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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
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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
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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.
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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.

Samhällsbyggnadskontoret

Granskningsutlåtande

9(16)

Datum

Ärendebeteckning

2016-12-14

2015-1410

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.
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Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se

1(65)

Samhällsbyggnadskontoret

Samrådsredogörelse

2(65)

Datum

Ärendebeteckning

2016-10-26

2015-1410

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
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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

Samhällsbyggnadskontoret

Samrådsredogörelse

9(65)

Datum

Ärendebeteckning

2016-10-26

2015-1410

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:

Samhällsbyggnadskontoret

Samrådsredogörelse

12(65)

Datum

Ärendebeteckning

2016-10-26

2015-1410

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

Samhällsbyggnadskontoret

Samrådsredogörelse

17(65)

Datum

Ärendebeteckning

2016-10-26

2015-1410

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
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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
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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.
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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.
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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.
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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
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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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Fastighet, gemensamhetsanläggning, marksamfällighet
Rinkaby 6:45
Rinkaby 6:46

Rinkaby 9:3

Rinkaby 12:4
Rinkaby 13:17

Rinkaby 15:11

Rinkaby s:3
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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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