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Planhandlingar  
Planhandlingarna består av: Till planen hör också: 
• Plankarta med bestämmelser • Undersökning (2020-02-05) 
• Planbeskrivning • Dagvattenutredning Oxhagen   

(2020-01-02)  
• PM Dagvatten Bergkristallen    

(2019-12-18) 
• Fastighetsförteckning • Buller Rapport (2019-02-18) 
• Grundkarta 
• Illustration 
• Illustrationsplan grönytor 

• Riskanalys (2019-06-24) 
• Översiktlig miljöteknisk 

markundersökning (2019-02-15) 

 • PM Översiktlig geoteknisk utredning 
(2019-02-28) 

• Markteknisk undersökningsrapport, 
Geoteknik MUR GEO (2019-02-28) 

• Gestaltningsförslag Kv. 
Bergkristallen (2019-08-30) 

• PM Parkeringsutredning 
Bergkristallen 2 (2020-01-15) 

• Skuggstudie Bergkristallen 2    
(2020-01-13) 

• Platsspecifika värden (2020-02-06) 
 
Medverkande tjänstepersoner 
Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadskontoret på Kalmar kommun, 
i samråd med kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar 
kommun.  
 

Daniela Edvinsson 

Planarkitekt 

Peter Skarpnord 

Planarkitekt 

Med följande arbetsgrupp: Johanna Kindqvist (Exploateringsingenjör), Mats 
Begnert (Exploateringsingenjör), Maria Eidrup (Enhetschef Hälsoskydd), To-
mas Burén (Miljöhandläggare), Stefan Ahlman (Utredningsingenjör KVAB), 
Samyar Ravanbakhsh (Trafikplanerare), Tobias Dahlqvist (Förrättningslantmä-
tare), Pernilla Juto (Projektledare/Projektör), Agnes Kristiansson (Projektör), 
Claes Borglin (Projektör), Emma Andersson (Landskapsarkitekt), Björn Strim-
fors (Stadsträdgårdsmästare/Attraktör).   
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Sammanfattning 
Planen möjliggör en förtätning av Oxhagen genom att skapa nya 
boendeformer, förbättrad infrastruktur, trygg boendemiljö och nya 
mötesplatser. Totalt möjliggör planen för cirka 180 lägenheter och 20 
stadsradhus i Oxhagen. I samband med planen utökas även befintlig förskola 
på fastigheten Topasen 1 till att rymma 10 avdelningar.  

I det nordvästra hörnet av planen, på fastigheten Bergkristallen 2, föreslås en 
större sammanhängande byggnad med karaktären av ett landmärke som blir 
synligt med sina 6-10 våningar ut mot E22. Stadsradhus planeras utmed 
Gustav Adolfs väg på fastigheten Oxhagen 2:1 i maximalt två våningar. 
Genom att placera stadsradhusen nära gång- och cykelvägen är intentionen att 
bebyggelsen ska rama in gaturummet och ge upplevelsen av en stadsgata. 
Möjligheten till kantstensparkering försvinner till förmån för en gång- och 
cykelväg som ökar säkerheten för oskyddade trafikanter i området. 

Planen har anpassat bebyggelsen och hanterat problematik gällande risk, 
dagvatten, buller, samt markföroreningar. Kommunen har gjort en 
undersökning och i den bedömt att genomförandet av detaljplanen inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning krävs 
därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen. 
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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. 

I planbeskrivningen används benämningen ”Planförslag”. Det innebär att 
planen beskriver förslag till möjlig utveckling. Efter att detaljplanen vunnit laga 
kraft gäller planförslaget. 

 

Bakgrund 
Oxhagen är ett område i västra Kalmar som blivit allt mer centralt i takt med 
den förtätning och utbyggnad som sker av Kalmar stad. Området har nära till 
service i köpcentret Giraffen och stadskärnan på Kvarnholmen. Området har 
låg socioekonomisk status och höga ohälsotal enligt välfärdsbokslutet. 

Kommunstyrelsens planutskott beslutade 2017-03-28 att lämna positivt 
planbesked till nybyggnation på fastigheten Bergkristallen 2. Planarbetet 
startades 2018-06-07 och kom då att innefatta ett större område än enbart 
Bergkristallen 2 för att även inkludera tidigare beslutad markreservation på 
Oxhagen 2:1.  

Nära Bergkristallen ligger Rifaområdet som kommer att exploateras i en snar 
framtid med drygt 600 bostäder. Den ökade befolkningen på Rifa-området 
samt på fastigheterna Bergkristallen 2 och Oxhagen 2:1 innebär ett större 
behov av service, bland annat behovet av förskoleplatser och säkra gång- och 
cykelvägar. Planområdet kom därför även att innefatta den befintliga förskolan 
på fastigheten Topasen 1 samt delar av Gustav Adolfs väg.  

 

Det slutgiltiga planområdet innefattar fastigheterna Bergkristallen 1 och 2, 
Oxhagen 2:1 och Topasen 1. 
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Syfte med detaljplanen 
Syftet med planen är att utveckla och förstärka området Oxhagen genom att 
tillföra nya boendeformer, väl gestaltad arkitektur, förbättrad infrastruktur, 
trygg boendemiljö och nya mötesplatser med lek och rekreation. För att öka 
tryggheten är syftet vidare att omvandla Gustav Adolfs väg till en stadsgata 
med en separerad gång- och cykelväg kantad av stadsradhus, parhus eller 
kedjehus. Bebyggelsen utmed Gustav Adolfs väg ska bidra med en god och 
varierad arkitektur där bland annat placering och kulör visuellt delar upp varje 
bostad till en egen enhet. I nordvästra delen av planområdet möjliggörs för en 
högre byggnad med karaktären av ett landmärke ut mot motorvägen (E22). 

Planens syfte är dessutom att möjliggöra en expansion av förskolan Topasen 
för att öka antalet förskoleplatser.  

Planen syftar även till att dagvattnet ska ses som en resurs där befintlig 
problematik åtgärdas och vänds till något positivt för området.  
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Plandata 

Planområdet med plangräns i rött 

 

Fastigheter i området, plangräns i rött 

Planen är en del av stadsdelen Oxhagen i Kalmar och omfattar cirka 78 hektar 
mark. Inom planområdet finns delar av fastigheterna Bergkristallen 1, Oxhagen 
2:1 samt hela fastigheten Bergkristallen 2 och Topasen 1. Bergkristallen 1 och 2 
ägs av Kalmarhem AB resterande mark ägs av Kalmar kommun. 
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Planförfarande och tidplan 
Det finns två planförfarande som kan användas vid framtagandet av en 
detaljplan, standard och utökat. Standardförfarandet kan användas om 
planförslaget 

• är förenligt med översiktsplanen, 

• är förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande, 

• inte är av betydande intresse för allmänheten, 

• inte i övrigt är av stor betydelse och 

• inte antas medföra en betydande miljöpåverkan 

 

Om något av kriterierna för standardförfarande inte uppfylls ska ett utökat 
förfarande användas. 

Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner som påbörjas efter 1 januari 
2015 enligt så kallat utökat förfarande. Plankartan är utformad enligt Boverkets 
allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan.  

Tidplanen förutsätter att inkomna synpunkter under remisskeden eller nya 
förutsättningar under planprocessens gång inte föranleder omfattande 
revideringsarbete. Planens preliminära tidsplan: 

 

 

 

 

 

 

  

SAMRÅD 
3 KVARTALET  

2019 

GRANSKNING 
1 KVARTALET  

2020 

PLAN- 
FÖRSLAG 

ANTAGANDE 
2 KVARTALET  

2020 

LAGA  
KRAFT 

    

Synpunkter Synpunkter 
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Nuläge  
Planområdet består idag av stora grönytor kring befintliga bostadsområden i 
Oxhagen. Planområdet gränsar till rekreationsområdet Skälby i norr och till 
E22 i väster. Sydväst om planområdet finns även Kalmar brandstation och 
sydost om området ligger grundskolan Thorén framtid. 

 

Oxhagen och dess närområde 
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Gällande detaljplaner 
Det finns idag två gällande detaljplaner/stadsplaner för området, från år 1971 
och 1991 som täcker olika delar av planområdet. Detaljplanerna stämmer idag 
överens med den faktiska markanvändningen, men en ny detaljplan behövs för 
att inrymma ny bebyggelse.  

 

 
 Detaljplan f rån år 1971 - Bergkristallen 2 och del av Oxhagen 2:1, 10880K-I:322   

 

 
Detaljplan f rån år 1991 - Topasen 1 och Smaragden 1, 20880K-P92/04  
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Socioekonomiska förutsättningar 
År 2013 bodde totalt 2386 personer i Oxhagen, varav lika många kvinnor som 
män i området. Andelen invånare med utländsk bakgrund är 30 %, jämfört 
med 13 % som är medelandelen för hela Kalmar kommun. Siffran för antal 
förvärvsarbetande är en av de lägsta i Kalmar kommun, 63 % jämfört med 
medelandelen på 78 %. Det går också att se en lägre siffra i Oxhagen när det 
gäller utbildning, endast 13 % har en eftergymnasial utbildning jämfört med 42 
% som är generellt för Kalmar Kommun. Det beräknade ohälsotalet är också 
betydligt högre i Oxhagen med 41 % jämfört med 26 % som medeltal i 
kommunen. Det största antalet ekonomisk utsatta hushåll med barn finns 
också beläget i Oxhagen där 53 % av hushållen är ekonomiskt utsatta. I 
Oxhagen finns 988 hyresrätter och 348 bostadsrätter (SCB 2018), alla i 
lägenhetsform, vilket ger ett homogent område gällande upplåtelseform. Det 
finns ingen idag ingen möjlighet att bosätta sig i radhus eller villa i Oxhagen. 
Välfärdsbokslutet visar därför på flera sätt att Oxhagen är ett segregerat 
bostadsområde. 

 

Trygghet 
Oxhagen är ett lummigt område med stora öppna gräsytor som dagtid bidrar 
till trivsel. Kvällstid däremot upplever många området som otryggt och 
undviker att vistas utomhus. Enligt statistik är Oxhagen den plats i centrala 
Kalmar med högst siffra för människor som utsätts för brott med 18 %. 
Polisen i Kalmar menar samtidigt att deras larm minskat de senaste åren i 
Oxhagen. 

 

Mark- och vattenförhållanden 
Planområdet har varierade markförhållanden. För att lättare kunna beskriva 
markförhållandena har området delats upp i område A, B och C (se karta). 
Enligt SGU:s jordartskarta består de naturliga avlagringar i delområde A av 
postglacial finlera medan delområde B och C består av sandig morän (se karta 
nedan). Terrängen inom samtliga delområden utgörs i huvudsak av gräsytor. 
Inom största delen av undersökningsområdet ligger marken på nivåer mellan 
ca +2,5 och +4. Marken stiger söderut, upp till ca +6 inom södra delen av 
delområde B. 
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Markområden som undersökts  

 

Område A (Del av Bergkristallen 2) 

Jorden består överst av upp till ca 2 m fyllningsjord som via lager av 
finsediment med en tjocklek upp till ca 5 m, vilar på naturlig friktionsjord. 
Finsedimenten består i huvudsak av silt, lerig silt och siltig sand. Naturlig 
friktionsjord påträffas ca 1,5-5 m under markytan. Friktionsjorden består i 
huvudsak av grusig och siltig sand eller sandmorän. 

 

Område B (Del av Oxhagen 2:1) 

Jorden består i huvudsak av upp till ca 2 m fyllningsjord som direkt, eller via 
lager av finsediment med en tjocklek upp till ca 4 m, vilar på naturlig 
friktionsjord. Finsedimenten består av gyttja, lera, silt och sand. I den norra 
delen av delområdet påträffas gyttja med en lagertjocklek upp till ca 3 m. 
Under gyttjan påträffas lera samt mycket löst lagrad silt och sand. Lera 
påträffas ca 4,5 m under markytan med en lagertjocklek på ca 1 m.  

Naturlig friktionsjord påträffas ca 1–6 m under markytan. Friktionsjorden 
består i huvudsak av grusig och siltig sand eller sandmorän. 

