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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för

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

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

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

a2

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

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

Övrigt

-

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

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


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



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



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



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

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

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

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

närområdet. Kommunens bedömning utifrån det är att detta är den mest lämpliga placeringen (se svar
till ovanstående yttranden).
Hantverkaregatans bredd har de rekommenderade måtten som kommunen har att ta hänsyn till.
Gatan är relativt bred i förhållande till trafikmängden. Den biltrafik som kör där ska antingen till
återvinningsstationen eller till någon av de två fastigheterna. Inga andra målpunkter finns som alstrar
trafik. Gatan är ingen genomfartsgata och är inte särskilt lång vilket håller hastigheterna nere.
Parkeringsplatserna söder om Hantverkaregatan bedöms som tillräckliga för att parkering på gatan
inte behövs. Upp till tre bilar kan stå samtidigt inne på området med återvinningsstationen. Därmed
bedöms ingen parkering på gatan behövas. Om man i framtiden anser att en separat gc-väg behövs
inom gatuområdet så finns det plats för det. En vanlig personbil är cirka 1,8 meter bred, och för
denna typ av gata behöver den vid färd en bredd på cirka 2,3 meter. Hela gatans bredd är 9,3 meter,
vilket är tillräckligt utrymme för både biltrafik och gc-väg. I jämförelse med andra gator inom
centrala Kalmar bedöms denna del av Hantverkaregatan vara trygg för cyklister och fotgängare.
Olof Bjerstedt-Blom och Eva Karlsson (Getingen 21) Hantverkaregatan 14
Vi godkänner inte förslaget och har bl.a. följande synpunkter:
Förslaget är fortfarande motsägelsefullt och ger i det närmaste girigt intryck snarare än
att ha en helhetssyn med kommunens bästa i åtanke.
Hantverkaregatan
I skrivande stund (söndagen den 20 november 2016 kl. 16:40) hör vi dunket från
återvinningsstationen när en container byts eller töms. Den föreslagna placeringen är
inte rimlig. I samrådsredogörelsen anges att man ser en större osäkerhet att hantera
frågan utanför planområdet, men detta kan inte vara ett tillräckligt skäl för att ta fram
en alternativ placering. Det borde snarare vara ett skäl till att kombinera flera
planförslag och ge kommunens invånare en möjlighet att bedöma en helhet.
Formuleringen om att området Getingen slutar med Hantverkaregatan och inte skulle
inkludera gräsytan mot Gröndalsvägen är säkert korrekt, men besökare till området
anser att den öppna ytan välkomnar till området och absolut ses som en del av

Samhällsbyggnadskontoret

9(16)

Granskningsutlåtande
Datum

Ärendebeteckning

2016-12-14

2015-5092

bostadsområdet. Kvarteret planlades när Hantverkaregatan var den naturliga
avgränsningen. Idag är detta Gröndalsvägen. Att bebyggelsen i Tumlaren 1 skulle ge
någon vägledning tyder på en liknande förblindad tolkning av verkligheten. Tumlaren
1 är avskuren från övrig bebyggelse genom Gröndalsvägen som just där är en bro
samt dold bland träd. Närmaste granne till dessa radhus kommer vara en parkering
och hyreshus enligt planförslaget. Någon samhörighet med planerad bebyggelse längs
Hantverkaregatan blir svår att se annat än på papper.
Förtätning av staden är helt säkert en nödvändighet, men måste ändå planeras med en
mer varsam hand än vad som stundtals framkommer i förslaget. 7 rad/kedjehus kan
helt säkert planeras norr om östra delen av koloniområdet (A i bild 1) med goda
möjligheter att klara bullerkrav, slippa skapa några tomter med enbart norrläge, etc.
Det kan placeras en återvinningsstation norr om den västra delen av koloniområdet (B
i bild 1). Den kan eventuellt samordnas med Brofästets sop/återvinningshantering och
möjligen göras åtkomlig med cykel inifrån området Getingen som komplettering, se
streckad linje i bild 1.

