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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för

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

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


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

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

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

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

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

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

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

ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2 mot
Brunnslätsvägen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2 mot
Brunnslätsvägen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kalmar Energi Elnät AB
I den reviderade detaljplanen är det främst etappindelningen, som har ändrats,
som påverkar vårt arbete med att schakta och lägga ner våra ledningar.
Precis som jag skrev i mitt svar på Samrådet för detaljplanen Tehuset 1, 2 och
del av Berga 10:19, Karlssons äng, kan det enligt den nya etappindelningen bli
så att vi kanske måste lägga ner våra kablar innan de nya vägarna har påbörjats.
Byggandet av de nya vägarna måste samordnas med kabelschakterna för våra
nya kablar och drifttagningen av vår nya nätstation. Hur det ska göra måste
utredas i god tid innan arbetena påbörjas.
Utöver de synpunkter vi lämnar i det här svaret och i tidigare svar, har vi inga
andra synpunkter på den här detaljplanen.
Kommentar: Noteras. Synpunkterna förmedlas vidare till kommunledningskontoret och
projektenheten.
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Övriga yttranden
Yttrande som kommit in efter granskningstidens slut:
Ulla Olsson
Alla flerfamiljshus får en dålig boendemiljö utom fem hus vid grönområdet i
söder. Femvåningshusen i nordvästra delen, belägna endast tjugo meter från
Norra vägen, utsätts för oacceptabelt buller och avgaser, från trafiken. Den
andra sidan av tomten upptas till stor del av parkeringsplatser. Norra vägen är
infartsled med omfattande trafik som kommer att öka rejält nu när
Vimpeltorpet och Snurrom byggs ut.
De höga husen skulle bli belägna mellan "Karlsons by" i söder och villaområde
i norr och öster. Läget motiveras infantilt med "stadsmässighet". Ska
bostadsbristen tvinga människor att bo där? Husen skulle bli ett solitärt,
främmande element i landskapsbilden. Ett kommunalt monument över usel
stadsplanering, och undermålig boendemiljö.
Andra flerfamiljshus har radats upp utmed områdets huvudgata, gatan med
mest trafik, på så små tomter, att det nästan bara finns plats för husen och
bilparkeringen. För en del av dessa hus är grönområdet i söder, bara tillgängligt
via huvudgatan.
Även fem- och sexvåningshuset i nordöstra delen har en tomt som i stort sett
bara rymmer huset och parkeringsplatserna. För övriga bostadskomplement,
som uteplatser och småbarnslekplatser mm, finns ett mycket begränsat,
utrymme.
I planen för Ljusstaden finns en nordsydlig gång- och cykelväg. Det förutsätts
att den ska byggas vidare genom Karlssons äng till Trollbackevägen och knyta
Ljusstaden till det övergripande cykelvägsnätet. Är den bortglömd?
Ljusstaden har fått en mycket lägre exploatering än den planen medger. Stor
andel av bostäderna finns, i olika former av småhus. Karlsons äng har ett
utmärkt läge och borde utnyttjas bättre.
En andel av småhusen kan förläggas till Snurrom för att ge plats för fler
lägenheter.
Det nordostliga skogsområdet på Karlsons äng och utredningsområdena bör
omarbetas.
SAMMANFATTNING.
Med hänsyn till det utmärkta läget och områdets förutsättningar bör planen
göras om helt.
En ny stadsdel som ger flera bostäder, och med utformning som ger bra miljö,
även för de boende i flerfamiljshusen.
Kommentar: Det finns en bullerutredning för planförslaget som visar att gällande riktvärden
enligt Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Förordning 2015:216) klaras
genom att bland annat skapar genomgående lägenheter eller bygga mindre lägenheter.
Kommunen säkerställer genom planbestämmelser att gällande riktvärden för buller inte
överskrids och därmed hänsyn tas till människors hälsa.
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De luftmätningar som görs för Kalmar tätort visar att partikelhalten klarar de regionala
miljömålen. Det är även lägre än gällande miljökvalitetsnorm.
Gestaltningen av flerbostadskvarteren är inte detaljstyrda i sin utformning, men områdena
bedöms vara tillräckliga för att både kunna rymma nya bostäder och anordna
parkeringsplatser och uteplatser för de boende. Kommunen uppmuntrar exploatörer och
byggherrar samt uttrycker i planbeskrivningen och gestaltningsprogrammet, att anordna
underjordiska parkeringsplatser för att ha stor flexibilitet och kunna uppnå en attraktiv
utemiljö runt bostadshusen.
Planerade byggrätter vid Norra vägen/Brunnslättsvägen samt Norrlidsvägen/Alice Babs
gata har utformats med syfte att kunna utgöra signalbyggnader vid entréerna till det nya
bostadsområdet Karlssons äng. Samtidigt ska dessa byggnader vara ett första steg i att
omgestalta gaturummet längs Norrlidsvägen och Norra vägen, genom en mera inramande
bebyggelse och på så sätt kunna stärka och utveckla en intressant stadsmiljö. Detta mål
återfinns i de övergripande plandokumenten: Kalmar kommuns översiktsplan och den
Fördjupade översiktsplanen för Norrliden strand. Varierande byggnadshöjder inom dessa
flerbostadsområden och en nedtrappning av byggnadshöjden mot angränsade villabebyggelsen
ska åstadkomma att byggnadsfasaden bryts upp i olika delar och att den därmed inte
upplevs som sluten och enhetlig hög fasad. Vidare ska byggnadshöjden anpassas i mötet med
den mindre bebyggelseskalan för villorna som har två våningar.
De i planillustrationen redovisade småhustomterna är 750 - 1 000 kvadratmeter och anses
tillräckligt stora för att uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader på sammanlagt
200 kvadratmeter.
I nordöstra delen av planområdet, mellan Visionsvägen och Lillgången, finns en gång- och
cykelväg redovisad, som ansluter till befintligt gång- och cykelstråk genom Ljusstaden och
vidare norrut. Gatorna i planområdet har anpassats i bredd för att rymma gång- och
cykelväg längs bilvägarna. Under planarbetet har en anläggning av ny gång- och cykelväg
snett igenom det sammanhängande skogsområdet mot Trollbackevägen diskuterats, men
eftersom anläggning av gång- och cykelväg kräver en viss bredd och belysning anser
kommunen att det gör för stora ingrepp i det sammanhängande skogsbandet. De geotekniska
förhållandena bidrar vidare till att de ekonomiska konsekvenserna för byggnation av gångoch cykelvägar blir betydligt högre.