 

Område C (Topasen 1) 

Jorden består i huvudsak av upp till ca 2 m fyllningsjord som via lager av 
finsediment med en lagertjocklek upp till ca 3,5 m, vilar på naturlig 
friktionsjord. Finsedimenten består i huvudsak av silt och lera. Även gyttja och 
torv påträffas i jordprofilen. Förekommande siltlager påträffas ned till ca 2,5 m 
under markytan och bedöms ha en mycket lös lagringstäthet. Därunder 
påträffas lera med innehåll av silt. Ca 3,5 m under markytan förekommer lera 
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utan innehåll av silt. Ställvis har lager av gyttja och torv påträffats i 
jordprofilen, med en mäktighet upp till ca 0,5 m. Naturlig friktionsjord 
påträffas ca 2–4 m under markytan. Friktionsjorden består i huvudsak av grusig 
och siltig sand eller sandmorän. 

 

Grundvatten 
I samband med utförd undersökning i februari 2019 installerades tre stycken 
grundvattenrör, ett inom respektive delområde A, B och C. Grundvattennivåer 
avlästes vid installationstillfället till 1,4–2,8 m under markytan, motsvarande 
nivåer mellan +0,1 och +1,2. Grundvattennivån varierar med årstid och 
nederbörd varvid såväl högre som lägre nivåer kan förekomma. 

 

Natur och kultur  
Oxhagen gränsar till friluftsområdet Skälby som tidigare varit en Kungsgård 
där det äldsta belägget för Skälby härrör från 1200-talet. Ursprungligen var 
Skälby en by om fyra gårdar varav en av gårdarna ägdes av Kalmar 
nunnekloster. Gustav Vasa slog samman gårdarna till ett ”ladugårdsgods” 
under Kalmar slott. År 1634 utarrenderades Skälby till länets första 
landshövding Jesper Andersson Cruus och så förblev det ända tills 
boställssystemet upphörde under 1800-talets senare hälft. I stället flyttades 
ägandet då över på Domänstyrelsen som år 1889 arrenderade ut Skälby till 
Axel Le Grand. År 1933 tog Kalmar stad över Skälby (idag Kalmar kommun). 
Marken arrenderades ut och jordbruket moderniserades, åkrarna täckdikades 
och arbetarbostäderna renoverades. Åkrarna som hörde till Skälby gård var 
bland de bördigaste i Europa och hagmarkerna med sina lövträdsdungar enligt 
Linné bland de vackraste.  

År 1965 upphörde arrendet och jordbruket lades ner. Kalmar stad började 
stycka av marken till bostadshus, industrier, samt påfartsleder till Ölandsbron. 
1972 stod Ölandsbron klar. År 1973 blev Skälby en 4H-gård som än idag 
bedrivs på platsen. Utöver 4H-gården finns andra föreningar bland annat 
katthem, ultimate frisbee, trädgårdsförening, lekplats med mera. Skälby har 
cirka 250 000 besökare per år och fungerar som en grön oas i centrala Kalmar.  

Området kring Skälby är rikt på förhistoriska lämningar som domarringar och 
gravrösen från järnåldern, i dess höglänta lövskogsområde finns två 
”domarringar”. Det finns även spår av en farled som passerade genom 
dalgången intill Trångsund. År 1824 upptäcktes här även rester av ett 
vikingaskepp.  

I det tidigare betespräglade landskapet runt Skälby finns mycket höga 
naturvärden knutna till gammal ek och död ved. Inventeringar har påvisat ett 
stort antal rödlistade arter, främst av skalbaggar. De värdefulla ekmiljöerna 
bildar en mer eller mindre sammanhängande struktur från Tjuvbackarna i 
väster till Norra Vägen i öster, med kopplingar till bland annat Djurängen och 
Hagbynäs. I Skälbyområdet finns även artrika torrängsartade marker med 
bland annat backsippa. Detaljplaneområdet berör inte några områden med 
höga naturvärden, med undantag för en liten del av en ekskogsdunge i norra 
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kanten. Det är en till stor del redan bebyggd miljö med klippta gräsytor, en del 
planterade träd och endast mindre delar med naturlig skogs- och 
buskvegetation. 

 

Bebyggelse  
Bebyggelsen i Oxhagen består till största delen av bostäder i form av lamellhus 
i tre våningar som är uppförda på 1960-talet. På fastigheten Bergkristallen 2 
skiljer sig bebyggelsen och består av sju punkthus i sju våningar med platta tak. 
Punkthusen är uppförda under 70-talet och omges av mycket grönska. 
Området har därför en karaktär av planeringsidén hus i park. Öster om 
planområdet finns fastigheten Smaragden 1 med bebyggelse från 90-talet. En 
stor del av bebyggelsen är utförd i tegel eller puts med sadeltak. Sydväst om 
planområdet finns även en nybyggd brandstation som består av olika 
lådelement som är sammansatta i en variation av grått och orange.    

Den befintliga bebyggelsen på Skälby byggdes av landshövdingen Carl Rappe 
år 1785. Till gården hörde ett stort antal torp som gett namn åt några av 
Kalmars stadsdelar bl.a. Brändtorpet, Oxhagstorpet, Svensknabben, Jutnabben 
och Funkabotorpet. Bebyggelsen är uppförd i trä och består bland annat av en 
mangårdsbyggnad i två våningar samt lador och en loge. På södra delen av 
området finns stadens växthus där kommunen vinterförvarar och driver upp 
växter.  

 

Tillgänglighet och infrastruktur   
Det befintliga vägsystemet byggdes ut under 70-talet och består av breda 
asfalterade vägar på 8 meter som i de flesta fall har trottoarer på båda sidor. 
Undantaget är Gustav Adolfs väg som saknar trottoar på den norra sidan mot 
de föreslagna stadsradhusen. Utmed Gustav Adolfs väg, Drottnings Kristinas 
väg samt Arrheniusgatan finns kantstensparkeringar. I större delen av området 
saknas cykelvägar och cyklister får då istället samsas med bilisterna på 
körbanorna. Den breda gatan och avsaknaden av inramning ger ett stort öppet 
gaturum. 

Bergkristallen 2 är byggt för att vara ett bilfritt område med en stor samlad 
parkering i väst. Endast sopbil, räddningsfordon, skötselfordon och personer 
som behöver nå handikapparkeringarna intill huvudbyggnaderna är tillåtna på 
de interna vägarna. Väster om punkthusbebyggelsen finns en större 
boendeparkering som nås via Arrheniusgatan.  

Övriga parkeringar i Oxhagen är samlade mot gatan vilket skapar stora bilfria 
innergårdar.  

 
Service och allmänna platser 
En kilometer sydöst om planområdet finns köpcentrumet Giraffen och knappt 
tre kilometer fortsatt sydöst ligger stadskärnan på Kvarnholmen där närmsta 
vårdcentral finns. Genom Oxhagen går busslinje 411 med hållplats på 
Perstorpsvägen som har en turtäthet på 30 min mellan 06 – 18.30 vardagar. 
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Även närtrafiklinjen 422 som är anropsstyrd går genom området. Inom 
planområdet finns förskolan Topasen med sex avdelningar. Några hundra 
meter sydöst om planområdet finns grundskolan Thoren framtid med 
årskurser från förskoleklass till nionde klass. I området finns en lekplats och 
grillplats på den mark som gränsar mellan Oxhagen 2:1 och Bergkristallen 2. 
Två flyttbara fotbollsmål cirkulerar över grönytorna. De lite äldre barnen 
använder även skolgården på Thoren framtid för att spela bollsporter på. I 
närhet till området finns även friluftsområdet Skälby. I Kalmarhems 
samlingslokal finns träffpunkten som bjuder in till gemenskap och möten.  

 

Teknisk försörjning  
Oxhagen omfattas av kommunala verksamhetsområden för vatten, spillvatten 
och dagvatten. Inom området finns ledningar för VA, el, fiber/tele och 
fjärrvärme. All befintlig bebyggelse inom planområdet är ansluten till 
ledningsnäten. Genom planområdet går flertalet ledningar, se karta nedan. En 
stor del av ledningarna är placerade på det som idag är allmän platsmark, 
fastighet Oxhagen 2:1. Med undantag för VA-ledningar är det möjligt att flytta 
på samtliga ledningar vid exploatering.  

 
Ledningar genom planområdet i svart linje 

 

Störning och risk  
Risk 
Planområdet gränsar i väst mot E22 som idag är utpekad som en farligtgods-
led. Enligt riktlinjer från Kalmar kommun krävs det en riskanalys vid ny be-
byggelse i närheten av farligt godsled. En riskanalys har därför genomförts för 
att utreda om bebyggelse är lämplig, samt vilka åtgärder som rekommenderas 
för att skydda bebyggelsen.  
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Buller  
Planområdet gränsar i väst mot E22 som ger upphov till trafikbuller. Den 
nuvarande hastigheten på E22 förbi planområdet är reglerad till 110 km/h. 
Söder om planområdet finns lokala vägar som är hastighetsreglerade till 30 
km/h som även de kan ge upphov till ett visst trafikbuller. Ljudnivåer från 
trafik regleras från och med 2015 i förordningen (2015:216) om trafikbuller. I 
förordningen anges att 60 dBA ekvivalent inte bör överskridas vid en 
bostadsbyggnads fasad, samt 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå 
vid uteplats. Om 60 dBA överskrids vid en bostadsbyggnads fasad finns 
undantag för lägenheter som är mindre än 35 m2, samt för bostäder som har 
minst hälften av bostadsrummen mot en tysta sida. För utemiljöer vid ny 
förskola bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, 
underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet. För utemiljöer på befintliga förskolor gäller 55 dBA ekvivalent 
bullernivå. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. 
Planförslaget utgår från att ombyggnationen av Topasen 1 ska följa riktvärden 
för en ny förskola. En utredning har genomförts för att undersöka 
lämpligheten för bostäder och förskola samt eventuella åtgärder.  

 

Markradon 
Undersökningar visar på att marken har nivåer som medför att marken kan 
klassificeras som normal- till högradonmark. 

 

Markföroreningar 
Kalmar kommun har genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning 
för att utreda föroreningssituationen i området (WSP 2019). Inga kända miljö-
störande verksamheter har funnits på platsen men delar av området består av 
utfylld mark. Vid den miljötekniska undersökningen har jord provtagits. Se 
avsnitt ”Behov av åtgärd mot störning och risk” under ”Planförslag”. 

 

Dagvatten 
Planområdet är inom Kalmar Vatten AB:s (KVAB) verksamhetsområde.  
KVAB ansvarar därmed för dagvattenhanteringen, samt eventuell 
marköversvämning upp till 20-årsregn. Vid 20-årsregn övergår ansvaret till 
Kommunen som är planläggande myndighet. Oxhagen är lågt beläget med 
nivåer mellan ca +2,2 m till +6,4 m och området är därför ett 
avrinningsområde för hela Oxhagen. Två större dagvattenledningar går genom 
området och fortsätter under E22. Väster om området knyts systemet samman 
i tre dagvattenledningar som mynnar ut i ett dike på andra sidan E22. Vid 
skyfall kan dagvatten tryckas tillbaka upp genom ledningarna till planområdet. 
Diket ansluter till Hagbygärdedämmet och vidare till recipienten 
Törnebybäcken som mynnar i Västra Sjön. Törnebybäcken har 
otillfredsställande ekologisk status p.g.a. övergödning, morfologisk påverkan 
samt vandringshinder och uppnår inte god kemisk status (även utan överallt 
överskridande ämnen) p.g.a. nickel och PFOS. God status ska uppnås senast 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning  
Datum Ärendebeteckning  
Upprättad 2019-09-18 
Reviderad 2020-02-12 

2018-0336   18(57) 

   

 
2027 (miljökvalitetsnorm). Västra Sjön har måttlig ekologisk status och god 
kemisk ytvattenstatus exklusive överallt överskridande ämnen (kvicksilver och 
bromerad difenyleter). God status ska uppnås senast 2027 (miljökvalitetsnorm). 