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

Vi kommeterar:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning
Under samrådstiden har ett antal synpunkter inkommit, de mest omfattande
och mest förekommande sammanfattas här kort. Kommunens samlade
kommentarer till de mest förekommande synpunkterna återfinns i påföljande
avsnitt. Alla inkomna yttranden går att läsa i sin helhet längre fram i denna
samrådsredogörelse samt kommunens kommentarer till vardera yttrande.
Återvinningstationen
- Orsakar bullerstörningar för de boende.

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

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

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

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

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


planerade 7 radhusen



parkeringsplatser



planerad återvinningsstation

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

Skola
Funkaboskolan
Lindöskolan
Kalmarsundsskolan
Vasaskolan
Särskola
Brofästet

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

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

* inkl. elevökning t.o.m.
2019

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


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



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



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



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

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämnden anser att det är angeläget att kommunen i
planförfarandet säkerställer att ett integrerat konstnärligt arbete i enlighet med l
% -regelns principer sker när det gäller flerfamiljsbyggnationerna. Exempelvis
innergårdar som utformas med estetisk omsorg ger förhöjda boendevärden
och bidrar till identitet och långsiktigt hållbar stadsutveckling.
Byggandet av bostäder enligt planen aktualiserar frågan om Lindös framtida
utveckling. Lindö blir närmsta friluftsområde för de boende och det är
angeläget att Lindös speciella karaktär av "grön lunga" i staden kan identifieras,
vårdas och utvecklas i ett långsiktigt perspektiv.
Vi har för övrigt inga synpunkter på förslaget.
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Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret instämmer i att integrerat konstnärligt arbete bör
ske vid all byggnation och planering enligt den beslutade 1 % regeln. Detaljplanen i sig kan
dock inte reglera detta.
Kommunens landskapsarkitekter arbetar med frågorna kring Lindös framtida utveckling.
Kalmar Brandkår
Kalmar Brandkår lämnar följande yttrande:
Åtkomligheten för räddningstjänsten
1. För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör
räddningsfordon komma så nära byggnadernas entréer att man inte
behöver dra slang och transportera material mer än 50 m. Dessutom
bör gångavståndet vara högst 50 m om nödutrymning avses med
bärbara stegar.
2. Räddningsväg skall anordnas om det befintliga gatunätet inte ger
tillräcklig åtkomlighet för räddningsinsats eller för utrymning med
räddningstjänstens stegutrustning.
En räddningsväg:
a. Ska ha en fri höjd på minst 4 meter
b. Ska ha bärighet motsvarande angränsande vägnät eller tåla ett
axeltryck av 100 kN
c. Bör vara försedd med ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller
motsvarande. Hårdgjorda gräsmattor rekommenderas inte.
d. Ska ha en körbandebredd på minst 3 meter på raksträckor
e. Ska ha en längslutning på max 8 %, tvärfall 2 % och vertikalradien
(konkav eller konvex) minst 50 meter.
f. Ska ha en inre radie i kurvor på minst 7 meter och det bör finnas
sådan breddökning och hinderfritt sidoområde före, genom
och efter kurvan så att stegfordon kan framföras.
g. Ska markeras med standardiserad skylt
h. Ska underhållas och snöröjas. Exempel på underhåll är skötsel
av träd som kan hindra stegresning.
i. Bör ha angöringen i anslutning till byggnadens adress
3. För de utrymmen där alternativ utrymningsväg utgörs av fönster med
hjälp av räddningstjänsten och där avståndet mellan mark och fönsterkarm
överstiger 11 m krävs maskinstege. I dessa fall ska uppställningsplats
för stegfordon anordnas enligt nedan:
En uppställningsplats för stegfordon:
a. Ska inte luta mer än 8,5 % i någon riktning
b. Ska vara förlagd utanför ytterkant av balkonger som ska kunna
nås med maskinstege, dock högst 9 meter från husväggen.
c. Ska vara minst 5 meter bred och 12 meter lång
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d. Underhållas och snöröjas på samma sätt som räddningsvägen.
e. Ha samma bärighet som räddningsvägen
4. Utrymning med hjälp av maskinstege bör inte genomföras om avståndet
mellan mark och karmunderstycke överstiger 23 meter. Detta bör
beaktas i bygglovsskedet för att säkerställa säker utrymning.
Brandposter:
5. Brandpostnätet ska uppfylla gällande normer.
Kommentar: Vid bygglovet ska kraven på brand säkerställas. Detaljplanen möjliggör att
det finns förutsättningar att kunna uppfylla villkoren.

