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Planhandlingar  

Planhandlingarna består av: Till planen hör också: 

 Planbeskrivning 

 Plankarta med bestämmelser 

 Behovsbedömning 

 Samrådsredogörelse samråd 1 

 Grundkarta  

 Fastighetsförteckning 

 Trafik-PM T-bryggan 

 MUR (Markteknisk 
undersökningsrapport)/Geoteknik 
2016-10-31  

 Dagvattenutredning 2017-05-16 

 Dagvattenutredning 2018-05-29 
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Sammanfattning 
Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra för nya bostäder i området vid 
Stensö, med en första etapp på kullen mot Stensövägen. I området planeras 
cirka 14-17 radhus, parhus eller kedjehus. Dessa ska bidra till en mer varierad 
bebyggelse i de annars relativt homogena bostadskvarteren vid Stensö med i 
huvudsak friliggande villor. Bebyggelsen placeras nära vägen, för att spara så 
mycket som möjligt av den sammanhängande ekmiljön i mitten och för att 
förtäta gaturummet. Den nya bebyggelsen ska ha en mer urban karaktär än den 
befintliga bebyggelsen. Fasadmaterialet ska utgöras av trä, för att samspela med 
skogsvegetationen och havet i närheten. Det är betydelsefullt att bebyggelsen 
får en god gestaltning som hjälper till att behålla områdets attraktivitet. Planen 
kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan.  
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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 

I januari år 2006 antogs ett program för Kalmar skärgårdsstad. Området kring 
T-bryggan pekades då ut som lämpligt område att förtäta med bostäder. På 
grund av osäkerheter kring flygbullret, så har ingen detaljplan hittills tagits fram 
för området. Senare framtaget planeringunderlag visar dock att riktlinjerna för 
flygbuller kan uppnås.  
 
Sedan programmet togs fram har även reglerna kring strandskyddet ändrats. 
Enligt senare tids lagändringar så återinträder numera strandskyddet när en ny 
detaljplan upprättas. Det har även införts särskilda skäl för att kunna upphäva 
strandskyddet, där mark- och miljööverdomstolen har visat en sträng tolkning 
till möjligheterna att tillämpa de särskilda skälen.  
 
Kommunstyrelsen beslutade år 2016 om en markreservation till Myresjöhus, 
för att uppföra bostäder på hela kullen mot Stensövägen. Intentionen var från 
början att planlägga hela området kring T-bryggan för nya bostäder, inklusive 
sjövillor vid vattnet. Detaljplanen har nu begränsats till att enbart omfatta norra 
delen av kullen mot Stensövägen, där strandskydd inte återinträder. För 
resterande delar av området kring T-bryggan avvaktas med planläggning.  
 

Syfte med detaljplanen 
Syftet med planen är att möjliggöra för cirka 14-17 stycken nya bostäder, i 
form av radhus, parhus eller kedjehus i ett havs- och naturnära läge. 
Gaturummet betonas längs Stensövägen genom att placera bebyggelsen nära 
och längs gatan samt vända entréer mot gatan. På baksidan öppnar 
bebyggelsen upp sig mot naturen och vattnet.  
 
Markuppfyllnader eller schaktningar på tomten ska ske varsamt för att värna 
om befintlig vegetation och grönstråk för rekreation intill planområdet. Den 
nya bebyggelsen ska ha en mer urban karaktär än den befintliga bebyggelsen. 
Fasadmaterialet ska utgöras av trä för att anknyta till omgivningen och det 
kustnära läget. Naturvärdena tillvaratas genom att delar av ekmiljöerna sparas 
som spridningskorridor för den biologiska mångfalden.  
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Planen möjliggör att värna om det rörliga friluftslivet med förbättrade gång- 
och cykelförbindelser i närområdet. 

 

Plandata 
Planområdet ligger cirka tre kilometer söder om centrala Kalmar, i nära 
anlutning till Kalmarsundsparken, Stensö Camping och Södra utmarken.  
Planområdet omfattar ett avgränsat område vid fritidsbåtshamnen kring T-
bryggan, avseende norra delen av en kulle med ek- och tallskog som ligger mot 
Stensövägen. Planområdet är cirka 0.5 hektar och omfattar del av fastigheten 
Stensö 2:3 som ägs av Kalmar kommun.  