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

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

Ärendebeteckning

2016-12-14

2015-0163

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

Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2016-10-26

Birgit Endom
Planarkitekt

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Birgit Endom
0480-45 03 68

Upprättad 2016-10-26

2015-0163

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för

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

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

Planbestämmelsen f1 reglerar fasadutformning för solfjäderhusen

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Planbestämmelsen e5 utgår

-

Planbestämmelse b1 införs så att marken får byggas under med garage

-

Skydd av stenmur i norra delen av Kapten Karlssons väg har införts
och regleras med planbestämmelser n1 och a3
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Datum

Ärendebeteckning

2016-10-26

2015-0163

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

Hälsa och säkerhet
Buller

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

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

Allmänt och rådgivande
Naturvård

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

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

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

2016-10-26

2015-0163

Lantmäterimyndigheten
Redovisningen av de ekonomiska konsekvenserna för kommunen behöver
kompletteras.
Några redaktionella synpunkter på handlingarna meddelas planhandläggaren
under hand.
Kommentar: Noteras.

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

Figur 1, Utklipp från Plankarta med markeringar.
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Karlssons äng

Antagandehandling 2016-12-14

Medverkande

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

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

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

ILLUSTRATIONER OCH BILDER
Kalmar kommun är upphovsman till samtliga illustrationer och foton, om inget annat
anges.
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1. Bakgrund

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

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

Illustration: Analys över området i planprocessens tidiga skede.

Bild: Inom planområdet finns stor variation av naturtyper.

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

Kalmar kommuns planeringsmål

Det finns flera framtagna planer, program och policys som
utifrån olika aspekter är vägledande för områdets utveckling.
Enligt Kalmar kommuns verksamhetsplan och budget för
år 2016 har det övergripande målet att planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus, fram till och med år 2018 antagits.
Det innebär att samhällsbyggnadskontoret ska planera för
minst 833 bostäder varav 100 småhus under år 2016, inom
hela kommunen.
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0

100

200 m

© Samhällsbyggnadskontoret, 2016

5

GESTALTNINGSPROGRAM - KARLSSONS ÄNG

För Karlssons äng handlar det om en möjlig utveckling av
cirka 400 bostäder, av blandad karaktär.

Översiktsplanen

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

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

Grönstrukturplanen

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

FÖP Norrliden strand

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

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

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

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

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

Bysamhället växte fram under medeltiden

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

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

Karlssons äng med omgivningar expanderar

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

Kulturhistoriska värden och framtida utveckling

Bondesamhälle under skiftesreformen

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

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

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

I samband med att enskiftet genomfördes i Berga 1818 så
splittrades den befintliga radbyn och gårdarna placerades ut i
landskapet med omkringliggande jordbruksmarker.
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NATURMILJÖER
Karlssons äng innehåller områden med höga natur- och rekreationsvärden, vilket kräver en för platsen väl anpassad
och hänsynstagande exploatering. En naturinventering genomfördes av Kalmar kommun 2005 i syfte att utgöra underlag för kommande detaljplanearbete samt uppföra skötselanvisningar för området.

Övergripande karaktärsområden

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

Rekreation och friluftsliv

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

Landskapsbild

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

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

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

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

Bebyggelseutveckling ger området dess
karaktär

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

VIMPELTORPET

LJUSSTADEN

År 1995

NORRLIDEN

År

1970-talet

År 1980

940

0-1

193

KRAFTSLÖSA

2000-talet

BERGA
INDUSTRIOMRÅDE

BERGA
KOLONIOMRÅDE
1800-talet och
1980-talet

År 1947
1970-talet

1970-talet

1970-1980

Koloniområde
Industri
Service
Flerbostadshus
Villa/radhus

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

Omfattande planer under 2000-talet

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

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

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

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

GESTALTNINGSPROGRAM - KARLSSONS ÄNG
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3. Utformning allmän platsmark

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

GATOR
Inom planområdet kommer ett nytt gatunät att tillkomma
med en variation av bil-, gång- och cykeltrafik. Inom samtliga
vägar, förutom på bostadsgatorna utan genomfart (röd gata),
upprättas en separat gång- och cykelväg med syfte att främja
ett hållbart resande samt mer trafiksäkra transporter.

Varierande gator för olika trafikslag

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

C

C
B

A

A

B

Illustration: Kartan visar nya vägars olika karaktärer inom planområdet samt de gatusektioner som presenteras på följande sidor.

