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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för

Tallbocken 1 i Getingen
Kalmar kommun
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2014-12-22 – 201501-09 med förlängning t.o.m. 2015-01-23. Förslaget har sänts till myndigheter,
förvaltningar och föreningar enligt sändlista och till fastighetsägare enligt
fastighetsförteckning.
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
Planbeskrivning
- Avsnittet buller förtydligas utifrån Länsstyrelsens synpunkter.
- Avsnittet ny bebyggelse och parkering förtydligas utifrån Länsstyrelsens
rådgivande synpunkter.
Plankarta
- Kompletteras med bestämmelse om högsta nockhöjd i meter (18)
- Kompletteras med bestämmelse (f₁) - Byggnad ska utföras med
sadeltak med taklutning mellan 20-30 grader.
- Utfartsförbud längs västra plangränsen (mot parkmark) tas bort. Utfart
mot parkmark är inte tillåtet och behöver därför inte regleras.
I övrigt har endast mindre redaktionella ändringar gjorts.

Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Kontroll enligt kap.11 PBL.

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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Enligt 11 kap 10 § PBL ska Länsstyrelsen pröva kommunens beslut att
anta en detaljplan om det kan antas att beslutet innebär att
riksintressen enligt MB inte tillgodoses eller om planen är olämplig
med hänsyn till mellankommunala frågor, miljökvalitetnormer,
strandskydd eller hälsa och säkerhet och risker för olyckor,
översvämning och erosion.

Buller
I Länsstyrelsens samrådsyttrande beskrevs kort att en förutsättning för
planens genomförande måste vara att gällande riktvärden inte
överskrids. I granskningshandlingens planbeskrivning beskrivs att
fastighetens västra sida överskrider de värden som finns angivna i
Boverkets allmänna råd, samt att om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå
överskrids ska minst hälften av bostadsrummen, såsom sov- och
vardagsrum, orienteras mot en sida där riktvärdena kan uppnås enligt
avstegsprincipen. Som en möjlig åtgärd till minska bullret anges att
loftgång skulle kunna placeras mot Norra vägen. Kommunen anger att
planens syfte är att möjliggöra flerbostadshus och att mindre bostäder
i hyresrätt ska prioriteras på platsen.
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen i sin beskrivning av buller
endast kort beskriver att riktvärdena på västra sidan mot Norra vägen
kommer att överskridas och att minst hälften bostadasrummen därför
ska förläggas mot en sida där riktvärdena kan uppnås. Länsstyrelsen
anser inte att detta resonemang räcker för att säkerställa planens
lämplighet för bostadsändamål eftersom höga bullernivåer råder på
platsen. I Boverkets allmänna råd anges att om avsteg från dess
huvudregel, att riktvärdena ska klaras, måste det noggrant motiveras,
d.v.s. ett resonemang måste föras varför en plats är lämplig att
bebyggas trots att riktvärdena kommer att överskridas. Avsteg från
kraven på en god ljudmiljökvalitet enligt huvudregeln kan i vissa fall
göras om det är väl motiverat. Detta behöver kommunen komplettera
med.
I planbeskrivningen hänvisas kort till Boverkets allmänna råd vad
gäller avstegsprincipen. I de allmänna råden står vidare att om
bostäders ena sida exponeras för mycket höga ljudnivåer är det särskilt
viktigt att med mycket låga nivåer på den bullerskyddade sidan.
Riktvärdena för inomhusnivåerna ska klaras och utomhusmiljön ska
bli acceptabel. Mot denna bakgrund bör bostäder generellt inte
accepteras vid mycket hög ekvivalenta ljudnivån innan åtgärder
vidtagits för att minska bullret vid källan. Västra sidan mot Norra
vägen kommer att få bullernivåer på mellan 60-65 dBA. Enligt
Boverkets allmänna råd bör nya bostäder endast medges i vissa fall vid
dessa ekvivalenta bullernivåer. En förutsättning för att medge
bebyggelse vid dessa bullernivåer är att det går att åstadkomma en tyst
sida, högst 45 dBA vid fasad, eller i vart fall en ljuddämpad sida, 45-50
dBA vid fasad. Vidare bör minst hälften av bostadsrummen, liksom
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uteplats, vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Länsstyrelsen
konstaterar att det enligt planbeskrivningens redovisade
bullerberäkning kommer en mycket stor del av husets fasad vara utsatt
för bullernivåer över 50 dBA, d.v.s. nivåer över Boverkets
avstegsprincip. Om 55 dBA skulle vara motiverat att användas som
tyst sida så överstiger fortfarande en större del av husets fasad detta.
Länsstyrelsens ställer sig frågande hur det är tänkt att utformningen av
bostäderna ska ske så att minst hälften av rummen (sov- och
vardagsrum) får en tyst sida. Länsstyrelsen anser detta ännu svårare att
förstå utifrån planens syfte, d.v.s. att mindre bostäder ska prioriteras.
I de allmänna råden anges att planen ska säkerställa den slutliga
bebyggelsen placering och utformning samt genom yttre och inre
åtgärder så att kraven i Boverkets Byggregler uppfylls. Planen
säkerställer inte att ljudnivåkraven uppfylls genom planbestämmelser.
Mot bakgrund av ovanstående anser Länsstyrelsen att den nu
redovisade utformningen eller de redovisade åtgärderna inte är
tillräckliga för att klara ljudmiljökvalitetskraven för ny bebyggelse.
I övrigt bedömer Länsstyrelsen att den föreslagna detaljplanen inte
aktualiserar frågor som kan föranleda prövning enligt plan- och
bygglagen 11 kap 10 § vad gäller riksintressen, mellankommunala
frågor, miljökvalitetsnormer, strandskydd samt risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
Rådgivande synpunkter
Stadsbilden
Enligt 2 kap. 3 § PBL ska planläggning främja en ändamålsenlig
struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden och kommunikationsleder. Planförslaget möjliggör ett
flerbostadshus med planbestämmelser om 5 våningar vid korsningen
Norra vägen/ Brändtorpsvägen. I planförslaget anges även att
byggnaden kan inrymma parkering i byggnadens markplan.
Länsstyrelsen anser inte att denna bestämmelse eller planen i övrigt
visar på hur hög byggnaden i realiteten kan bli. Bestämmelsen bör
istället regleras med högsta total- och/eller byggnadshöjd.
Tallbocken 1 ligger i mötet mellan stadsdelarna Brändtorpet och
Getingen där utpräglad villabebyggelse möter flerbostadshus. Norr
och öster om planområdet finns flerbostadshus i två och en halv till
tre våningar från 1940- och 1950-talet. Bortom detta område och
nordost om planområdet domineras bebyggelsen av villor från 1920
fram till 1950-talet.
Utgångspunkten i planen bör vara att ta tillvara befintliga kvaliteter
och karaktörsdrag i området. Bebyggelsen ska utformas på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stadsbilden och kulturvärdena på platsen,
enligt 2 kap. 6 § PBL. Områdets tydligaste karaktärsdrag är relativt låg
blandad bebyggelse med flerbostadshus och villor.
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Länsstyrelsens bedömning är att kommunen inte har tagit tillräcklig
hänsyn till befintliga byggnadshöjder i den omgivande bebyggelsen
enligt 2 kap. 6 § PBL. Det föreslagna bostadshuset om 5 våningar kan
innebära att det balanserade helhetsintrycket i området störs. Vidare
anser Länsstyrelsen att planen bör tydliggöras och kompletteras med
illustrationer som åskådliggör den nya byggnadens gestaltning i
förhållande till byggnadshöjder i den omgivande bebyggelsen.
Kommunen bör därför omarbeta planförslaget i denna del.
I planförslaget anges även att en möjlig parkeringslösning är att
byggnadens markplan kan inrymma parkering. Det är oklart om denna
parkeringslösning ingår i våningsantalet. Stor vikt måste läggas i
utformningen av denna parkeringslösning med hänsyn till stadsbilden
och gestaltningen men även med beaktande av tryggheten i området.
Detta måste förtydligas i planen.
Enligt Boverkets nya allmänna råd (BFS 2014:5) med tillhörande
konsekvensutredning anges att detaljplaner inte bör regleras med
våningsantal då detta kan leda till stora problem vid tolkning av planer.
En planbestämmelse om våningsantal anger i realiteten ingenting om
hur högt ett hus kan bli. Planbestämmelsen bör i stället regleras med
högsta total- och/eller byggnadshöjd och om markförhållandena är
mycket oregelbundna bör höjden kombineras med bestämmelser som
reglerar markens höjdförhållanden och höjdlägen.
Kommentar:
Buller
Den bullerutredning, daterad 2014-08-14, som Kalmar kommun låtit utföra i samband
med detaljplanens framtagande visar att värdena på den östra sidan av det byggnadsförslag
som finns illustrerat i planhandlingarna klarar Boverkets riktvärde för ljuddämpad sida
både för dygnsekvivalent ljudnivå, 45-50 dBA, och maximal ljudnivå, 70 dBA.
Tallbocken tillhör också Kalmar stads centrala delar och ingår i det som Översiktplanen
benämner som innerstaden. Boverkets allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen, säger
följande om avsteg från huvudregeln:
Avvägningar mellan kraven på ljudmiljön och andra intressen bör kunna
övervägas:
• i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till
exempel ordnad kvartersstruktur.
Ur bullersynpunkt bör det, så långt det är möjligt, skapas mindre bostäder men då platsen
är utsatt för en del förhöjda ljudnivåer är det sannolikt att de mindre bostäderna får
kombineras med bostäder som är större.
Avsnittet buller i planbeskrivningen kompletteras med text och illustrationer.
På plankartan finns under rubriken Störningsskydd bestämmelse som ska säkerställa att
ljudnivåkraven uppfylls.
Rådgivande synpunkter - stadsbilden
Att tillåta fem våningar och att vind får inredas har varit detaljplaneförslagets
intention. Men då bestämmelse om antal våningar ger ett otydligt svar på