 

Den röda ringen visar planområdets läge i staden, vid T-bryggan på Stensö.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det röda streckade området visar planens geografiska avgränsning.  
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Planförfarande och tidsplan 
Det finns två planförfaranden som kan användas vid framtagandet av en 
detaljplan, standard och utökat. Standardförfarandet kan användas om 
planförslaget 

 är förenligt med översiktsplanen, 

 är förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande, 

 inte är av betydande intresse för allmänheten, 

 inte i övrigt är av stor betydelse och 

 inte antas medföra en betydande miljöpåverkan 

Om något av kriterierna för standardförfarande inte uppfylls ska ett utökat 
förfarande användas. Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner som 
påbörjats efter 1 januari 2015 enligt ett så kallat utökat förfarande. Plankartan 
är utformad enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplan.  
 
Tidsplanen förutsätter att inkomna synpunkter under remisskeden eller nya 
förutsättningar under planprocessens gång inte föranleder omfattande 
revideringsarbete. Planens preliminära tidsplan: 

 

 

 

 

  

SAMRÅD 
1:a/2:a KVARTALET  

2018 

GRANSKNING 
2:a KVARTALET  

2019 

PLAN- 
FÖRSLAG 

ANTAGANDE 
3:e KVARTALET  

2019 

LAGA  
KRAFT 

    

Synpunkter Synpunkter 
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Nuläge  
Planområdet utgörs av en mindre kulle och omgivande mark med vegetation 
av ek- och tallskog. Området gränsar till småbåtshamnen, som har sin angöring 
väster om planområdet.  Befintliga radhus norr om Bisterfeldsvägen har 
havsutsikt från sina uteplatser utmed gatan. Längs Stensövägen hindrar i stor 
utsträckning kullen och områdets trädvegetation utsikter mot havet från 
bebyggelsen öster om vägen. 

 

                                             Ekträd 

                                             Tallskog 

                                             Ekträd 

                                           Angöring 

småbåtshamn 

Småbåtshamn 

                                            Stensövägen 

                                             Ekträd 

                                             Havsutsikt 

 

 

 

                                             Bisterfeldsvägen 

 

 

 

                                             

Stensöväg

                                            T-bryggan                                             Stensökanalen 
 

 

 

 

                                             

Stensöväg

                                            Service och 

iläggningsplats 
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Markanvändning idag: blå = båtuppläggning, röd = byggnader, gul = bryggplatser fritidsbåtar 

 

Gällande detaljplaner 
Gällande stadsplan (Stadsplan för delar av Södra Utmarken och Västra Sjön i Kalmar 
0880K-I:255, fastställd 1964-02-24) medger Naturpark (Rn) och allmän plats, 
gatuplantering (gulgrön) inom planområdet. I närområdet medges 
upplagsområde för småbåtar och område för parkering (Pb). 
Exploateringsgraden är inte reglerad i området, detta prövas i bygglov.  
 
Närliggande småhusbebyggelse har skapats i kraft av stadsplaner och 
detaljplaner från 1939, 1964 och 1969 som reglerar bebyggelse i högst två 
våningar med taklutningar på 30 grader (delar av tak upp till 45 grader) öster 
om Stensövägen, två våningar med platta tak (upp till 10 graders lutning) i 
radhusen norr om Bisterfeldsvägen och en våning med taklutning 45 grader 
söder om Bisterfeldsvägen. Stensövägens karaktär, med relativt stor bredd, 
utan bebyggelse i direkt anslutning och utan tomtutfarter på vägens norrsida, är 
en följd av dåtidens tankar om trafikseparering i planen från år 1964, då vägen 
avsågs vara en bekväm huvudgata för biltrafik. Vägen fick en remsa avsedd för 
plantering längs sin norrsida. Bebyggelsen öster om vägen fanns då redan och 
fick därför inte motsvarande utfartsförbud mot vägen. 
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Gällande detaljplaner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Utdrag ur planmosaik för gällande plankartor. 
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Planprogram 

I januari år 2006 antogs ett planprogram för Skärgårdsstaden. Planprogrammet 
ska ligga till grund för efterföljande detaljplaner som görs i området. I 
programmet står bland annat att ju mer Kalmar växer och förtätas, desto mer 
ökar behovet av att nyttja de fria ytor som finns längs med kusten på ett mer 
medvetet sätt. En viktig del av detta är att utveckla ett sammanhängande 
parkstråk mellan Kalmarsundsparken, Stensö- och Skärgårdsparken samt Södra 
staden. Idag finns skarpa gränser mellan grönska, bebyggelse och vatten längs 
med sträckan. En ambition är att skapa en hög tillgänglighet med mjuka 
övergångar mellan grönska, bebyggelse och vatten. Som några av de viktiga 
målpunkterna längs med stråket nämns båthamnen och Stensö camping. Det 
föreslås att skärgården öppnas upp och görs mer visuellt tillgänglig med broar, 
bryggor, båtuthyrning, utsikter, nya bilvägar och omväxlande 
strandpromenader.  