 

 
Dagvattenledningar – gröna linjer, undersökta områden – svarta linjer 

 
Ytavrinning – Planområdesgräns i vitt 

  

Området har en befintlig problematik med återkommande översvämningar. En 
dagvattenutredning har genomförts med målet att hitta lösningar för både 
befintlig problematik samt för den nya exploateringen. 
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Planförslag 
Planförslaget innefattar en förtätning av Oxhagen utmed Gustav Adolfs väg 
samt väster om Kalmarhems befintliga punkthus. Planen tillåter även en 
expansion av kommunens förskola i öster. Genom förtätningen är målet att 
utveckla och förstärka området, samt att öka den upplevda tryggheten. 
Områdets gröna karaktär bevaras genom generösa parkytor som även fungerar 
som fördröjningsmagasin vid skyfall. 

 

Ändrade mark- och vattenförhållanden  
Byggnader 
En generell grundläggningsmetod är svår att föreslå för all planerad bebyggelse 
då markförhållandena varierar inom området. Av utförd geoteknisk 
undersökning framgår det dock att jorden inom stora delar av området har 
egenskaper som kan medföra skadliga sättningar vid en ökad belastning. För 
att undvika sättningar av byggnader erfordras att laster från såväl bärande 
konstruktioner som golv nedförs till underliggande fasta jordlager. Urgrävning 
av lösa jordlager under grundläggningsnivån och uppfyllning med krossmaterial 
kommer troligen att erfordras. Där djupet till fasta jordlager medför alltför 
komplicerade schaktarbeten kommer troligen pålning att krävas. Val av 
grundläggningsmetod för byggnader bör utredas vidare i ett senare skede 
utifrån fastställda planlägen, grundläggningsnivåer och laster. Vid senare 
detaljprojektering av garage inom området ska även risken för upplyftning till 
följd av grundvattentryck beaktas. Planförslaget reglerar att byggnaders 
konstruktion ska klara naturligt översvämmande vatten upp till +2,8 meter 
över nollplanet i RH2000.  

 

Hårdgjorda ytor 
Hårdgjorda ytor i nivå med befintlig mark kan troligen utföras utan 
förstärkningsåtgärder efter urgrävning av mullhaltig jord, fyllning och gyttja. 
Vid uppfyllning ovan befintlig marknivå föreligger dock risk för skadliga 
sättningar i underliggande lösa jordlager. Behov av förstärkningsåtgärder kan 
inte uteslutas men behöver utredas närmare i senare skede utifrån fastställda 
marknivåer och uppfyllningshöjder. Särskild hänsyn till risk för sättningar 
måste tas till eventuella anslutningar mellan oförstärkt mark och 
grundförstärkta byggnader för att undvika att nivåskillnader uppstår. 

 

Natur och kultur  
I och med förtätningen i närområdet förväntas antal besökare på den historiska 
gården Skälby att öka. Fastighetsgränsen för förskolan föreslås flyttas norrut till 
den befintliga gång- och cykelvägen på Skälby. Även Kalmarhems fastighet 
utökas i förslaget norrut, i samma nivå som förskolan för att ge plats för en 
aktivitetspark. Huvudbyggnader får inte placeras norr om de befintliga 
fastighetsgränserna för att inte påverka den visuella öppenheten i landskapet 
kring Skälby.  



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning  
Datum Ärendebeteckning  
Upprättad 2019-09-18 
Reviderad 2020-02-12 

2018-0336   20(57) 

   

 
Flera träd kommer att behöva tas bort i samband med exploateringen. Kalmar 
kommun har sökt och fått dispens för befintliga alléträd som kommer att 
ersättas med nyplanterade träd i västra delen av planområdet. Förslagsvis 
planteras ek utmed den nya sträckningen av Arrheniusgatan. På denna plats 
finns möjlighet att placera träden med större mellanrum för att ge möjlighet för 
dessa att kunna växa sig stora.  

Eftersom området idag är grönt och lummigt med en karaktär av hus i park ges 
krav på viss kompensering av övriga träd inom Oxhagen 2:1 genom 
markanvisningsavtal. Det är även viktigt att under genomförandet inte orsaka 
skador på rötter till träd utanför planområdets norra del. 

 

Ny bebyggelse  

 
Planförslag med illustrerad bebyggelse 

 

Planförslaget möjliggör ny bostadsbebyggelse på Bergkristallen 2, del av 
Oxhagen 2:1, samt en expansion av den befintliga förskolan.  

 

I mitten av den nya bebyggelsen kommer det befintliga parkstråket att bevaras 
och knyta an till Kalmarhems nya aktivitetspark österut som leder vidare upp 
mot Skälby. Parkstråket kommer att fungera som multifunktionell yta som 
tillåter både lek och rekreation men även fungerar som fördröjningsyta vid 
skyfall. I väst blir dagvattenmagasinen mer av en teknisk karaktär med större 
slänter som blir svåra att vistas på. 

 

Bergkristallen 2 
På fastigheten Bergkristallen 2 föreslås en större sammanhängande byggnad 
som varierar i höjd mellan 6 och 10 våningar. Sydöst om den stora 
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byggnadskroppen ges även möjlighet för 4 lägenhetshus i 3 våningar. Totalt 
föreslås cirka 120 lägenheter i hyresform. På grund av den större byggnadens 
höjd och skyltläge mot E22 ställs krav på en god gestaltning som uppfyller 
karaktären av ett landmärke. För att skapa variation i den stora 
byggnadskroppen bryts den upp genom minst två transparenta mellanrum 
utformade i genomsiktligt material.   

 

Illustration av föreslagen byggnad 

 

I botten av byggnaden möjliggörs det för ett garage i suterräng som rymmer 94 
parkeringsplatser för bilar, samt flera utrymmen för cykelparkeringar. Ovanför 
garageplan möjliggörs för en gemensam innergårdsmiljö i söderläge. Krav ställs 
på att garageplanet ska ha en aktiv fasad med rörelse mot parkeringsytan 
söderut. För att skapa en aktiv fasad ska det finnas en bred trappa som leder 
upp till innergården söderifrån, förslagsvis en form av soltrappa som då skapar 
möjlighet att uppehålla sig i ”sockeln”. Även gårdshusens placering i sockeln 
till garageplanet är viktigt för att skapa en aktiv fasadyta. Gårdshusen har 
entréer och uteplatser både mot innergård och parkering, vilket ger en naturlig 
bevakning med människor som ser och hör åt båda håll. Den större 
sammanhängande byggnadskroppen har entréer både mot innergård och 
norrut mot E22 och Skälby. Trapphusen har placerats mot den norra-
nordvästra fasaden.  

 

Innergårdsmiljön går i förslaget att nå via trapphusen på den stora byggnaden, 
men även söderifrån genom en trappa från markparkeringen, samt öster ifrån 
där både tillgänglighetsanpassade ramper och ytterligare en trappa föreslås.   
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Principsektioner av byggnaden 

Den nuvarande parkeringsytan föreslås i planen att minskas i söder och utökas 
väster och österut. Totalt rymmer markparkeringen 143 platser i förslaget. För 
att ta hand om mindre mängder regn och leda bort dagvatten föreslås 
regnbäddar placeras vertikalt mellan parkeringsplatserna. Parkeringsytorna 
anläggs med genomsläppliga material för att minska belastningen från 
fastigheterna till dagvattenytorna. Längs med parkeringarna skapas i förslaget 
gångstråk som leder vidare till ett upplyst gångstråk österut. Runtom 
byggnaden finns anpassade räddningsvägar och uppställningsplatser för 
räddningsfordon. Avfallshämtning sker via Arrheniusgatan med vändplan på 
parkeringen och behållare i det lägre gårdshuset i väst.  

 

 
Föreslagen bebyggelse 

 
Oxhagen 2:1 
I Oxhagen 2:1 föreslås 20 stadsradhus längs med Gustav Adolfs väg i två 
våningar som inramning av den nya gatan. Stadsradhusen ska ha en god 
gestaltning med varierat utseende genom olika placering mot gata, 
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förskjutningar, kulör etc. Entréer placeras mot gatan med en liten förgård mot 
gång- och cykelvägen som skiljer mellan det offentliga och privata. På baksidan 
av stadsradhusen finns möjlighet till en tomtremsa för trädgårdsändamål. 
Bakom stadsradhusen finns tillgång till en gångstig som gör det möjligt för de 
boende att nå sin tomt även från baksidan. Stadsradhusen har samlade 
parkeringar som kan nås genom interna gator från Gustav Adolfs väg. 
Parkeringsytorna anläggs med genomsläppliga material för att minska 
belastningen från fastigheterna till dagvattenytorna. De två västra gatorna är 
privata medan den östra vägen är kommunal. Bakom stadsradhusen breder en 
allmän parkyta ut sig. De två västra gatorna är utformade med vändplaner för 
att göra det tillgängligt för KSRR. Den kommunala vägen i öster ansluter till 
Kalmarhems räddningsvägar där möjlighet till vändplan och sopkärl/UWS 
finns för de befintliga punkthusen. Utmed de tre gatorna placeras 
sopkärl/UWS för stadsradhusen.  

 

 

 

 
Inspiration för Stadsradhus 
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Föreslagen bebyggelse 

 

I väst möjliggör planen fyra lamellhus med totalt 60 lägenheter i fyra våningar. 
Lamellhusen placeras i en v-formation med gemensam innergård emellan. 
Balkonger kan placeras i sydöst och sydvästlig riktning för att erbjudas bäst 
solchanser om även en gemensam innergård placeras i nordöst. På grund av 
höjdskillnader behöver ett rampsystem anläggas för att klara tillgänglighet 
mellan entréer och parkeringar. Intill husen kan cykelställ placeras. 

En större parkeringsyta placeras väster om lamellhusen med plats för 46 bilar. 
Parkeringen angörs via Arrheniusgatan som får en ny sträckning några meter 
västerut. På parkeringsytan kan sopkärl/UWS placeras och hämtas genom en 
rundkörningslösning. En mindre parkering finns även sydöst om lamellhusen 
som nås från Gustav Adolfs väg via en intern gata som tillhör Bergkristallen 1. 
Alla parkeringsytor ska anläggas med genomsläppliga material samt utrustas 
med oljeavskiljare. 
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Föreslagen bebyggelse, lamellhus 

 

Topasen 1 
En ny förskola med upp till 10 avdelningar möjliggörs genom detaljplanen. 
Byggnaden föreslås vara i två våningar med omkring 2000 BTA samt en 
mindre byggnad för kök och ett eventuellt kontor i två våningar på cirka 1000 
BTA. Föreslagen disponering av tomten placerar byggnaden på den östra 
delen. Detta möjliggör att en större sammanhängande friyta kan tillskapas i 
tomtens västra del som även kan angöras från parkeringen vid hämtning och 
lämning på förskolan. Parkeringsytan anläggs med genomsläppliga material för 
att minska belastningen från fastigheterna till dagvattenytorna. Söder om 
parkeringen föreslås en fördröjningsyta för dagvatten och snöupplag vintertid. 
Öster om föreslagen byggnad kan en skild angöring skapas för varutransporter, 
avfallshantering och annan service.  

 
Föreslagen placering av byggnader, angöring samt parkering för Topasen 1 
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I förslaget erbjuds en friyta på ca 6750 m2 med byggnad, parkering, vändzon 
och döda ytor borträknat vilket motsvarar 38 m2 per barn (beräknat på 180 
förskolebarn). I flera kommuner är det vanligt att använda sig av grönytekom-
pensation när det finns intilliggande grönområden. I detta fall finns både an-
gränsande parkområden, samt friluftsområdet Skälby, vilket kan kompensera 
för de kvadratmeter som saknas för att nå Boverkets rekommendation på 40 
m2 per barn. Boverket menar även att en förskolegård inte bör vara mindre än 
3 000 m2 oavsett antal barn, vilket förslaget klarar med god marginal. 

 

Tillgänglighet och infrastruktur  
För att förbättra tryggheten och säkerheten i området är även ny gång- och 
cykelväg av stor vikt. Gustav Adolfs väg får därför en ny gatusektion. De 
befintliga gatstensparkeringarna samt befintlig trädallé tas bort till förmån för 
en ny gång- och cykelväg som planeras utmed Gustav Adolfs väg. Sträckningen 
är en första del i en större satsning på gång- och cykelnätet i Oxhagen. 
Körbanan minskas till 6 m vilket innebär att två bussar fortfarande kan mötas 
på vägen men inbjuder samtidigt till en långsammare fordonshastighet. De nya 
stadsradhusen bidrar även till en inramning av gatan, samt en naturlig 
övervakning som gör att oskyddade trafikanter kan känna sig mer trygga att 
röra sig längs med gatan. 