4(9)

Samhällsbyggnadskontoret

Granskningsutlåtande
2015-04-23

byggnadens slutliga höjd plockas bestämmelsen bort och ersätts med bestämmelse
om högsta nockhöjd på 18 meter. För att knyta an till den omkringliggande
bebyggelsens karakteristiska utformning med sadeltak kompletteras plankartan
också med bestämmelse om att byggnad ska utföras med sadeltak med taklutning
mellan 20-30 grader.
Planbeskrivningen (avsnitt ny bebyggelse) förtydligas också med illustrationer som
redovisar en byggnadsvolym med maximalt utnyttjad exploateringsgrad och
utformning enligt detaljplaneförlaget samt relationen mellan omgivningen och
byggnadsvolymen. Även solstudien förtydligas med nya illustrationer.
Bostadsbyggande på Tallbocken 1 ligger i linje med Kalmar kommuns
Översiktsplan, laga kraftvunnen 2014-11-07, som säger att det längs Norra
vägen (benämnd som Diagonalen i Översiktsplanen) ska förtätas för att utveckla
stadsmiljön och vardagsstaden och kraftigt höja livskvaliten för ett stort antal
stadsbor. Översiktsplanen säger också att det är en brist på bostäder i Kalmar
kommun, framförallt små bostäder, och att det bör byggas i befintliga områden där
infrastruktur redan finns samt i kollektivtrafiknära lägen för att hushålla med
mark- och naturresurser och främja den miljömässiga hållbarheten.
Parkering ska lösas inom den egna fastigheten och angiven parkeringsnorm ska vara
vägledande. Avsnittetet om parkering i planbeskrivningen förtydligas.
I övrigt har detaljplanen varit utställd under tre veckor vilket är den minsta tid som PBL
(2010:900) föreskriver.

Intresseorganisationer
Villaägarna i Kalmarbygden
Granskning av detaljplan Tallbocken 1 i Kalmar, Kalmar kommun
Villaägarna i Kalmarbygden (VK) har vid samråd 2 kvartalet 2014 accepterat då
redovisat planförslag daterat 2014-03-26.
Till granskning utsänd planbeskrivning har revideringsdatum 2014-12-10 och
är poststämplad 2014-12-18. Sista tidpunkt för skriftliga synpunkter anges till
2015-01-09. Trots den något märkligt valda tiden för granskning, framgår det
av planbeskrivningen att ”detaljplanen handläggs enligt s.k. normalt
planförfarande”.
VK önskar lämna följande synpunkter:
1 Vi är positiva till ett varierat bostadsbestånd med hyresrätter, bostadsrätter
och villabebyggelse. Men vi är negativa till att Tallbocken 1 utökas till fem
våningar. Vi anser att det är oklara besked avseende vindsvåning. Fastighetens
höjd harmonierar inte med övrig bebyggelse i området. Det blir för hög
exploatering på en enskild fastighet.
2 Vi ifrågasätter redovisad solstudie.
3 Vi anser att tillämpning av parkeringsnorm är oklart redovisad.
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Kommentar:
Kalmar kommun har tagit del av synpunkterna och hänvisar till kommentarer under
Länsstyrelsens synpunkter.

