit under 2000-talet

Kvarteret Täljstenen på östra sidan Norrlidsvägen utgörs av flerbostadshus i
två och tre våningar, byggda på 1970- och 1980-talen med tegelfasad och låglutande sadeltak. Bebyggelsen ligger långt indragen från gatan med stora parkeringsytor däremellan, vilket förmedlar intrycket av ett stort gaturum som domineras av bilar.
Bebyggelsen vid kvarteret Trollet vid Sagovägen på södra sidan Norrlidsvägen
utgörs av flerbostadshus i tre våningar och gul tegelfasad. Även här finns stora
ytor för bilparkeringar framför husen mot Norrlidsvägen som dominerar
stadsbilden.

Bebyggelsen i kvarteret Täljstenen

Bebyggelsen vid Sagovägen

Bebyggelsen vid Visionsvägen/Alice Babsgata har tillkommit sedan år 2008.
Den utgörs dels av friliggande villor uppförda i en våning och med träfasad,
och dels av radhus uppförda i två våningar och med grå träfasad. På östra sidan
av Alice Babs gata har byggnation påbörjats av ett nytt radhusområde med ett
30-tal lägenheter i 2-3 våningar.
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Bebyggelsen vid Alice Babs gata

Planförslag
Med motiveringen att området Karlssons äng utgör en knutpunkt mellan flerbostadshusområden, villaområden, industriområdet och viktiga trafikleder, bör
stadsmässighet eftersträvas. Inom området avses därför uppföras både flerbostadshus och småhus samt möjligheten att använda flerbostadshusens bottenvåningar för verksamhetsändamål (planbestämmelse BC1).

Visualisering av möjlig utbyggnad av planområdet, flygvy mot sydost, källa Tengbom.

Övergången från villakvarter norr om planområdet till flerbostadsområden
söder och öster om planområdet ska återspeglas i placering och utformningen
av bebyggelsen inom planområdet. Flerbostadshusen placeras främst längs
stora vägar och vid entréerna till området. Syftet är att markera det nya bostadskvarteret och för att de breda gaturummen vid Norra vägen och Norrlidsvägen tål en större skala och höjd på byggnader. Längs dessa trafikleder rör sig
många människor och i övergången till bostädernas förgårdsmark kan det uppstå möten och socialt samspel som bryter trafikledernas upplevda barriäreffekt
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och skyndsamma rörelse förbi området. Flerbostadshusen placeras även inom
det nya kvarteret längs en huvudgata som formar en halvcirkel i den centrala
delen av planområdet. Ett flertal bostadshus är placerade som en solfjäder
längs den halvcirkelformade vägen. Placeringsbestämmelsen f2, reglerar att det
ska finnas minst en öppning i husradens fulla höjd om minst 8 meter, vilket
möjliggör utblickar mot skogen och det anslutande grönområdet. Bostadsbyggnader ska utformas med ljus fasad med inslag av trä för att anknyta till det
angränsande naturområdet i söder, planbestämmelse f1.
Områden med enbostadshus utgör mindre klungor längs en småskalig, något
krokig vägstruktur där trafiken ska vara nedtonad och kontakten mellan husen
och grannar mittemot uppmuntras.

Med tanke på den stora efterfrågan på småhustomter inom tätorten och det
politiska målet om fler småhustomter så består cirka en fjärdedel av planen av
villatomter. Övervägande del har tomtstorlekar kring 700 – 1 000 kvm, medan
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cirka en tredjedel av dessa kan utgöra par- eller radhus med mindre tomtstorlek
och tätare bebyggelse. För marklägenheter i flerbostadshusen kan en radhuskänsla åstadkommas med en genomtänkt gestaltning av exempelvis terrasshus
med tillgång till egen gräsmatta eller terrass under bar himmel.
Inom större delen av planområdet föreslås villatomter med bostadshus som får
uppföras med en byggnadshöjd om maximalt 7,2 meter, vilket motsvarar ungefär två våningar.
Byggrätterna medger för de flesta nya villatomterna en samlad byggnadsarea
(BYA) på max 25 procent av fastighetsarean, dock max 200 m2 (planbestämmelse e1). För nya par-/radhus föreslås en samlad byggnadsarea på 40 procent
av fastighetsarean, planbestämmelse e4. Genom placeringsbestämmelser p1
och p2 regleras hur byggnader ska placeras på kvartersmark och att byggnader i
viss mån får sammanbyggas. Detta möjliggör en effektiv disponering av kvartersmarken och ger kvarteren en sammanhängande karaktär.

Byggnadsarean (BYA) utgörs av den
arean byggnaden upptar på marken och
projektionen av de byggnadsdelar som
påverkar användbarheten av underliggande mark, se figuren bredvid.

För befintliga bostadsfastigheter vid Kapten Karlssons väg regleras byggrätter
genom planbestämmelser e2, största byggnadsarea max 25 procent av fastighetsarean.
Intill de stora vägarna, Norrlidsvägen och Norra vägen, samt längs den nya
uppsamlingsgatan föreslås flerbostadshus med byggnadshöjder mellan 10-19,8
meter, vilket motsvarar 3-6 våningar. Bebyggelsen längs de stora vägarna ska
inrama det nya bostadsområdet och markera dess entréer. Vidare ska den nya
flerbostadsbebyggelsen kunna bidra till att gaturummet upplevs mjukare, mera
inbjudande att röra sig längs med och uppehålla sig vid en längre stund än att
bara passera området.
Exploateringsgraden för flerbostadshusen regleras genom summan av största
tillåtna bruttoarea (BTA) tillsammans med öppenarea (OPA) inom respektive
egenskapsområde(planbestämmelse e3 00), se figurer på sidan 19.
Både BTA och OPA är tillämpade mättekniska areabegrepp enligt svensk standard SS 21054:2009 och vid bygglovsprövningen. Bruttoarea (BTA) utgörs av
mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida
eller annan given begränsning för mätvärdet. I BTA ingår även helt inglasade
balkonger och uterum. Öppenarea (OPA) utgörs av helt eller delvis öppna
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areor inrättade för vistelse eller förvaring i anslutning till en byggnad. Öppenarean begränsas av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdet
angiven begränsning. Till öppenarea räknas även utrymme under tak, utkragande byggnadsdel inrättat för vistelse eller förvaring och byggnadsdelar i anslutning till byggnad, såsom trapphus/loftgångar samt förråd och carportar.
Syftet med att slå ihop bruttoarea och de delar som ingår i öppenarean är att få
en bättre kontroll över antal lägenheter och tätheten som bostadsområdet är
avsett för och att det beaktas lämpligt utrymme för parkering av bilar och
cyklar samt för inrättning av takterrasser och öppna balkonger.

Figurer visar bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2

Figurer ovan visar öppenarea (OPA) enligt svensk standard
SS 21054:2009

På bottenvåningen i flerbostadshusen ska finnas möjlighet till mindre verksamheter, exempelvis frisör, kontor, pizzeria, som får vara av sådan karaktär
som inte stör bostäderna ovanpå. Detta möjliggörs genom planbestämmelsen
BC1. Inom flerbostadshusen finns utrymme att tillgodose behov för olika typer
av boenden såsom LSS-boende eller dylikt.
En detaljerad redovisning och illustration kring eftersträvad bebyggelseutformning och placering finns i tillhörande gestaltningsprogram, kapitel 4 Utformning av kvartersmark.
I sydvästra delen av planområdet föreslås placering av en ny förskola med plats
för sex avdelningar, planbestämmelse S. Behovet av barnomsorg uppstår i
samband med nybyggnation inom planområdet, men behov finns delvis redan
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idag genom befintliga bostäder vid Täljstenen, Ljusstaden, Norrliden och Vimpeltorpet. Tilltänkt byggnad avses att uppföras enligt den så kallade Kalmarmodellen. Förskolebyggnaden får uppföras med en största byggnadshöjd om
7,2 meter, vilket möjliggör en utbyggnad i två våningar. Största bruttoarea är
4 000 kvadratmeter inom egenskapsområdet för skola (planbestämmelse e3 40).
Kvartersmarken för förskolan är cirka 9500 m2. För att tillgodose ett bra
uteklimat är det en fördel om förskolan placeras så att den öppnar sig mot
friytor i söder och väster. Man bör ta vara på befintliga kvalitéer på förskoletomten som stora träd, stenar och vissa marknivåskillnader. Den angränsande
ekskogen i söder och utrymmet intill den väl bevarade stenmuren ger ytterligare möjligheter för barnens utevistelse och naturupplevelser. Närmast stående
stora ekar ger vidare behaglig skugga för barnens gård.
Friytor för lek och utevistelse dimensioneras enligt Boverkets råd kring utemiljöer för förskolor, det vill säga minst 40 m2 per barn. För en förskola med sexavdelningar innebär detta ca 4 300 m2 utöver plats för byggnad och parkeringar. Denna yta kan med föreslagen bruttoarea tillgodoses med god marginal.
Parkering för hämta/lämna och besökande placeras lämpligtvis i nordväst och i
nära anslutning till förskolans entréer. Här bör det också finnas också cykelparkering. Förskolans kök, miljöhus etc. bör ha separata ytor för transporter
och är tänkta att placeras i skoltomtens nordöstra delområde. Under det fortsatta arbetet kommer det att utredas vidare kring skolgårdens utformning och
angöringsytor.
Konsekvenser
Områdets varierade bebyggelseskala och täthet, den stora andelen gröna och
allmänna ytor samt strategiskt placerade rörelsestråk, gör det nya bostadsområdet till ett individuellt men samtidigt blandat och välkomnande luftigt och attraktivt bostadsområde. Blandningen av flerbostadshus och småhus bidrar till
en socialt hållbar stadsdel.
Placeringen av flerbostadshusen längs de stora vägarna och den interna uppsamlingsgatan, där det finns möjlighet till verksamhetsetableringar i bottenplan
och där förskolan föreslås, medför att det kommer att röra sig flest människor
längs dessa stråk. Utformningen av gaturummet, tillgängligheten till grönytor
och stigar med kopplingar till angränsande områden har anpassats efter det.
Genom planförslaget kan den stora efterfrågan på nya bostäder, där tätortsintegrerade villatomter ingår, bidrar till att tillgodose.
För befintlig fastighet Berga 10:35 mellan Kapten Karlssons väg och Norra
vägen medges en stor byggrätt, vilket möjliggör att även flerbostadshus kan
uppföras inom fastigheten.

Service
Närmaste servicecentrum, Berga, med dagligvarubutik, restaurang, vårdcentral
och äldreboende finns inom cirka en kilometer gångavstånd från planområdet.
Servicecentrum Norrliden med samma utbud samt låg-, mellan- och högstadieskolan Kalmarsundskolan finns inom cirka 1,5 kilometer avstånd. Området
tillhör Funkaboskolans upptagningsområde som har förskoleklass och F-9 och
ligger cirka 1,5 kilometer söder om planområdet.
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Väster om Norra vägen finns Berga industriområde med diverse detaljhandel
och försäljning av sällanköpsvaror. Hansa city, inom 1,5 kilometer, utgör det
närmaste stora handelsområdet.
Inom planområdets flerbostadshusområden föreslås till övervägande del möjlighet att anordna mindre, icke störande verksamheter i bottenplan, BC1.
Dessa avses kunna komplettera serviceutbudet för de framförallt i norr liggande villakvarteren och bidra till en blandad kvartersstruktur inom bostadsområdet Karlssons äng. Underlaget för det utpekade stadsdelscentrumet Berga
stärks.
I sydvästra delen av planområdet föreslås placering av en ny förskola med plats
för sex avdelningar (planbestämmelse S). Se vidare under avsnitt Bebyggelseområden.