13

GESTALTNINGSPROGRAM - KARLSSONS ÄNG

GUL VÄG: Huvudstråk genom området med breda gator

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

ORANGE GATA: Dessa gator är klassade som bostadsga-

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

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

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

cykeltrafik tillåtet, vilka samsas inom samma gaturum.

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

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

Park- och naturmark

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

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

NATUR

PARK

PARK
PARK

NATUR

NATUR

NATUR

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

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

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

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

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

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

Grannskapspark

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

Lekplats och friytor för barns utemiljö

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

Bild: Gustavsbergsparken på Norrgård i Kalmar.

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

Fördröjningsmagasin och öppet dike

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

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

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

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

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

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

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

Fördelning av bostäder

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

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

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

Förskola

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

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

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

Område 1 - Korsningen Alice Babs gata och Norrlidsvägen

Området (se karta nästa sida) utgör den nordligaste delen av den tilltänkta bebyggelsen och ska i framtiden kunna åstadkomma en mer intressant stadsmiljö och upplevelse kring Norrlidsvägen. Platsen är strategiskt viktig att bebygga för att
skapa en tydligare koppling mellan Ljusstaden och Norrliden, där det nya området fungerar som en sammanbindande länk.
Flerbostadsbebyggelsen blir på mellan 4-6 våningar, fasaderna mot vägområdet ska ha tydliga entréer samt en förgårdsmark
som inbjuder till reflektion och sociala interaktioner med andra människor. Fasaderna mot väster kan genom balkonger och
terrasser ges en tydligare koppling till naturområdet. Den västra sidan kan fungera som tyst sida för de boende.
Bebyggelsen ska trafikförsörjas från Alice Babs gata.
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Illustration:
Kartan visar ny, föreslagen bebyggelse
inom planområdet. Färgmarkeringarna och tillhörande siffror redogör för typ av område (1-7 samt villor/radhus). De
KONCEPT Bebyggelseutformning Karlssons äng,
2016-05-11, B. Endom Kalmar kommun
romerska siffrorna anger våningsantal inom varje område. Det rödmarkerade området visar föreslagen placering för ny förskola.

Område 2 - Solfjärdersområdet

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

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

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

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

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

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

Bild: Referens över fasad och entré mot gaturummet.

Område 5 - Vid början av huvudgatan

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

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

Fotomontage: Riksbyggen.

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

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

Område villa- och radhusbebyggelse

Både storlekarna på tomterna och villabebyggelsen kommer att variera inom området, främst beroende av var de är
placerade och vilka naturliga förutsättningar som finns för
platsen. En variation av bebyggelsens utformning och våningsantal på mellan en och två våningar är att föredra. En
varierad bostadsmiljö mjukar inte bara upp strukturen utan
attraherar olika grupper av människor som har olika behov,
vilket i sin tur ger ett mer välkomnade, jämställt och rättvist
samhälle.
Fotomontage: Referensbild över entrésida mot Norra vägen där det eftersträvas att
skapa större stadsmässighet. Bild från Riksbyggen.
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1. Stenmur
Det går en stenmur längs med vägen som inte är utmarkerad. Andra stenmurar
är utmarkerade med n1 och har ett skyddsvärde. Varför har inte denna stenmur
detta? Jag bedömer att den tillhör vägens ”gamla” stäckning och har varit en
stenmur som löpt längs med den. Den är något dold av högt gräns och sly i
dagsläget men jag anser att den istället för att tas bort och ersättas med tomter,
tas fram och vårdas eftersom den borde hålla ett högt kulturvärde. Det står
även tydligt med i den Kulturhistoriska rapporten att stenmurar ska bevaras, se
nedan.

Figur 2, utdrag från kulturhistorisk utredning sida 7

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

Bör undvika bebyggelse i Nyckelbiotop

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

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

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

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

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

Gunilla Håkansson, Kapten Karlssons väg 14
Efter att ha studerat planbeskrivning och detaljplan för Karlssons äng där det
framgår att det planeras för ett antal sluttningsvillor på höger sida i början på
Kapten Karlssons väg, vill jag delge följande synpunkter.
Jag har inget att erinra mot villornas tillkomst men förutsätter att deras exteriör
blir likvärdig och stämmer överens med befintlig bebyggelse.
Däremot har jag synpunkter på och krav på att det tas hänsyn till den idag
vackra naturliga allé som finns i början på Kapten Karlssons väg och som
utgörs av ett flertal äldre stora träd bl a ekar, lönnar och askar. Dessa träd
bildar tillsammans med dem på motsatta sidan av Kapten Karlssons väg en
grönskande allé längs med den gamla bygatan. Många besökande till oss
boende på Kapten Karlssons väg uttrycker sin beundran över den lummiga
infarten till och längs med hela vägen.