Kalmar Läns museum
Synpunkter på förslag till detaljplan för kv. Tallbocken 1, Kalmar
Det aktuella planområdet ligger utmed Norra vägen i utkanten av stadsdelarna
Getingen och Brändtorpet och med Norra kyrkogården angränsande i väster.
Den nuvarande bebyggelsen i området har i huvudsak tillkommit under 1900talets första hälft, med några få undantag av äldre byggnader som ligger vid
Norra vägens gamla sträckning. Varje stadsdel har relativt enhetliga
byggnadshöjder som speglar tillkomsttidens planeringsideal. Getingen
domineras av villor i 1, 5 plan, och Brändtorpet av mindre flerbostadshus och
villor i två plan. Utmed Norra vägen ligger flerbostadshus med tre våningar.
De högre höjderna kompenseras där av generösa mellanrum till angränsande
hus, allt enligt då rådande planideal om att alla lägenheter skulle få både utsikt
och instrålande sol.
Kalmar läns museum vill ta tillfället i akt och lämna följande synpunkter på det
nu utställda planförslaget.
- Planbeskrivningen saknar beskrivning av områdets kulturhistoriska värden.
Under rubriken ”Kulturmiljö” nämns bara hur långt det är till närmaste fasta
fornlämning och till närmaste kulturhistoriska lämning, boplats och fyndplats.
Under efterföljande rubrik ”Bebyggelseområden - omgivning, byggnadskultur
och historia” beskrivs bebyggelsen genom tillkomsthistorik och
nulägesbeskrivning. Det saknas helt en kulturhistorisk karaktärisering av
bebyggelsen som hade kunnat påverka den nu aktuella detaljplanen.
Planunderlaget ger ingen vägledning till hur de kulturhistoriska värdena i
området ska kunna tas till vara och utvecklas.
- Det framgår inte av planhandlingarna vilka överväganden som lett fram till att
det är möjligt att bygga en femvåningsbyggnad på denna plats. Inte heller
redovisas någon illustration av hur den nya, i höjd, avvikande byggnaden
kommer att påverka områdets siluett och stadsbild. Solstudien är allt för
knapphändig för att det ska gå att förstå konsekvenserna på intilliggande
byggnader om planens byggrätt utnyttjas maximalt.
Kommentar:
Kalmar kommun har tagit del av synpunkterna och hänvisar till kommentarer under
Länsstyrelsens synpunkter.
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Övriga
Staffan Strindberg
Synpunkter på planförslag gällande kv. Tallbocken 1, Kalmar kommun

Bakgrund
Att i tidningen få läsa att Kalmar kommuns samhällsbyggnadsnämnd ställer ut
en detaljplan för granskning under perioden 22/12 - 9/1 fångar intresse. Under
denna period har medborgare och sakägare fullt upp med jul- och nyårsfirande.
Lätt kan man då missa att lämna synpunkter. Lite märkligt kan det också verka
att man valt denna, ur demokratisk synpunkt mindre lämpliga, period eftersom
man tycks väntat med utställning. Samråd genomfördes redan 2:a kvartalet
2014 och i Kungörelse om granskning redogörs för de förändringar som gjorts
efter samråd, ändringar som i sig inte motiverar tidsgapet mellan samråd och
granskning. Naturligtvis kan det finnas andra skäl att det dröjt med granskning
men man borde då väntat till alla helger blivit avklarade.
Synpunkter
I planbeskrivningen, under rubriken ”Inledning”, står: ”I beskrivningen ska skälen
till planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras.”
Under planbeskrivningens rubrik ”Förutsättningar och förändringar” redogörs
för de förutsättningar som råder men inga grundläggande analyser eller
ställningstagande finns att läsa. Inte heller under rubriken ”Ny bebyggelse”
hittar vi något resonemang eller motiv till planens utformning och
bestämmelser. Man konstaterar endast att ”Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar
kommun tog, 2014-03-26, beslut om att höja våningsantalet i planförslaget från föreslagna
fyra våningar till fem våningar. Byggnation i fem våningar tillåts således på platsen”
I beskrivningen redogörs således inte för de skäl till utformning som utlovas
beskrivas under rubriken ”Inledning”.
I planbeskrivningen nämner man att ”Kvarteret Tallbocken är en plats som följer
kommunens vision i samrådsversionen av översiktsplanen”. Betyder detta att
detaljplanen avviker från den antagna översiktsplanen?
I Samrådsredogörelsen anges att samråd skett 2014-04-10 - 2014-05-08. Under
rubrik ”Sammanfattning” sammanfattats och kommenteras skriftliga
synpunkter. Här framgår att Samhällsbyggnadsnämndens beslut att höja
våningsantalet tycks ha lagts till efter samråd, trots att beslutet om fem
våningar tillkommit innan samråd. Om det är så förefaller det märkligt att man
inte hunnit med att få in denna, så viktiga, extra våning innan samrådet.
Exploateringsnivå
Varför en för platsen avvikande exploatering?
Ingenstans i handlingar kan man förstå vilken analys eller avsikt som ligger
bakom planens utformning. Inget resonemang kring byggnadsutformning,
volym/hushöjd, förhållande till gata eller tomtens utformning i relation till
omgivningens karaktär, inte heller kring omgivande byggnaders kvalité. Även
om det förs ett resonemang kring den gröna strukturen så avspeglas detta inte i
planens gestaltning, undantaget en önskan om att plantera en häck mot Norra
vägen.
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Den angränsande flerbostadsbebyggelsen har ett exploateringstal under e=0,5.
För omgivande villor är naturligtvis exploateringstalet ännu lägre. I detta
sammanhang krävs starka skäl för att motivera, att för en enda tomt, välja att
erbjuda e=1,9. I relation till omgivningen en närmast fyrdubblad
exploateringsnivå.
Höjder
Redan fyra våningar, utan vind, avviker från gällande mönster och naturligtvis i
än högre grad fem våningar. (se bilaga 1 och 2)
Bestämmelser saknas också om takvinklar och vindsinredning vilket innebär att
inredning av vind för bostadsändamål är tillåten. Detta medför en helt annan
byggnadshöjd än planbeskrivningens fåtaliga illustrationer visar. Till detta skall
också läggas att man bör lyfta bottenplan för att nå insynsskydd mot gata.
Om man tänker sig en golvnivå 1 m över gatunivå (som är ca +8.2m) får man
följande höjder att jämföra med omgivning; 1,0m (från mark till golvnivå
bottenplan) + 5x3,0m (fem våningar räknat från golv till golv)+0,7m (tillåten
höjd för vindsplan från över översta vånings bjälklag till takfot) =16,7m från
mark till takfot. De högsta omgivande byggnaderna har en höjd till takfot
mellan ca 7,0m och 8,5m vilket innebär att planen medger en när nog dubbelt
så hög byggnad som de omgivande högsta husen, räknat till takfot. Till detta
skall läggas att takvinkeln i omgivningens flerbostadshus är ca 22 grader.
Eftersom man inte bestämt takvinkel i detaljplanen så är 45 graders takvinkel
möjlig. Detta innebär att en ordinär byggnad med tio meters husdjup lägger
ytterligare 5 meter till nock, d.v.s. 16,7 +5=21,7m. Den högsta av de
intilliggande flerbostadshusen har en nockhöjd kring 10 m eller strax däröver.
Den föreslagna byggrätten för Tallbocken tillåter alltså, utan någon avvikelse,
en byggnad som är mer än dubbelt så hög som sin omgivning. Man undrar
över vilket motiv nämnden har för att placera ett ”landmärke” just här på
denna plats.
Tomten
Redovisning av de ca 15 tal bilplatser(minst) som skall rymmas på tomten
saknas och lösningen är på inget sätt uppenbar. För 15 bilplatser krävs ca 450
kvm + tillfartsyta. Med den förslagna utformningen tycks det nödvändigt att
parkera under byggnaden vilket inte är ekonomiskt självklart för ett
flerbostadshus. Den enda tillåtna infarten i tomtens nordöstra hörn medför
svårigheter vad gäller disposition. Man har inte visat att de ytor som finns kvar
efter byggande och parkering kan ge tomten samma beskrivna uttryck som
omgivningens eller motiverat varför man avser att bryta, och i så fall hur, mot
platsens gröna karaktär. Detaljplanen kan inte sägas redovisa en ekonomiskt
rimlig parkeringslösning.
Illustrationer
En planillustration, som skall illustrera konsekvensen av planens utformning
och vara läsbar och förståelig för en lekman, saknas. De fåtal illustrationer som
redovisas är otillräckliga och missvisande. Solstudien är osann och otillräcklig.
Sammanfattning av synpunkter
Planens utformning saknar stöd i planbeskrivningen
Inget motiv/analys av kring gestaltning redovisas.
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Exploateringsnivån, redan innan beslutet att lägga på en extra våning saknar
också motivering.
Att det är tillåtet att inreda vind och bygga källare redovisas inte.
Ingen planillustration
Ingen redovisning av p-platser
Ingen högsta hushöjd eller högsta nockhöjd definierad.
Solstudien är inte korrekt i relation till vad som är möjligt enligt detaljplanen.
Sammantaget måste man betrakta planen som svårläst och närmast omöjlig för
en medborgare/sakägare att förstå.
Utställningstiden 22 december till 9 januari – varför?
Det tillhör god demokratisk ordning att för lekmän, sakägare och medborgare i
kommunen, ärligt redovisa konsekvenserna av ett detaljplaneförslag. Detta
innebär att man åskådligt skall redovisa det mest påverkande utfallet av
detaljplaneförslaget, d.v.s. ”worst-case”.
Samhällsbyggnadsnämnden skall, som ansvarig för samhällets gestaltning,
också ha möjlighet att förstå vad man fattar beslut om. Dessa basala
demokratiska krav uppfylls inte i förslag till detaljplan för kv. Tallbocken 1.
Kommunfullmäktige har för oss formulerat och sammanfattat begreppet
”Attraktiva Kalmar”, http://www.kalmar.se/Demokrati/Vad-vill-vi-i-Kalmar/
och har i den följande länken ”Kalmar 2020” skrivit:
”I Kalmar utövas ett öppet politiskt ledarskap som välkomnar medborgarnas
insyn och delaktighet”.
Jag vädjar därför till er - förtroendevalda och tjänstemän - att inte vänta till år
2020 utan att genast på det nya året 2015 återuppta planarbetet, bearbeta och
möjliggöra medborgarnas och sakägarnas insyn och delaktighet genom att
åskådligt redovisa detaljplanen för kv. Tallbocken 1.
Kommentar:
Kalmar kommun har tagit del av synpunkterna och hänvisar till kommentarer
under Länsstyrelsens synpunkter.
Följande har accepterat planförslaget skriftligt:
Brandkåren
Kalmar Energi Elnät AB
Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2014-11-26