Friytor
Lek och rekreation samt offentliga rum
Områdets sammanhängande skogsband med varierande växtlighet och karaktär
samt de många strövstigarna i skogen (se karta på sid 12) gör det till ett viktigt
rekreationsområde både för närboende och boende i andra stadsdelar. Den
förvuxna åkermarken däremot är svårtillgänglig, men boende och besökare
använder sig dock av den grusbelagda, halvcirkelformade vägbanken inom
ängsområdet för promenader. Från denna vägbank finns en klippt grässtig som
i förlängningen mynnar söderut i en rak grusväg igenom ekskogsbacken.
Denna sträcka utgör en välanvänd gångförbindelse mellan Norrlidsvägen och
Brunnslätsvägen.

Gångstig i skogen

Uppklippt stig på Karlssons äng

Norr om planområdet ansluter en gång- och cykelväg som leder vidare mot
lek- och grönytor inom Ljusstaden. Vid Berga centrum, intill vattentornet,
finns en stor gräsplan för fotboll/basket samt anlagd grillplats och utegym.
Kommunen har kompletterad området med dj-bord, stor klätterställning och
kompisgunga. Vidare kommer det i framtiden förverkligas en aktivitetspark vid
Norrliden centrum med ett stort utbud av lek, spontanidrott och rekreation.
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Väster om planområdet, på andra sidan Norrlidsvägen finns Berga koloniområde som utgör ett attraktivt utflyktsmål och rekreationsområde. Vidare finns
inom 2,5 kilometer avstånd Kalmarsund med badplatserna Norrliden och
Bergavik.
Planförslag och konsekvenser
Skogen i öster föreslås finnas kvar i stora drag och regleras i detaljplanen som
NATUR. Befintliga stigar avses att kompletteras så att dessa på ett naturligt
sätt ansluter till den nya bebyggelsestrukturen och man lätt kan ta sig vidare
norrut, österut och västerut. Anläggningar för dagvattenhanteringen behöver
byggas, vilket medför att några träd och annan växtlighet inom mindre delområden behöver tas bort.

NATUR

B
A

PARK

C

PARK

NATUR

NATUR

NATUR

Illustration av friytor- och grönytor inom planområdet

Vidare föreslås ett stort PARK-område (cirka 1 hektar) öster om de i halvcirkel
placerade bostadshusen. Här ska det finnas möjlighet för spontanidrott eller
fotboll på gräsplan, fri lek och mötesplats på öppen grön yta. En lekplats
kommer att anläggas. Parkområdets utformning präglas vidare av dess funktion
som torr-dagvattenmagasin vid händelser av extremnederbörd. Ytan är tänkt
att tidvis kunna översvämmas vid extrema regntillfällen. Större delen av året
kommer ytan dock vara en öppen gräsyta där det finns möjlighet till utevistelse
och lek.
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I västra delen föreslås tre ytterligare parkområden:
- ett mindre parkstråk längs breddat ett dike väster om uppsamlingsgatan
(A på kartan ovan),
- ett mindre parkområde som ska gestaltas för mötesplats och ”entré” till
bostadsområdet och uppsamlingsgatan. Här planeras vidare för hantering av dagvatten (B på kartan ovan)
- Vid fornlämningsområdet nordost om Kapten Karlssons väg planeras
anläggning av en pulkabacke som omgärdas av en äng (C på kartan
ovan).
Gestaltning av dessa grönområden beskrivs mera detaljerat i Gestaltningsprogrammet under avsnitt 3 ”Utformning av allmän platsmark”

Gator och trafik
Gatunät

5
6
3a
3
2
1
Vägar inom och runt
planområdet
1 Norra vägen
2 Norrlidsvägen
3 Brunnslätsvägen
3a Trillvägen
4 Kapten Karlssons väg
5 Alice Babsgata
6 Visionsvägen
7 Trollbackevägen
Översikt vägar vid planområdet

4

7
2
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Planområdet omfattar och tangerar följande vägar:
- Norra vägen utgör en viktig trafikförbindelse mellan Kalmar centrum
och norra stadsdelarna. Vägen har vid planområdet en skyltad hastighet
60 kilometer i timmen och den trafikeras av många lokal- och regionalbussar. Vägen utgör idag ett transportrum, avsedd för motorfordonstrafik, där gång- och cykelpassager är separerade längs båda sidorna.
Trafikmätningar utförda 2015 visar trafikmängder på 6 100
fordon/dygn. Vägen
har idag en renodlad
transportfunktion. Enligt översiktsplanen avses Norra vägen omvandlas till en mer
stadsmässig gata och
uppmuntra till mer vistelse och plats för
spontana möten.
-

Norrlidsvägen utgör
en viktig trafikförbindelse mellan arenaområdet/E22 och stadsdelarna Berga och
Norrliden. Vägen har
vid planområdet en
skyltad hastighet 60
kilometer i timmen.
Den har ett antal
övergångsställen, varav
det vid bostadsområdet/busshållplatserna
Täljstenen har hastighetssäkrats till 30
km/h. Här finns också
busshållplats med regelbundna dagliga turer av tätortsbussen i
båda riktningar. Vägen
har idag en renodlad
transportfunktion för
främst motorfordon.
Gång- och cykelvägar
är separerade från biltrafiken och längs
båda sidor av vägen. Gående och cyklister har inga anspråk på att korsa
vägen och det finns ingen bebyggelse som vänder sig mot Norrlidsvägen.
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Trafikmätningar utförda 2015 och 2014 visar på trafikmängder om
mellan 6 000 – 9 400 fordon/dygn. Större trafikmängder uppstår mellan Norra vägen och Trollbackevägen, den lägre siffran relaterar till en
mätpunkt i höjd med Alice Babs gata. Enligt översiktsplanen avses
Norra vägen omvandlas till en mer stadsmässig gata och uppmuntra till
mer vistelse och plats för spontana möten.
-

Brunnslätsvägen utgör en
matargata för villabebyggelsen inom södra Vimpeltorpet och sydvästra delen
av Ljusstaden. Gatan har en
lång, rak sträckning och
skyltad hastighet om 30
kilometer i timmen. I nordost finns en gång- och cykelväg parallellt med
Brunnslätsvägen. Trillvägen
löper parallellt med
Brunnslättsvägen (3a på kartan sidan 23). Trillvägen är
en smal gata som ligger i
linje med gång- och cykelvägen i nordost (kommer
från Ljusstaden). Det finns
några bostäder som har utfarter mot Trillvägen och
många cyklister väljer att
cykla på gatan då den binder
samman gång- och cykelvägen mellan Norra vägen och
Ljusstaden.

-

Kapten Karlssons väg är en
mindre tillfartsgata för 11
bostadstomter. Gatan har en
något slingrande sträckning,
cirka 5 meters-asfaltbeläggning och en skyltad hastighet
om 30 kilometer i timmen.
Vägen utgör en återvändsgränd som endast tillåter
gång- och cykeltrafik mot
Norra vägen. Gång- och cykeltrafik sker i blandtrafik på
gatan.
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-

Alice Babs gata är en av två
huvudinfartsvägar till Ljusstaden. Det är en lokal bostadsgata där gång- och cykeltrafik
är separerad från motorfordon
på sträckan närmast korsningen med Norrlidsvägen. Asfaltbeläggningen är mellan 6 till
9,5 meter.

-

Visionsvägen är en mindre
villakvartersgata som vid berörd del av planområdet har
bostadstomter i norr. I söder
finns en gång- och cykelväg
som är separerad från motorfordon med en cirka 8-10 meter bred grönyta. Den hårdgjorda ytan är cirka 7 meter,
men eftersom gatan ger ett
smalare intryck, endast 4,5 meter av gatans mitt är asfalterad
och gatans ytterkanter utgörs
av plattrader.

-

Trollbackevägen är en viktig tvärförbindelse mellan Norra vägen och
bebyggelsen i Berga, Norrliden och Bergavik och passerar lågstadiet för
Kalmarsundskolan. Korsningen med Norrlidsvägen utgör en trevägskorsning med två övergångsställen. Övergångsstället över Norrlidsvägen är hastighetssäkrat. Refugen förkortar passagetiden och upphöjningen säkerställer en lägre hastighet vid övergångsstället än på övriga Norrlidsvägen. Övergångsstället över Trollbackevägen har refug
och gatan har en skyltad hastighet om 40 kilometer i timmen. Norr om
Trollbackevägen finns en gång- och cykelväg.

Bildkälla:googlemaps.se
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Planförslag
För vägarna runt planområdet kommer det inte ske några stora förändringar,
men en ny väganslutning mot Norrlidsvägen mellan Trollbackevägen och Kapten Karlssons väg föreslås samt viss omgestaltning av Brunnslätsvägen. För det
nya bostadsområdet vid Karlssons äng föreslås en ny lokalgata med separat
gång- och cykelväg som ansluter mot Brunnslätsvägen och Norrlidsvägen. Den
fungerar som en uppsamlingsgata och är cirka 12 meter bred, så att två lastbilar
ska kunna mötas.

Illustration kring möjlig sektion för ny lokalgata som fungerar som ryggrad i området och som ansluter mot Brunnslätsvägen

De nya bostadsgatorna är smalare och i gaturummet mellan bostadshusen samsas alla trafikanter. Detta eftersom det generellt är färre bilar, lastbilar, fotgängare och cyklister på korta återvändsgator.
Placering av vägar med separata gång- och cykelvägar baseras på nuvarande
rörelsemönster och viktiga målpunkter och busshållplatser i närområdet.
Brunnslätsvägen är i övrigt matargatan för ett antal nya bostadsgator söderut.
En detaljerad redovisning och illustration av gatornas karaktär finns i gestaltningsprogram under avsnitt ”Utformning allmän platsmark”.