Ny gatusektion Gustav Adolf s väg 

I förslaget tillåts max sex stycken korsningspunkter över gång- och cykelvägen 
inom planområdet. Alla korsande vägar är interna vägar som leder till och från 
parkeringsplatser eller liknande. En av de nya vägarna är kommunal och skapas 
som en förlängning av Drottning Kristinas väg vilket möjliggör anslutning till 
Bergkristallen 2 även österifrån.  

  

 

 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning  
Datum Ärendebeteckning  
Upprättad 2019-09-18 
Reviderad 2020-02-12 

2018-0336   27(57) 

   

 

 
Korsningspunkter för gång- och cykelväg inringade i rosa. Nya sträckningen av Arrheniusgatan, bef intlig väg i 
svart linje 
Den nya bebyggelsen på Bergkristallen 2 ansluts till vägnätet via 
Arrheniusgatan som delvis får en ny sträckning då den flyttas några meter 
västerut. Hela Arrheniusgatans sträckning övergår till kommunalt 
huvudmannaskap vilket säkerställer möjligheten att använda det som en 
tillfällig in- och utfart vid stora evenemang på Skälby.  

 

Ny service och allmänna platser 
Behovet av förskoleplatser antas öka i takt med den förtätning som föreslås 
och genomförs i närområdet. I detaljplanen ges möjlighet att utöka den 
nuvarande förskolan på fastigheten Topasen 1 med ytterligare avdelningar.  

Planområdet gränsar till Skälby vilket är ett av Kalmars största parkområden 
med bland annat en 4H-gård, en större lekplats med generösa umgängesytor 
och betes- och ängsmarker, samt mindre skogsområden. I mitten av 
planområdet, mellan de befintliga punkthusen och de nya stadsradhusen, 
skapas en allmän park med multifunktionella ytor. Grönytorna ska kunna 
fungera som översvämningsytor vid skyfall men mestadels kunna användas 
som bollplan och parkytor, mer detaljerade beskrivningar av ytorna finns i 
kapitlet ”Behov av åtgärd mot störning och risk” under rubriken ”Dagvatten”.  

Den mark som tidigare varit allmän platsmark mellan Bergkristallen 2 och 
Topasen 1 övergår i detaljplanen till att bli kvartersmark. Marken får inte 
bebyggas med annat än lekredskap och komplementbyggnader. Kalmarhem 
ges här möjligheten att bygga en aktivitetspark med fokus på jämställdhet, 
vilket är ett projekt med stöd av Boverket. I aktivitetsparken föreslås plats för 
interaktiv lek med musik och dans, samt klätterställningar, gungor och 
studsmattor. Även paviljonger och grillplatser föreslås. Utöver aktivitetsparken 
ingår även en upprustning och trygghetssatsning på övriga ytor kring de 
befintliga punkthusen i projektet. De nya aktivitetsytorna bildar tillsammans ett 
stråk med aktivitet och rörelse genom området upp till Skälby vilket kan öka 
den upplevda tryggheten i området.  



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning  
Datum Ärendebeteckning  
Upprättad 2019-09-18 
Reviderad 2020-02-12 

2018-0336   28(57) 

   

 

Aktivitetsytor i området 

 

Förändring av teknisk försörjning  
I planarbetet har hänsyn tagits till större ledningar genom att placeringen av 
bostadshusen anpassats till ledningarnas befintliga sträckning. Vissa 
ledningsflyttar behöver göras i samband med detaljplanens genomförande. I 
den mån det är möjligt förespråkas samförläggning av ledningar. Ledningsstråk 
möjliggörs under Gustav Adolfs väg men även genom kvartersmark på 
samtliga fastigheter. Kapaciteten för samtliga ledningsnät antas i detta skede 
vara godtagbar. Ett mer detaljerat arbete följer under genomförandet. 

 

Framtida ledningsstråk där samförläggning är möjlig. 
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Behov av åtgärd mot störning och risk  
 

Risk 
Eftersom planområdet innefattar bostadsbebyggelse inom 150 m från 
farligtgodsled har en riskutredning genomförts. Enligt utredningen är det 
aktuella planområdet förknippat med en förhöjd risknivå p.g.a. närheten till väg 
E22 (primär transportled för farligt gods). Beräkningar av samhällsrisken för 
området visar att risknivån i vissa delar ligger mitt i och i den nedre delen av 
ALARP-zonen och att det gäller olyckor kopplat till olycka med explosiva 
ämnen, brännbara gaser samt oxiderande ämnen och organiska peroxider som 
medför detta. Med anledning av den förhöjda samhällsrisknivån föreslås 
säkerhetshöjande åtgärder vidtas för ny bebyggelse i syfte att reducera riskerna 
vid olycka. Slutsatsen av den detaljerade riskanalysen är att studerat planförslag 
bedöms vara möjlig att genomföra. Inga av de studerade olycksriskerna 
bedöms innebära någon oacceptabelt hög risknivå inom det aktuella 
planområdet. Avståndet mellan ny bebyggelse och angränsande farligtgodsled 
innebär ett betryggande skydd mot en stor andel av identifierade olycksrisker, 
bl.a. olycka med brandfarlig vätska (klass 3) som uppskattas utgöra majoriteten 
av alla transporter med farligtgods. I dialog med Kalmar Räddningstjänst har 
säkerhetshöjande åtgärder diskuterats. Åtgärderna berör Kalmarhems 
bostadsbyggnad i nordväst som är inom 75 m från riskkällan.  

 

Bostadsbyggnad inom 75 meter från riskkälla ska utformas med: 

- Minst en utrymningsväg som mynnar bort från riskkällan. Det 
rekommenderas att denna utrymningsväg utgörs av ”normal” entré för 
att på så sätt ta hänsyn till personers benägenhet att utrymma samma 
väg som de kom in. Om huvudentréer skulle planeras mot riskkällan så 
är det viktigt att utrymningsvägarna bort från riskkällan är mycket lätta 
att identifiera och nyttja. 

- Särskild hänsyn ska tas i placeringen av friskluftsintag. Beroende på hur 
byggnaden utformas i detalj under bygglovskedet är det viktigt att 
särskilt undersöka hur och vart friskluftintaget kan placeras för att 
undvika påverkan vid olycka av farligt gods. 

- Fönsteröppningar ska utformas så att risken för personskada begränsas 
vid dynamisk påverkan till följd av trafikolycka på E22. Om det sker en 
explosion av farligt gods ska byggnadens öppningar in till bostäderna 
klara en eventuell tryckvåg. 

- Ej brännbar fasad 

- Ej balkonger mot E22 

De rekommenderade åtgärderna regleras i plankartan samt i bygglovsskedet. 
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Buller 
Utredningen visar att åtgärder kan behövas vid genomförandet av vissa delar 
av detaljplanen. Nedan beskrivs vilka bullernivåer som finns vid respektive 
föreslagen bebyggelse och vilka åtgärder som kan vara möjliga. Planförslaget 
regleras med en skyddsbestämmelse gällande trafikbuller där begreppet 
bostadsrum används, vilket syftar på rum för daglig samvaro och sömn, utom 
kök. 

 

Bergkristallen 2 

Den större sammanhängande byggnaden i 6 till 10 våningar skapar med sin 
utformning ett skydd mot motorvägens ljudnivåer. Vid byggnadens västra 
fasad som är vänd mot störningskällan uppnås som högst 69 dBA ekvivalenta 
ljudnivåer. Där byggnaden har transparenta släpp mellan byggnadskropparna 
finns glasade balkonger som fungerar som en tät skärm mot motorvägen. 
Byggnadens avskärmning skapar en tyst sida in mot gården där ljudnivåerna 
understiger 55 dBA ekvivalent respektive 70 dBA maximal ljudnivå. Således är 
det möjligt att uppfylla förordningens avstegskrav genom att bygga 
genomgående lägenheter där planlösningarna utformas så att minst hälften av 
bostadsrummen placeras mot tyst sida. Där fasadvärdena inte överskrider 65 
dBA är det även möjligt att placera lägenheter mindre än 35 m2. 

För att lägenheterna i det sydvästra hörnet ska kunna placeras mot tyst sida 
med ljudnivåer om högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
kan balkongerna byggas med en tät skärm alternativt en sluten fasad mot 
motorvägen, se bilden nedan.  
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Ljudnivåerna vid gårdshusen är låga och hamnar med god marginal under 
riktvärdena. 

På den gemensamma innergården får inte riktvärdena 50 dBA ekvivalent och 
70 dBA maximal för uteplatser överskridas. De bostäder som inte uppfyller 
detta i direkt anslutning till den egna bostaden ska ges tillgång till gemensamma 
uteplatser inom gårdsmiljön där detta uppfylls. 

Utifrån de beräkningar som gjorts utifrån den föreslagna placeringen av husen, 
möjlig lägenhetsutformning, bullerskärmar och tysta innegårdar klarar 
bebyggelsen gällande riktvärden för buller. 

 

Oxhagen 2:1 

Ljudnivåerna vid stadsradhusen utmed Gustav Adolfs väg är låga och uppfyller 
riktvärdena med god marginal. 

I väst har de två östra lamellhusen ekvivalenta ljudnivåer som är under 
riktvärdet 60 dBA, medan de två västra husen uppnår 65 dBA som högst på 
delar av fasaden. För de delar av fasaden i de västra lamellhusen som 
överskrider förordningens riktvärden krävs det därför att minst hälften av 
bostadsrummen i bostäderna vänds mot en fasad där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids, det vill säga en tyst sida. 
Vridningar av de norra lamellhusen bidrar till att lättare skapa en sådan tyst 
sida. En möjlig lösning för att skapa tyst sida för de syvästra husen är att 
placera en tät skärm på kortsidan mot motorvägen, se förklarande bild nedan. 
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Rekommenderad åtgärd f rån bullerutredningen 

 

Utifrån de beräkningar som gjorts utifrån den föreslagna placeringen av husen, 
möjlig lägenhetsutformning, bullerskärmar och tysta innegårdar klarar 
bebyggelsen gällande riktvärden för buller. 

 

Topasen 1 

Resultaten visar att ljudnivåerna inom Topasen 1 är låga och att det finns 
mycket stora ytor inom fastigheten som uppfyller riktvärdena för ny skolgård 
på högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå respektive 70 dBA maximal ljudnivå. Att 
placera en ny förskolegård inom fastigheten som uppfyller riktvärdena bedöms 
därför inte vara några problem. 

 

Markradon 
Utifrån uppmätta värden rekommenderas preliminärt att byggnader utförs 
radonskyddade eller radonsäkra. Behovet av radonskyddande åtgärder kan 
utredas närmre utifrån fastställda planlägen och grundläggningsnivåer. 

 
Markföroreningar  
Vid den miljötekniska undersökningen har jord provtagits inom planområdet. 
Föroreningshalter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mar-
kanvändning (KM) för koppar, PAH-H och PAH-M (Polycykliska aromatiska 
kolväten) förekommer i ett jordprov vid 1,5–1,7 meters djup inom bostadsom-
rådet i väster samt PAH-H i ett annat jordprov vid 0,5-1,0 meters djup inom 
parkmarken i öster. Bly har även påträffats i en halt strax över det generella 
riktvärdet för KM inom området för skola Inom området för natur intill E22 
har bly och PAH uppmätts i halter över KM. Inom planområdet föreslås att 
marken ska saneras enligt riktvärdet Känslig markanvändning (KM) vad gäller 
mark avsedd för bostäder, skola samt park. För GATA samt parkeringsytor ska 
marken saneras till riktvärdet Mindre känslig markanvändning (MKM). I västra 
delen av planområdet där marken är planerad med NATUR mot motorvägen 
har platsspecifika riktvärden tagits fram, se bilaga. Ingen sanering behövs inom 
naturområdet 

Massor inom användningen bostad, skola och park som överstiger det gene-
rella riktvärdet för KM kommer att tas bort. Planförslaget antas leda till ett 
överskott av massor där alla massor inte bedöms kunna återanvändas inom 
projektet. I genomförandeskedet studeras masshanteringen närmare.  