Samhällsbyggnadskontoret

13(27)

Samrådsredogörelse
Datum

Ärendebeteckning

2016-10-26

2015-0163

Vad jag förstår av planbeskrivningen kommer framtida villor placeras 10 meter
från vägkanten. Enligt grundkartan är marken där villorna ska byggas
"prickad", vilket innebär att den inte får förses med byggnader. Mitt krav är att
kommunen för all framtid ska äga den marken men tomtägaren har
skötselansvaret och får därmed inte fälla några träd.
I och med att det planeras för en förskola är det av största betydelse att träden
bevaras så att barnen omges inte bara av bebyggelse utan också av skog och
natur och får lära sig hur natur och djurliv har ett naturligt samband. Både
friska och döda träd har ett rikt artliv som är av största betydelse att bevara.
Stenmuren, som också ska bevaras, berättar för barnen om svunna tider.
Mitt krav är alltså att kommunen ska äga den "prickade" marken och vid
framtida bebyggelse ska bevara samtliga gamla träd som kantar början på och
längs med Kapten Karlssons väg. Flertalet av träden har blivit inmätta/
rödmarkerade och jag anser att de är väl värda att bevara för att få en trevlig
boendemiljö.
Kommentar: se under kommunens samlade kommentarer punkt 1, 2, 3, 4, 5 och
6 på sid 26-27.

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

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

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

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

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

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

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

Kalmar Brandkår
Risker
På andra sidan Norra vägen ligger ett industriområde, där bl a företaget Luma
Metall har sin verksamhet.
På Luma Metall hanteras bl a vätgas och gasol i stora mängder. Vätgas och
gasol är explosiva gaser. De hanterar även cyanid (extremt giftigt), väteperoxid
(brandfarligt), acetylen (explosiv gas), syror och hydroxider (ger giftiga gaser
vid brand) mm. Det finns alltså explosionsrisk samt risk för giftiga gaser vid
brand.
Kommunen är enligt PBL skyldig att ta hänsyn till risker i framtagandet av nya
detaljplaner. Enligt Bättre plats för arbete (Boverket, 1995) bör skyddsavstånd
mellan verkstadsindustri och bostäder vara 500 meter. Detta avstånd är dock
enbart en rekommendation, varpå en mer detaljerad riskanalys kan tas fram
från fall till för att få en mer nyanserad riskbild. Kalmar brandkår anser att en
sådan riskanalys bör tas fram i detta fall. Riskanalysen bör följa den av Kalmar
kommun framtagna modellen "Riskhanteringsmodell för nybyggnationer och
etableringar i Kalmar kommun" (Samhällbyggnadskontoret, 2006).
Åtkomlighet för räddningstjänsten:
1. För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör
räddningsfordon komma så nära byggnadernas entreer att man inte behöver
dra slang och transportera materiel mer än 50 m. Dessutom bör gång-avståndet
vara högst 50 m om nödutrymning avses ske med bärbara stegar.
2. Räddningsväg ska anordnas om det befintliga gatunätet inte ger tillräcklig
åtkomlighet för räddningsinsats eller för utrymning med räddnings-tjänstens
stegutrustning.
En räddningsväg:
a. Ska ha en fri höjd på minst 4 meter
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b. Ska ha bärighet motsvarande angränsande vägnät eller tåla ett axeltryck
av 100 kN
c. Bör vara försedd med ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller motsvarande.
Hårdgjorda gräsmattor rekommenderas inte.
d. Ska ha en körbandebredd på minst 3 meter på raksträckor
e. Ska ha en längslutning på max 8 %, tvärfall 2 % och vertikalradien (konkav
eller konvex) minst 50 meter.
f. Ska ha en inre radie i kurvor på minst 7 meter och det bör finnas sådan
breddökning och hinderfritt sidoområde före, genom och efter kurvan så att
stegfordon kan framföras.
g. Ska markeras med standardiserad skylt
h. Ska underhållas och snöröjas. Exempel på underhåll är skötsel av träd som
kan hindra stegresning.
i. Bör ha angöringen i anslutning till byggnadens adress
3. För de utrymmen där alternativ utrymningsväg utgörs av fönster med hjälp
av räddningstjänsten och där avståndet mellan mark och fönsterkarm
överstiger 11 m krävs maskinstege. I dessa fall ska uppställnings-plats för
stegfordon anordnas enligt nedan:
En uppställningsplats för stegfordon:
a. Ska inte luta mer än 8,5 % i någon riktning
b. Ska vara förlagd utanför ytterkant av balkonger som ska kunna nås med
maskinstege, dock högst 9 meter från husväggen.
c. Ska vara minst 5 meter bred och 12 meter lång
d. Underhållas och snöröjas på samma sätt som räddningsvägen.
e. Ha samma bärighet som räddningsvägen
4. Utrymning med hjälp av maskinstege bör inte genomföras om avståndet
mellan mark och karmunderstycke överstiger 23 meter. Detta bör beaktas i
bygglovsskedet för att säkerställa säker utrymning.
Brandposter:
5. Brandpostnätet ska uppfylla gällande normer.
Kommentar: Generellt skyddsavstånd enligt ”Bättre plats för arbete” till verksamheten av
Luma Metall berörs inte av planförslaget. Kommunen gör vidare bedömningen att planerade
bostäder inom planområdet ligger utanför riskområdet för störningar från denna verksamhet.
Åtkomlighet för brandkåren bevakas i samband med bygglovshanteringen för den planerade
bebyggelsen. Plan- och projekteringsarbete sker i nära samarbete med Kalmar vatten AB,
där brandposter ingår.
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Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)
Vi ser positivt på tankarna kring nedgrävda gemensamhetsbehållare för avfallet.
I övrigt förutsätter vi att vid fortsatt planering av eventuell förändring av
området, att planering sker för framtida avfallshantering i enlighet med KSRR:s
Renhållningsföreskrifter.
Kommentar: Noteras.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Följande har accepterat planförslaget skriftligt:
Polismyndigheten

Följande sakägare och likställda har inte fått sina synpunkter
tillgodosedda:
Maria Migneus, Peter Berthelsen, Kapten Karlssons väg 16
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Inledning
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de
bestämmelser som valts motiveras.
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid
tolkning av detaljplanen.