Konsekvenser
Genomförandet av planförslaget medför en ökning av trafikmängderna på
Brunnslätsvägen, Norrlidsvägen och Alice Babs gata samt Norra vägen. Den
tillkommande sammanlagda trafikmängden beräknas till cirka 1 800 fordon per
dygn. Fördelningen av trafiken bedöms fördelas främst mellan Norrlidsvägen
och Brunnslätsvägen.
Korsningen Norra vägen/Brunnslätsvägen är kapacitetsberäknad och kommer
enligt Vägar och gators utformning (VGU) klara de trafikflöden som tillkommer
när hela planområdet är utbyggt. (Trafikverket har tillsammans med Sveriges
Kommuner och Landsting tagit fram regler för Vägars och Gators Utform-
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ning. Reglerna är obligatoriska att användas inom Trafikverket. För kommunerna är VGU ett frivilligt och rådgivande dokument.)
Den nya trevägskorsningen i söder mot Norrlidsvägen klarar de trafikflöden
som tillkommer enligt kapacitetsberäkningen som utförts. Vid en ny anslutning
till Norrlidsvägen behöver hastigheten sänkas från 60 kilometer i timmen till 40
kilometer i timmen i enlighet med metodiken för rätt fart i staden. Korsningsoch anslutningstätheten bör begränsas på huvudvägar för att uppnå hög framkomlighet och trafiksäkerhet eftersom en ny korsning innebär en ny konfliktpunkt för samtliga trafikanter. Olycksrisken ökar och Kalmar läns näst största
busslinje påverkas av den nya korsningen.
Bullerutredningen för planförslaget pekar på att de ekvivalenta ljudnivåerna
kommer att överskridas för bostadshusens fasader som vetter mot Norra
vägen och Norrlidsvägen. I planförslaget finns därför planbestämmelser f4 - f9,
som reglerar att gällande riktvärden för trafikbuller ska klaras för nybyggnation,
se vidare under avsnitt Störningar och risker.
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 gården som är frånvänd vägen, se vidare under avsnitt
Störningar och risker.
En del av cykelvägen som sammanfaller med Trillvägen kommer att flyttas
något söderut för att åstadkomma en trafikseparering mellan biltrafik och
gång- och cykeltrafik.

Illustration kring möjlig sektion för östra delen av Brunnslätsvägen, anslutande gång- och cykelväg samt Trillvägen

Kollektivtrafik
Närmaste hållplatser för kollektivtrafiken finns vid Norrlidsvägen i öster och
vid korsningen Norra vägen och Norrlidsvägen. Hållplatsen i öster, Täljstenen,
trafikeras med täta dagliga turer av ringlinjen 405 som kopplar ihop Kalmar
centrum med arenastaden, flygplatsen och Norrliden. Linje 405 är Kalmar läns
näst största linje med 600 000 resande per år. Hållplatser vid Norra vägen är
dels en del av ringlinje 405 men här trafikerar också tätortsbussar mot Lindsdal
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(linje 401 med 250 000 resande under januari-april 2016) samt regionalbussar
till norra kommunen och angränsande kommuner. På Trollbackevägen/Norrlidsvägen trafikerar ytterligare tätortslinje 441:an mot centrum. För
kollektivtrafiksuppgifter se avsnitt Gatunät ovan.
Enligt KLT:s (Kalmar läns trafik) bedömning finns inte behov att anlägga nya
hållplatser i samband med de nya bostäderna på Karlssons äng. KLT:s bedömning är att det är fortsatt godtagbart avstånd mellan hållplatserna och att det
inte finns behov av att stanna oftare som skulle bli fallet med fler hållplatser, i
förhållande till att försämra den totala restiden för majoriteten av de resande.
Planförslaget medför att gång- och cykelstråket till och från befintliga hållplatslägen förbättras genom att grusvägar och asfalterade gång- och cykelvägar
byggs. En sänkning av hastigheten på en delsträcka av Norrlidsvägen kommer
att påverka kollektivtrafikens framkomlighet i mindre omfattning.

Parkering
Inom området finns idag inga särskilt anordnade parkeringsplatser. Boendeparkering vid Kapten Karlssons väg sker främst på egen bostadsfastighet/kvartersmark.
Planförslag
Inom planområdet tillämpas Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun. Riktlinjerna bygger på statistik och är godkända av samhällsbyggnadsnämnden våren 2016 och som antogs i kommunfullmäktige i juni 2016. Skyldighet att anordna parkering ligger i första hand på fastighetsägaren och det är kommunens
skyldighet att se till att parkeringsfrågan uppfylls. Planområdet tillhör Zon C
för parkering. I tabeller nedan redovisas grundtal för parkering vid bedömning
av parkeringsefterfrågan för både cykel och bil.
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Föreslagen exploateringsgrad för flerbostadshusen i nordost och nordväst kan
medföra att underjordiska garage kan bli aktuellt. Omfattningen av en sådan
anläggning styrs indirekt genom en begränsning av andelen hårdgjord yta n2.

In- och utfarter
In- och utfarter till befintliga bostadstomter sker idag direkt mot Kapten Karlssons väg, vilket avses bibehållas. In- och utfarter inom planområdet styrs i övrigt endast vid korsningar för att uppnå en god trafiksäkerhet och lämpliga
siktlinjer med utfartsförbud på plankartan.
För att säkerställa bra utfartsförhållanden för befintliga bostadsfastigheter med
utfarter mot Trillvägen och en god trafiksäkerhet för gående och cyklister längs
med gång- och cykelvägen som sammanfaller med Trillvägen föreslås i samband med planens genomförande att en del av cykelvägen flyttas några meter
söderut. På så sätt skiljs gång- och cykeltrafiken tydligt från biltrafiken.
Varutransporter
Idag sker inga varutransporter inom planområdet. Planförslaget redovisar möjligheten till etablering av verksamheter i flerbostadshusens bottenplan. Gaturummen intill dessa områden är utformade på så sätt att varutransporter kan
ske trafiksäkert. Varutransporter till och från den nya förskolan kommer att ske
i anslutning direkt från den nya uppsamlingsgatan, skilt från hämtning och
lämning.
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Räddningsväg
Med räddningsväg avses en möjlig framkomlighet för räddningsfordon med
viss säkerställd standard för utryckning. Räddningsvägar är exempelvis Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen. Tillgänglighet för räddningsfordon ska säkerställas inom kvarter och på dess innergårdar i samband med bygglov.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Förutsättningar
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. VA-ledningar finns främst intill Norrlidsvägen, Norra vägen och
Brunnslättsvägen samt under större delen av den planerade huvudgatan. I
södra delen av planområdet finns pumpstation för spillvatten. Vattenledningsnätet bedöms ha erforderlig kapacitet för att klara exploateringen. En uppgradering av pumpstationen kan bli aktuell då området är fullt utbyggt.
Planförslag
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar ska ske inom allmän platsmark,
företrädesvis under gatumark. Där ledningar berör kvartersmark, säkerställs de
genom u-områden. Befintlig byggnad för pumpstation intill nya uppsamlingsgatan förses med bestämmelsen E1. Kör- och uppställningsytor finns intill
pumpstationsbyggnaden och ingår delvis i E-området.

Dagvatten
Förutsättningar
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Ledningar finns vid Brunnslätsvägen, Norrlidsvägen och Norra vägen. Bostadsfastigheter vid Kapten Karlssons väg är inte anslutna till det kommunala dagvattennätet, fördröjning sker inom egen fastighet idag.
Planområdet utgör en lokal sänka dit dagvatten rinner från delar av Ljusstaden
och södra Vimpeltorpet. Dagvatten från norr leds idag via två diken söder- och
österut till befintliga kulvertar vid Norrlidsvägen. Därifrån leds dagvattnet vidare till Krafslösadämmet, där det sker fördröjning och rening innan det når
Krafslösaviken och Kalmarsund. Se detaljerad redovisning i Dagvattenutredningen Kalmar Vatten AB.
Planförslag
Dagvattenhantering planeras ske i ledningssystem (dvs. utbyggnad främst i
gatumark) som leder vattnet till de olika dagvattenanläggningarna (fördröjningsdiken och magasin) inom planområdets NATUR- och PARK-områden.
Dessa redovisas på plankartan med egenskapsbestämmelsen dagvatten. Utformning och funktion av anläggningar redovisas mera detaljerat i Gestaltningsprogrammet och den av Kalmar Vatten AB upprättade Dagvattenutred-
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ningen. Inom flerbostadsområden regleras andel hårdgjord yta genom planbestämmelsen n2, minst 40 procent av fastighetsarean ska vara genomsläpplig och
får inte hårdgöras.
Föreslagen dagvattenlösning innebär framförallt fördröjning av dagvatten inom
planområdet. Krafslösadämmet vid Krafslösaviken (dit dagvattnet leds efter
föreslagen fördröjning) bedöms ha god kapacitet att ta emot och rena vattnet
från området. Fördröjningsmagasin inom planområdet föreslås att anläggas
som torrdammar med enbart fördröjningsfunktion, viss rening av dagvatten
kommer även att ske där. Vidare breddas det befintliga centrala diket och får
en flödesutjämnande funktion.
För mer information hänvisas till upprättad Dagvattenutredning. Kommunens
dagvattenpolicy föreskriver miljövänliga materialval, lokal fördröjning och rening i första hand samt eftersträvar öppen dagvattenhantering.
Konsekvenser
I samband med exploateringen ökar den hårdgjorda ytan inom planområdet
vilket medför att ytavrinningsvolymen i form av dagvatten ökar. Inom flerbostadsområden ska dock minst 40 procent av fastighetsarean vara genomsläpplig. Den byggbara ytan inom villatomterna har reglerats till maximalt 25 procent av fastighetsarean, vilket i praktiken bedöms innebära att cirka 70-75 procent av villatomten kommer att utgöras av icke hårdgjord yta.
Omhändertagandet av dagvatten från hårdgjorda ytor kommer att ske genom
ett dagvattenledningssystem samt de för dagvattenhantering avsedda områdena
och anläggningarna (egenskapsområden ”dagvatten” inom PARK och NATUR). Föroreningsbelastningen från den planerade bostadsbebyggelsens dagvatten bedöms som liten. Vidare bedöms Krafslösadammen klara det mindre
tillskott som exploateringen i detaljplanen ger i form av hårdgjorda ytor och
ökad föroreningsbelastning utan att den övergripande reningseffekten påverkas
negativt.
Bedömningen är därför att planförslaget inte påverkar vattenkvaliteten i recipienten på ett negativt sätt. Mer information finns i tillhörande dagvattenutredning.
För utbyggnad av dagvattensystem som fungerar med självfall och uppfyller
erforderlig säkerhetsmarginal vid extremnederbörd, krävs uppfyllnad av marken som ska exploateras. Uppfyllnad för infrastrukturen i området blir som
mest cirka 1,6 meter, sedan kommer marken att behöva fyllas ytterligare några
decimeter. Eftersom kommunen bygger ut den allmänna platsmarken samt
allmänna VA- och dagvattennätet så regleras ingen fast marknivå för gatan.
Kvartersmarken vid solfjäderhusen i centrala delen har försetts med planbestämmelse kring föreskriven marknivå mot PARK-området och planerad dagvattenanläggning.

Värmesystem
Närmaste fjärrvärmeledningar finns vid Norra vägen med möjlighet att ansluta
planområdets planerade flerbostadshus. Ansvarig för fjärrvärmenätet är Kalmar Energi Värme AB.
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För de planerade enbostadshusen kommer individuell värmeförsörjning bli
aktuell.
El-, tele och optokablar
Förutsättningar
Elledningar samt fast telefoni finns framdragna vid vägarna Brunnslätsvägen,
Norra vägen, Norrlidsvägen, Kapten Karlssons väg samt Visionsvägen. Ansvarig för elnätet är Kalmar Energi Elnät AB. Ansvarig för det fasta telefoninätet
är Skanova Access AB.
Planförslag
För de nya bostäderna krävs utbyggnad av el- och teleledningarna samt optofiber vid behov, anslutning sker via förbindelsepunkter i fastighetsgräns. Befintlig telestation vid Kapten Karlssons väg regleras som E2-område. Ny transformatorstation föreslås intill den nya uppsamlingsgatan och regleras som E3område.