 
Programmet delar in området runt Stensö T-bryggan i två delområden. Dessa 
har olika rekommendationer för hur ny bebyggelse kan anpassas efter 
landskapets förutsättningar. Intill småbåtshamnen kallas bebyggelsen för 
”båtkvarteren” och det nämns att nya hus här kan vara sjövillor. I programmet 
står även att befintliga båtuppläggningsplatser ska flyttas till Södra utmarken. 
Vid området intill T-bryggan, planområdet, föreslås att området omvandlas 
från ett naturområde till ett område av mer urban karaktär. Öster/norr om den 
föreslagna bebyggelseytan nämns ett vackert ekbestånd som bör bevaras och 
lyftas fram.   

  

Utdrag från planprogram: Till vänster visas utpekade ytor för bebyggelse utmed kusten. Till höger 
visas olika bebyggelseområden samt gröna kilar för rekreation in mellan bebyggelseområdena.   

 

 

 

                                                 Planområde   

                                                 Planområde  



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning 
 

 

Datum Ärendebeteckning  

Upprättad 2017-05-29 2015-2662   12(43) 
Reviderad 2018-12-19   

 

 

 

Utdrag från planprogram: Del 1, Båtkvarteren. Del 2, T-bryggan. 

 

Mark- och vattenförhållanden 
Marken inom planområdet är i huvudsak skogsbeklädd. Marknivån är högre 
mot vägarna (Stensövägen och Bisterfeldsvägen) och sluttar nedåt mot sydväst 
till strandlinjen vid bryggorna. Marknivån inom planområdet varierar mellan 
+1,74 meter över havet och + 3,39 meter över havet. 

 

Enligt geotekniska undersökningar bedöms moränen inom området ge goda 
förutsättningar för grundläggning av villor och radhus. Byggnaderna bedöms 
kunna grundläggas på valfritt sätt både på moränen och på packad fyllning av 
friktionsmaterial under förutsättning att befintlig fyllning och skikt av torv, 
gyttja, lera och silt schaktas bort. Radhus och villor bedöms även kunna 
grundläggas på skikt ovanpå moränen av lera, silt och sand. För mer detaljerad 
redovisning kring grundläggning och hantering av fyllnadsmassor se vidare i 
översiktlig geoteknisk undersökning. Radonskyddande konstruktion 
rekommenderas.   

 
Grundvattenytan antas vara nära kopplad till havsytans nivå. Då marken 
huvudsakligen består av sandig morän med relativt hög genomsläpplighet 
bedöms förutsättningarna till infiltration som goda.  

 

Naturmiljö  
Planområdet är till största delen skogsbevuxet, förutom ett mindre område 
med halvöppen mark i nordvästra delen. Skogen utgörs av lövskog med ek 
som dominerande trädslag. De flesta träden är runt 60-70 år, men några ekar 
ser ut att vara äldre. Riktigt gamla träd saknas. Förutom någon stående död tall 
saknas i stort sett död ved. Buskskiktet är svagt utvecklat och innehåller bland 
annat skogstry och hassel. Det finns bitvis en del vildkaprifol.  

 
Markvegetationen ser ut som i andra närliggande lövskogsområden, med arter 
som vitsippa, svalört, buskstjärnblomma, nejlikrot, lundgröe och tandrot. I 
magrare och torrare delar finns till exempel blåbär. Bitvis är vegetationen 
tydligt påverkad av tippning av trädgårdsavfall, med kirskål och förvildade 
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lökväxter. I söder övergår lövskogen i tallskog på ett höjdparti. Både tall- och 
ekskogen har nyligen gallrats lätt. 

 
Skogen är för ung för att ha utvecklat höga trädanknutna naturvärden, men 
skulle på sikt kunna utveckla höga värden. Området har betydelse som länk 
mellan andra områden med höga naturvärden knutna till gamla ekar, se utdrag 
ur Grönstrukturplanen nedan. 

 

 

 

Planområdet gränsar till området Stensö med skärgård, som ingår i 
naturvårdsprogrammet för Kalmar län och är klassat som klass 2, område med 
mycket högt naturvärde.   