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

Plandata

PLANOMRÅDET

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

Handlingar
Planhandlingarna består av:


Plankarta med bestämmelser



Planbeskrivning



Illustrationsplan



Gestaltningsprogram



Samrådsredogörelse



Granskningsutlåtande



Fastighetsförteckning

Till planen hör också:


Behovsbedömning



Utredningar kring geoteknik, dagvatten, buller, kulturhistoriska värden



Riskanalys Luma Metall

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


Samråd – 2:a kvartalet 2016



Granskning – 4:e kvartalet 2016



Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden – 4:e kvartalet 2016



Antagande kommunfullmäktige – 4:e kvartalet 2016

Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut och dokument
Planområdet berörs inte av något riksintresse. Däremot ligger planområdet
inom influensområdet för Kalmar flygplats, som räknas som ett särskilt allmänt
intresse. För detaljplanen innebär detta höjdbegränsningar för ny bebyggelse
samt radiomaster och dylikt.
Miljökvalitetsnormer för vatten
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen är att
alla vattenförekomster ska uppnå god status 2015. Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och
grundvatten.
Planområdet ligger inom ett avrinningsområde som avvattnas till Krafslösaviken och som ingår i vattenförekomsten S n Kalmarsund SE564250-162500.
Vid den senaste statusklassningen bedömdes vattenförekomsten ha måttlig
ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver och
PBDE). Planområdet ligger också inom grundvattenförekomsten Kalmarkustens sandstensformation SE628995-153160 som vid den senaste statusklassningen bedömdes ha god kemisk och kvantitativ status.
Planförslaget medger främst bostadsändamål och Natur/park, vilket inte bedöms orsaka sådan typ och mängd av föroreningar av dagvattnet som riskerar
påverka statusen för de berörda vattenförekomsterna. Planområdet ligger inom
kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten
med Kalmar Vatten AB som huvudman. Kalmar kommuns Tematiska tillägg
till översiktsplanen – Vatten och avlopp ska följas. I den av Kalmar Vatten AB
upprättade dagvattenutredningen beskrivs både strategi för hantering av dagvatten inom planområdet samt förfarande och rening i Krafslösadämmet vid
Krafslösaviken.
Omhändertagandet av dagvatten sker både genom naturlig infiltration med viss
naturlig rening på plats (ej hårdgjorda ytor minst 40 procent regleras genom
planbestämmelse n2) och att nya bostadskvarteret samt gatumark ansluts till
det kommunala dagvattensystemet. Inom planområdet föreslås vidare anläggning av dagvattenanläggningar inom PARK och NATUR i form av breddade
diken och en stor fördröjningsyta i centrala delen, planbestämmelse dagvatten.
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Föroreningsbelastningen från planområdets dagvatten bedöms som liten och
Krafslösadämmet bedöms klara det extra tillskott som exploateringen i detaljplanen ger i form av hårdgjorda ytor och ökad föroreningsbelastning utan att
den övergripande reningseffekten påverkas negativt.
Kommunen gör därmed den samlade bedömningen att miljökvalitetsnormer
för vatten inte påverkas negativt. Se även vidare i avsnitt ”Teknisk försörjningdagvatten” samt Dagvattenutredningen.

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

Planområdet

Utredningsområde
för bostäder

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

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


Dagvattnet ska ses som en resurs i planering och stadsbyggande.



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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fornlämning

Fornlämning

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

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

Kapten Karlssons väg, mellersta del

Kapten Karlssons väg, norra del

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

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

Bebyggelsen vid södra delen av Kapten Karlssons väg

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

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

Bebyggelsen i kvarteret Täljstenen

Bebyggelsen vid Sagovägen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gångstig i skogen

Uppklippt stig på Karlssons äng

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

NATUR

B
A

PARK

C

PARK

NATUR

NATUR

NATUR

Illustration av friytor- och grönytor inom planområdet

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

Gator och trafik
Gatunät

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

4

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

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

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

-

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

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

-

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

-

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

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

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

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

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

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

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

Parkering
Inom området finns idag inga särskilt anordnade parkeringsplatser. Boendeparkering vid Kapten Karlssons väg sker främst på egen bostadsfastighet/kvartersmark.
Planförslag
Inom planområdet tillämpas Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun. Riktlinjerna bygger på statistik och är godkända av samhällsbyggnadsnämnden våren 2016 och som antogs i kommunfullmäktige i juni 2016. Skyldighet att anordna parkering ligger i första hand på fastighetsägaren och det är kommunens
skyldighet att se till att parkeringsfrågan uppfylls. Planområdet tillhör Zon C
för parkering. I tabeller nedan redovisas grundtal för parkering vid bedömning
av parkeringsefterfrågan för både cykel och bil.

Samhällsbyggnadskontoret

30(44)

Planbeskrivning
Datum

Ärendebeteckning

2016-12-14

2015-0163

Föreslagen exploateringsgrad för flerbostadshusen i nordost och nordväst kan
medföra att underjordiska garage kan bli aktuellt. Omfattningen av en sådan
anläggning styrs indirekt genom en begränsning av andelen hårdgjord yta n2.