Avfallshantering
Förutsättningar
Nuvarande avfallshantering för bostäder vid Kapten Karlssons väg sker individuellt. Ansvarig för hämtning och omhändertagande av hushållsavfall är Kalmarsundregionens Renhållare KSRR.
Närmaste återvinningsstation finns vid Vänskapens väg inom ett avstånd om
700 meter.
Planförslag
Hantering av hushållsavfall från enbostadshusen föreslås ske individuellt och
enligt riktlinjerna från KSRR. För flerbostadshusen ges 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. Antal miljöplatser som ska serva kvarteren
ska samrådas med KSRR, men ska placeras i anslutning till gatorna inom området. Detaljerad placering på kvartersmark får studeras i genomförandeskedet
och samordnas med övrig byggnation och infrastruktur. Utformningsfrågor
planeras att redovisas mera detaljerat i gestaltningsprogrammet till granskningsskedet.
I södra delen av planområdet, vid Norrlidsvägen i höjd med Sagovägen föreslås
anordnande av återvinningsstation, planbestämmelse Återvinning.
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Störningar och risker
Ljud - trafik
Ljudnivåer från trafik regleras från och med år 2015 i förordningen (2015:216)
om trafikbuller vid bostadsbyggnader. I förordningen anges att 55 dBA ekvivalent ljudnivå 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.
Bullerutredning har genomförts och bedömning av bullernivåer utgår från skyltad hastighet 60 kilometer i timmen för nuläget och 20 år framåt på Norra
vägen och Norrlidsvägen, samt 30 kilometer i timmen på Brunnslätsvägen. I
senast upprättade utredningen (Soundcon 2016-11-28) redovisas även trafikmängder som antagits för att beräkna bullerpåverkan.

Utredningen visar att 55 dBA ekvivalent ljudnivå kommer att överskridas vid
de flerbostadshusfasader som vetter mot Norra vägen respektive Norrlidsvägen. Vid dessa fasader klaras inte heller riktvärdena (50 dBA ekvivalent/70
dBA maximalt) för uteplats. 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 uteplatser på gårdarna som klarar
riktvärdena.
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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. Exempel på lösningar kan vara delvis inglasade
balkonger, burspråk eller andra typer av lokala skärmar. Även att bygga lägenheter mindre än 35 m2 kan vara ett alternativ. Då ska riktvärdet 60 dBA vid
fasad klaras. Detta bevakas i samband med bygglovprövningen.
I planförslaget finns följande planbestämmelser som reglerar hur gällande riktvärden för trafikbuller ska klaras för nybyggnationer:

f4

Bostadsbyggnader ska placeras med långsidan mot Norra vägen.

f5

Bostadsbyggnader ska sammanbyggas och placeras med långsidan mot
Brunnslätsvägen

f6

Bostadsbyggnader ska placeras med långsidan mot Norrlidsvägen/Alice
Babs gata

f7

Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en
ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2
mot Norra vägen

f8

Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en
ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2
mot Brunnslätsvägen

f9

Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en
ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter mot under
35 m2 mot Norrlidsvägen/Alice Babs gata

Befintliga bostäder utmed Brunnslätsvägen får en något ökad ljudnivå med
anledning av det ökade antalet fordonsrörelser som blir aktuellt. I beräkningarna antas att all tillkommande trafik kommer att färdas på Brunnslätsvägen. I
praktiken kommer trafikflödet fördelas mellan Brunnslätsvägen och Norrlidsvägen. De dygnsekvivalenta ljudnivåerna ökar med som högst 2 dBA utmed de
befintliga bostäderna. Inga bostäder får dock så höga dygnsekvivalenta ljudnivåer att riktvärdet 55 dBA överskrids (ej heller maximala ljudnivåer över 70
dBA).
Befintliga bostäder utmed Kapten Karlssons väg får en ökad ljudnivå med anledning av ökat antal fordonsrörelser till planområdet. De dygnsekvivalenta
ljudnivåerna ökar som högst 1 dBA och endast vid befintliga bostäder med
fasader som vetter både mot Norrlidsvägen och Norra vägen. Vid bebyggelse
byggd innan våren 1997, som är fallet vid Kapten Karlssons väg, tillämpas åtgärdsnivåer enligt Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 med riktvärde
65 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad. För befintlig bostadsfastighet Berga
10:35 närmast Norra vägen, har nuvarande situation och framtida bullerpro-
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gnos särskilt analyserats. Trafikbullerutredningen (Soundcon 2016-11-28) redovisar att frifältsvärden vid nuvarande bostadsfasad närmast Norra vägen inte
förändras vid planförslagets genomförande. Den befintliga bebyggelsen påverkas därmed inte av ökade trafikrörelser och ökade bullernivåer i samband med
planförslaget.
Genom den nya trafikbullerförordningen (2015:216) och de skärpta kraven i
plan- och bygglagen (4 kap 6a §) ska det tydligt redogöras och regleras att även
den befintliga bebyggelsen ska klara riktvärdena för buller. Dessa krav faller
dock inte ut förrän fastighetsägaren vill göra en åtgärd som kräver bygglov.
Kraven att klara gällande riktvärden gäller oavsett om det finns en detaljplan
eller inte. För Berga 10:35 anges därmed följande planbestämmelser som ska
säkerställa att riktvärden för buller klaras:

f7

Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en
ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2
mot Norra vägen

För fastigheten Berga 10:35 föreslås en stor byggrätt e2 (25 procent av fastighetsarean), vilket ger fastighetsägaren en flexibilitet att bygga ut sitt enbostadshus eller att uppföra flerbostadshus. Oavsett bostadsform betyder det för fastighetsägaren att denna ska ordna bostadsrummen genomgående alternativt
åstadkomma en ljuddämpad sida vid bostadsfasader genom att exempelvis
uppföra en bulleravskärmning med hjälp av bullerplank eller bullervall. Vid
byggnation av flerbostadshus kan även enkelsidiga, mindre lägenheter, bli aktuella.

Lukt
I södra delen av planområdet finns pumpstation för spillvatten. I Boverkets
(numera upphävda) allmänna råd, Bättre plats för arbete, anges ett generellt
skyddsavstånd på 50 meter till avloppspumpstationer, vilket uppfylls mot bostäderna. Avståndet till förskoletomten är dock cirka 30 meter. Utifrån den
förhärskande vindriktningen från sydväst samt de rådande topografiförhållanden med stigande marknivå mot förskolan görs bedömningen att endast tillfälliga och ringa luktstörningar kan bli aktuella.

Risker
Inför antagandet har planförslaget kompletterats med en riskanalys för Luma
Metalls påverkan på föreslagen bostadsbebyggelse inom planområdet (PS
Group 2016-11-24). Luma Metall är en industriverksamhet cirka 250 meter
väster om planområdet. Med bakgrund av utförd riskanalys gör kommunen
bedömning att det inte erfordras några åtgärder eller begränsningar i förhållande till den föreslagna detaljplanen. Det bör dock göras en insatsplanering för
anläggningen av verksamhetsutövaren Luma Metall som ska samrådas med
Brandkåren oavsett planförslagets genomförande då redan befintliga bostäder
påverkas vid spridning av cyanväte.
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Genomförande och konsekvenser
Organisatoriska frågor
Genomförandetid och etapputbyggnad
Genomförandetiden är 10 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.
Detaljplanen föreslås byggas ut etappvis. I en första etapp kan området i öster
byggas, dvs. flerbostadshusen vid Alice Babsgata samt öster om den cirkelformade uppsamlingsgatan. I denna etapp ingår även ett antal villatomter i öster.
Utöver bostäderna planeras även byggnation av förskolan och utbyggnad samt
anslutning av uppsamlingsgatan mot Norrlidsvägen. Vidare ska anläggningar
för omhändertagandet av dagvatten byggas då andelen hårdgjorda ytor ökar.
Omledning av dike i nordost från Ljusstaden blir aktuellt först när bostäder vid
Alice Babsgata byggs ut. I senare etapper föreslås resterande flerbostadshus
och småhustomterna ingå.
Väg- och ledningsutbyggnad samt geotekniska åtgärder anpassas till etapperna.
Beskrivning av genomförandet
Kommunen avser att erbjuda köp av flerbostadskvarter till olika exploatörer.
Småhustomterna avses att säljas i första hand via den kommunala tomtkön.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden.

Regler och tillstånd, utökad lovplikt
Inom planområdet finns fornlämningsområdet RAÄ 115. Enligt länsstyrelsens
beslut 431-7530-15 (2015-11-16) gör länsstyrelsen bedömningen att planerad
ny bebyggelse inom ansökt område inte kommer att påverka boplatsens fornlämningsområde och per beslut 431-4320-16, att fornlämningen kan övertäckas. Planförslaget reglerar att marklov krävs för schaktning inom fornlämningsområdet, planbestämmelse a1.
Marklov krävs för fällning av träd inom egenskapsområde ek, och säkerställs
genom planbestämmelse a2.
Bygglov krävs för ingrepp i stenmurar inom den allmänna platsmarken såsom
kvartersmarken, planbestämmelse a3.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, anläggningsåtgärd och rättigheter
Detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser per fastighet framgår av tabell
och karta nedan. De arealuppgifter som anges är enbart grafiskt tolkade och
kan senare komma att justeras.

Figur nr
Areal, kvm
1
261
2
8149
3
10341
4
2832
5
4746
6
4902
7
2623
8
8770
9
4752
10
7579
11
10822
12
4454
13
5015
14
4455
15
3434
16
3563
17
103
18
6014
19
6081
20
9589
21
201
22
245
23
843
24
3168
OBS! Arealuppgifterna är ungefärliga
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Berga 10:31
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Djurängen 2:4
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Konsekvenser

Fastighetsbildning
Till Berga 10:19 ska Tehuset 1 och 2 överföras
genom fastighetsreglering.
Till Berga 10:19 ska figur 1 överföras genom
fastighetsreglering från Djurängen 2:4.
Från Berga 10:19 ska figur 2-16, figur 18-19
samt figur 24 avstyckas för bostadsändamål.
Från Berga 10:19 ska figur 20 avstyckas för
skoländamål.
Från Berga 10:19 kan figur 23 avstyckas för
återvinnings-station.
Område E1 (pumphus), figur 21 och område
E3 (transformatorstation), figur 17 kan avstyckas som egna fastigheter eller upplåtas med
ledningsrätt.
Rättigheter
Inom områden med beteckningen u ska ledningsrätt bildas för allmänna ledningar.
Område E1 (pumphus), figur 21 och område
E3 (transformatorstation), figur 17 kan avstyckas som egna fastigheter eller upplåtas med
ledningsrätt.
För område E2 (telestation), figur 22 är ledningsrätt bildad.
Servitut för gångväg, 0880K-07/74.1, till förmån för Berga 10:19 och som belastar Tehuset
1 ska upphävas.
Fastighetsbildning
Fastighetens gränser behöver inte ändras.
Fastighetsbildning
Fastighetens gränser behöver inte ändras.
Fastighetsbildning
Fastighetens gränser behöver inte ändras.
Fastighetsbildning
Fastighetens gränser behöver inte ändras.
Fastighetsbildning
Fastighetens gränser behöver inte ändras.
Rättigheter
Inom områden med beteckningen u ska ledningsrätt bildas för allmänna ledningar.
Fastighetsbildning
Från Djurängen 2:4 ska figur 1 överföras ge-
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Västra Sjögatans vägsamfällighet
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nom fastighetsreglering till Berga 10:19.
Fastighetsbildning
Fastighetens gränser behöver inte ändras.
Anläggningsåtgärd
Krafslösa ga:1 ska upphävas.