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

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

Filippa Olsson
Planarkitekt
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BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB)
Detaljplan för

Kv Spiggen 3 och 4 m.fl.
Kalmar kommun

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

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

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

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

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

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

Filippa Olsson
Planarkitekt
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Berörs Kommentar

Stor Måttlig Liten Ingen inte

Förordnanden och skyddsvärden

x

1. Riksintressen

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

x

2. Andra skyddsvärden
Övergripande mål och normer

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

x

3. Miljökvalitetsmål

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

x

4. Miljökvalitetsnormer

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

x

6. Växtliv

x

7. Djurliv

x

9. Landskapsbild / stadsbild

10. Rekreation och rörligt friluftsliv

Ursprunglig vägsträckning mot Lindö
återträder.

x

8. Kulturmiljö

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

x

x
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Berörs Kommentar

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

11. Transporter och kommunikationer

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

x

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

x

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

13. Energi

x

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

x

14. Naturresurser

x

15. Mark

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

16. Vatten

17. Luft

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

x

x
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Sammanfattning – planens
miljöpåverkan

18. Störningar

Behovsbedömning
2016-10-26
Påverkan

Berörs Kommentar

Stor Måttlig Liten Ingen inte

x

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

19. Risker för hälsa och säkerhet
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x
Kommunens magnetfältspolicy avses
klaras.
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Inledning
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de
bestämmelser som valts motiveras.
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid
tolkning av detaljplanen.

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

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

Getingen 2

Humlan 12
1
Humlan 13
1

Humlan 14
1

Tallhagen 2:13

Tumlaren 1

Gäddan 1

Snäckan 1
1
Spättan 3
Sillen 1
Sutaren 24

Spättan 1

Stören S:1

Spiggen 4

Spättan 2

Spiggen 3
Stören 26

Malmen 2:1
Stören 20

Sutaren 23
Svarven 1
Sutaren 22

Norsen 1

Sjötungan 2

Sjötungan 1

Bild: Fastigheter och avgränsning av planområdet.

Handlingar
Planhandlingarna består av:


Plankarta med bestämmelser



Planbeskrivning



Illustrationsplan



Fastighetsförteckning

Till planen hör också:


Behovsbedömning



Samrådsredogörelse



Granskningsutlåtande



Bullerutredning, 2016-01-08



Dagvattenutredning, 2016-12-02



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



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



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

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


är förenligt med översiktsplanen,



är förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande,



inte är av betydande intresse för allmänheten,



inte i övrigt är av stor betydelse och



inte antas medföra en betydande miljöpåverkan

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


Samråd – 1:a kvartalet 2016



Granskning – 4:e kvartalet 2016



Godkännande/Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden – 4:e
kvartalet 2016



Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 4:e kvartalet 2016
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Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut och dokument
Området berörs inte av några överkommunala beslut såsom riksintressen,
fornminnen, byggnadsminnen, strandskydd och så vidare.
Miljökvalitetsnormer för vatten
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen
är att alla vattenförekomster ska uppnå god status 2015. Vattenmyndigheterna
beslutade i december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för ytoch grundvatten.
Grundvattenförekomsten för Kalmarkustens sandstensformation har god kemisk och god kvantitativ status, vattenförekomsten bedöms inte påverkas av
planförslaget.
Dagvattnet från planområdet leds ut i Malmfjärden och Lindöfjärden. Dessa
vattendrag räknas visserligen inte som egna vattenförekomster enligt vattendirektivets definitioner men står ändå i kommunikation med Kalmarsund. Planområdet påverkar därmed indirekt Kalmarsund. Kustvattenförekomsterna dit
Lindöfjärdens och Malmfjärdens vatten leds är N v s Kalmarsunds kustvatten
och S n Kalmarsund som båda bedöms ha måttlig ekologisk status (på grund
av övergödning och grumlighet) och god kemisk status (exklusive kvicksilver
och PBDE).
I nuläget sker ingen rening av dagvattnet vid utloppen mot Lindö- och Malmfjärden. Kalmar Vatten har tittat närmare på möjligheterna att åstadkomma
rening av dagvattnet för de nya bostadsfastigheterna. Detta är en komplex och
omfattande frågeställning som måste ses i ett större sammanhang vilket omfattar hela det avrinningsområde Spiggen 3-4 tillhör, samt det intilliggande avrinningsområdet, för att utarbeta en lösning på hur reningen av dagvattnet ska
lösas på ett hållbart, långsiktigt och kostnadseffektiv sätt. Det är således varken
möjligt eller ekonomiskt försvarbart att tillgodose tillräcklig rening av dagvattnet från bostadsfastigheterna med en enskild, lokal lösning.
Kalmar Vatten utför sedan lång tid tillbaka och enligt en fastlagd strategi ett
systematiskt arbete med att förbättra reningen av dagvatten via olika typer av
lösningar som dämmen, diken och dammar. Flertalet av de avrinningsområden
som centrala Kalmar är indelat i har redan fungerande lösningar för dagvattenrening. För vissa avrinningsområden kvarstår dock arbetet med att planera,
projektera och bygga anläggningar för att åstadkomma nödvändig rening av
dagvatten. Spiggen 3-4 tillhör ett sådant avrinningsområde som har sitt utlopp i
Malmfjärden. Likaså planområdets norra del som har sitt utlopp mot
Lindöfjärden.
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Kalmar Vattens strategiska plan för dagvattenrening omfattar att uppföra
lämplig reningsanläggning som kommer att omhänderta dagvattnet i de områden som återfinnes på kartan nedanför (markerade med färgen lila). För att
bestämma lämplig lösning för reningsanläggningen krävs ytterligare utredningsarbete men det finns tungt vägande skäl till att i nuläget utgå från att anläggningen kommer att medföra krav på byggnation av en kanal och reningslagun i vattnet i Malmfjärden, från bron mot Lindö längs Jutegatan och bort mot
Fredriksskans. En sådan reninsanläggning ska finnas på plats inom en femårsperiod, vilket är inom genomförandetiden för detaljplanen.

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

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

Kommunala program och dokument
Planen stämmer överens med kommunens bostads- och budgetmål angående
utbyggnad av nya bostäder. Målet är att möjliggöra för 2500 nya bostäder under en treårsperiod, 2016-2018. Behovet är särskilt stort av nya småbostäder
och hyresrätter, vilket möjliggörs i planen. Målet är även att eftersträva en
blandad bebyggelse. Det finns samtidigt en stor efterfrågan av småhus i centrala lägen, vilket tillgodoses i planen genom småbostäder norr om Gröndalsvägen.
Planområdet är placerat mellan Lindö och Gustafsbergsparken som är utpekade grönytor i grönstrukturplanen. Grönytorna inom planområdet har däremot inte pekats ut som värdefulla.
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Program för planområdet
Inom Norrgårdsgärdet finns ett planprogram från 2006, som togs fram i samband med detaljplanen för Sutaren 22 (Röda Ugglan, före detta Chokladfabriken). Planprogrammet avgränsas av Erik Dahlbergs väg, Norra vägen, Gröndalsvägen och havet mot Jutegatan. Området vid Fredriksskans har utelämnats.
Dagens förutsättningar för området beskrivs enligt följande i planprogrammet
”Området upplevs idag som ofärdigt och splittrat och tappar här känslan av stad och sammanhang… Marken har potential att nyttjas på ett effektivare och mera resurshushållande
sätt som kan tillföra nya kvaliteter.”
I planprogrammet pekas marken mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan
samt Spiggen 4 ut som lämpliga områden för bebyggelse. Läget (mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan) vid ett av stadens huvudstråk gör det intressant att se hur en något högre bebyggelse kan gestalta sig. I programmet stängs
Lindögatan och området får en ny anslutning till Gröndalsvägen via Tolvmannagatan, utformad som en fyrvägskorsning eller rondell. Tolvmannagatan har
en viktig entréfunktion till stadsdelen som ska beaktas. Parkering för verksamheterna inom Sutaren 22 (Röda Ugglan) ska enligt programmet tillgodoses innanför fastigheten, men verksamheterna har tillfälligt möjlighet att nyttja parkeringsanläggningen fram till att området exploateras.
Planen stämmer överens med intentionerna i planprogrammet. Verksamheterna inom Sutaren 22 (Röda Ugglan) måste genomföra sina åtaganden och tillgodose parkeringsbehovet inom sin fastighet innan planen kan genomföras. Gällande detaljplan för fastigheten har säkerställt möjligheten att bygga ett parkeringsdäck.