De miljötekniska rapporterna ska delges till aktuell myndighet av den som äger 
eller brukar en fastighet enligt upplysningsskyldighet MB 10 kap 11§. Vid sane-
ring och schaktarbeten kommer massor att behöva omhändertas enligt gällande 
lagstiftning och en anmälan inlämnas till tillsynsmyndigheten enligt miljöbal-
kens regler. 
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Dagvatten 
Genom dagvattenutredningen har förslag på åtgärder arbetats fram. I förslaget 
vidtas åtgärder för att både åtgärda det ursprungliga problem med dagvatten 
som finns, samt det dagvatten som tillkommer i och med den nya 
exploateringen. Beräkningarna är gjorda utifrån hela avrinningsområdet när 
ledningsnätet är fullt. 

I utredningen rekommenderas att den nya exploateringen ska ha genomsläpplig 
beläggning för att förhindra ett större dagvattenflöde än beräknat, samt för att 
möjliggöra infiltration av dagvatten från hårdgjorda ytor. I detaljplanen regleras 
därför att parkeringar ska utföras med genomsläpplig beläggning. Andra lokala 
lösningar som föreslås är regnbäddar och gröna tak som omhändertar mindre 
regn, men även att stuprör, där det bedöms som lämpligt, kopplas bort och 
leds till planteringar så att dagvattnet kan nyttjas för bevattning. 

Utöver lokala lösningar kommer Kalmar kommun att köpa in mark i de lägre 
markpartierna i mitten av området för att ha möjligheten att skapa ett större 
dagvattenstråk där. Genom att kommunen äger marken ges Kalmar vatten AB 
(KVAB) rådighet över dagvattenanläggningen. Dagvattenlösningen består av 
tre dagvattenmagasin med gräsbeklädda sänkor i marken utan permanent 
vattenspegel (se bilder). In- och utlopp förses med kupolbrunnar och kopplas 
till befintligt ledningsnät.  

 
Simulering av f ramtida situation med föreslagna magasin (numrerade 1, 2 och 3) för ett 20-årsregn inkl. 
klimatfaktor på 1,25. Källa: Kalmar Vatten AB. 

 

1 
2 

3 
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Principdiagram för dagvattenlösning  

 

Magasinen kommer att även omhänderta dagvatten från kringliggande 
områden utöver detaljplaneområdet. Totalt kommer en volym på 7050 m3 att 
fördröjas. Genom föreslagna åtgärder förbättras situationen för befintlig 
bebyggelse i samband med exploateringen. 

 

 
Information om de tre magasinen. 

 

I plankartan regleras markhöjden så att en effektiv dagvattenhantering 
säkerställs och att ytvattnet på ett enkelt sätt når magasinen. Markens 
höjdsättning säkerställer även att det inte skapas några instängda områden. En 
förprojektering har genomförts där lämplig höjdsättning av marken framgår. 
Utgångspunkten har varit att skydda den tillkommande exploateringen men 
även den befintliga bebyggelsen. Ett steg i detta är även att höjdsätta parkering 
på kvartersmark. Byggnader ska utföras så att naturligt översvämmande vatten 
inte skadar byggnadernas konstruktion, vilket regleras i plankartan. Resultatet 
av KVAB:s modellering för ett 100-årsregn kan ses i bilden nedan och visar 
ytvatten från hela avrinningsområdet som sträcker sig utanför planområdet. 
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Simulering av f ramtida situation med föreslagna magasin för ett 100-årsregn inkl. klimatfaktor på 1,25 för 
hela avrinningsområdet. Bilden visar både magasinen samt översvämning på markytan. Källa: Kalmar Vatten 
AB.  

 

Enligt modelleringen samlas det fortfarande lite ytvatten i lågpunkterna kring 
byggnaderna vid ett 100-årsregn, dock når inte vattnet till byggnadsfasaderna så 
att skada uppstår. Vattendjupet på Kalmarhems parkering simuleras till ca 35 
cm och på förskolans parkering ca 45 cm. Övriga ytor som syns i figuren som 
inte är magasin eller parkeringar har ett lägre vattendjup, ca 5–25 cm. 

 

Reningseffekten i torrdammarna som föreslås i parkstråket beräknas till 10 -75 
% beroende på ämne. På parkering på Bergkristallen 2 föreslås regnbäddar för 
att ta hand om mindre regn (2-årsregn) samt oljeavskiljare. Regnbäddar har en 
högre förmåga att rena föroreningar i dagvatten, 40-80 % och kräver lite 
utrymme.  Innan utsläpp når recipienten sker ytterligare rening i 
Hagbygärdedämmet. Sammantaget görs bedömningen att exploateringen med 
föreslagen dagvattenlösning inte har negativ påverkan på vattenförekomsten 
Västra Sjön och Törnebybäcken som är recipienter. 

 

De två västra fördröjningsmagasinen, markerad som 1 och 2 i kartan ovan, 
föreslås vara tekniska anläggningar där det förväntas stå vatten mer 
regelbundet. I förslaget består magasinen av högvuxna gräsytor som slås ett par 
gånger per år samt omgärdas av stängsel. I genomförandet utreds om delar av 
magasinen kan anläggas med fuktängsväxter för att tillföra en större artrikedom 
som gynnar både djurliv och upplevelsevärde.   Det östra 
fördröjningsmagasinet, 3, föreslås vara en mulitfunktionell yta med 
parkområden, samt en bollplan. Intentionen är att fördröjningsmagasinet under 

1 
2 

3 
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större perioder är torrlagd vilket tillåter att ytorna kan ha fler funktioner och 
användningsändamål. Vid torka, när fördröjningsmagasinet är utan vatten, kan 
ytan användas för bollspel, lek eller picknick. I förslaget består 
fördröjningsmagasin 3 till stor del av kortklippta gräsmattor med inslag av 
högvuxen blomsteräng i slänter och delar av de plana ytorna. För att ge liv åt 
de flacka ytorna kan små kullar anläggas. Dessa kan planteras med träd och 
buskträd och i gräsytorna kan lök sättas, exempelvis narcisser. I slänterna på 
fördröjningsmagasinet föreslås träd att planteras generöst i grupper, både 
enstammiga och flerstammiga. Här förespråkas en variation av sorter som 
tillför blomning, vacker höstfärg och frukt. Längst i öster intill Kalmarhems 
aktivitetspark, på ungefär samma plats som den befintliga bollplanen ligger, 
föreslås en ny bollplan. 

 

 
Sektion genom fördröjningsmagasin 3 

Illustrationsplan fördröjningsmagasin 
 

 
  

 
Exempel på torrt fördröjningsmagasin i form av 
bollplan. 

 

Exempel på hur blommande vegetation kan 
utgöra ett vackert inslag i dagvattenmagasin. 
Foto: VegTech 

 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning  
Datum Ärendebeteckning  
Upprättad 2019-09-18 
Reviderad 2020-02-12 

2018-0336   37(57) 

   

 
Beskrivning av planbestämmelser  
 

Plankarta 

 

Allmän platsmark 
Användningsbestämmelser 

GATA Gustav Adolfs väg – Stadsgata med ny gatusektion. Smalare 
körbana och separerad gång- och cykelväg ger högre 
säkerhet och upplevd trygghet. 

 Arrheniusgatan – Ny sträckning av vägen som blir allmän 
platsmark. Säkrar tillgången för tillfällig in- och utfart till 
Skälbyområdet. 

Intern gata för hämtning av avfall, skötsel, parkering för 
personer med funktionsvariation, samt gång- och cykeltrafik. 

GÅNGCYKEL Kombinerad gång- och cykelväg. Delvis ny sträckning. 

NATUR  Befintliga naturområden som bevaras. 

PARK  Parkområden med mestadels multifunktionella ytor för lek, 
rekreation och hantering av dagvatten. Tidigare 
kvartersmark.  

 

Egenskapsbestämmelser 

Dagvatten Marken är avsedd för fördröjning av dagvatten. Bestämmelsen 
säkerställer att en god dagvattenhantering kan uppnås. Hanterar 
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både befintlig problematik för hela avrinningsområdet, samt 
tillkommande bebyggelse. 

Bullerskydd Bullerskydd får uppföras. Förenklar uppförandet av framtida 
bullerskydd. Bullerskydd är inget som krävs för planens 
genomförande men kan bidra till en bättre utemiljö i Oxhagen. 

 

Kvartersmark 
Användningsbestämmelser 

B   Bostäder 

E1   Transformatorstation 

S1   Förskola 

 

Egenskapsbestämmelser 

Omfattning 

e1 0% Största byggnadsarean i % av fastighetsarean inom 
användningsområdet. Reglerar byggnadens utbredning på 
marken. 

e2 0% Största byggnadsarea i % av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet. Reglerar byggnadens utbredning på marken. 

 Endast lekredskap och komplementbyggnader får placeras. 
Används bland annat på mark som tidigare varit allmän 
platsmark för att undvika att huvudbyggnader byggs på dessa 
ytor för att bevara stråk och lekytor. Även för att tillåta miljöhus, 
carport etc. vid parkeringsplatser.  

Högsta byggnadshöjd i meter.  

Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter över angivet 
nollplan (RH2000).  

Högsta totalhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan 
(RH2000).  

 

Fastighetsstorlek 

d1 130 Minsta fastighetsstorlek i kvadratmeter. Reglerar hur liten en 
enskild fastighet får vara. Detta för att reglera maximalt antal 
stadsradhus, samt säkerställa att fastigheterna inte blir för små så 
att de inte går att bebygga på ett lämpligt sätt. 

 

Placering 

0,0 

+0,0 

+0,0 

+   +   + 
  +    + 
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p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 2 och maximalt 5 meter ifrån 

GATA. Bestämmelsen ger möjligheter för att skapa stadsradhus 
med en aktiv fasad mot gatan, vilket gör att en naturlig 
övervakning kan ske som i sin tur bidrar till en ökad trygghet för 
gående och cyklister. 

 Marken får inte förses med byggnad.  

 

Utformning 

f1 Fasad ska utformas i ej brännbart material. Regleringen minskar 
risken för brand vid eventuella olyckor på E22. 

f2 Endast radhus, parhus eller kedjehus. Bestämmelsen ger 
möjlighet för att en blandad bebyggelse kan skapas i Oxhagen.  

f3 Byggnadsvolymen ska delas upp i minst 2 genomsiktliga vertikala 
släpp om minst 4 meter. Reglerar att utformningen av byggnaden 
med målet att lätta upp byggnadsvolymen. 

f4 Balkong får inte finnas ut mot motorvägen. Det är inte lämpligt 
att placera balkonger där personer vistas på ut mot E22 med 
hänsyn till bullernivå samt risk. 

f5 Parkeringsgarage ska placeras i suterrängvåning. bestämmelsen 
innebär att det är möjligt att ha en hög exploatering samtidigt 
som parkeringsnormen, beslutad 2016, kan efterföljas. 

f6 Upphöjd innergård. Ger möjlighet att utforma en gemensam 
innergård för de boende. 

f7 Byggnadsvolymen ska ha en markant variation i höjd. 
Bestämmelsen reglerar byggnadsformen som är en viktig del av 
gestaltningen för det landmärke som byggnaden ska utgöra enligt 
syftet. 

f8 Trappa ska finnas med ett minsta breddmått om 7 meter. 
Bestämmelsen innebär att sockeln kan bli mer aktiv mot den 
stora öppna parkeringen och inte uppfattas som en mur. Detta 
kan även bidra till en ökad trygghet. 

  

 

Utförande 

b1 Entréer ska anordnas så att primär entré är placerad mot 
innergården bort från motorvägen. Enligt rekommendation från 
riskutredningen. 

b2 Entréer ska placeras mot gata. Bestämmelsen ger förutsättningar 
för att en aktiv fasad skapas mot gatan, vilket gör att en naturlig 
övervakning kan ske som i sin tur kan bidra till en ökad trygghet 
för gående och cyklister. 