Fastighetsbildning
Hela Tehuset 1 ska genom fastighetsreglering
överföras till Berga 10:19.
Rättigheter
Servitut för gångväg, 0880K-07/74.1, till förmån för Berga 10:19 och som belastar Tehuset
1 ska upphävas.
Fastighetsbildning
Hela Tehuset 2 ska genom fastighetsreglering
överföras till Berga 10:19.

Fastighetsbildning
Fastighetsreglering berörande Djurängen 2:4 och Berga 10:19 samt Tehuset 1,
2 och Berga 10:19 samt avstyckning från Berga 10:19 söks och bekostas av
Kalmar kommun om inget avtalats i särskild överenskommelse mellan Kalmar
kommun och aktuell exploatör. Eventuell avstyckning av E-område bekostas
av ledningshavaren. Fastighetsbildningen begärs hos lantmäterimyndigheten i
Kalmar kommun.
Rättigheter
Servitut för gångväg till förmån för Berga 10:19 och som belastar Tehuset 1
ska upphävas.
Allmänna ledningar på kvartersmark är reserverade med utrymme för allmännyttigt ändamål (u-område på plankartan) och ska säkerställas med ledningsrätt.
Områden för tekniska anläggningar (E-områden på plankartan) kan säkerställas med ledningsrätt. Se även under fastighetsbildning. För område E2 (telestation) är ledningsrätt bildad.
Ansökan om ledningsrätt görs och bekostas av ledningshavaren.
Gemensamhetsanläggning
För några av kvarteren (figur 2, 5, 7, 13, 14, 15 och 16) kan det bli aktuellt att
bilda gemensamhetsanläggningar för gemensamma funktioner som till exempel
utfartsväg, ledningar, miljöhus, parkering, garage etc. Den mark som ska användas gemensamt kan lämpligen också bildas som marksamfällighet för
samma fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningen.
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En gemensamhetsanläggning som är bildad 1970, Krafslösa ga:1, gäller för
Trillvägen. Gemensamhetsanläggningen ska genom en omprövningsförrättning
upphävas.
Fastighetsindelningsbestämmelser
Kommunen bedömer att några fastighetsindelningsbestämmelser inte behövs
för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Buller
Som underlag för detaljplanen har en trafikbullerutredning tagits fram av
Soundcon 2016-11-28. Den belyser hur området påverkas av trafikbuller. För
att säkerställa att gällande riktvärden för nya bostäder klaras regleras följande
planbestämmelser: f4, f5, f6, f7, f8, f9.
Geoteknik
Enligt geotekniskt underlag krävs grundförstärkningsåtgärder inom områden
med Lera och Lera/Gyttja. Beroende på avstånd till fasta jordlager krävs uppfyllnad av massor, eller andra förstärkningsåtgärder inför byggnation.
Marknivå
Utbyggnad av dagvattensystem som fungerar med självfall och uppfyller erforderlig säkerhetsmarginal vid extremnederbörd, kräver uppfyllnad av marken
som ska exploateras. Uppfyllnad för infrastrukturen i området blir som mest
cirka 1,6 meter, sedan kommer marken att behöva fyllas ytterligare några decimeter. Detaljprojekteringen har påbörjats parallellt med planförslaget. Inom
delområde i sydost styrs marknivån med särskild planbestämmelse.
Tekniska anläggningar
Parallellt med detaljplanearbetet har förprojektering av allmänna vägar och
ledningsnätet påbörjats. Utifrån planerad dagvattenhantering för planområdet
är höjdsättningen av vägar och ledningar anpassad. Höjdsättning av kvartersmark ska anpassas till höjder för allmän platsmark.
Brunnslätsvägen samt Trillvägen kommer att behöva byggas om i viss mån.
Bland annat kommer gatubelysningen flyttas från södra sidan Brunnslätsvägen
till den norra sidan. Vidare kommer en del av cykelvägen intill Trillvägen flyttas
något söderut för att säkerställa att gång- och cykeltrafik skiljs från biltrafiken.
Skyddade ekar med planbestämmelse ek, längs den nya anslutningsvägen mot
Norrlidsvägen, behöver skyddsstängsel eller annan lämplig åtgärd anordnas
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under tiden för vägbyggnationer. Upplag eller parkering intill träden får inte
förekomma.
Ny transformatorstation krävs inom planområdet. Kalmar energi AB ansvarar
för detta.
Nya VA- och dagvattenledningar och dagvattenanläggningar kommer främst
förläggas inom allmänna platsmarken. Kalmar Vatten AB ansvarar för detta.
För byggnation av nya förskolan, tillhörande skolgård och angöringsvägar
krävs förändringar av markens topografi. Utredningsarbete kring detta har påbörjats och behöver detaljstuderas vidare.

Övriga konsekvenser
Ekologiska konsekvenser
I en behovsbedömning har kommunen gjort en bedömning av detaljplanens
inverkan på miljön. Syftet med behovsbedömningen är att ta reda på om en
betydande miljöpåverkan uppstår till följd av detaljplanen.
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför
inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen. Planförslaget har
anpassats för att minimera påverkan på värdefulla naturområden, beakta bullerpåverkan för framtida bostäder samt redovisar omhändertagandet av dagvattnet.
Sociala konsekvenser
Blandning av bostäder och verksamheter samt gatornas dragning och utformning bedöms kunna ge det nya kvarteret en god social hållbarhet där människor träffas i det offentliga rummet. Det sammanhängande skogsbandet med
dess stigar samt de nya parkområdena erbjuder goda rekreationsmöjligheter för
nya boenden och befolkningen i angränsade bostadskvarteren. Se vidare i Gestaltningsprogram, kapitel 3 Grönområden och rekreation samt kapitel 4 Utformning av kvartersmark.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Samtliga nedan redovisade intäkter och kostnader är angivna i 2016 års prisnivå
exklusive moms.
Intäkter
Markförsäljning av småhus- och flerbostadshustomter.
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Kostnader
Kommunens investeringsbudget får kostnader för byggnation av ny förskola
på cirka 30-40 miljoner kronor.
Kommunens exploateringsbudget får kostnader på cirka 50 miljoner kronor
baserad på följande:
 framtagande av detaljplan med tillhörande utredningar (geoteknisk utredning, kulturhistoriska utredningar, bullerutredning) mm
 Projektering och utbyggnad av gator och gång-/cykelvägar
 lantmäteriförrättningar
 omgestaltning av Brunnslätsvägen
Kommunens kostnader i exploateringsbudgeten för genomförandet av detaljplanen bedöms motsvara de intäkter som markförsäljning i området kommer
att generera.
För i planförslaget redovisade allmänna platser, såsom GATA, PARK, NATUR uppstår drifts- och skötselkostnader framöver.

Ekonomiska konsekvenser för ledningsägare
Ledningsägarna får kostnader för lantmäteriförrättning för att bilda ledningsrätt.
Kalmar Vatten AB får kostnader för utbyggnad av vatten-, spillvatten- och
dagvattenledningar samt dagvattenanläggningar.
Kalmar Vatten AB får driftskostnader i samband med nya VA-ledningar samt
nya dagvattenanläggningar.
Kalmar Energi Elnät AB får intäkt i form av anslutningsavgifter och kostnader för förläggning av nya ledningar, ny transformatorstation.
Telia Sonera Access AB får intäkt i form av anslutningsavgifter och kostnader för förläggning av nya ledningar.
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare
Berga 10:19, Djurängen 2:4, Tehuset 1 och 2 ägs av kommunen och de ekonomiska konsekvenserna beskrivs under rubriken ”Ekonomiska konsekvenser
för kommunen på föregående sida.
För övriga fastighetsägare kommer detaljplanen inte att medföra några ekonomiska konsekvenser.

Samhällsbyggnadskontoret

Datum

Ärendebeteckning

2016-12-14

2015-0163

Ekonomiska konsekvenser för övriga
FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB får intäkter och kostnader för anläggning av ny återvinningsstation.

Planavgift
Planavgift ska inte utgå vid bygglov, eftersom plankostnaden regleras i ett särskilt avtal.

Birgit Endom
Planarkitekt
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Planbeskrivning

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Birgit Endom
0480-45 03 68

2016-06-15

2015-0163
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BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB)
Detaljplan för

Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19 m fl. vid
Karlssons äng
i Kalmar, Kalmar kommun

Inledning
Syftet med en behovsbedömning är att ta reda på om en miljöbedömning behöver
göras för detaljplanen. En miljöbedömning, med miljökonsekvensbeskrivning, ska
göras om detaljplanen kan medföra en betydande miljöpåverkan.
Behovsbedömningen hjälper också till att avgränsa och peka ut de viktigaste
frågeställningarna i en eventuell miljökonsekvensbeskrivning.
Behovsbedömningen grundar sig på kriterierna i bilagorna till MKB-förordningen.

Bakgrund
I norra delen av planområdet finns gällande detaljplan 0880K-P07/21 från 2007 ”Del av
Berga 10:19, södra Vimpeltorpet” som togs fram i samarbete med Fanerdun Group AB
som en storkvartersplan. Denna detaljplan genomfördes dock inte, med undantag för
huvudgatan från Brunnslätsvägen.
Området ligger enligt ÖP inom området ”diagonalen” med koppling mot Norra staden,
Norrliden strand och Berga centrum som har stor betydelse för att utvecklas med nya
bostäder och verksamheter för att stärka det lokala serviceunderlaget.
Behovet av nya bostäder är stort inom kommunen och framförallt i service- och
kollektivtrafiknära områden. Detaljplanen för planområdet är enligt Kalmar
kommuns prioriteringslista för detaljplaner av hög prioritet och här ska prövas
möjlighet till 400 bostäder samt en ny förskola.

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

Samhällsbyggnadskontoret

Behovsbedömning
2016-06-15

Platsen
Planområdet finns i norra delen av Kalmar, där stadsdelarna Berga, Norrliden,
Ljusstaden och Vimpeltorpet samt Berga industriområde möts. Området
avgränsas av Norra vägen, Norrlidsvägen, Brunnslätsvägen och
Visionsvägen/Alice Babsgata. Planområdets yta är ca 32 ha och utgör främst
kommunalägd mark med fastigheter Tehuset 1 och 2 samt del av Berga 10:19.
Längs Kapten Karlssons väg finns ett antal privatägda bostadsfastigheter.
Området utgörs av öppen gräsmark i nordväst, ett sammanhängande skogsparti
längst Norrlidsvägen i öster och ett 10tal bostadstomter längs Kapten Karlssons
väg i sydväst. Skogsområdet längs Norrlidsvägen hyser stora natur- och
rekreationsvärden pga ett flertal gamla ekar och ett flertal stigar igenom de olika
skogsdelarna.