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden

0880K-1:297

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

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

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

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

Utdrag från stadsplanen 1945, visar planerad och befintlig bebyggelse inmätt i grundkartan.
Markanvändning idag
Fastigheterna Spiggen 3 och 4 utgjorde tidigare samma fastighet med ändamålet transformatorstation. Efter hand som ny teknik utvecklats kräver de tekniska anläggningarna mindre markyta. Detta har medfört att tekniken kunnat
samlas och flyttats in i en byggnad. Ytan som blivit över har delats till en ny
fastighet, Spiggen 4. Den nya fastigheten nyttjas idag tillfälligt som parkeringsanläggning och återvinningsstation.
Markytan mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan används idag för parkeringsändamål. Hela anläggningen är grusad och parkeringen är gratis. Norr om
Gröndalsvägen finns en smal gräsyta. Grönytan är inte utpekad i kommunens
grönstrukturplan som en viktig yta för rekreation eller höga naturvärden. Den
har heller ingen funktion för dagvattenhanteringen. Syftet med ytan är till
största del att fungera som en buffertzon mot trafikbullret längs Gröndalsvägen och används av en och annan förbipasserande med hund etcetera.

Samhällsbyggnadskontoret

14(57)

Planbeskrivning
Datum

Ärendebeteckning

2016-12-14

2015-5092

Beskrivning av planförslaget
Planförslaget möjliggör förtätning med centrala bostäder i Kalmar innerstad.
Genom förtätningen kan den befintliga kollektivtrafiken och servicen i närområdet stärkas. Planen möjliggör för nya flerbostadshus inom fastigheten Spiggen 4 och på markytan mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan. Samt
mindre bostadshus norr om Gröndalsvägen. Lindövägens anslutning mot
Gröndalsvägen stängs av, i enlighet med planprogrammets intentioner, för att
optimera kvartersmarkens yta för bostadsändamål. En ny anslutning sker via
Tolvmannagatan genom en fyrvägskorsning mittemot Rådmansgatan. Infarten
till Rådmansgatan förskjuts något österut för att räta upp den nya korsningen.
Planen medför samtidigt att Tolvmannagatan rätas ut och en separerad gångoch cykelväg förläggs på den södra sidan, som förbinder den missade länken
mellan gc-väg från Gustavsbergsparken till Lindöskolan. Detta görs för att
trafiksäkra Tolvmannagatan för oskyddade trafikanter som står inför en ökad
trafikmängd.
De nya byggnaderna inom Spiggen 4 utgår från kringliggande bebyggelsestruktur från folkhemmets tid. En längre byggnad placeras med långsidan mot
Tolvmannagatan i samma förgårdslinje som fastigheten bredvid, Spättan 1.
Ytterligare två byggnader placeras med gaveln mot Kämnärsgatan. (Planförslaget utesluter dock inte att byggnaderna kan sammanbyggas likt en L-formation
såsom fastigheterna i söder, Sarven 1 och Sjötungan 2. Eller som en Uformation.)

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

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

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

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

Samhällsbyggnadskontoret

Volymstudier

Flygperspektiv från norr

Flygperspektiv från söder.
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Perspektiv från nordöst.