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

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

Dagvatten
Förutsättningar
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Ledningar finns vid Brunnslätsvägen, Norrlidsvägen och Norra vägen. Bostadsfastigheter vid Kapten Karlssons väg är inte anslutna till det kommunala dagvattennätet, fördröjning sker inom egen fastighet idag.
Planområdet utgör en lokal sänka dit dagvatten rinner från delar av Ljusstaden
och södra Vimpeltorpet. Dagvatten från norr leds idag via två diken söder- och
österut till befintliga kulvertar vid Norrlidsvägen. Därifrån leds dagvattnet vidare till Krafslösadämmet, där det sker fördröjning och rening innan det når
Krafslösaviken och Kalmarsund. Se detaljerad redovisning i Dagvattenutredningen Kalmar Vatten AB.
Planförslag
Dagvattenhantering planeras ske i ledningssystem (dvs. utbyggnad främst i
gatumark) som leder vattnet till de olika dagvattenanläggningarna (fördröjningsdiken och magasin) inom planområdets NATUR- och PARK-områden.
Dessa redovisas på plankartan med egenskapsbestämmelsen dagvatten. Utformning och funktion av anläggningar redovisas mera detaljerat i Gestaltningsprogrammet och den av Kalmar Vatten AB upprättade Dagvattenutred-

Samhällsbyggnadskontoret

32(44)

Planbeskrivning
Datum

Ärendebeteckning

2016-12-14

2015-0163

ningen. Inom flerbostadsområden regleras andel hårdgjord yta genom planbestämmelsen n2, minst 40 procent av fastighetsarean ska vara genomsläpplig och
får inte hårdgöras.
Föreslagen dagvattenlösning innebär framförallt fördröjning av dagvatten inom
planområdet. Krafslösadämmet vid Krafslösaviken (dit dagvattnet leds efter
föreslagen fördröjning) bedöms ha god kapacitet att ta emot och rena vattnet
från området. Fördröjningsmagasin inom planområdet föreslås att anläggas
som torrdammar med enbart fördröjningsfunktion, viss rening av dagvatten
kommer även att ske där. Vidare breddas det befintliga centrala diket och får
en flödesutjämnande funktion.
För mer information hänvisas till upprättad Dagvattenutredning. Kommunens
dagvattenpolicy föreskriver miljövänliga materialval, lokal fördröjning och rening i första hand samt eftersträvar öppen dagvattenhantering.
Konsekvenser
I samband med exploateringen ökar den hårdgjorda ytan inom planområdet
vilket medför att ytavrinningsvolymen i form av dagvatten ökar. Inom flerbostadsområden ska dock minst 40 procent av fastighetsarean vara genomsläpplig. Den byggbara ytan inom villatomterna har reglerats till maximalt 25 procent av fastighetsarean, vilket i praktiken bedöms innebära att cirka 70-75 procent av villatomten kommer att utgöras av icke hårdgjord yta.
Omhändertagandet av dagvatten från hårdgjorda ytor kommer att ske genom
ett dagvattenledningssystem samt de för dagvattenhantering avsedda områdena
och anläggningarna (egenskapsområden ”dagvatten” inom PARK och NATUR). Föroreningsbelastningen från den planerade bostadsbebyggelsens dagvatten bedöms som liten. Vidare bedöms Krafslösadammen klara det mindre
tillskott som exploateringen i detaljplanen ger i form av hårdgjorda ytor och
ökad föroreningsbelastning utan att den övergripande reningseffekten påverkas
negativt.
Bedömningen är därför att planförslaget inte påverkar vattenkvaliteten i recipienten på ett negativt sätt. Mer information finns i tillhörande dagvattenutredning.
För utbyggnad av dagvattensystem som fungerar med självfall och uppfyller
erforderlig säkerhetsmarginal vid extremnederbörd, krävs uppfyllnad av marken som ska exploateras. Uppfyllnad för infrastrukturen i området blir som
mest cirka 1,6 meter, sedan kommer marken att behöva fyllas ytterligare några
decimeter. Eftersom kommunen bygger ut den allmänna platsmarken samt
allmänna VA- och dagvattennätet så regleras ingen fast marknivå för gatan.
Kvartersmarken vid solfjäderhusen i centrala delen har försetts med planbestämmelse kring föreskriven marknivå mot PARK-området och planerad dagvattenanläggning.

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

Avfallshantering
Förutsättningar
Nuvarande avfallshantering för bostäder vid Kapten Karlssons väg sker individuellt. Ansvarig för hämtning och omhändertagande av hushållsavfall är Kalmarsundregionens Renhållare KSRR.
Närmaste återvinningsstation finns vid Vänskapens väg inom ett avstånd om
700 meter.
Planförslag
Hantering av hushållsavfall från enbostadshusen föreslås ske individuellt och
enligt riktlinjerna från KSRR. För flerbostadshusen ges möjlighet att skapa
öppna ”miljöplatser” inom kvartersmark i lägen som är tillgängliga för sopbil.
En lösning som avses genomföras är nedgrävda sopcontainers, vilket minimerar behovet av backning och liknande vid tömning av kärl på dessa platser.
Miljöplatsernas kärl för hushållsavfall och brännbart kan då tömmas av ett
kranfordon från intilliggande gata. Antal miljöplatser som ska serva kvarteren
ska samrådas med KSRR, men ska placeras i anslutning till gatorna inom området. Detaljerad placering på kvartersmark får studeras i genomförandeskedet
och samordnas med övrig byggnation och infrastruktur. Utformningsfrågor
planeras att redovisas mera detaljerat i gestaltningsprogrammet till granskningsskedet.
I södra delen av planområdet, vid Norrlidsvägen i höjd med Sagovägen föreslås
anordnande av återvinningsstation, planbestämmelse Återvinning.
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Störningar och risker
Ljud - trafik
Ljudnivåer från trafik regleras från och med år 2015 i förordningen (2015:216)
om trafikbuller vid bostadsbyggnader. I förordningen anges att 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte bör överskridas vid en bostadsbyggnads fasad eller 50 dBA
ekvivalent ljudnivå/70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden.
Bullerutredning har genomförts och bedömning av bullernivåer utgår från skyltad hastighet 60 kilometer i timmen för nuläget och 20 år framåt på Norra
vägen och Norrlidsvägen, samt 30 kilometer i timmen på Brunnslätsvägen. I
senast upprättade utredningen (Soundcon 2016-11-28) redovisas även trafikmängder som antagits för att beräkna bullerpåverkan.