Planen
Planens syfte är att möjliggöra för ca 400 nya bostäder, varav ca en fjärdedel ska
utgöra småhustomter, och en ny förskola. Anslutningar av planområdet till
angränsande kvarter via bilvägar samt genom gång- och cykelvägar ska beaktas.
Det sammanhängande skogsbandet längs Norrlidsvägen har stora naturvärden att
tillvarata i området och ska bevaras i stor utsträckning.

Påverkan
Hantering av dagvatten, buller, landskapsbilden och trafik är bland de större
frågorna som hanteras i planen. Störst påverkan bedöms planförslaget ha på
landskapsbilden/stadsbilden, då nuvarande gräsmark omvandlas till nytt
bostadskvarter. Byggnader vid stora vägar och korsningar av Norra
vägen/Brunnslätsvägen samt Norrlidsvägen/Alice Babsgata ger ett markant, nytt
intryck i befintliga gaturummet och som entrébebyggelse för Karlssons äng och
Ljusstaden. Stadsmiljön anses dock tåla byggnationer med högre höjd, utan att
särskilda miljömässiga värden försvinner. Dagvatten, buller och trafikflöden går
att hantera med olika lösningar utan risk för hälsa eller miljön.

Samlad bedömning
Planförslaget utgör förtätning av mark i tätortsnära läge, som ökar underlaget för
bland annat service och kollektivtrafik. De negativa konsekvenserna som kan
uppstå pga planförslaget är relativt små och går att hantera med olika lösningar.
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte.
Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivning och i denna
behovsbedömning.

Birgit Endom
Planarkitekt
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Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning – planens
miljöpåverkan

Behovsbedömning
2016-06-15
Påverkan
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Berörs Kommentar

Stor Måttlig Liten Ingen inte

Förordnanden och skyddsvärden

x

1. Riksintressen

x

2. Andra skyddsvärden

I södra delen finns ett 4,4 ha stort
nyckelbiotopområde av typ ”ädellövträd”
(N 88-2001). Planförslaget avser
användningsbestämmelsen ”NATUR” för
området. Mindre ingrepp kommer att ske i
samband med breddning av befintlig
grusväg till GATA. Särskilt värdefulla träd
intill vägen skyddas genom
planbestämmelse med marklovplikt.
Vid norra delen av Kapten Karlssons väg
finns skyddat fornlämningsområde av typ
Boplats (RAA Kalmar 115).
Fornlämningsområde föreslås ingå i ett
NATUR-område med möjlighet att
anlägga en pulkabacke ovanpå.
Fornlämningsområdet bedöms inte
påverkas negativt av planförslaget. Enligt
länsstyrelsens beslut 431-7530-15 (201511-16) gör länsstyrelsen bedömningen att
planerad ny bebyggelse inom ansökt
område inte kommer att påverka
boplatsens fornlämningsområde och per
beslut 431-4320-16, att fornlämningen kan
övertäckas.

Övergripande mål och normer

3. Miljökvalitetsmål

x

Planförslaget gynnar främst miljökvalitetsmålen Levande skogar och God bebyggd miljö,
eftersom detaljplaneläggning säkerställer
bevarandet av nuvarande nyckelbiotop
som NATUR och genom att planförslaget
medför en kontrollerad bebyggelseförtätning inom tätortsområdet.

Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning – planens
miljöpåverkan

Behovsbedömning
2016-06-15
Påverkan
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Berörs Kommentar

Stor Måttlig Liten Ingen inte
Planområdet ligger inom ett
avrinningsområde som avvattnas till
Krafslösaviken som ingår i
vattenförekomsten S n Kalmarsund
SE564250-162500. Vid den senaste
statusklassningen bedömdes
vattenförekomsten ha måttlig ekologisk
status och god kemisk ytvattenstatus
(exklusive kvicksilver och PBDE).
Planområdet ligger också inom
grundvattenförekomsten Kalmarkustens
sandstensformation SE628995-153160 som
vid den senaste statusklassningen
bedömdes ha god kemisk och kvantitativ
status.
Planområdet ligger inom kommunalt
verksamhetsområde för dricksvatten,
avloppsvatten och dagvatten med Kalmar
Vatten AB som huvudman. Kalmar
kommuns Tematiska tillägg till
översiktsplanen – Vatten och avlopp ska
följas. I den av Kalmar Vatten AB
upprättade dagvattenutredningen beskrivs
både strategi för hantering av dagvatten
inom planområdet samt förfarandet och
rening i Krafslösadämmet vid
Krafslösaviken.
Planförslaget medger nytt bostadskvarter
med stort inslag av Natur/Park, redovisar
plats om utformning av
dagvattenanläggningar samt reglera andel
hårdgjorda ytor inom flerbostadsområden.’
Kommunen gör därmed den samlade
bedömningen att miljökvalitetsnormer för
vatten inte påverkas negativt.

4. Miljökvalitetsnormer

Effekter på miljö, hälsa och
säkerhet

5. Ekologiska naturvärden och
nyckelbiotoper

x

I södra delen finns ett 4,4 ha stort
nyckelbiotopområde av typ ”ädellövträd”
(N 88-2001). Planförslaget avser
användningsbestämmelsen ”NATUR” för
området. Mindre ingrepp kommer att ske i
samband med breddning av befintlig
grusväg till GATA. Särskilt värdefulla träd
intill vägen skyddas genom
planbestämmelse med marklovplikt.
Stenmur i söder är biotopskyddad och
skyddas genom planbestämmelse.

Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning – planens
miljöpåverkan

6. Växtliv

7. Djurliv

Behovsbedömning
2016-06-15
Påverkan

10. Rekreation och rörligt friluftsliv

Berörs Kommentar

Stor Måttlig Liten Ingen inte

x

I samband med inflyttning av nya boenden
intill skogsområdet kommer flera
människor vistas och röra sig igenom
skogen. Mindre delar av skogen kommer
att omvandlas till kvartersmark befintlig
grusväg breddas för ny anslutningsväg och
anläggningar för dagvattenhantering
kommer att anordnas.

x

I samband med inflyttning av nya boenden
intill skogsområdet kommer flera
människor vistas och röra sig igenom
skogen. Mindre delar av skogen kommer
att omvandlas till kvartersmark, befintlig
grusväg breddas för ny anslutningsväg och
anläggningar för dagvattenhantering
kommer att anordnas. Stenmurar intill
kvartersmarker skyddas genom
planbestämmelse.

x

8. Kulturmiljö

9. Landskapsbild / stadsbild
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Skyddat fornlämningsområde av typ
Boplats (RAA Kalmar 115). Planförslaget
avser för området NATUR. Upplag av
jordmassor för anläggning av pulkabacke
bedöms inte påverka fornlämingen
negativt. Enligt länsstyrelsens beslut 4317530-15 (2015-11-16) gör länsstyrelsen
bedömningen att planerad ny bebyggelse
inom ansökt område inte kommer att
påverka boplatsens fornlämningsområde
och per beslut 431-4320-16, att
fornlämningen kan övertäckas.
Nuvarande öppen gräsmark kommer att
förändras i samband med planerad
bebyggelse. Vid Norra
vägen/Brunnslätsvägen samt
Norrlidsvägen/Alice Babsgata fåtal
kommer den planerade bebyggelsen ge
gaturummet ett mera stadsmässig karaktär
än nuvarande karaktär som genomfartsled.

x

x

Tillgängligheten till skogsområdet och dess
rekreativa värden kommer att förbättras.
Planerade gångpassager och stigar igenom
skogen och NATUR-områden säkerställer
fortsatt möjlighet till rekreation och rörligt
friluftsliv inom planområdet.

Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning – planens
miljöpåverkan

11. Transporter och kommunikationer

12. Mark- och vattenanvändning

Behovsbedömning
2016-06-15
Påverkan

Berörs Kommentar

Stor Måttlig Liten Ingen inte

x

Genomförandet av planförslaget medför
en ökning av trafikmängden på
Brunnslätsvägen, Norrlidsvägen och Alice
Babsgata samt Norra vägen. Den
tillkommande trafikmängden beräknas vara
ca 1600 fordon per dygn. Fördelning av
trafikmängden bedöms fördelas främst
mellan Norrlidsvägen och
Brunnslätsvägen. Planförslaget redovisar
vägstruktur med delvis separata gång- och
cykelvägar som baseras på nuvarande
rörelsemönster och viktiga målpunkter och
busshållplatser i närområdet.

x

Övervägande del av nuvarande öppen
gräsmark samt mindre delar av skogen
kommer att omvandlas till nya bostäder
samt gator och dagvattenanläggning.
För nya bostäder krävs utbyggnad av
elledningar. Ny transformatorstation
föreslås intill nya huvudgatan och regleras
som E-område.

x

13. Energi

x

14. Naturresurser

19. Risker för hälsa och säkerhet

Planförslaget medför ökning av den
hårdgjorda ytan och därmed också
volymen ytavrinning i form av dagvatten.
Inom planområdet föreslås anläggningar
för fördörjning av dagvatten.

x

Pumpstationen i södra delen kan orsaka
tillfälliga luktstörningar. Bebyggelsen har
placerats utanför skyddsavståndet på 50
meter.

x

17. Luft

18. Störningar

Byggnation av allmänna platser och
grundläggning för nya bostäder medför
liten påverkan på marken.

x

15. Mark

16. Vatten

6(17)

Trafik på norra vägen och Norrlidsvägen
medför bullerpåverkan för nya bostäder.
Planbestämmelse reglerar bullerskydd samt
anpassad placering och utformning av nya
bostäder.

x
x

Samhällsbyggnadskontoret

Behovsbedömning - Checklista
2016-06-15

Stor Måttlig Liten Ingen
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Berörs
inte Kommentar

Förordnanden och skyddsvärden
1. Riksintressen
Påverkan på något riksintresse
- järnvägar

x

- sjöfart, farled

x

- transportnät, vägar

x

- TEN-vägar

x

- rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2 §)

x

- obruten kust (MB 4 kap 3 §)

x

- högexploaterad kust (MB 4 kap 4 §)

x

- kulturmiljö

x

- Natura 2000

x

- naturvård

x

- vindbruk

x

- yrkesfiske

x

2. Andra skyddsvärden
Påverkas område eller natur som har
särskild skyddsstatus enligt Miljöbalken
3, 4 och 7 kap:
- världsarv? (ej aktuellt just nu)
- Förordnanden gäller nationalparker,
- naturreservat,
- kulturreservat,
- naturminnen,
- djur- och växtskyddsområden,
- strandskyddsområden,
- miljöskyddsområden,
- vattenskyddsområden
- eller andra enligt lagen särskilt
skyddade områden.