  

Kulturmiljö 

Västra Sjön är ett grunt vattenområde med låg skogbeklädd skärgård avgränsat 
från Kalmarsund i väster av halvön Stensö. Kustlinjen har historiskt varit 
flikigare än idag med små vikar. I senare tid har uppgrundning och utfyllnader 
tagit bort en del av den karaktären. Landområdena kring Västra sjön är i 
huvudsak obebyggda och har historiskt främst nyttjats för bete. Öarna i Västra 
sjön, öster om Boholmarna (som bebyggdes från 30-talet och framåt), har varit 
obebyggda förutom Klubbholmen och Altveten (Ohletveten), där det funnits 
eller finns fritidsanläggningar. Till Altveten fanns tidigare en träbro som revs i 
senare tid. 
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Översiktlig bild av området. 

 

Stensö har använts som hagmark under lång tid, och är i Kalmarsammanhang 
mest känd för Gustav Vasas landstigning år 1520. Under 1600-talet fanns en 
väktarestuga på Stensö och under samma sekel började Stensö fiskeläge växa 
fram, dock i något östligare läge än idag. I senare tid anlades en populär och 
stadsnära camping. Området är nyttjat för rekreation och har attraktiva 
promenadvägar in mot stadskärnan längs Kalmarsund. Sambandet västerut är 
svagare både historiskt sett och i nutid. Södra utmarken har fått sitt namn i 
egenskap av utmarker till staden, nyttjat främst för bete. De historiska 
kopplingarna är därmed riktade in till staden. På grund av de geografiska 
förhållandena har den södra landsvägen från Kalmar kommun gått längre 
norrut och inte längs kusten. 
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Området kring T-bryggan etablerades på 1930-talet som fiskeläge samt för 
nödhjälpsarbete 1932-1934. I början av 1960-talet utökades området till en 
mindre småbåtshamn. Under senare delen av 1960-talet ändrades karaktären i 
området genom att delar av landområdet grävdes ur och andra fylldes ut, vilket 
gav en rakare kustlinje. Hamnen har efter hand blivit en av Kalmar kommuns 
största småbåtshamnar och centrum för båtlivet. På slutet av 1960-talet 
byggdes även kvarteren Hagen, Lunden och Gläntan upp, med hyreshus, 
radhus och fina ”läkarvillor”, nästan som ett brukssamhälle kopplat till det 
expanderande sjukhuset. 
 

 
 
 
 

  

Ortofoto från Lantmäteriet över småbåtshamnen vid Stensö/T-bryggan år 1964 (till vänster) och år 
1977 (till höger). 
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Bebyggelse  

 

Inom planområdet finns inga byggnader uppförda. Bebyggelsen norr om 
planområdet (Kvarteret Hagen) består av radhus med tillhörande garagelängor 
från slutet av 1960-talet. Radhusen bildar sammanhängande längor. 
Fasadmaterial utgör en blandning mellan tegel och träpanel. Husen har svarta, 
flacka tak utan takutsprång, men med en markerande sarg längs takfoten. 
Radhusen mot Bisterfeldsvägen har utsikt mot havet och småbåtshamnen i 
förlängningen på gatan.  

 

Bebyggelsen öster om Bisterfeldsvägen och andra sidan Stensövägen består av 
friliggande villor i en till två våningar, med varierande takformer av sluttande 
tak. Flera hus har källare och sockelvåning och flera av byggnaderna har också 
inredd vindsvåning. Tomtstorlekarna varierar kring 1100 kvadratmeter. 
Utsikten mot havet är begränsad på grund av den täta vegetationen.   
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Bild på masthuset. 

Vid fritidsbåtshamnen finns byggnader för båthangarer i nordväst samt ett före 
detta klubbhus intill planområdet som numera används som masthus och 
förråd.  

 

Tillgänglighet och infrastruktur  
Planområdet angörs via Stensövägen, som sträcker sig mellan Esplanaden och 
Stensö. Vägen är en huvudled med en skyltad hastighet på 30 km/h (i sträckan 
vid planområdet). En liten bit norrut från planområdet, på Stensövägen, finns 
en mätpunkt för antalet bilar som passerar utmed vägen. Vardagsdygnstrafiken 
är uppmätt till omkring cirka 1460 bilar, varav 5,6 procent tung trafik (mätning 
år 2015). Flera av bilisterna svänger dock av till bostadsområdena innan de 
passerar planområdet, varför det är något lägre antal bilar intill de planerade 
nya bostäderna. Bilisterna som passerar förbi har till största del sin målpunkt 
på Stensö eller småbåtshamnen vid T-bryggan.  