Vy från öst, längs Gröndalsvägen.
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Skuggstudier

Januari kl.9.00

Mars kl. 9.00

Juli kl. 9.00

Oktober kl. 9.00

Januari kl. 13.00

Mars kl. 13.00

Juli kl. 13.00

Oktober kl. 13.00
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Januari kl. 15.00

Mars kl. 15.00

Juli kl. 16.00

Oktober kl. 16.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Befintliga infarter.
Planförslag och konsekvenser
Bebyggelsen inom Spiggen 4 bör fortsätta att ha sin angöring mot Tolvmannagatan. Även rampen ner till garaget kan placeras från Tolvmannagatan. En
konsekvens av detta är in- och utfarter till fastigheten behöver korsa den nya
gång- och cykelvägen. In-/utfarterna från fastigheten bör därför ha god sikt
och vid behov samlas upp till enbart körbar korsande angöringsväg. Utfarter
bör inte placeras mot Kämnärsgatan, för att gatuparkering längs gatan ska
kunna fortgå. Detaljplanen kan inte styra in- och utfartsförbud mot Kämnärs-

Samhällsbyggnadskontoret

36(57)

Planbeskrivning
Datum

Ärendebeteckning

2016-12-14

2015-5092

gatan eftersom gatan ligger i planområdesgränsen. Denna fråga behandlas därför i bygglovet.
För flerbostadshusen norr om Tolvmannagatan placeras nya utfarter mot
Tolvmannagatan. Inga utfarter får placeras över naturmarken, mot Gröndalsvägen. Närmast korsningen regleras utfartsförbud mot den allmänna platsmarken, Gata, pga. trafiksäkerheten. Övriga utfarter från kvartersmarken avgörs i
bygglovet.
Bostadshusen norr om Gröndalsvägen angörs från Hantverkaregatan. Inga
utfarter får placeras över naturmarken, mot Gröndalsvägen. Fler utfarter mot
Hantverkaregatan kan medföra en konflikt mellan bilister och cykeltrafikanter
som sker i blandtrafik. Men på grund av att trafiken är så pass begränsad så
bedöms inga åtgärder behöva vidtas. Trafiksäkerheten kommer dock att följas
upp efter att området bebyggts, för att se ifall det finns behov av trafikåtgärder
såsom en separerad gång- och cykelväg. Gatusektionen i planen är tillräckligt
bred ifall detta behov skulle uppstå.
Varutransporter
Förutsättningar
Varutransporter sker till och från Lindöskolan längs Lindövägen. Andelen
varutransporter är dock relativt liten, cirka en transport om dagen.
På Gröndalsvägen kör en stor andel tung trafik, se rubriken gatunät.
Planförslag och konsekvenser
Varutransporterna förskjuter angöringen från Gröndalsvägen, från Lindövägen
till Tolvmannagatan. Tolvmannagatans gatusektion rätas ut, men smalnas samtidigt av och utformas med tvärare kurvor och korsningar. Detta försvårar
framkomligheten för de större transporterna. Vägsektionen är dock dimensionerad så att gatan uppnår godtagbar framkomlighet vid möte mellan lastbil
och personbil.