Påverkas områden med biotopskydd
(t.ex. stenmurar, alléer och odlingsrösen)

x

Vid norra delen av Kapten Karlssons väg
finns skyddat fornlämningsområde av typ
Boplats (RAA Kalmar 115).
Fornlämningsområde föreslås ingå i ett
NATUR-område med möjlighet att
anlägga en pulkabacke ovanpå.
Fornlämningsområdet bedöms inte
påverkas negativt av planförslaget. Enligt
länsstyrelsens beslut 431-7530-15 (201511-16) gör länsstyrelsen bedömningen att
planerad ny bebyggelse inom ansökt
område inte kommer att påverka
boplatsens fornlämningsområde och per
beslut 431-4320-16, att fornlämningen kan
övertäckas.

x

I södra delen finns ett 4,4 ha stort
nyckelbiotopområde av typ ”ädellövträd”
(N 88-2001). Planförslaget avser
användningsbestämmelsen ”NATUR” för
området. Mindre ingrepp kommer att ske i
samband med breddning av befintlig
grusväg till GATA. Särskilt värdefulla träd
intill vägen skyddas genom
planbestämmelse med marklovplikt.
I tallskogsområde i nordost finns ett antal
stenrösen. Dessa föreslås ingå i NATURområdet och bedöms inte påverkas.
Stenmurar intill kvartersmarken skyddas
genom planbestämmelse och ska bevaras.

Samhällsbyggnadskontoret

Behovsbedömning - Checklista
2016-06-15

Stor Måttlig Liten Ingen
Höjdbegränsning runt flygplatsen
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Berörs
inte Kommentar

x

Övergripande mål och normer
3. Miljökvalitetsmål

Berörs något av de 16 nationella
miljömål som ska ligga till grund för all
planering.

x

Planförslaget gynnar främst miljökvalitetsmålen Levande skogar och God bebyggd miljö,
eftersom detaljplaneläggning säkerställer
bevarandet av nuvarande nyckelbiotop
som NATUR och genom att planförslaget
medför en kontrollerad bebyggelseförtätning inom tätortsområdet.

Berörs något av de regionala
miljömålen?

x

Se ovan under nationella miljömål.

Samhällsbyggnadskontoret

Behovsbedömning - Checklista
2016-06-15
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4. Miljökvalitetsnormer

Överskrids några miljökvalitetsnormer?

Planområdet ligger inom ett avrinningsområde som avvattnas till Krafslösaviken
som ingår i vattenförekomsten S n
Kalmarsund SE564250-162500. Vid den
senaste statusklassningen bedömdes
vattenförekomsten ha måttlig ekologisk
status och god kemisk ytvattenstatus
(exklusive kvicksilver och PBDE).
Planområdet ligger också inom
grundvattenförekomsten Kalmarkustens
sandstensformation SE628995-153160 som
vid den senaste statusklassningen
bedömdes ha god kemisk och kvantitativ
status.
Planområdet ligger inom kommunalt
verksamhetsområde för dricksvatten,
avloppsvatten och dagvatten med Kalmar
Vatten AB som huvudman. Kalmar
kommuns Tematiska tillägg till
översiktsplanen – Vatten och avlopp ska
följas. I den av Kalmar Vatten AB
upprättade dagvattenutredningen beskrivs
både strategi för hantering av dagvatten
inom planområdet samt förfarandet och
rening i Krafslösadämmet vid
Krafslösaviken.
Planförslaget medger nytt bostadskvarter
med stort inslag av Natur/Park.
Omhändertagandet av dagvatten sker både
genom naturlig infiltration med viss
naturlig rening på plats (ej hårdgjorda ytor
minst 40 procent regleras genom
planbestämmelse) och att nya bostadskvarteret samt gatumark ansluts till det
kommunala dagvattensystemet. Inom
planområdet föreslås vidare anläggning av
dagvattenanläggningar inom PARK och
NATUR i form av breddade diken och en
stor fördröjningsyta i centrala delen,
planbestämmelse dagvatten.
Föroreningsbelastningen från planområdets
dagvatten bedöms som liten och
Krafslösadämmet bedöms klara det extra
tillskott som exploateringen i detaljplanen
ger i form av hårdgjorda ytor och ökad
föroreningsbelastning utan att den
övergripande reningseffekten påverkas
negativt.

x

Kommunen gör därmed den samlade
bedömningen att miljökvalitetsnormer för
vatten inte påverkas negativt.
- utomhusluft
- vattenkvalitet
- fisk- och musselvatten

x
Se ovan.

x
x

Berör ej Kalmar kommun

Samhällsbyggnadskontoret

Behovsbedömning - Checklista
2016-06-15

- omgivningsbuller
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x

Effekter på miljö, hälsa och
säkerhet
5. Ekologiska naturvärden och
nyckelbiotoper
Påverkan på område som pekats ut i:
- länsstyrelsens (Natur i östra Småland)
eller kommunens naturvårdsprogram

x

- skogsstyrelsens nyckelbiotop- eller
sumpskogsinventering

- kommunens grönstrukturplan

x

Nyckelbiotopområde av typ ”ädellövträd”
(N 88-2001) berörs. Se vidare under punkt
2 ovan, ”Andra skyddsvärden”.

x

Lövskogsområden hyser enligt
grönstrukturplanen höga naturvärden och
det sammanhängande skogsbandet längs
västra sidan Norrlidsvägen och utgör
kärnområde för biologisk mångfald.
Områdets största värde baseras främst på
den mycket gamla, grova ekskogen i söder
(=nyckelbiotop). Södra delen av
planområdet, där ekskogogen ingår,
redovisas vidare som nya grannskapspark.
Planförslaget avser för skogsområdet
NATUR. Mindre ingrepp sker i form av
nya bostäder, anordnande av
dagvattenanläggning och breddning av
nuvarande grusväg till gata.
Mellan södra skogsdelen och bostäder i
söder redovisas PARK med anordnande
av lek och möjlighet till spontanidrott.

- ängs- och betesmarksinventeringen

- ÖP

x
Enligt ÖP 2013 ingår planområdet både i
Diagonalen och i utvecklingsstråket A till Ö
där stadsutvecklingsprojekt ska möjliggöra
för nya bostäder och verksamheter.
Samtidigt krävs en utveckling av infra- och
grönstrukturen. Norrlidsvägen och Norra
vägen ska utvecklas mot att bli
övergripande stadsgator.
Planförslaget stämmer överens med
översiktsplanens intentioner.

x

6. Växtliv
Påverkan på
- rödlistade, fridlysta eller sällsynta arter

- träd utpekat i länsstyrelsens
trädinventering

x

Flera rödlistade lavar och svampar har
påträffats på de gamla ekarna. Det aktuella
området är Natur i planen och särskild
marklovplikt gäller för träden längs vägen
genom ekskogen.

x

Inom planområdet finns ett flertal gamla
träd som registrerats i länsstyrelsens
inventering av särskilt skyddsvärda träd.
Planförslaget tar hänsyn till dessa träd
genom att de står inom naturmark och
träden intill vägen genom ekskogen
skyddas av en särskild marklovplikt.
Vägens har anpassats för att inte träden
ska skadas.

Samhällsbyggnadskontoret

Behovsbedömning - Checklista
2016-06-15
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7. Djurliv

Påverkan på
- rödlistade, fridlysta eller sällsynta arter

Flera rödlistade insektsarter som är knutna
till gamla träd och död ved har påträffats i
ekskogen. Planförslaget tar hänsyn till
dessa genom att ekskogen klassas som
Natur och de gamla träden längs vägen
omfattas av en särskild marklovplikt. Inom
planområdet har även flera rödlistade
fågelarter påträffats, främst i skogen.
Påverkan minimeras genom att skogen till
stor del klassas som Natur i planen.
Kornknarr har endast tillfälligt observerats
på den öppna marken som föreslås bli
kvartersmark.

x

- flyttfågelsträck eller vandring för
djuren

x

8. Kulturmiljö

Påverkan på
- fornlämning

x

- på industriarv

- äldre vägar

Vid nordvästra delen av planområdet norr
om Kaptens Karlssons väg finns
fornlämningen Kalmar 115 registrerad i
fornlämningsregistret. Det är en möjlig
boplats där man i samband med arkeologiska undersökningar i början på 1990talet hittade avslag av flinta, kvarts och
porfyr. Enligt beslut från länsstyrelsen
beslut 2015-11-16, i ärende 431-7530-15
görs bedömningen att planerad ny
bebyggelse inte kommer att påverka
boplatsens fornlämningsområde. Vidare
anförs i beslutet att övriga områden som
ingått i arkeologiska utredningen från 1993
bedöms inte berörs av planerad ny
bebyggelse.
Upplag av jordmassor för anläggning av
pulkabacke inom berört område bedöms
inte påverka fornlämingen negativt. Enligt
länsstyrelsens beslut 431-4320-16 ges
tillstånd att fornlämningen kan övertäckas.

x

x

Kapten Karlssons väg utgör en del av den
urgamla landsvägens sträckning, känd från
1500-talet som vägen mellan Kalmar och
Stockholm. Vägen utgör i sig själv en
levande kulturhistorisk lämning och
bevaras enligt planförslaget som allmän
plats/GATA.

Samhällsbyggnadskontoret
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- plats av kulturhistoriskt intresse

Planområdet har kulturhistoriskt präglats
främst av den slingrande förbindelseleden
mellan Kalmar och Stockholm, nuvarande
Kaptens Karlssons väg, och dess lägre
belägna markpartier som används för bete,
och delvis fiske. Utmed vägen och pga av
dess topografiska höjdläge uppstod
begränsad (torp)bebyggelse. Det finns
även registerad fornlämning Kalmar 115
som utgör en möjlig boplats.
Genom planområdet går även ett dike som
funnits åtminstone sedan lagaskiftet 1845.
För planområdet har upprättas en
kulturhistorisk utredning som redovisar för
kulturhistoriska värden.
Planförslaget säkerställer Kapten
Karlssons väg som GATA och
bebyggelsehistoprisk område i södra delen
av området har försetts med bestämmelser
kring utformnings och bevarande.

x

- byggnadsminne
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x

- kulturhistoriskt eller konstnärligt
värdefulla byggnader, föremål mm

På fastigheten Vätten 4, finns bostadshus
och två mindre byggnaderhar som anses ha
ett högt kulturhistoriskt värde då husen
tillhörde gårdarna i Berga by. Gården var
en av dem som vid enskiftet 1818 flyttades
ut från radbyn. Vätten 4, är en av de
byggnader utmed Kapten Karlssons väg
som stått som förebild för den nya
bebyggelse som tillkom på 1980-talet.
Planförslaget reglerar skyddsbestämmelse
för dessa byggnader.

x

- skyddsvärt kulturlandskap

x

9. Landskapsbild / stadsbild

Påverkan på
- betydelsefulla utsikter eller siktlinjer

- områdets skala

x

Ett nytt bostadskvarter på tidigare
gräsbevuxen mark kommer att förändra
stadsbilden och siktlinjer främst från
Brunnslätsvägen söderut. Placering och
utformning av flerbostadshusen vid Norra
vägen och Norrlidsvägen kommer
förändra gaturummet för dessa vägar.

x

Nya bostäders skala bedöms ha anpassats
till angränsande bebyggelsens skala och
placering intill gaturummen. Lägre
bebyggelse har placerats närmast
Brunnslätsvägen och dess villakaraktär,
byggnadshöjder och –volymer ökar
successivt mot söder där de höga träden
och slänter tar vid.