 
 
Översiktlig karta över området. 

 

Lasarettsvägen 

Stensövägen 

Eklyckegatan 
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Utmed Stensövägen finns en separerad gång- och cykelväg ifrån stadskärnan, 
denna tar dock slut i korsningen vid Eklyckegatan. Cykelvägarna växlar något 
ojämnt på båda sidorna om vägen. Närmaste hållplats för kollektivtrafik ligger 
cirka 600 meter bort, vid Lasarettsvägen i anslutning till sjukhuset.  
 
Småbåtshamnen angörs ifrån två håll. Den ena angöringen är i korsningen mot 
Gallstrandsgatan. Till den södra delen av fritidsbåtshamnen där det finns 
toalett, båttvätt och iläggningsplatser för båtarna. Den närliggande vändplanen 
för stadsbussar planerar kommunen att helt eller delvis göra om till en allmän 
parkeringsanläggning för Stensö. Även småbåtshamnen ska kunna nyttja 
denna. Den andra angöringen till småbåtshamnen finns i förlängningen på 
Bisterfeldsvägen, som leder ner till båthangarerna och masthuset. Idag finns 
ingen strukturerad parkering för småbåtshamnen, bilister ställer sig fritt i 
området.  

 
I riktningen mot nordväst (från Bisterfeldsvägens södra ände) går en grusad 
skogsväg. Denna leder vidare till en pumpstation, Södra utmarken och 
reningsverket.  Vägens huvudsakliga funktion är mestadels för rekreation. 

 

Service  
Planområdet ligger cirka 2,6 kilometer ifrån Kalmar kommuns stadskärna. Det 
är cirka 1,4 kilometer till närmaste matbutik.  Bostäderna i närområdet tillhör 
upptagningsområde för förskolan Vallmon och grundskolorna Waldorf och 
Falkenbergskolan. Hälsovårdcentral och sjukhus ligger mycket nära, cirka 500 
meter ifrån planområdet.  

 
I närområdet, vid Ekbacken, finns en mindre park. Väster om planområdet 
finns det stora rekreationsmöjligheter och möjlighet finns enligt 
grönstrukturplanen att anlägga en ny stadsdelspark. Söder om planområdet 
ligger Stensö, som är ett stort friluftsområde. Kalmarsundsleden passerar 
nedanför planområdet, som går utmed hela kusten i Kalmar. 

 
Närmaste allmänna lekplats finns vid Ekbacken, som enligt grönstrukturplanen 
kan komma att läggas ner. Borta vid Långviksmarken (Lillviken) ligger en 
ytterligare en lekplats. 

 

Teknisk försörjning  
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten (för Kalmar Vatten). En större utbyggnad och 
omläggning av dagvattensystemet för området pågår i Kalmar Vattens AB regi, 
så att det mesta av dagvattnet som hittills lett till Stensökanalen nu ska ledas till 
en nylagd dagvattendamm nordväst om planområdet för fördröjning och 
rening. 
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Fjärrvärme (för Kalmar Energi Värme AB) finns österut vid Stensövägen och i 
norr utmed Bisterfeldsvägen.  

 

Elledningar (för Kalmar Energi Elnät AB) finns utmed Stensövägen, utmed 
Bisterfeldsvägen och i grusvägen mot pumpstationen samt i angöringsvägen 
ner mot båthangarerna.  

 
Teleledningar (för Skanova) ligger på östra sidan av Stensövägen, samt från 
kvarteret Hagen rakt över naturmarken till masthuset.  

 
Närmaste återvinningsstation ligger västerut vid Långviken, som alternativ 
finns också en vid Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen norrut.  

 

Störning och risk  
Ljudnivåer från trafiken regleras från och med år 2015 i förordningen 
(2015:216) om trafikbuller, riktlinjerna har ändrats från och med den 1 juli 
2017. I förordningen anges att 60 dBA ekvivalent ljudnivå inte bör överskridas 
vid en bostadsbyggnads fasad. Förordningen reglerar även ljudnivån vid en 
uteplats om en sådan anordnas i anslutning till bostaden, till maximalt 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.  

 
Kommunens bullerkartering från år 2005 visar att riktvärdena enligt 
förordningen om trafikbuller kommer att klaras (se karteringarna på sidan 19). 
Kommunen har en återkommande trafikmätningspunkt som karteringen utgått 
ifrån, precis norr om Bisterfeldsvägen. Trafikmängden utanför planområdet 
bedöms ligga något lägre än vid mätpunkten, eftersom en stor del av bilisterna 
svänger av till bostadsområdena. Mätningarna visar att det inte skett någon 
nämnvärd förändringar i trafikmängden från 2001 till 2015. Den ligger i princip 
på samma nivå. Kommunen bedömer även att det i framtiden, 2030-2035, inte 
kommer att ske några större förändringar i trafikmängden som kan ge utfall för 
ljudnivåerna.  