Thomas Nilausen
Planarkitekt
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Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Thomas Nilausen
0480 – 45 03 15

Upprättad 2014-11-26

2011-4877

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för

Tallbocken 1
i Kalmar, Kalmar kommun
Planförslaget har varit på samråd under tiden 2014-04-10 – 2014-05-08.
Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
- Största totala bruttoarea ovan mark har justerats från 1600 m² till 2000 m² för
att följa höjningen av våningsantalet från fyra till fem som
Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun beslutade om, 2014-03-26.
- Våningsantal, markerat med ett V (5) på plankartan, har förtydligats.
- Avsnittet om buller har skrivits om med utgång i den nya bullerutredning
som gjordes efter samrådet. Även bullerbestämmelsen på plankartan har
justerats efter den nya bullerutredningen.
- Utfartsförbud har lagts till ut mot Norra vägen.
I övrigt har endast mindre redaktionella ändringar gjorts i planförslaget.

Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Detaljplan för Tallbocken l, Kalmar, Kalmar kommun
Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för samråd enligt PBL
5:11. Handlingarna utgörs av plankarta med planbestämmelse, planoch genomförandebeskrivning samt behovsbedömning.

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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Samrådsredogörelse
2014-11-26

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett flerbostadshus på
Tallbocken l.
Länsstyrelsens synpunkter
Kontroll enligt kap 11 PBL
Planområdet ligger i anslutning till Norra vägen som är en väl trafikerad led.
Detta innebär att trafikbuller måste hanteras i kommande planskeden och en
förutsättning för planes genomförande måste vara att gällande riktvärden inte
överskrids.
I övrigt aktualiserar den föreslagna detaljplanen sannolikt inga frågor som kan
föranleda prövning enligt plan- och bygglagen 11 kap l0 § vad gäller
mellankommunala frågor, miljökvalitetnormer, strandskydd samt hälsa och
säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Behovsbedömning
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att genomförandet av
planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en
miljöbedömning därför inte behöver upprättas.
Samråd har härmed skett.
Övrigt
Högsta antal våningar måste anges på plankartan. Med tanke på att Norra
vägen är vältrafikerad bör även frågan om ventilation från den mindre
påverkade sidan av byggnaden hanteras i bygglovskedet
Deltagande
Beslut i ärendet har fattats av länsarkitekt Margareta Gustafsson efter
föredragning av planhandläggare Peter Sieurin.
Kommentar: Högsta antal våningar, som är V (5), har förtydligats på plankartan. Text om
ventilation har lagts till i planbeskrivningen för att ge underlag till bygglovskedet.