Samhällsbyggnadskontoret
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10. Rekreation och rörligt friluftsliv

x

Planförslaget föreslår ett antal PARK- och
NATUR-områden. I mitten av området
intill skogsbrynet skapas ett större
parkområde med flera typer av
rekreationsmöjligheter så som lek, ytor för
spontanidrott, promenadstråk och
vistelseytor. Längs dikesstråket väster om
planområdets huvudgata avses anläggas
gångstig. Stigar inom skogsområdet
kvarstår som möjlighet för att röra sig
inom bostadsnära naturen.

- lekmöjligheter.

x

Norr om planområdet (Ljusstaden och
södra Vimpeltorpet) och vid Berga
centrum finns närmast anordnade
lekplatser på allmän platsmark.
Anordnande av lekplats föreslås inom
PARK-området i södra del av
planområdet. Parken ska även ge möjlighet
till spontanidrott och annan fri lek.

- park eller annan rekreationsanläggning.

x

Nya PARK-områden skapas inom
planområdet.

- allmänhetens tillgänglighet till
naturskön utsiktsplats.

x

Se punkt ovan, Påverkan på rörliga
friluftslivet

Påverkan på
- det rörliga friluftslivet.

- område utpekat i ÖP 2013

x

Översiktsplanen redovisar inget område
för rekreation och rörligt friluftsliv inom
planområdet.

11. Transporter och
kommunikationer

Påverkan på
- transportrörelser (antal)

Genomförandet av planförslaget medför
en ökning av trafikmängden på
Brunnslätsvägen, Norrlidsvägen och Alice
Babsgata samt Norra vägen. Den
tillkommande trafikmängden beräknas vara
ca 1600 fordon per dygn. Fördelning av
trafikmängden bedöms att fördelas främst
mellan Norrlidsvägen och
Brunnslätsvägen. Planförslaget redovisar
vägstruktur med delvis separata gång- och
cykelvägar som baseras på nuvarande
rörelsemönster och viktiga målpunkter och
busshållplatser i närområdet.

x

- transportmönster för människor och
varor (hur)

x

Huvudsakliga trafikströmmar bedöms rör
sig på områdets huvudgata då det placerats
främst flerbostadshus och den nya
förskolan. Utmed Brunnslättsvägen
förbättras gång- och cykelmöjligheter för
oskyddade trafikanter och inom nya
bostadskvarteret har vägbredden anpassats
för att gynna gång- och cykeltrafik mellan
viktiga anslutningspunkter till
planområdet.

- transportsystem

x

Ökad antal boende inom planområdet
medför ökat behov av kollektivtrafikresor.

Samhällsbyggnadskontoret
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- parkeringsmöjligheter

x

Boendeparkering ska lösas inom egen
fastighet. Inom flerbostadskvarteren vid
Norrlidsvägen och Norra vägen föreslås
möjlighet till garage under planterbart och
körbart bjälklag.

- trafiksäkerhet

x

Ett antal korsningar har försetts med
utfartsförbud

12. Mark- och vattenanvändning

Förändring mot
- gällande ÖP / FÖP

- gällande DP

x

x

Planområdet ingår i Norra staden och
ingår därmed både i Diagonalen och i
utvecklingsstråket A till Ö där stadsutvecklingsprojekt ska möjliggöra för nya
bostäder och verksamheter. Samtidigt
krävs en utveckling av infra- och
grönstrukturen. Norrlidsvägen och Norra
vägen ska utvecklas mot att bli övergripande stadsgator. Ett område i nordost
är särskilt utpekat som utredningsområde
för nya bostädet, samtidigt som det är
utpekat som ett värdefullt naturområde i
grönstruktur-planen. Ny bebyggelse
föreslås därför endast närmast korsningen
Norrlidsvägen-Alice Babs gata, där naturvärdena är relativt låga och bebyggelsen
bidrar till att markera entrén till
Ljusstaden.
Planförslaget bedöms stämma överens
med översiktsplanens intentioner.
I den fördjupade översiktsplanen
Norrliden strand (FÖP Norrliden strand,
antagen 2012) redovisas planområdet som
betydelsefull länk mellan stadsdelarna
Vimpeltorpet och Norrliden/Berga,
genom att beakta gröna rörelsestråk samt
att utreda bebyggelse längs Norrlidsvägen.
Norrlidsvägen är prioriterad för kollektivtrafik och gång- och cykelvägar men ska
på sikt byggas om för att ge karaktären av
en stadsgata med mera rumslighet.
Planförslaget bedöms stämma överens
med översiktsplanens intentioner.
Större delar av planområdet är inte
planlagda idag. Inom planområdet i övrigt
berörs 5 detaljplaner:
0880K-P07/21, laga kraft 2007
0880K-I:277, fastställd 1967
0880K-I:374, fastställd 1978,
0880K-P87/03, fastställd 1987
0880K-P07/19, laga kraft 2007.
Detaljplanen 0880K-P07/21 kommer
ersättas genom planförslaget, medan
bestämmelser för de berörda delarna i
övriga detaljplaner justeras i mindre
omfattning.

Samhällsbyggnadskontoret

Behovsbedömning - Checklista
2016-06-15

15(17)

- nuvarande mark- och
vattenanvändning

x

Nuvarande markanvändning, skog och
befintlig bebyggelse vid Kapten Karlssons
väg förändras inte av planförslaget.
I övrigt omvandlas nuvarande gräsmark till
ett nytt bostadskvarter med gator, park och
naturområden.

Påverkan på
- viktig samhällsservice t ex skola

x

Behov av ny förskola uppstår i samband
med nya bostäder. Ny förkola föreslås
inom planområdet.

- andra tänkta projekt

x

13. Energi
Möjlighet att använda förnybar
energikälla.

Behov av nya system för distribution

Vid Norra vägen finns fjärrvärmeledningar
med möjlighet att ansluta nya
bostadsområdet.
Kommunen ser positivt till val av förnybar
energikälla inom planområdet.
För nya bostäder krävs utbyggnad av
elledningar. Ny transformatorstation
föreslås intill nya huvudgatan och regleras
som E-område.

x

x

14. Naturresurser
Påverkar användning av ej förnybar
naturresurs.

x

Påverkan på
- jordbruksareal

x

- annan produktionsyta (skog)

x

15. Mark
Påverkas jorden av förflyttning,
sammanpressning eller täckning?

Genomförandet av planförslaget medför
förändringar genom byggnation av
allmänna platser och grundläggning för nya
bostäder.

x

Påverkas topografi?

x

Påverkas unikt geologiskt eller fysiskt
särdrag?

x

Påverkas området av ökad vind- eller
vattenerosion?

x

Påverkan i form av ändrad
sedimentering eller erosion som förändrar vattendrags fåra eller strand och
botten av hav, sjö mm?

x

Påverkan på människor eller egendom i
form av geologiska risker så som
instabila markförhållanden, skred mm?

x

Påverkas området av hög
markradonhalt?

x

Markområdet klassas som normalradonmark enligt kommunens kartunderlag.
Konstruktioner mot mark ska utföras
radonskyddande, vilket bevakas i samband
med bygglovet.
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Påverkas området av att tidigare använts
som tipp, utfyllnadsplats eller dylikt så
att miljö- och hälsofarliga ämnen kan
finnas lagrade i marken?

x

Påverkas området av att tidigare
verksamheter funnits på platsen. Kan
markföroreningar finnas inom området
eller i närheten.

x
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16. Vatten
Påverkas ytvattnets eller vattendragens
rörelser (strömmar eller riktning)?

x

Påverkas vattenflöden (riktning och
mängd) vid högvatten?

x

Påverkas mängden ytvatten i någon
vattensamling, t.ex. damm eller våtmark?

x

Påverkas absorptionsförmåga,
dräneringsmönster eller frekvens och
mängd av ytvattenavrinning?

x

Behöver åtgärder vidtas för att hantera
dagvatten?

Planförslaget medför ökning av den
hårdgjorda ytan och därmed också
volymen ytavrinning i form av dagvatten.
Inom planområdet föreslås anläggningar
för fördörjning av dagvatten.
Se punkt ovan.

Planförslaget medför en ökning av andel
hårdgjorda ytor inom planområdet vilket
medför att ytavrinningsvolymen i form av
dagvatten ökar. Lokalt omhändertagande
av dagvatten säkerställs genom föreslagna
dagvattenanläggningar med fördröjningsfunktion. Genom planbestämmelse säkerställs högsta andel hårdgjord yta inom
flerbostadsområden.
Krafslösadämmet vid Krafslösaviken, dit
dagvatten leds vidare innan den når
Kalmarsund, bedöms klara det extra
tillskott som exploateringen i detaljplanen
ger i form av hårdgjorda ytor och ökad
föroreningsbelastning utan att den
övergripande reningseffekten påverkas
negativt. Se vidare i Dagvattenutredningen.

x

Påverkas grundvattnets:
- in- eller utströmningsområde?

x

- flödesriktning eller hastighet?

x

- mängd genom tillskott av eller uttag
eller genom förändring av akvifer till
följd av genombrott?

x

- kvalitet?

x

Påverkas mängd yt- eller grundvatten,
som annars varit tillgänglig för
vattenförsörjningen, som dricksvatten
eller annan användning?

x

Påverkas människor eller egendom för
risker i samband med vatten som dålig
vattenkvalitet eller översvämning?

x

Påverkan från enskilda avlopp?

x
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Finns möjlighet att klara lägsta höjd på
färdigt golv?

x

Påverkar markavvattning omgivande
fuktiga områden?

x
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Lägsta marknivå inom området är 5 m ö h.

17. Luft
Påverkan på luftkvaliteten

x

Risk för obehaglig lukt.

Pumpstationen i södra delen kan orsaka
tillfälliga luktstörningar. Nya bostäder har
placerats utanför skyddsavståndet på 50
meter. Avståndet till förskoletomten är ca
30 meter. Utifrån den förhärskande
vindriktningen mot nordväst samt de
rådande topografiförhållanden med
stigande marknivå mot förskolan görs
bedömningen att endast tillfälliga och ringa
luktstörningar kan bli aktuella.

x

18. Störningar

Risk för störning från
- höga ljudnivåer för människa eller djur.

Upprättad bullerutredning för planförslaget pekar på att de ekvivalenta ljudnivåerna kommer att överskridas för
bostadshusens fasader som vetter mot
Norra vägen och Norrlidsvägen. Endast
för de hus som ligger närmast vägarna,
större delen av planområdet berörs ej.
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 gården som är
frånvänd från vägen. På plankartan regleras bullerskydd genom planbestämmelse.

x

- vibrationer

x

- starkt ljus eller reflexion

x

- miljöstörande verksamhet

x

19. Risker för hälsa och säkerhet
Risk för
- explosion

x

- utsläpp av hälso-/miljöfarliga ämnen

x

- att sårbara system eller ett strategiskt
mål för terrorangrepp skapas

x

- behov av brandskydd eller annan typ
av räddningstjänst

x

- behov av polisskydd eller annan
bevakning

x

- otrygga miljöer skapas

x

- elektromagnetiska fält (EMF)

x

Kalmar kommuns policy för magnetfält
ska följas.