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning 
 

 

Datum Ärendebeteckning  

Upprättad 2017-05-29 2015-2662   20(43) 
Reviderad 2018-12-19   

 

 

  
 

  
 
Det ekvivalenta riktvärdet 60 dBA vid fasad klaras redan vid vägkant. 
Bullerkarteringen visar att ljudnivån vid uteplats klaras vid 30 meter från 
vägmitt, utan att det finns några hus uppförda som skyddar. På planens 
avsedda bebyggelses gårdssida kommer uteplatser att ligga väl skyddade från 
buller.  

 
Trafikverket tog fram en riksintressebeskrivning för Kalmar flygplats 2014-02-
25. I beskrivningen gjordes en flygbullerberäkning. De data man fick fram 
ledde till att områden som tidigare rekommenderats hållas fri från ny 
bebyggelse kunde minskas. Området runt Stensö T-bryggan ligger därmed inte 

 

                                           Godkänd Ekvivalent 

ljudnivå vid fasad. 

Klaras intill gatan. 

 

                                           Godkänd Maximal 

ljudnivå vid uteplats. 

Uppnås inom prickad 

mark mot PARK. 
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längre inom flygplatsens influensområde för flygbuller.  Maximal ljudnivå vid 
fasad (över 70 dBA) kan dock (vid enstaka tillfällen, några gånger per dygn) 
överstigas väster om planområdet. På grund av rådande vindförhållanden och 
topografiska förutsättningar inträffar dessa bullerepisoder sällan.  

 

  
 
Om den maximala ljudnivån överskrids, bör nivån inte överskridas mer än 
sexton gånger kl. 06.00 - 22.00, och tre gånger mellan kl. 22.00 - 06.00. Kalmar 
flygplats har ingen flygtrafik nattetid och inte kapacitet att överskrida riktvärdet 
upp till 16 gånger per dag, snarare omkring 3 ggr/dag vid maximalt nyttjande 
av flygbanans kapacitet och under de dagar när vindförhållandena ligger på ett 
sätt som gör att flygning vid start och landning sker nära planområdet.  
 
Vissa delar av planområdets marknivå ligger under + 2,5 meter över nollplanet 
(RH 2000) och riskerar vid extremfall med höga havsnivåer att bli 
översvämmat.  

 

  
Modellering av översvämning upp till 1,5 meter över nollplanet (till vänster) och upp till 2,5 meter 
över nollplanet (till höger).   

                                           Maximal ljudnivå 

flygbuller  

                                            Planområde  
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Planförslag 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Etapp 1 - planområde.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration på möjlig utveckling av planförslaget. 
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Ändrade mark- och vattenförhållanden  
Bebyggelsen ska i största möjliga mån anpassas utifrån områdets topografi och 
markbeskaffenhet. Delar av planområdet ligger lågt och riskerar att 
översvämmas vid höga havsnivåer. För dessa tomter är det lämpligt att 
markytan och angörande gata fylls upp. Gatumarken bör ligga något lägre. 
Gatan i Bisterfeldsvägens förlängning behöver också höjdsättas med hänsyn till 
hur dagvatten ska ledas mot den nya ledningen till den nya dagvattendammen. 
I detaljplanen finns en bestämmelse som skyddar bebyggelsen mot framtida 
klimatförändringar med höga vattenstånd.  

 
För detaljerad redovisning kring grundläggning och hantering av 
fyllnadsmassor se vidare i översiktlig geoteknisk rapport och PM för geoteknik, 
2016-10-31. Vid grundläggningen rekommenderas radonskyddad konstruktion.  

 

Natur och kultur  
Planförslaget har utformats så att den nya exploateringen sparar ekträd och ett 
grönt sammanhängande område mellan bostäderna som vidgar sig mot kullen.  

 
Det finns spår om fornlämning strax intill masthuset. För ingrepp vid 
fornlämningsområde krävs ansökan om tillstånd från länsstyrelsen. Vid 
påträffande av fornlämningar vid schaktarbeten ska anmälan göras till 
länsstyrelsen, enligt kulturmiljölagen. 