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på planförslaget
Kommentar: Noteras
Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
Kalmar Brandkår
Åtkomligheten för räddningstjänsten
• För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör
räddningsfordon komma så nära byggnadens entré att man inte behöver dra
slang och transportera materiel mer än 50 m. Dessutom bör gångavståndet
vara högst 50 m om nödutrymning avses ske med bärbara stegar.
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• Om befintligt gatunät eller motsvarande inte ger erforderliga
åtkomstmöjligheter ska en särskild räddningsväg anordnas.
En räddningsväg bör ha en fri höjd av 4.0 m, en bärighet motsvarande ett
axeltryck av 100 kN och ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller motsvarande.
På raksträckor bör körbanebredden vara minst 3.0 m, längsslutningen högst 8
%, tvärfallet 2 % och vertikalradien (konkav eller konvex) minst 50 m. I kurvor
bör den inre radien vara minst 7,0 m samt ha sådan breddökning och
hinderfritt område för, genom och efter kurvan att stegfordon kan framforas.
- Räddningsväg ska markeras med standardiserad skylt.
- En räddningsvägs angöring bör ligga i anslutning till byggnadens adress.
- Räddningsväg ska snöröjas och underhållas.
• Utrymning med bärbar stege kan ske om fönstrets underkant är högst 11 m
från marken. Ifall det är högre måste höjdfordon användas.
Uppställningsplatser för höjdfordon ska vara utformade enligt följande:
- Minst 5 meter bred och 12 meter lång.
- Samma bärighet som räddningsväg.
- Avståndet får inte överstiga 9 meter räknat från uppställningsplatsens kant till
ytterkant balkong eller fönster som ska kunna nås med höjdfordon.
- Placeras utanför ytterkanten av de balkonger eller fönster som ska kunna nås
med höjdfordon.
- Inte ha större lutning än 8,5 % i någon lutning.
- Uppställningsplats ska snöröjas och underhållas.
- Det ska vara möjligt att komma till platsen utan att behöva backa fordonet.
Däremot kan det accepteras att höjdfordonet får backa ut från
uppställningsplatsen.
- Höjdfordonet ska kunna resas till avsedd angreppspunkt utan att hindras av
utskjutande byggnadsdelar, träd eller dylikt.
Brandposter
• Brandpostnätet skall uppfylla gällande normer.
Kommentar: Kraven uppfylls i planförslaget.
Kalmar Energi Elnät AB
Svar på Samråd Detaljplan Tallbacken 1 Kalmar kommun.
Vi godkänner planbeskrivningen.
Upplysningsvis framför vi att i anslutning till det sydöstra hörnet av planområdet
finns el-ledningar förlaggda direkt i marken och i rör under Brändtorpsvägen och
Kaptensgatan.
Vid en eventuell ombyggnad av gångbana och bilväg behöver dessa
beaktas.
Kommentar: Informationen om el-ledningarna har lagts till i planbeskrivningen
under rubriken Teknisk försörjning.
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Kalmar vatten AB
Planbeskrivning:
Teknisk försörjning:
Nya serviser kommer att anläggas till fastigheten i samband med vasaneringen i området som sker under år 2014-2015.
Kommentar: Informationen har lagts till i planbeskrivningen under rubriken
Teknisk försörjning.
Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)
KSRR har tagit del av detaljplan för Tallbocken 1 i Kalmar kommun och har
inget att erinra.
I detaljplan står att KSRR:s ” Råd och rekommendationer” följs när
sopkärlsanordningen anordnas, dessa bifogas.
Kommentar: Noteras.
E.ON
E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan
rubricerat ärende.
Vi konstaterar att området inte berör vårt koncessionsområde för elnät
och tar därmed inte ställning till planförslaget.
Kommentar: Noteras.
Skanova
Bakgrund
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av förslag till
detaljplan enligt ovan, och låter framföra följande:
Yttrande
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av
rubricerat planförslag. Vi har därför inget att invända mot gällande
detaljplaneförslag.
Kommentar: Noteras.
Följande har accepterat planförslaget skriftligt:
Villaägarna i Kalmarbygden
Kalmar Energi Värme
Kalmar Vatten AB, se även under rubrik ”Kommunala nämnder, förvaltningar
och bolag”

Thomas Nilausen
Planarkitekt
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Sammanfattning
Syfte med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshusbyggande på Tallbocken 1. Kommunen ser en brist på mindre bostäder i hyresrätt vilket ska prioriteras
på platsen. Projektet är tänkt att ingå i de pågående satsningar på träbebyggelse
som just nu sker i landet. En markanvisningstävling kommer hållas då planen
vunnit laga kraft. Planen handläggs med normalt planförfarande.

Plandata

Planområdets placering i Kalmar

Tallbocken 1 med angränsande vägar och
fastigheter

Lägesbestämning
Planområdet ligger inom Kalmar innerstad, strax öster om Norra vägen i höjd
med Norra kyrkogårdens mittparti. Fastigheten avgränsas i söder av Brändtorpsvägen, i öster av Kaptensgatan och i norr av en fastighet med flerbostadshus. Se bilder sid.2.
Areal och markägoförhållanden
Planområdet omfattar ca 1140 m² och marken ägs av 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.
Handlingar
Planhandlingarna består av:


Plankarta med bestämmelser



Planbeskrivning

Till planen hör också:


Fastighetsförteckning



Behovsbedömning



Samrådsredogörelse



Granskningsutlåtande

Här är vi nu

Planförfarande och tidsplan

Normalt planförfarande

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


Samråd – 2:a kvartalet 2014



Granskning – 4:e kvartalet 2014



Godkännande/Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden – 1:a
kvartalet 2015

Genomförandetid
Planens genomförandetid är satt till 5 år räknat från den dag då planen vinner
laga kraft.
Medverkande tjänstemän
Planen har upprättats på samhällsbyggnadskontoret i samarbete med kommun-
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ledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.

Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut och dokument
Planområdet berörs inte av några riksintressen men ligger inom hinderytorna
för flygplatsen i Kalmar, dock bedöms detaljplanen inte påverka dessa.
Översiktliga plandokument
Kommunens bedömning är att planförslaget är förenligt med översiktsplanens
intentioner, i synnerhet då det gäller tankar om byggnation i befintliga områden där infrastruktur redan finns samt i kollektivtrafiknära lägen för att hushålla med mark- och naturresurser och främja den miljömässiga hållbarheten.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planen omfattas av stadsplan 0880K-I:117, förslag till ändring av stadsplanen
för Brändtorpsområdet i Kalmar, fastställd 1946-11-15. Gällande detaljplan
medger motortrafikändamål på Tallbocken 1.
Kommunala beslut i övrigt
Detaljplanen är del av det mål som Kalmar kommun har om att växa med 300
bostäder varav 100 villor per år.
I uppdragsbeställningen kan bland annat också läsas att:
Kalmar kommun bedömer att det är brist på mindre bostäder i hyresrätt.
Kvarteret Tallbocken är en plats som följer kommunens vision i samrådsversionen av översiktsplanen att bygga i befintliga områden (förtäta) där det finns
god kollektivtrafik. Kalmar kommun har också beslutat att Tallbocken 1 ska
ingå i de pågående satsningar på träbebyggelse som just nu sker i landet.