Utredningen visar att 55 dBA ekvivalent ljudnivå kommer att överskridas vid
de flerbostadshusfasader som vetter mot Norra vägen respektive Norrlidsvägen. Vid dessa fasader klaras inte heller riktvärdena (50 dBA ekvivalent/70
dBA maximalt) för uteplats. Möjlighet finns att med genomgående lägenheter
skapa en tyst eller i vissa fall en ljuddämpad sida för minst hälften av bostadsrummen i varje bostad, samt att anordna uteplatser på gårdarna som klarar
riktvärdena.
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Enligt den nya förordningens avstegsprinciper vid överskridande av riktvärdet
55 dBA ekvivalent ljudnivå, ska minst hälften av bostadsrummen i en bostad
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. I
vissa fall kan det vara svårare att uppfylla kraven vid hörnlägenheterna utan
ytterligare tekniska lösningar. Exempel på lösningar kan vara delvis inglasade
balkonger, burspråk eller andra typer av lokala skärmar. Även att bygga lägenheter mindre än 35 m2 kan vara ett alternativ. Då ska riktvärdet 60 dBA vid
fasad klaras. Detta bevakas i samband med bygglovprövningen.
I planförslaget finns följande planbestämmelser som reglerar hur gällande riktvärden för trafikbuller ska klaras för nybyggnationer:

f4

Bostadsbyggnader ska placeras med långsidan mot Norra vägen.

f5

Bostadsbyggnader ska sammanbyggas och placeras med långsidan mot
Brunnslätsvägen

f6

Bostadsbyggnader ska placeras med långsidan mot Norrlidsvägen/Alice
Babs gata

f7

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

f8

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

f9

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

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

f7

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

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

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

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

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

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

Berga 10:31
Berga 10:32
Berga 10:33
Berga 10:34
Berga 10:35

Djurängen 2:4
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Konsekvenser

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

Tehuset 2
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nom fastighetsreglering till Berga 10:19.
Fastighetsbildning
Fastighetens gränser behöver inte ändras.
Anläggningsåtgärd
Krafslösa ga:1 ska upphävas.

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

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

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

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

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

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

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

Birgit Endom
Planarkitekt
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BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB)
Detaljplan för

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

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

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

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

Samhällsbyggnadskontoret

Behovsbedömning
2016-06-15

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

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

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

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

Birgit Endom
Planarkitekt
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Berörs Kommentar

Stor Måttlig Liten Ingen inte

Förordnanden och skyddsvärden

x

1. Riksintressen

x

2. Andra skyddsvärden

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

Övergripande mål och normer

3. Miljökvalitetsmål

x

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

Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning – planens
miljöpåverkan

Behovsbedömning
2016-06-15
Påverkan
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Berörs Kommentar

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

4. Miljökvalitetsnormer

Effekter på miljö, hälsa och
säkerhet

5. Ekologiska naturvärden och
nyckelbiotoper

x

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

Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning – planens
miljöpåverkan

6. Växtliv

7. Djurliv

Behovsbedömning
2016-06-15
Påverkan

10. Rekreation och rörligt friluftsliv

Berörs Kommentar

Stor Måttlig Liten Ingen inte

x

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

x

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

x

8. Kulturmiljö

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

x

x

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

Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning – planens
miljöpåverkan

11. Transporter och kommunikationer

12. Mark- och vattenanvändning

Behovsbedömning
2016-06-15
Påverkan

Berörs Kommentar

Stor Måttlig Liten Ingen inte

x

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

x

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

x

13. Energi

x

14. Naturresurser

19. Risker för hälsa och säkerhet

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

x

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

x

17. Luft

18. Störningar

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

x

15. Mark

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

x
x

Samhällsbyggnadskontoret

Behovsbedömning - Checklista
2016-06-15

Stor Måttlig Liten Ingen
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Berörs
inte Kommentar

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

x

- sjöfart, farled

x

- transportnät, vägar

x

- TEN-vägar

x

- rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2 §)

x

- obruten kust (MB 4 kap 3 §)

x

- högexploaterad kust (MB 4 kap 4 §)

x

- kulturmiljö

x

- Natura 2000

x

- naturvård

x

- vindbruk

x

- yrkesfiske

x

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

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

x

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

x

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

Samhällsbyggnadskontoret

Behovsbedömning - Checklista
2016-06-15

Stor Måttlig Liten Ingen
Höjdbegränsning runt flygplatsen
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Berörs
inte Kommentar

x

Övergripande mål och normer
3. Miljökvalitetsmål

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

x

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

Berörs något av de regionala
miljömålen?

x

Se ovan under nationella miljömål.