.  .  .  .  . 

.  .  .  .  . 
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Markens anordnande och vegetation 

n1 Parkering ska utformas med genomsläppliga material. 
Bestämmelsen bidrar till en bättre dagvattenhantering inom 
planområdet. 

n2 Marken är avsedd för fördröjning av dagvatten. Bidrar till en god 
hantering av dagvatten. 

 

Stängsel och utfart 

 Utfartsförbud, används på flertalet ställen för att förhindra att 
det uppstår alltför många korsningspunkter över gång- och 
cykelvägen, vilket ger förutsättningar för en trygg gång- och 
cykelväg. 

 

Skydd mot störningar 

Byggnader ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån 
+2,8 meter över nollplanet (RH 2000) inte skadar byggnadernas konstruktion.  
Planområdet är i vissa delar lågt beläget vilket innebär att hänsyn måste tas till 
framtida risker för översvämning. 

m1 Fönsteröppningar ska utformas så att risken för personskada 
begränsas vid dynamisk påverkan till följd av trafikolycka. Om 
det sker en explosion av farligt gods ska byggnadens öppningar 
in till bostäderna klara en eventuell tryckvåg. 

m2 Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA 
ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida som 
vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA. För bostad 
med en boarea på maximalt 35m² får den ekvivalenta ljudnivån 
vid fasad uppgå till 65 dBA. Om en bostad har en eller flera 
uteplatser ska minst en av dessa ha högst 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. Då planområdet är 
utsatt för trafikbuller, krävs reglering för att säkerställa att 
trafikbullerförordningen uppnås inom planområdet.   

 

Administrativa bestämmelser 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark; park, gata, gång och cykel 
samt natur.   

Genomförandetiden är 10 år efter att planen vunnit laga kraft. 

Startbesked får ej ges innan markföroreningar har avhjälpts. 
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g1 Gemensamhetsanläggning för parkering och avfallshantering. 

g2 Gemensamhetsanläggning för gångväg. Sekundär angöring till 
stadsradhusen. 

g3 Gemensamhetsanläggning för gata. Gemensamhetsanläggningen 
placeras på fastighet Bergkristallen 1 och ger förutsättningar för 
de boende i den nya bebyggelsen att nå sin parkering. 

u1 U- områden, då marken går från att vara allmän platsmark till 
kvartersmark tillkommer flera u-områden i området. I samband 
med ledningsflyttar samordnas ledningarna i den mån det är möj-
ligt till skillnad från tidigare.  
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Genomförande och konsekvenser 
 

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Fastighetsägarna har under planens genomförandetid garanterad byggrätt i 
enlighet med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under 
genomförandetiden kan fastighetsägarna ha rätt till ersättning av kommunen. 

 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det inne-
bär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden. De 
allmänna platserna är till stor del ytor som behövs för hantering av dagvatten 
vid större regn samt befintliga vägar som byggs ut eller omdisponeras. Väg till 
Skälby inom Kalmarhems fastighet (del av Arrheniusgatan) kommer att flyttas 
till kommunal mark för att säkerställa huvudmannaskapet.   

 

Tillstånd  
Om behov finns, ska respektive fastighetsägare/exploatör ansöka om och be-
kosta tillstånd att tillfälligt sänka grundvattennivån vid byggnation. Respektive 
markägare/exploatör ska även ta fram kompletterande handlingar för geotek-
nisk utredning och miljöinventering utöver redan utförda.  

För den högre byggnaden på Bergkristallen 2 har en remissansökan för CNS-
analys skickats till luftfartsverket, samt en hinderremiss till Försvarsmakten.  
Enligt remissvar från Luftfartsverket och Försvarsmakten har dessa inget att 
erinra mot byggnationen. Den aktuella fastigheten ligger dock på gränsen till ett 
av LFVs skyddsområden varför byggnation av höga objekt inte får ske väster 
om den aktuella fastigheten. Dispens för trädfällning av trädallé samt ersätt-
ningsplantering har godkänts av Länsstyrelsen. Genomförandet av åtgärden är 
tidsbegränsad.  

 

Etapputbyggnad 
Planens genomförande medför en trafikbelastning genom befintliga 
bostadskvarter. Det är därför av stor vikt att tillse så att genomförandet av alla 
delar inte sker samtidigt. Vid byggnation bör hänsyn också tas till 
marknyttjande för material och personalbodar. De olika husens utformning 
medför olika byggtider och möjligheter i produktionsmetoder. Planen kan 
indelas i följande byggnadsetapper: 
Område A – Höghus 2-10 vån 

Område B1 – Lamellhus 4 vån 

Område B2 – Radhus 2 vån 
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Område C – Förskola 2 vån 

Utöver bebyggelseetapperna ska även åtgärder för dagvattenhantering, 
iordningställande av aktivitetsyta, samt övriga mark- och gatubyggnationer 
genomföras.  

Eftersom områdets dagvattenhantering bör åtgärdas innan produktion av nya 
hus sker bör dessa åtgärder genomföras initialt. Detta medför också en direkt 
förbättring av dagvatten i den befintliga punkthusbebyggelsen.  

Område A och B1 har båda samma angöringsväg, samt ett stort behov av 
lagerhanteringsytor i anslutning. Dessa områden kräver en fungerande 
samordning av tidplan vid byggproduktion.   

Område B2 och C belastar befintliga bostadskvarter med genomfartstrafik. De 
är dock inte beroende av varandra i genomförandet. En nybyggnation av 
förskolan måste dock samordnas med övriga bostadbyggnationer i Oxhagen 
för att möta behovet av förskoleplatser, men också tillsammans med en 
evakuering av den nuvarande verksamheten.  

Genomförandet måste ske etappvis men ska samordnas med de 
fastighetsägare/exploatörer som är berörda. Förslag till etappindelning: 

1) Utbyggnad allmän platsmark för dagvatten och vägunderbyggnad  

2) Utbyggnad område B2 (radhus) 

3) Utbyggnad B1 (lamellhus)  

4) Utbyggnad område A (höghus)  

5) Utbyggnad C (rivning och utbyggnad förskola)  

 

Exploateringsavtal 
Kommunen ska upprätta exploateringsavtal med Kalmarhem som äger fastig-
heten Bergkristallen 2, vilken utgör en stor del av planområdet. De ansvarar för 
byggnation av område A. Huvudsakliga innehållet i avtalet berör överlåtelse av 
mark till kommunen för allmänt ändamål där kommunen i fortsättningen blir 
ägare. Dessa ytor behövs för att säkerställa dagvattenhanteringen för så väl 
detta planområde som andra delar av Oxhagen. Avsikten är att detta genom-
förs som ett markbyte där Kalmarhem som ersättning erhåller mark för bygg-
nad av aktivitetsyta intill nuvarande förskola. Marken ska ianspråktas redan 
innan planen vunnit laga kraft på grund av finansieringsbidragets villkor. Avtal 
om denna upplåtelse skrivs separat. Iordningställande av denna allmänna 
platsmarken utförs i samråd med Kalmar Vatten AB. Kalmar Vatten AB an-
svarar för verksamhetsområdets dagvatten och ska bekosta och genomföra 
dagvattenåtgärder på dessa allmänna platsytor. 
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I exploateringsavtal kommer även hur finansiering av nya lokalgator till Berg-
kristallen 2 ska utföras att regleras. Exploatören kommer att delta i kostnader 
för utförandet av gatan.  

VA-utbyggnad till området debiteras respektive fastighetsägare/exploatör en-
ligt VA-taxan.  

 

Markanvisningsavtal 
Kommunen ska upprätta markanvisningsavtal med NCC (exploatör) som har 
markreservation för byggnation inom område B1 och B2. Avtalet ska bland 
annat reglera markpris, kompensation av träd, tillträde, genomförandetider och 
fördelning av gemensamma kostnader. Avtalet ska också reglera de förhållan-
den som uppkommer mellan Kalmarhem och exploatören i form av eventuella 
gemensamhetsanläggningar och servitut. Område B2 avses att säljas vidare som 
enskilda fastigheter. Exploatören ansöker om och bekostar den fastighetsbild-
ningen. Exploatören tillser och bekostar även att gemensamhetsanläggningar 
för sina områden genomförs. Exploatören bekostar samtliga anslutningskost-
nader för sina områden. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 
Allmänt 
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och ledningsha-
vare. Förändringarna framgår av tabell och karta nedan.  

Fastighetsregleringarna genomförs i första hand med överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan fastighetsägarna som grund. Detsamma gäller inrät-
tande av gemensamhetsanläggningar och bildande av ledningsrätter. Ansökan 
om lantmäteriförrättning görs hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. 

Mark för allmän plats enligt detaljplanen har kommunen både rättighet och 
skyldighet att lösa in, eftersom kommunen är huvudman för allmän plats inom 
planområdet. Detta genomförs enklast genom att marken överförs genom fas-
tighetsreglering i en lantmäteriförrättning. I första hand tas besluten om fastig-
hetsreglering med stöd av överenskommelser mellan kommunen och berörda 
markägare. I överenskommelserna regleras även vilken ersättning som kom-
munen ska betala till fastighetsägarna, när det är aktuellt. Finns det ingen över-
enskommelse, beslutar lantmäterimyndigheten om marköverföring och ersätt-
ningar enligt lagregler och praxis.  (Alternativet till lantmäteriförrättning är att 
inlösen enligt plan- och bygglagen beslutas efter en process i domstol.) 

 

Fastighetsbildning 
I tabellen nedan framgår, tillsammans med kartan nedan, vilka fastighetsrätts-
liga åtgärder detaljplanen medför för de berörda fastigheterna och ledningsha-
varna. Ungefärliga arealer för de beskrivna ytorna framgår av en särskild tabell. 
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Fastighet Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Oxhagen 2:1 Från Oxhagen 2:1 kan område 1 och 4 avstyckas till en 
eller flera fastigheter. 

Från Bergkristallen 2 ska område 2 överföras till Oxhagen 
2:1s nybildade fastighet/-er. 

Från Bergkristallen 1 ska område 3 överföras till Oxhagen 
2:1s nybildade fastighet/-er. 

Från Oxhagen 2:1 ska område 5 och 6 överföras till Berg-
kristallen 2. 

Från Oxhagen 2:1 ska område 7, 8 och 9 överföras till 
Topasen 1. 

Från Oxhagen 2:1 kan område 10 avstyckas till en ny fas-
tighet eller så kan området upplåtas med ledningsrätt. 

Från Bergkristallen 1 ska område 12 överföras till Ox-
hagen 2:1 för allmän plats. 

Från Topasen 1 ska område 13 och 14 överföras till Ox-
hagen 2:1 för allmän plats. 

Nya ledningsrätter ska bildas för u-områden inom Ox-
hagen 2:1 och Oxhagen 2:1s nybildade fastighet/-er. 

Nya gemensamhetsanläggningar, se nedan under ”Gemen-
samhetsanläggningar”. 

Bergkristallen 1 Från Bergkristallen 1 ska område 3 överföras till Oxhagen 
2:1s nybildade fastighet/-er. 

Från Bergkristallen 1 ska område 12 överföras till Ox-
hagen 2:1 för allmän plats. 

Bergkristallen 2 Från Bergkristallen 2 ska område 2 överföras till Oxhagen 
2:1s nybildade fastighet/-er. 

Från Oxhagen 2:1 ska område 5 och 6 överföras till Berg-
kristallen 2. 

Från Bergkristallen 2 ska område 11 överföras till Ox-
hagen 2:1 för allmän plats. 

Topasen 1 Från Oxhagen 2:1 ska område 7, 8 och 9 överföras till 
Topasen 1. 

Från Topasen 1 ska område 13 och 14 överföras till Ox-
hagen 2:1 för allmän plats. 

Ny ledningsrätt ska bildas för u-område inom Topasen 1. 
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Gemensamhetsanläggning m.m. 
För gemensamma anläggningar och anordningar kan gemensamhetsanlägg-
ningar bildas på g-områden om fler än en fastighet bildas och det uppstår ge-
mensamma behov. Lantmäterimyndigheten avgör vilka fastigheter som ska 
ingå i respektive gemensamhetsanläggning och närmare utformning på denna 
vid kommande lantmäteriförrättning. 