Förutsättningar och förändringar
Naturmiljö
Den tomma och oanvända grusyta som idag utgör Tallbocken 1 bjuder inte på
mer växtlighet än det stora ensamma lövträd som finns i fastighetens nordöstra hörn samt grannfastighetens häckplantering som gränsar till planområdets norra del. Det omgivande området erbjuder dock en större variation vad
gäller grönstruktur. Under första världskrigets dagar då matbrist rådde anlade
en hel del husägare i området kökstädgårdar där fruktträd var ett vanligt inslag.
Detta har resulterat i en mustig grönska bland villabebyggelsen öster om planområdet.
Mellan Norra vägen och fastigheterna öster om den sträcker sig en några meter bred gräsremsa med lövträdsplanteringar som kompletteras med en häck
längst med fastighetsgränserna. Framför Tallbocken 1 saknas denna gräs- och
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häcksträckning men den bör kompletteras när planen genomförs så att den
nya bebyggelsen knyter an till befintlig grönstruktur. Västra sidan om Norra
vägen har en liknande gräsremsa med trädplantering.
Längre västerut ligger Norra kyrkogården där både lövträd och barrträd växer
i samspel och skapar en tät grönska. Söder om planområdet finns också en
triangulär gräsyta bevuxen med tre stora lövträd.

Grönstrukturen kring Tallbocken 1 (markerad med streckad linje)

Geoteknik och markförhållanden
Fastigheten Tallbocken 1 är i dagsläget en platt grusad yta och höjer sig endast
på ett fåtal ställen över den omkringliggande marknivån och då bara med cirka
en halvmeter. Marken inom planområdet består mestadels av morän.
Kulturmiljö
Närmsta fornlämning finns ca 1 kilometer norr om planområdet. Närmsta
kulturhistoriska lämningar, boplats och fyndplats, finns ca 450 meter söder
och 500 meter sydöst om planområdet.
Bebyggelseområden
Omgivning, byggnadskultur och historia
Tallbocken 1 ligger i brytningspunkten mellan stadsdelarna Brändtorpet och
Getingen där utpräglad villabebyggelse möter flerbostadshus.
Strax norr om planområdet ligger fastigheten Tallbocken 2. Uppfört på tomten finns ett flerbostadshus i två och en halv våningar från 1952. Byggnaden
består av två huskroppar, den ena med gul putsfasad och den andra med röd,
som förskjutits något i sidled i förhållande till varandra. Från 1954 och fram
till 2006 låg i bottenplan av byggnaden konditoriet Röda grind. Namnet tog
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konditoriet efter den grind som låg i grannskapet vid vilken Kalmar stad tog
slut och Skälby Kungsgård tog vid. Namnet finns kvar i området än i dag då
villakvarteret söder om Tallbocken 1 samt de intilliggande busshållplatserna
bär namnet Röda grind.
Norr om Tallbocken 2 ligger fastigheten Tallbocken 6 på vilken det finns en
sträcka med snedställda flerbostadshus i tre våningar. Dessa uppfördes 1947
och kompletterades under första hälften av 80-talet med ny fasadbeklädnad av
fasadsten samt inbyggda balkonger.
Öster om planområdet, på andra sidan Kaptensgatan, ligger en vinkelställd
byggnadsformation bestående av två fristående flerbostadshus i två våningar.
Båda byggnaderna är uppförda under början av 50-talet som affärs- och bostadshus men i skiftet mellan 80- och 90-talet byggdes bottenvåningarna i
byggnaderna om för att kunna användas som förskola. Torgplatsen framför
byggnaderna (en gång i tiden Brändtorpstorget), som tillsammans med affärsverksamheten i bottenvåningarna skapade ett litet lokalt stadsdelscentrum,
omvandlades till lekyta.
Bortom fastigheterna bebyggda med flerbostadshus breder villatomterna ut
sig. Nordöst om planområdet, inom kvarteret Termiten, är bebyggelsen uppförd under mitten av 40-talet. Kvarteret Vitvingen och Syrsan, öster om kvarteret Termiten, har en något yngre bebyggelse som uppfördes under sent 30tal och tidigt 40-tal. Bebyggelsen söder om Brändtorpsvägen sträcker sig något
längre tillbaka i tiden då den uppfördes under sent 20-tal och tidigt 30-tal. I
kvarteret Röda grind, strax söder om planområdet, finns även inslag av byggnation från 50-talet.
Stadsdelen Brändtorpet, som fick sitt namn efter det torp som låg på nuvarande Styrmansgatan 7–11, tenderar generellt att ha en något yngre bebyggelse
då det började byggas efter det att stadsdelen Getingen, söder om Brändtorpsvägen, var fullbyggt omkring 1935.
Ny bebyggelse
Egenskapsområdet i planen hittar sina avgränsningar åt öst och väst i de linjer
som flerbostadhusbyggnationen norr om planområdet följer ut mot Norra
vägen och Kaptensgatan. Att följa linjerna kopplar an till strukturen men ger
också förutsättningar för att klara de riktvärden för buller som ska uppnås vid
byggnation av bostäder. Den vinkelställda byggnadsformationen med tillhörande torgbildning öster om planområdet, förhållandet till befintlig vägdragning men även historisk vägdragning i form av Gamla vägen som sträckte sig
strax öster om planområdet mellan Norra vägen och Timmermansgatan, har
också legat till grund för de avgränsningar som finns inom planområdet samt
för formandet av det byggnadsexempel som finns illustrerat i planbeskrivningen, se bilder på nästa sida.

7(17)

Samhällsbyggnadskontoret

Bilden visar Gamla vägen som gick strax öster om
planområdet (röd ruta)

Planbeskrivning
Upprättad 2014-01-286
Senast reviderad 2015-04-23

Bilden visar de linjer och den vinkelställda byggnad som
avgränsat egenskapsområdet (blå ruta) inom planen samt
hjälpt till att forma byggnadsexemplet illustrerat i
planbeskrivningen.

Detaljplaneförslaget tillåter bostadsbyggnation till en totalhöjd på 18 meter
och med en största total bruttoarea ovan mark på 2000 m². Vind får inredas
och källare får byggas men då fastigheten tidigare var plats för en bensinstation kan eventuella föroreningar finnas i marken, se vidare under avsnitt ”tekniska utredningar”. Sadeltak är karakteristiskt för bebyggelsen i stadsdelen
Getingen vilket är något som den nya bebyggelsen på Tallbocken 1 ska knyta
an till. Detaljplaneförslaget utformas med bestämmelse om att byggnad ska
utföras med sadeltak med takvinkel mellan 20 och 30 grader.
Intentionen är att det ska byggas mindre bostäder på Tallbocken 1 men då
fastigheten påverkas av en del trafikbuller från Norra vägen är det sannolikt att
mindre lägenheter får kombineras med större lägenheter.
Nedan redovisas illustrationer av en möjlig byggnadslösning på fastigheten,
med maximalt utnyttjad exploateringsgrad och utformning enligt detaljplaneförslaget, i relation till omkringliggande bebyggelse samt solstudie.