Samhällsbyggnadskontoret

Behovsbedömning - Checklista
2016-06-15
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4. Miljökvalitetsnormer

Överskrids några miljökvalitetsnormer?

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

x

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

x
Se ovan.

x
x

Berör ej Kalmar kommun

Samhällsbyggnadskontoret

Behovsbedömning - Checklista
2016-06-15

- omgivningsbuller

10(17)

x

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

x

- skogsstyrelsens nyckelbiotop- eller
sumpskogsinventering

- kommunens grönstrukturplan

x

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

x

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

- ängs- och betesmarksinventeringen

- ÖP

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

x

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

- träd utpekat i länsstyrelsens
trädinventering

x

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

x

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

Samhällsbyggnadskontoret

Behovsbedömning - Checklista
2016-06-15
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7. Djurliv

Påverkan på
- rödlistade, fridlysta eller sällsynta arter

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

x

- flyttfågelsträck eller vandring för
djuren

x

8. Kulturmiljö

Påverkan på
- fornlämning

x

- på industriarv

- äldre vägar

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

x

x

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

Samhällsbyggnadskontoret

Behovsbedömning - Checklista
2016-06-15

- plats av kulturhistoriskt intresse

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

x

- byggnadsminne
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x

- kulturhistoriskt eller konstnärligt
värdefulla byggnader, föremål mm

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

x

- skyddsvärt kulturlandskap

x

9. Landskapsbild / stadsbild

Påverkan på
- betydelsefulla utsikter eller siktlinjer

- områdets skala

x

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

x

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

Samhällsbyggnadskontoret

Behovsbedömning - Checklista
2016-06-15
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10. Rekreation och rörligt friluftsliv

x

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

- lekmöjligheter.

x

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

- park eller annan rekreationsanläggning.

x

Nya PARK-områden skapas inom
planområdet.

- allmänhetens tillgänglighet till
naturskön utsiktsplats.

x

Se punkt ovan, Påverkan på rörliga
friluftslivet

Påverkan på
- det rörliga friluftslivet.

- område utpekat i ÖP 2013

x

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

11. Transporter och
kommunikationer

Påverkan på
- transportrörelser (antal)

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

x

- transportmönster för människor och
varor (hur)

x

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

- transportsystem

x

Ökad antal boende inom planområdet
medför ökat behov av kollektivtrafikresor.

Samhällsbyggnadskontoret

Behovsbedömning - Checklista
2016-06-15
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- parkeringsmöjligheter

x

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

- trafiksäkerhet

x

Ett antal korsningar har försetts med
utfartsförbud

12. Mark- och vattenanvändning

Förändring mot
- gällande ÖP / FÖP

- gällande DP

x

x

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

x

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

Påverkan på
- viktig samhällsservice t ex skola

x

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

- andra tänkta projekt

x

13. Energi
Möjlighet att använda förnybar
energikälla.

Behov av nya system för distribution

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

x

x

14. Naturresurser
Påverkar användning av ej förnybar
naturresurs.

x

Påverkan på
- jordbruksareal

x

- annan produktionsyta (skog)

x

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

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

x

Påverkas topografi?

x

Påverkas unikt geologiskt eller fysiskt
särdrag?

x

Påverkas området av ökad vind- eller
vattenerosion?

x

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

x

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

x

Påverkas området av hög
markradonhalt?

x

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

x

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

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

x

Påverkas vattenflöden (riktning och
mängd) vid högvatten?

x

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

x

Påverkas absorptionsförmåga,
dräneringsmönster eller frekvens och
mängd av ytvattenavrinning?

x

Behöver åtgärder vidtas för att hantera
dagvatten?

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

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

x

Påverkas grundvattnets:
- in- eller utströmningsområde?

x

- flödesriktning eller hastighet?

x

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

x

- kvalitet?

x

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

x

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

x

Påverkan från enskilda avlopp?

x

Samhällsbyggnadskontoret
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Finns möjlighet att klara lägsta höjd på
färdigt golv?

x

Påverkar markavvattning omgivande
fuktiga områden?

x
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Lägsta marknivå inom området är 5 m ö h.

17. Luft
Påverkan på luftkvaliteten

x

Risk för obehaglig lukt.

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

x

18. Störningar

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

Upprättad bullerutredning för planförslaget pekar på att de ekvivalenta ljudnivåerna kommer att överskridas för
bostadshusens fasader som vetter mot
Norra vägen och Norrlidsvägen. Endast
för de hus som ligger närmast vägarna,
större delen av planområdet berörs ej.
Möjlighet finns att med genomgående
lägenheter skapa en tyst eller i vissa fall en
ljuddämpad sida för minst hälften av
bostadsrummen i varje bostad, samt att
anordna uteplats på gården som är
frånvänd från vägen. På plankartan regleras bullerskydd genom planbestämmelse.

x

- vibrationer

x

- starkt ljus eller reflexion

x

- miljöstörande verksamhet

x

19. Risker för hälsa och säkerhet
Risk för
- explosion

x

- utsläpp av hälso-/miljöfarliga ämnen

x

- att sårbara system eller ett strategiskt
mål för terrorangrepp skapas

x

- behov av brandskydd eller annan typ
av räddningstjänst

x

- behov av polisskydd eller annan
bevakning

x

- otrygga miljöer skapas

x

- elektromagnetiska fält (EMF)

x

Kalmar kommuns policy för magnetfält
ska följas.