På område betecknat ”g1” ska det vid behov bildas gemensamhetsanläggningar 
för parkering och avfallshantering. 

På område betecknat ”g2” ska det vid behov bildas gemensamhetsanläggning 
för gångväg bakom radhusen mot Gustaf Adolfs väg för att möjliggöra anord-
ning från andra hållet. 

På område betecknat ”g3” ska det vid behov bildas gemensamhetsanläggning 
för in- och utfart till Gustaf Adolfs väg. 

 

Fastighetsindelningsbestämmelser 
Kommunen bedömer inte att några fastighetsindelningsbestämmelser behövs 
för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan sådana 
bestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan även under genom-
förandetiden. 

 

Inlösen 
Kommunen har enligt plan- och bygglagen inlösenskyldighet till mark som är 
avsedd för annat enskilt bebyggande (t.ex. skola). Kommunen har även inlö-
senrättighet till mark som är avsedd för annat än enskilt bebyggande (t.ex. 
skola), ifall markens användning för det avsedda ändamålet inte kan anses sä-
kerställt ändå.  
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Karta som tillsammans med tabellen nedan visar detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser 
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Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
Under planarbetet har översiktliga utredningar tagits fram. Under 
genomförandet kan det komma att krävas mer detaljerade utredningar för 
byggnation inom kvartersmark.  Respektive fastighetsägare/exploatör ansvarar 
för dessa.  

 

Med utgångspunkt från utförda undersökningar ges översiktliga synpunkter till 
grundläggning och övriga markarbeten. Grundläggning eller fyllning får ej utfö-
ras på uppluckrad eller tjälad schaktbotten. Allt markarbete föreslås utföras 
enligt AMA Anläggning 17. Ledningar i mark bedöms kunna läggas på kon-
ventionellt sätt utan större förstärkningsåtgärder. Risken för skadliga sättningar 
måste dock beaktas vid uppfyllning ovan befintliga marknivåer. Spont kan 
eventuellt erfordras vid djupa schakter i närhet till omgivande konstruktioner 
och vägar. 

Schakt för VA-ledningar och källarplan kommer att utföras i siltiga jordlager 
som är flytbenägna och känsliga för vatten. Hänsyn måste tas till detta vid 
planering och utförande av schaktarbeten. Vid grunda schaktarbeten kan 
länshållning troligen utföras från schaktbotten men vid djupare schakter kan en 
temporär grundvattensänkning erfordras. En grundvattensänkning kan t.ex. 
utföras i djupare nedförda pumpgropar/pumpbrunnar. Förekommande 
finsediment såsom silt och siltig sand komplicerar dock utförandet av en 
grundvattensänkning på konventionellt sätt.   

 

Tekniska anläggningar 
I området finns en befintlig transformatorstation som planläggs med 
kvartersmark E1. 

Förprojekteringar har även under detaljplanearbetet tagits fram för gator med 
kommunalt huvudmannaskap samt en ny allé. En förprojektering av 
dagvattenmagasin för parkmiljöerna med kommunalt huvudmannaskap 
behöver göras innan planen fastställs. 

 

Behovet av brandpostnät kommer att utredas i samband med genomförandet 
enligt gällande policy för brandposter. 
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Ekonomiska frågor 
Kommunen bedömer att planen är ekonomiskt genomförbar.  

 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
 

Kommunen får inkomst: 

- Vid försäljning av byggrätter.  

 

Kommunen får utgifter för:  

− Framtagande av detaljplan med tillhörande utredningar, projektering 
med mera  

− Geotekniska och markmiljötekniska undersökningar 

− Lantmäteriförrättningar för reglering av mark mellan Kalmarhem och 
Kalmar kommun. Kalmar kommun ansöker om dessa 
fastighetsregleringar och parterna bekostar förslagsvis åtgärden med 50 
% var.  

− Utbyggnad av gator och cykelvägar 

− Flytt av allmänna ledningar (vatten och avlopp, dagvatten, el) 

− Rivning av befintlig förskola samt uppförande av ny större förskola 
inklusive gårdsmiljö. 

 

Ekonomiska konsekvenser för övriga fastighetsägare 
Kalmarhem får, som ägare av fastigheten Bergkristallen 2, inkomst: 

−  I form av nya byggrätter på fastigheten. 
 
Kalmarhem får/har, såsom ägare av Bergkristallen 2, utgifter för: 

− Framtagande av detaljplan med tillhörande utredningar, projektering 
m.m. 

− Geotekniska och markmiljötekniska utredningar 
− Lantmäteriförrättningar för reglering av mark mellan Kalmarhem och 

Kalmar kommun 
− Rivning av befintliga och uppbyggnad av nya förrådsbyggnader och le-

kytor 
− Anläggande av nya angöringsvägar på kvartersmark (som en konse-

kvens av reglering av södra fastighetsgränsen) 
− Ombyggnation av befintlig parkeringsanläggning 
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− Delfinansiering av allmänna platser, bland annat park och gator (regle-

ras i exploateringsavtal) 
 

Ekonomiska konsekvenser för ledningsägare 
Kalmar vatten AB får inkomster i form av anläggningsavgifter och utgifter för 
förläggning av ledningar, anläggande av ny och kompletterande 
dagvattenlösning m.m. I samband med utbyggnaden har Kalmar vatten 
möjlighet att underhålla och förnya sina ledningssystem i området. Bolaget får 
kostnader för bildande av ledningsrätt.  

 

Kalmar energi elnät AB får inkomster i form av anslutningsavgifter och 
utgifter för förläggning av nya ledningar, mm. Bolaget får kostnader för 
bildande av ledningsrätt. 

 

Kalmar energi värme AB får eventuellt inkomster i form av 
anslutningsavgifter och utgifter för förläggning av nya ledningar. Bolaget får 
kostnader för bildande av ledningsrätt. 

 

Övriga ledningsägare inom området är Telenor och Skanova. Ledningsflyttar 
som behöver göras utförs enligt gällande markupplåtelseavtal med respektive 
ledningsägare. I vissa fall bekostas det av ledningsägare själva och i andra fall av 
kommunen. Bolagen får kostnader för bildande av ledningsrätt. 

 

Marköverlåtelser 
Kalmar kommun och Kalmarhem avser att byta mark för att erhålla mer 
ändamålsenliga gränser. Markbyten till kommunen görs för område som ska 
disponeras för dagvattenhantering och vissa vägar. Markområde till Kalmar-
hem görs för nya aktivitetsområdet vid förskolan. Förskolan har för sin verk-
samhet nyttjat den allmänna platsmarken. Förskolans fastighet utökas i stället 
norrut för att klara kraven om friyta. Karta över aktuella markbyten finns un-
der rubriken ”Fastighetsrättsliga frågor”. Markbyten beräknas kunna ske utan 
ekonomiska utfall.  

 

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

 

Konsekvenser av planens genomförande 
Strategisk miljöbedömning  
När en plan upprättas eller ändras ska kommunen enligt Miljöbalken 6 kap 5 § 
genom en undersökning bedöma om planens genomförande kan antas 
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medföra en betydande miljöpåverkan. Om planens genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan, ska en strategisk miljöbedömning göras 
enligt Miljöbalken 6 kap 3 § och 9 §. En miljökonsekvensbeskrivning skall då 
upprättas i enlighet med Miljöbalken 6 kap 11 §.    

 

Undersökning 
Kommunen har gjort en undersökning och i den bedömt att genomförandet av 
detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i 
planbeskrivningen. 

 

Sociala konsekvenser 
Tidigare diskuterad statistik visar att Oxhagen är segregerad både sett 
socioekonomiskt och i sin upplåtelseform när det gäller bostäder. Ambitionen 
är att detaljplanen ska möjliggöra en större blandning av boendeformer och 
arkitektur vilket kan locka en bredare grupp av människor till att bosätta sig i 
Oxhagen.  Detaljplanen möjliggör även utbyggnaden av en aktivitetspark med 
fokus på jämställdhet, samt en upprustning av den äldre bollplanen. 
Intentionen är därmed att bidra till integration mellan olika socioekonomiska 
grupper, samt skapa möjligheter för nya mötesplatser att utvecklas i området. 
Kalmarhem planerar även en upprustning och trygghetssatsning på miljön 
kring de befintliga punkthusen 2020, vilket förväntas ge positiv effekt för 
området. Trots höjdskillnader i området är ambitionen att mötesplatser ska 
vara tillgängliga för alla.  

 

Trygghet och säkerhet 
I bakgrunden beskrevs Oxhagen som otryggt under kvällstid. En av de viktiga 
aspekterna i detaljplanen har varit att genom förtätning av den byggda miljön 
öka den upplevda tryggheten i området, vilket även är i linje med kommunens 
mål (2017) om att Kalmar ska bli landets tryggaste residenskommun. Genom 
att skapa nya mötesplatser och aktiva rörelsestråk i området är intentionen att 
bidra till att en naturlig övervakning kan utvecklas, att det under dygnets alla 
timmar finns människor som ser och hör, vilket bidrar till både en större 
trygghet och säkerhet.  

 

Mark- och vattenförhållanden 
Genomförandet av planen kommer att innebära förändringar av topografin på 
större delar av planområdet för att skydda bebyggelse vid större mängder 
dagvatten. Genomförandet av ny bebyggelse och dagvattenmagasin antas leda 
till ett överskott av massor där alla massor inte bedöms kunna återanvändas 
inom projektet. Massor kommer således behöva transporteras till annan plats.  
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Natur och kultur 
Detaljplanen innebär påverkan i ett område som är i anspråkstaget av 
bebyggelse sen tidigare. I och med exploateringen kommer 26 fullvuxna träd i 
den södra delen av planområdet att tas bort, vilket kan komma att påverka 
insekter och fåglar, men även människors upplevelse av området som lummigt 
och grönt. Flertalet träd planeras att kompenseras. En flytt av en 
biotopskyddad allé som kategorieras som mindre värdefull behöver tas ner och 
ersättas. Parkområdet i mitten av området bevaras och utvecklas. Två öppna 
stråk genom planområdet upp mot Skälby bevaras för att ge fortsatt tillgång till 
rekreation i friluftsområdet. I Skälbyområdet finns fler rödlistade arter men 
dessa finns inte inom planområdet.  

Grönytan mellan fastighetsgränsen för den befintliga förskolan och gångvägen 
i Skälby omvandlas till förskolegård och aktivitetspark. I nordväst där 
aktivitetsparken föreslås kan en mindre påverkan ske på delar av ett skogsbryn 
till en ekdunge med slånbuskar som kan vara habitat för fåglar och insekter. I 
övrigt består dessa områden av klippta gräsytor som inte bedöms ge någon 
negativ påverkan på Skälby. I samband med att förskolan expanderar österut 
kommer den smala trädridå som idag finns mellan förskolan och fastigheten 
Smaragden att delvis försvinna. Trädridån klassificeras inte som något högt 
naturvärde. Även utan trädridån finns en avgränsning mellan förskolan och 
bostäderna i form av ett långsmalt garage. Den sammantagna bedömningen är 
att detaljplanens genomförande inte berör några områden med höga 
naturvärden.  
 

Bebyggelse 
Detaljplanen ger möjlighet till förtätning i ett centralt bebyggt område, vilket 
innebär att ledningsnät och service redan är utvecklat till stor del. 
Genomförandet av detaljplanen innebär att området blir mindre öppet då delar 
av den nuvarande grönytan exploateras. En större sammanhängande grönyta 
blir kvar i mitten och separerar bebyggelsen på Bergkristallen 2 och Oxhagen 
2:1. Även om punkthusebebyggelsen inkluderas i den nya detaljplanen är 
intentionen att detaljplanen inte ska påverka den. Genom placeringen av den 
nya bebyggelsen kan viss insyn skapas från det sydvästra lamellhuset till 
byggnaden väster om på Bergkristallen 1. Även mellan de västra punkthusen 
och den större sammanhängande byggnaden i väst kan viss insyn uppkomma. I 
övrigt ges ingen direkt påverkan på annan bebyggelse. Idag finns det 
sjuvåningshus i form av punkthus i området, vilket redan gett Oxhagen en 
högre skala när det gäller bebyggelse. Därför blir det inte lika påtagligt med den 
höjd som planeras för den nya bebyggelsen intill på 10 våningar. Sammantaget 
syftar planens genomförande till att ge en positiv påverkan på det nationella 
miljömålet ”God bebyggd miljö”. 