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

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

Placering
återvinningstation

-

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

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

Alternativ placering
återvinningstation

-

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

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

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

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

4§ Om den ljudnivå som anges i 3§ första stycket 1 ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
En bullerutredning finns framtagen för området. Bostadshusen norr om
Gröndalsvägen klarar inte bullernormen på 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid
fasad mot Gröndalsvägen. Därför krävs att varje bostad utformas med minst
hälften av bostadsrummen orienterade mot Hantverkaregatan, som utgör en
ljuddämpad sida. Med ljuddämpad sida avses innebörden i 4:e paragrafen i förordningen om buller.
Trafikmängd och beräknade bullervärden mot Hantverkaregatan har ansetts
uppenbart onödigt att beräkna, eftersom trafiken här är väldigt låg och utgör
en ca 180 meter lång återvändsgata med 8 bostäder. Varken hastigheten eller
trafikmängden bedöms ge några utslag kring förhöjda bullernivåer. Riktvärdena
för uteplatser kan klaras mot Hantverkaregatan. För att bostäderna ska få mer
ändamålsenliga uteplatser så placeras bebyggelsen så nära Gröndalsvägen som
möjligt. En bullerskärm kan behövas för de yttersta bostadshusen. I plankartan
finns en bestämmelse om att komplementbyggnad och/eller bullerplank (till en
lägsta höjd av 2 meter) ska uppföras på sidorna för att skärma av buller från
Gröndalsvägen. Detta har även satts som ett villkor för att bevilja bygglov.
Bostäderna inom Spiggen 4 uppfyller bullernormen på 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Det är därmed möjligt att utforma bostäderna utan specifika
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bulleråtgärder. Även riktvärdena för uteplatser uppfylls i alla lägen, utom mot
Tolvmannagatan. Bostäderna mot Tolvmannagatan behöver därför utformas
genomgående med balkong mot innergården, alternativt bör det vid enkelsidiga
lägenheter mot Tolvmannagatan finnas en gemensam uteplats på innergården.
För bebyggelsen mellan Tolvmannagatan och Gröndalsvägen har två utformningsalternativ studerats. Alternativ 1 är att sammanlänka byggnaderna till ett
slutet gaturum mot Gröndalsvägen, vilket bidrar till en rumslig innergård mot
söder. För att uppnå bullernormerna vid fasad krävs genomgående bostäder
mot Gröndalsvägen alternativt att enkelsidiga lägenheter mot Gröndalsvägen
inte får överstiga 35 kvadratmeter. Hörnlägenheterna kan behöva kompletteras
med till exempel avskärmande balkonger för att klara riktvärdet 55 dBA ekvivalent nivå vid fasad. Förslaget ger för de flesta lägenheterna en tyst och ljus
sida mot söder och en mer bullerutsatt och mörk sida mot norr. Konsekvensen
med förslaget är att enkelsidiga lägenheter inte är lämpliga i norrläge. Vid genomgående lägenheter är det möjligt att placera byggnaderna nära vägen för att
skapa en större innergård.
Många av lägenheterna har svårt att uppnå bullervärdena för uteplatser. Om
uteplatser anordnas bör detta ske på innegården med bullerskärmar i form av
förråd eller plank/mur i söder från trafiken på Tolvmannagatan. Skärmen nedan är 2 meter hög för att klara värdena. Det är även möjligt i vissa lägen att
skärma av trafiken genom halvt inglasade balkonger. Anordning av uteplatser
som uppfyller förordningen om buller kontrolleras i bygglovet.