Byggnadsexempel i relation till omgivande bebyggelse. Vy från Brändtorpsvägen.
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Byggnadsexempel i relation till omgivande bebyggelse. Vy från Norra vägen.

Solstudie
Studien redovisar hur skuggorna faller den 21:e under mars, juni och september månad. Valda
tidpunkter på dagen är klockan 09, 11, 15 och 18. I de fall då andra tider förekommer eller vissa tider
saknas beror detta på att de inte har redovisat någon tydlig skugga.

21 mars kl. 09

21 mars kl. 11

21 mars kl. 15

21 juni kl. 09
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21 juni kl. 12

21 juni kl. 15

21 juni kl. 18

21 september kl. 09

21 september kl. 11

21 september kl. 15
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Anläggningar, service och tillgänglighet
En knapp kilometer norr om planområdet ligger livsmedelsbutiken Netto och ungefär lika
långt söderut finns köpcentret Giraffen som erbjuder en rad olika butiker däribland stormarknaderna Ica Maxi och Coop Forum, apotek, systembolag och klädbutiker. I området
kring köpcentret Giraffen finns också sporthall, ishall och simhall. Ca 650 meter söder om
planområdet finns kvällsöppen bensinstation och söder om denna finns den gamla chokladfabriken som bland annat inhyser Friskis & svettis samt diverse kontorslokaler. Närmsta
vårdcentral ligger i Berga Centrum knappt två kilometer norr om planområdet. Berga Centrum erbjuder även folktandvård och kommersiell service som Ica supermarket, pizzeria och
apotek.
Friytor
Strax öster om planområdet finns en förskoleverksamhet med en välförsedd
utemiljö och cirka 250 meter norr ut finns en stor öppen gräsyta med permanenta fotbollsmål. Väster om planområdet, på andra sidan Norra vägen, ligger
Norra kyrkogården med sitt lummiga och harmoniska landskap. Ytterligare en
bit bort i nordvästlig riktning finns Skälby med 4H-gård och en enorm lekoch rekreationsplats.
Brändtorpsvägen som går söder om planområdet leder ända ut till vattnet i
östlig riktning. Vägen passerar Tallhagens skogsområde, Gröndals idrottsplats
med fotbollsplaner och tennishallen för att slutligen gå ner under och förbi
Ängöleden fram till Ekudden och Norra fjärden där det erbjuds både bangolf
och kanotuthyrning.
Gator och trafik
I planområdets närhet finns och möts ett antal betydelsefulla gator och vägar
som ger Tallbocken 1 en bra koppling till staden. Norra vägen är den mest
uppenbara med sin sträckning från Kalmar stads centrala delar ända upp förbi
Krafslösa. I nord sydlig riktning finns även Timmermansgatan som går parallellt med Norra vägen men inne i villaområdet. Den har ett mycket stillsammare tempo och ger en bra förbindelse från Gröndalsvägen upp till Funkabo
och vidare till Berga. Mot öster sträcker sig Brändtorpsvägen som efter en bit
övergår i cykelbana med vilken det är möjligt att ta sig ända ut till Norra fjärden.
Längs vardera sidan om Norra vägen går det gång- och cykelbanor. Timmermansgatan är ett populärt stråk för cyklister i nordlig-sydlig riktning men en
separerad cykelbana finns inte utan cykel delar vägbana med biltrafik, dock
finns separat trottoar för gångtrafik. Upplägget är detsamma på övriga vägar
inom villaområdena.
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Parkering
Kalmar kommun kräver vid nybyggnation att parkering för bil och cykel ska
lösas inom den egna fastigheten.
Detaljplaneförslaget tillåter endast in- och utfart vid planområdets nordöstra
hörn, ut mot Kaptensgatan, samt i den mittersta delen av den södra plangränsen ut mot Brändtorpsvägen. Detta för att hålla avstånd till korsningar och
skapa förutsättningar för god trafiksäkerhet i anknytning till fastigheten. På den
västra delen av fastigheten, ut mot Norra vägen, får parkering inte finnas. Att
behålla denna yta fri från bebyggelse och parkering kommer av den struktur
som finns hos de fastigheter som ligger norr om Tallbocken 1, läs vidare under
rubrik Ny bebyggelse.
Förutom markparkering utanför byggnaden skulle en möjlig lösning vara att
inrymma parkering i delar av byggnadsförslagets markplan, se illustrationer
nedan (bilderna är endast illustrationer av en möjlig byggnadslösning på fastigheten).

Illustrationen visar var snittet går genom byggnaden

Illustrationen visar snittet mot väster

Den parkeringsnorm som Kalmar kommun tagit fram ska vara vägledande för
beräkning av parkeringsplatser. Normen finns fastställd i dokumentet ”parkeringsnorm för Kvarnholmen och Malmen”, 2012-08-31, och anger följande:

Kollektivtrafik
Närmsta busshållplats finns ca 40 meter sydväst om planområdet.
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Teknisk försörjning
Vatten
Tallbocken 1 ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.
Fastigheten har tidigare varit belagd med i stort sett 100 % hårdgjord yta då
platsen upptogs av en bensinstation men i dagsläget är ytan obebyggd och täkt
med grus. Tallbocken 1 är liten till ytan och det är svårt vid nybyggnation att
undvika att fastigheten återigen kommer att upptas av stora delar hårdgjord
yta. Men den markremsa som finns ut mot Norra vägen, på plankartan markerad med ej parkering, ska skapa förutsättningar för att ha kvar genomsläppliga
ytor som kan användas för infiltration av dagvatten. Ytan motsvarar ca 20 %
av fastigheten. I kommunens dagvattenpolicy finns en beskrivning av vilka
principer som gäller för en hållbar dagvattenhantering. En viktig princip är att
arbeta med förebyggande åtgärder. Utöver infiltration av dagvatten kan andra
lokala åtgärder vara tillrådiga så att dagvatten i största möjliga utsträckning
omhändertas lokalt. Några exempel på fördröjningsåtgärder på kvartersmarken kan vara t.ex. gröna tak, perkolationsbrunnar/magasin eller ytlig dagvattenhantering.
Nya serviser kommer att anläggas till fastigheten i samband med den VAsanering som sker i området under 2014/2015.
El, tele och avfallshantering
Fjärrvärme samt el- och teleledningar finns framdraget till fastigheten. Elledningarna finns i anslutning till planområdets sydöstra hörn, förlaggda direkt
i marken och i rör under Brändtorpsvägen och Kaptensgatan. Vid en eventuell
ombyggnad av gångbana och bilväg behöver dessa beaktas.
Avfallshantering ska ske enligt KSRR:s anvisningar.
Störningar och risker
Markföroreningar
En sanering av marken inom planområdet, som tidigare var plats för en bensinstation, gjordes 2008. Se vidare under rubriken tekniska utredningar.
Buller
Tallbocken 1 ligger i ett bullerutsatt läge längs Norra vägen. Den ekvivalenta
ljudnivån längs fastighetens västra sida överskrider de nuvarande riktvärden
som finns angivna i de allmänna råd som fastställts av Boverket. Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids ska minst hälften av bostadsrummen, som sov- och vardagsrum, orienteras mot en sida där aktuella riktvärden kan uppnås enligt avstegsprincipen.
Den bullerutredning som Kalmar kommun låtit utföra, daterad 2014-08-14,
under detaljplaneförslagets framtagande visar att det är möjligt, med det byggnadsexempel som finns illustrerat i planbeskrivningen, att uppnå riktvärden
som är pass låga att det motsvarar en ljuddämpad sida, vilket i nuläget innebär
en dygnsekvivalent ljudnivå mellan 45-50 dBA vid fasad. Utredningen visar
också att det är möjligt att uppnå de nuvarande riktvärden som gäller för max-
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imala ljudnivåer för uteplatser, 70 dBA, se bild på sid 14.
Även ventilation på den mindre bullerstörda sidan bör utformas så att goda
boendeförhållanden kan skapas.
Intentionen är att det ska skapas mindre bostäder på fastigheten men då platsen är utsatt för bullerstörningar blir det sannolikt aktuellt med en kombination av mindre och större lägenheter.
Då fastigheten är relativt liten skulle loftgångar vara en möjlig lösning för
framtida byggnation. Loftgången bör då orienteras ut mot Norra vägen vilket
skulle bidra till en bullerdämpande effekt för bostäderna.

Bilden är ett utdrag ur den bullerutredning som Kalmar kommun lät göra i samband med detaljplaneförslagets framtagande, daterad
2014-08-14. Bilden redovisar en framtidsprognos på +20 år där det framgår att det väster om byggnadsexemplet går att skapa en
ljuddämpad sida som håller sig mellan och delvis under det nuvarande riktvärdet på 45-50 dBA ekvivalent ljudnivå som Boverket
angivit. Bilden visar också att det är möjligt att uppnå de nuvarande riktvärden som gäller för maximala ljudnivåer för uteplatser, 70
dBA. Gröna pilar visar värdena för dygnsekvivalent ljudnivå vid respektive våning och blåa pilar visar värdena för maximal ljudnivå.
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Genomförandetid och tidplan
Detaljplanen handläggs genom s.k. normalt planförfarande enligt plan- och
bygglagen. Antagande/godkännande beräknas kunna ske i samhällsbyggnadsnämnden under 1:a kvartalet 2015.
Genomförandetiden är satt till 5 år räknat från den dag planen vunnit laga
kraft. För att fastighetsägare ska vara garanterade att få bygga enligt planen
måste bygglov sökas innan genomförandetidens utgång.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.
Markförvärv
Kommunen har för avsikt att sälja Tallbocken 1. En markanvisningstävling
planeras då planen vunnit laga kraft.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planens genomförande medför följande marköverföringar
Berga 10:2
Berga 10:2 ska erhålla mark av Tallbocken 1, se karta.
Tallbocken 1
Tallbocken 1 ska avstå mark till Berga 10:2, se karta.

Blåmarkerad yta
visar den mark
som Tallbocken
1 ska avstå till
Berga 10:2
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Fastighetsregleringen genomförs i första hand enligt överenskommelse mellan
fastighetsägarna.
Fastighetsbildning begärs hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.
Rättigheter
Befintlig fjärrvärmeledning och nya underjordiska tele- och VA-ledningar på
kvartersmark ska säkerställas med ledningsrätt.
Fastighetsplan
Kommunen bedömer inte att någon ny fastighetsplan behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Geosigma AB, på uppdrag av Svenska Statoil AB, gjorde vid bensinstationens
flytt 2008 en sanering av platsen som redovisades i en rapport daterad 2009-0701, samt i en kompletterande rapport daterad 2009-11-06. Saneringen eftersträvade värdet mindre känslig markanvändning, MKM, vilket innebär att verksamheter som inte används dygnet runt så som kontor m.m. kan uppföras.
Efter sanering visade dock värdena att känslig markanvändning, KM, hade
uppnåtts vilket tillåter uppförande av bostäder.
Kalmar kommuns miljöavdelning gör följande utlåtande, 2013-11-04, angående
saneringen:
”Miljöavdelningen bedömer efter att ha granskat och jämfört saneringsrapporter
med dagens riktvärden att fastigheten bör vara lämplig för den nu planerade markanvändningen. Som vid all exploatering av förorenad mark, sanerad eller inte så
kan dock föroreningar upptäckas.”
Vid all slags markarbeten t.ex. ledningsdragningar, byggnation m.m.
kan en markundersökning och riskbedömning behöva genomföras.
Samråd med miljöavdelningen krävs innan påbörjat arbete.
Tekniska anläggningar
Tallbocken 1 ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, se vidare under rubriken teknisk försörjning.

Konsekvenser
Inverkan på miljön – behovsbedömning
Syftet med behovsbedömning är att ta reda på om en betydande miljöpåverkan uppstår till följd av detaljplaner.
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför
inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen.
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Ekonomiska konsekvenser
Exploateringskostnader
När detaljplanen genomförs uppkommer kostnader för fastighetsägaren inom
kvartersmark, först och främst för markköp, nödvändig lantmäteriförrättning,
uppförande av byggnader, tekniska anslutningar och iordningsställande av
mark och utemiljö.
Kommunen ansvarar för den allmänna platsmarken. För kommunen finns
även kostnader för planläggning och anordnande av markanvisningstävling.
Kommunen äger marken, intäkt vid försäljning. Iordningställande av gångbana
i söder och eventuell plantering i väst uppbringar ej kostnader som överstiger
intäkterna och detaljplanen anses ekonomiskt genomförbar.
Fördelning av kostnader, avgifter och taxor
Kostnader för VA-, el- och teleanslutningar m.m. till fastigheten betalas av
fastighetsägaren enligt särskilda taxor.
Planens ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och kommunen
Kommunen får en intäkt vid markförsäljning.
Planavgift
Planavgift ska ej utgå vid bygglov då plankostnaden regleras i särskilt avtal.

Thomas Nilausen
Planarkitekt
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