 

I samband med utgrävning av dagvattenmagasin behöver två förrådsbyggnader 
tas bort på mark som tidigare tillhört Kalmarhem men nu blir allmän 
platsmark. Även en befintlig busskur som idag inte används behöver rivas i 
samband med förskolans utbyggnad österut.  
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Tillgänglighet och infrastruktur 
Detaljplanen innebär en förändring av Gustav Adolfs väg där 
kantstensparkeringar ersätts av en gång- och cykelväg. En genomförd 
parkeringsutredning visar att det även utan dessa finns gott om parkeringar i 
relation till antalet boende i Oxhagen. Ny föreslagen bebyggelse har möjlighet 
att följa gällande p-norm (2016).  Den nya gatusektionen med en mer 
definierad körbana och en separerat gång- och cykelbana som kantas av 
stadsradhus gör att gaturummet kommer att upplevas som mer tryggt och 
attraktivt. Den minskade bredden påverkar inte tillgängligheten för större 
fordon nämnvärt vid 30 km/h, men gör att fordon automatiskt sänker 
hastigheten. Raden av stadsradhusen precis intill gång- och cykelvägen gör att 
oskyddade trafikanter kan känna sig trygga med att de syns och hörs om något 
skulle hända. Tillgängligheten för motorfordonstrafik bibehålls men ökar för 
gång- och cykeltrafikanter vilket gör det lättare för människor att välja mer 
fossilfria transportmedel.  

Totalt finns sex stycken korsningspunkter över gång- och cykelvägen vilket 
bedöms vara acceptabelt då dessa är interna vägar till fastigheter utan stora 
trafikflöden.  

Det kommunala övertagandet av Arrhenius gata innebär att tillfarten till och 
från Skälby kan säkras vid stora evenemang. 

Den befintliga räddningsvägen på Kalmarhems mark påverkas i söder där den 
behöver läggas om i samband med utgrävningen av dagvattenmagasin. En ny 
räddningsväg placeras några meter norrut mot punkthusen inom ny 
fastighetsgräns.  

 

Service och allmänna platser 
Detaljplanen ger möjlighet till en utökning av den befintliga förskolan på om-
rådet. Förslaget innebär att den nuvarande lekplatsen och eventuellt även grill-
platsen som båda tillhör Kalmarhem behöver tas bort. Istället erbjuder den nya 
aktivitetsparken och parkområdet med den upprustade bollplanen möjligheter 
för lek, möten och rekreation i området. Stråket upp mot Skälby öster om för-
skolan tas bort. Istället förstärks stråket väster om förskolan tillsammans med 
bollplan och aktivitetspark, vilket skapar ett aktivt rörelsestråk som ger en na-
turlig bevakning som kan öka tryggheten i området. 

 

Teknisk försörjning  
Flera ledningsflyttar är nödvändiga för att ge plats för den nya bebyggelsen på 
Oxhagen 2:1, vilket innebär kostnader som beskrivs under ”Ekonomiska kon-
sekvenser för ledningsägare”. Ledningsflyttarna bidrar till bättre samförlägg-
ande av ledningar i området. Eftersom ett ledningsnät redan är utbyggt i Ox-
hagen behövs endast en ökad kapacitet från dessa. Med fler bostäder i området 
tillkommer ett ökat behov av hämtning av avfall. 
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Störning och risk 
Planens genomförande förväntas ge ökad vägtrafik och därmed mer luftför-
oreningar. Samtidigt möjliggör planen en förtätning i stadsnära miljö, vilket 
innebär att även en ökning av fossilfria färdssätt är möjliga. Utförd dagvatten-
utredningen visar på att detaljplanens genomförande inte har negativ påverkan 
på vattenförekomsten Västra Sjön och Törnebybäcken som är recipienter. Pla-
nens genomförande innebär en ökning av hårdgjorda ytor, vilket innebär att en 
större mängd dagvatten behöver hanteras. Genom detaljplanen möjliggörs en 
hantering av både det dagvatten som skapas av befintlig bebyggelse samt av 
den nya upp till ett 100-års regn. Utförd bullerutredning visar på att det med 
åtgärder är möjligt att bygga bostäder och förskola på respektive utpekade om-
råden. Förekomsten av mindre mängd markföroreningar inom planområdet 
kan åtgärdas, vilket medför en mindre risk för människors hälsa och miljö. 
Sammantaget försvårar inte detaljplanen möjligheten att uppnå miljökvalitets-
normerna (MKN). 

På grund av närheten till E22 som är farligtgodsled uppstår vissa risker. Ris-
kerna har bedömts i en riskutredning där åtgärder bedömts tillsammans med 
riskkonsult och räddningstjänst och reglerats i plankarta. 

Den föreslagna bebyggelsen på fastighet Bergkristallen 2 innefattar en byggnad 
vars höjd överskrider 20 m vilket innebär att det behöver utredas om det finns 
risk för påverkan på CNS-utrustning. Enligt remissvar från Luftfartsverket och 
Försvarsmakten har dessa inget att erinra mot byggnationen. Den aktuella fas-
tigheten ligger dock på gränsen till ett av LFVs skyddsområden varför byggnat-
ion av höga objekt inte får ske väster om den aktuella fastigheten.  

 
Tidigare ställningstaganden 
Överkommunala beslut 
 

Riksintressen 
Planområdet påverkar inte något riksintresse enligt 3, 4 eller 7 kap i Miljöbal-
ken. Däremot berörs planen av riksintresse för Kalmar flygplats vilket innebär 
att byggnader inom planområdet inte får överstiga +50,3 meter över havet (RH 
2000). Väster om planområdet gränsar europaväg 22 (E22) som är av intresse 
för kommunikation.  

 

Miljökvalitetsnormer 
Regeringen har fastställt riktlinjer för utomhusluft, omgivningsbuller (ej aktuellt 
i Kalmar) och vatten, dessa normer är huvudsakligen baserade på krav i EU-
direktiv och syftar till att skydda människors hälsa och miljön.  

 

Utomhusluft  
Miljökvalitetsnormer (MKN) gäller för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), arsenik, kadmium, 
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nickel, bensen(a)pyren och ozon. I Kalmar genomfördes mätningar under 
2003-2004 vilka sammanställts av Kalmar läns luftvårdsförbund. MKN 
överskreds inte för något utsläpp. Dock överskreds de nationella miljömålen 
för exempelvis bensen. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra att 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft (SFS 201:527) överskrids. 

 

Vatten 
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört 
miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). 
Vattenmyndigheterna har beslutat om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla 
för yt- och grundvatten. Målsättningen var från början att alla 
vattenförekomster skulle ha uppnått god status 2015. Eftersom det bedömts 
tekniskt omöjligt att uppnå statusen till 2015 har nytt mål satts att 
vattenförekomsterna Västra Sjön och Törnebybäcken senast år 2027 ska ha 
uppnått god ekologisk status. Miljöproblemet bedöms främst vara övergödning 
och för Törnebybäcken dessutom PFOS och nickel. Detaljplanen, med 
föreslagen exploatering och dagvattenlösning, bedöms inte ha negativ påverkan 
på vattenförekomsten Västra Sjön och Törnebybäcken som är recipienter och 
därav inte heller på MKN Vatten. 

 

Översiktliga planer  
Översiktsplan Kalmar kommun 
Planområdet innefattas i kanten av det området som kallas innerstaden i 
översiktsplan, se karta nedan. Detaljplanen innebär inga avvikelser från 
nuvarande översiktsplan, utan följer de principer som förespråkas. Utifrån 
översiktsplanen ska innerstaden utgöra en blandad del av staden med ett brett 
utbud av bostäder, rekreation, service och arbetsplatser. Fler bostäder och 
verksamheter kan byggas genom förtätning och omvandling för att skapa liv 
stora delar av dygnet, men också skapa kortare avstånd mellan bostad och olika 
målpunkter. Förtätningen ska ske utifrån tre principer, förädling i känsliga 
områden, utveckling i områden som ”tål” mer och förändring sker där 
markanvändningen helt förändras. Det ska också finnas en balans mellan 
hyresrätter, bostadsrätter och eget ägande för att möta stadens olika behov. 
Framförallt behöver det generellt planeras för fler mindre bostäder. För att 
hushålla med marken, föredras flerfamiljshus. Det omtilliggande 
rekreationsområdet Skälby anses vara ett viktigt rekreationsstråk och som i 
framtiden planeras vara ett nav för grön- och blåstruktur.  
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Urklipp f rån Kalmar översiktsplan 2014 

 

Översiktsplanen framhåller att det ska vara enkelt att gå, cykla och åka 
kollektivt i kommunen och dessa transportsätt ska därför prioriteras. Cyklister 
och gångtrafikanter ska ha säkra gång och cykelvägar, samt prioriteras i 
korsningspunkter. Det ska även planeras för attraktiva cykelparkeringar. 
Transportsystemet i staden bör vara, tillgängliga, trygga, trafiksäkra och 
miljöanpassade. Utmaningen är att staden ska kunna växa utan att biltrafiken 
ökar. Gällande parkering förespråkar översiktsplanen i första hand samlade 
parkeringsanläggningar i nära anslutning till huvudvägnätet och bättre 
samutnyttjande mellan parkeringsanläggningar, målpunkter ska vara gena och 
inbjudande. 

 

Vatten och avlopp - Tematiskt tillägg till översiktsplanen 
Punkter för en hållbar dagvattenhantering enligt VA-policyn i VA-planen anta-
gen av kommunfullmäktige den 25 januari 2016. 

 

- Angrip föroreningskällorna.  

- Minska andelen hårdgjord yta vid exploatering utifrån platsens 
förutsättningar.  

- Öka andelen grönytor utifrån platsens förutsättningar för att skapa 
möjlighet för infiltration av dagvatten.  

- Lokalt omhändertagande av dagvatten där det är möjligt utifrån 
platsens förutsättningar.  

- Eftersträva öppen dagvattenhantering. 

- Rena dagvatten när det behövs.  
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Om markförhållanden eller andra förutsättningar inte tillåter lokalt 
omhändertagande av dagvatten eller öppen dagvattenhantering får dagvattnet 
avledas i traditionella ledningar och vid behov renas på annan plats. Gällande 
VA- policyn har beaktats i utförd dagvattenutredning.  

 

Grönstrukturplan  
En grönstrukturplan, antagen av KF 2010-09-29, ska utgöra underlag för 
planering. Planområdet finns utpekat i grönstrukturplanen som Skälbys 
grässlätter. Två mindre kilar fortsätter in i planområdet som kommer att 
påverkas då den östra blir förskolegård och den västra blir en aktivitetspark. 
Bedömningen är att planförslaget innebär en mindre avvikelse från de 
beskrivningar av värden och möjligheter som beskrivs i grönstrukturplanen. 

 

Lägsta färdiga golvhöjd 

I Samhällsbyggnadsnämnden fattades 2012-12-19 beslut om riktlinjen att lägsta 
färdiga golvhöjd för bostäder ska vara belägen minst 2,65 meter över nollplanet 
utifrån det nationella höjdsystemet RH2000. Eftersom planområdet berör 
marknivåer som är lägre än föreskrivna lägsta färdiga golvhöjd föreslås detta 
regleras i planförslaget. I planförslaget anges bestämmelse som reglerar 
eventuell påverkan på byggnadens konstruktion vid naturligt översvämmande 
vatten istället för lägsta färdiga golvhöjd med samma syfte men utifrån 
Länsstyrelsens rapport ”Fysisk Planering i Kalmar län med hänsyn till ett 
förändrat klimat – Rekommendationer för strandnära bebyggelse” från 
2015/2016. För att ta höjd för framtida klimatförändringar reglerar planen att 
”Byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till en nivå 
+2,8 m över nollplanet (RH 2000) inte skadar byggnadens konstruktion”.  
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