 

Ny bebyggelse  
Planen möjliggör cirka 14-17 nya bostäder i form av radhus, parhus eller 
kedjehus. Husen blir två till tre våningar. Byggnaderna ska kläs i träfasad som 
ett uttryck för områdets läge vid havet och skogen. Träfasader betraktas som 
typiska för den marina miljön.  

 
Byggnaderna placeras med en liten förgårdsmark mot gatan. Intentionen är att 
spara en naturremsa i mitten och ge intryck av en mer urban miljö längs vägen. 
Uteplatser kan placeras i skyddade lägen på baksidan av husen, mot 
naturmarken.  

 

Tillgänglighet och infrastruktur  
Angöring till fritidsbåtshamnen planerar i framtiden flyttas norrut, med en ny 
infart. Syftet är att markytan närmast småbåtshamnen i större utsträckning ska 
bli bilfri och mer attraktiv för fotgängare. Befintliga båtuppläggningsplatser för 
delar av småbåtshamnen kommer så småningom flyttas till nytt läge. Angöring 
till båthangarerna måste fortsättningsvis finnas.  
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Befintlig angöringsgata till hamnen och angöring till de nya bostadshusen 
förskjuts en bit för att hamna i förlängningen på Bisterfeldsvägen. Vägens 
placering bidrar till att säkerställa siktlinjen mot vattnet för befintlig bebyggelse 
i kvarteret Hagen. Gatan avslutas med en större vändplan med vändmöjligheter 
för utryckningsfordon, sopbilar, besökande och angöring till masthuset och 
båthamnen. De bostadshus som ligger i norr får parkering. 

 

En förprojekterad höjdsättning av förlängningen av Bisterfeldsvägen har tagits 
fram och är viktig att beakta när markplanering görs. Nivån bestäms delvis av 
att dagvatten från den nya bebyggelsen ska kunna ledas i fall mot den nya 
huvudledning som byggts ut till dagvattendammen i nordväst. Gatans höjdläge 
ska samtidigt tillåta att vatten uppifrån Bisterfeldsvägen vid ett skyfall rinner 
vidare mot havet.  
 
 
Stensövägen avses få en ändrad karaktär jämfört med den som gällt sedan 
tidigare plan från år 1964 med en utformning som ska bidra till låga hastigheter 
för bilar. Förändringen gäller på ett större avsnitt av vägen än det som omfattas 
av planförslaget och är inte en direkt följd av detta. Stensövägen har låg trafik i 
den del av vägen som omfattas av planförslaget och sophantering och 
lastning/lossning direkt utmed gatan kan tillåtas. Utfartsmöjligheterna för 
bebyggelse begränsas ändå intill korsningen med Bisterfeldsvägen av 
trafiksäkerhetsskäl och för att inte skapa onödiga konfliktpunkter mellan 
bilister och gående/cyklister. För bostäderna reserveras en yta för gemensam 
parkering. För de gående anläggs en separat gångväg till bostäderna innanför 
Stensövägen. Planen möjliggör även en gångbana på den norra sidan av 
förlängningen av Bisterfeldsvägen. Det kommer att behöva anläggas en tillfällig 
uppgrusad angöring till småbåtshamnen. Den uppgrusade vägen kommer att gå 
från vändzonen ned till den befintliga vägen (se illustration på sida 21). 
 
Stensövägen har idag ett osammanhängande gång- och cykelvägnät. Det saknas 
en förbindelse mellan korsningen vid Eklyckegatan och ner mot Stensö 
camping. I en trafikutredning från Ramböll år 2017 föreslogs att gatan gjordes 
om till en bymiljöväg med en gångväg på båda sidorna och med enkelriktad 
cykelbana på båda sidorna av körfältet. Stensövägen har också idag omvandlats 
till en bymiljöväg. Fälten för cykeltrafik har målats med färg i gatan. 
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Principiell funktion för bymiljöväg. Ramböll. 

 

Ny service  
Planförslaget innehåller ingen ny service och fritidsbåtshamnens nuvarande 
funktion kommer att kunna fortgå som den är. Detaljplanen ställer inga krav på 
förändringar.   

 

Förändring av teknisk försörjning  
De nya bostäderna behöver nya anslutningspunkter för vatten och avlopp 
(VA), el och tele. Fjärrvärme finns i närområdet och kan anslutas, både från 
Stensövägen och Bisterfeldsvägen.  

 

Vatten och avlopp 

Kalmar Vatten AB har en VA-ledning till masthuset. Ledningen behöver flyttas 
eller tas bort för planerad bebyggelse. Kalmar Vatten AB har även en ledning 
utmed Stensövägen som viker in mot Bisterfeldsvägen i kanten på det norra 
bostadshuset..  