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

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

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

Grön markering: <0,20 Micro Tesla
Gul markering: 0,20–0.30 Micro Tesla. Röd markering: >0.30 Micro Tesla.
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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 kan fastighetsägarna ha rätt till ersättning av kommunen.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark såsom väg, gata, natur, park,
gång- och cykelväg samt allmän parkering inom planområdet. Det innebär att
kommunen ansvarar för utbyggnad, underhåll och skötsel av dessa områden.
Kalmar kommun ansvarar även för belysning i området.
Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet (utbyggnad, underhåll och skötsel etcetera) inom kvartersmark. En gemensamhetsanläggning kan bildas för ett
parkeringsgarage inom Spiggen 4. Ansvars- och kostnadsfördelning med mera
utreds vid förrättningen.
Kalmar vatten AB ansvarar för försörjning av vatten fram till angiven förbindelsepunkt, samt omhändertagande av spillvatten. Kalmar vatten AB ansvarar
även för avledande av dagvatten från allmän platsmark och kvartersmark.
Kalmar Energi Elnät AB ansvarar för el i området. Kalmar Energi Värme AB
ansvarar för utbyggnad av fjärrvärme fram till angiven förbindelsepunkt. Fiber
och tele ansvarar vardera ledningsägare (Kalmar Energi Elnät AB och Teliasonera Skanova Access AB) för i området.
Regler och tillstånd
Om massor med halter över nivån mindre än ringa risk planeras att återanvändas (Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Naturvårdsverket handbok
2010:1), ska ärendet föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten. Inför sanering av Spiggen 4 ska en anmälan göras till tillsynsmyndigheten, enligt 28 §
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
Avtal eller andra överenskommelser
För flerbostadshusen finns en markreservation för två olika intressenter, Kalmarhem AB och Ivar Glebes AB. Ett markanvisningsavtal finns tecknat och
börjar gälla i samband med att detaljplanen vinner laga kraft.
I markanvisningsavtalet redovisas markpriset samt vilken part som ansvarar för
olika åtgärder och de kostnader som planen medför. Köparen ansvarar för
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iordningställande/projektering av marken, byggnation, underhåll med mera
inom kvartersmarken. Köparen ska även följa dagvattenutredningen med de
fördröjningskrav som finns angivna.
Kommunen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och initiativtagande
för bildande av ledningsrätter eller flytt av ledningar. Vid försäljningen ansvarar
kommunen för att marken är lämplig för sitt ändamål.
Avstängning av Lindövägen och ny anslutning mot Gröndalsvägen från
Tolvmannagatan bör genomföras innan köparen (Kalmarhem AB) får tillträde
till marken norr om Tolvmannagatan. Ledningar på kvartersmark som ligger
utanför reserverade u-områden bör vara flyttade innan köparen får tillträde till
marken samt omlokalisering av fjärrvärmeledningar. En tidsplan eller ett ordningsförlopp kan redovisas i markanvisningsavtalet.

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

Karta som tillsammans med beskrivningen visar förändringsområden/marköverföringar som detaljplanen leder
till.

Samhällsbyggnadskontoret

Fastighet
Tallhagen 2:13

53(57)

Planbeskrivning
Datum

Ärendebeteckning

2016-12-14

2015-5092

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

Malmen 2:1

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

Spiggen 3
Spiggen 4

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

Tumlaren 1

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

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

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

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

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

Samhällsbyggnadskontoret

Datum

Ärendebeteckning

2016-12-14

2015-5092

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, får kostnader för anläggande av
ny återvinningsstation vid Hantverkaregatan.
Intäkter
Kalmar Energi Elnät AB, Kalmar Energi Värme AB och Kalmar Vatten AB
får intäkter i form av anslutningsavgifter och taxa.
Teliasonera Skanova Access AB får intäkter vid nya anslutna kunder.
Planavgift
Planavgift ska inte utgå vid bygglov, eftersom plankostnaden regleras i ett särskilt avtal.

Filippa Olsson
Planarkitekt

57(57)

Planbeskrivning

1(5)
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Stefan Ahlman

Beteckning
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E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se
Tel: 0480-45 12 22

Samhällsbyggnadskontoret
Planenheten
Box 611
391 26 Kalmar

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

Postadress
Box 817
391 28 KALMAR

Telefon

Telefax

Plusgiro

Bankgiro

Org.nr

0480-45 12 10

0480-45 11 50

55 05 57-3

5254-1752

556481-7509
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Utlopp 1
ARO 1

Utlopp 2
ARO 2

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

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

Yta
Radhus
Flerbostadshus
Parkering
Summa

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

Reducerad area (m2)
955
2695
1160
4810

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

Yta
Flerbostadshus
Summa

Avrinningskoefficient
0,45
0,45

Reducerad area (m2)
2454
2454

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

Fosfor

Kväve

Bly

Koppar

0,25

1,5

0,012

0,025

0,3

1,6

0,015

0,1

1,1

0,64
14,8

Zink

Kadmium

Susp.mtrl

0,085

0,0006

45

0,030

0,1

0,0007

70

0,030

0,040

0,14

0,00045

140

3,9

0,05

0,08

0,28

0,0016

217

136

0,98

2,0

8,7

0,045

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

Fosfor

Kväve

Bly

Koppar

0,3

1,6

0,015

0,030

0,40

2,2

0,02

9,9

90

0,58

Zink

Kadmium

Susp.mtrl

0,1

0,0007

70

0,04

0,13

0,0009

95

1,2

4,8

0,03

3404

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