 

Dagvatten 

En första dagvattenutredning har tagits fram av Kalmar Vatten AB 2017-05-16 
och en andra mer detaljerad utredning av VOS 2018-05-29. Planområdet ligger 
inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, inom avrinningsområde 
med befintligt dagvattenutlopp i Stensökanalen. Ingen rening av dagvattnet 
sker i detta utlopp.  

I samband med genomförandet av detaljplanen för Kungsljuset 3 och 4, söder 
om Lasarettsvägen, har en ny dagvattendamm anlagts norr om kullen vid 
Båthangarerna. Dämmet har sitt utlopp i Stensöviken. Nya dagvattenledningar 
byggs ut för att ansluta fastigheterna Kungsljuset 3 och 4 samt mycket av den 
befintliga bebyggelsen längs Bisterfeldsvägen och Stensövägen till dämmet. 
Den nya avledningen kommer att ta hand om det mesta av det dagvatten som 
hittills letts till utloppet i Stensökanalen. 
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Planerade dagvattenåtgärder i närområdet (utdrag ur Kalmar Vattens dagvattenutredning). 

Kommunen har en VA-policy som antogs av kommunfullmäktige i januari 
2016. I den beskrivs principer för dagvattenhanteringen. En princip är att 
dagvatten i största mån ska omhändertas nära källan där det uppstår. Marken i 
planområdet bedöms ha god kapacitet för infiltration, men området anses ändå 
inte ha förutsättningar för ett helt lokalt omändertagande av dagvatten.  

 

Begränsande skäl är främst att spara så mycket naturmark och befintliga träd 
som möjligt. Detta medför att tomterna bör bli små och bebyggelsen tät. 
Naturmarken har inte kapacitet att hantera tillrinnande dagvatten från 
tomtmark då den är instängd och därmed saknar avledning av 
överskottsvatten. Att skapa ett fungerande system skulle ske på bekostnad av 
naturmark och även kräva pumpning alternativt nytt dike.  

 

Delar av planområdet ligger lågt, under +2.5 meter över nollplanet (RH2000). 
Dessa områden riskerar att bli översvämmade av Östersjövatten vid höga 
vattenstånd. Uppfyllnad av marken behöver göras i vissa lägen för ny gatu- och 
tomtmark. Marknivån är samtidigt högre ut mot vägarna och sluttar neråt in 
mot en lågpunkt i mitten av naturområdet med ekarna. Detta ökar risken för 
att vattnet blir instängt i mitten när tomtmarken runt omkring höjs. 
Dagvattenutredningarna föreslår att dagvatten från tillkommande hårdgjorda 
ytor från tak och mark inom planområdet fördelas på två sätt.  Från husraden i 
den västra delen av området där höjdförhållanden gör att det är möjligt, leds 
dagvattnet till den större ledningen mot det nyanlagda dämmet för att genomgå 
rening innan utloppet. Bebyggelsen längs Stensövägen i den östra delen av 
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området, kan inte höjdmässigt anslutas till ledningen mot dämmet, utan 
föreslås att anslutas till befintlig dagvattenledning med utlopp 1 vid 
Stensökanalen. Här finns idag ingen rening men flödet till detta utlopp minskas 
radikalt med avledningen av det mesta befintliga dagvattnet norrifrån till den 
nya dagvattendammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration som visar att dagvatten för den norra delen leds till den nya dagvattendammen i nordväst. 
Bebyggelsen vid Stensövägen ansluts till befintlig dagvattenledning. 

 

Lösningen att ansluta till befintlig ledning i Stensövägen skulle kunna 
kombineras med att dagvatten också till en mindre del fördröjs och renas 
lokalt. VOS utredning visar hur det är möjligt att fördröja och infiltrera 
dagvattnet såväl mot naturmarken som mot Stensövägen genom ytliga 
avledningar i natur- eller makadamdiken, men åtgärderna behövs inte av 
kapacitetsskäl utan vore endast motiverade för att rena dagvatten från den 
tillkommande husraden. Att avleda dagvatten mot grönområdet i kvarterets 
inre är som nämnts inte lämpligt då det riskerar träden. Åtgärderna bedöms 
inte vara rimliga att genomföra med hänsyn till kostnad och problematik kring 
skötsel och ansvar. De skulle omfatta endast en liten mängd dagvatten som 
förväntas ha låga halter föroreningar. Rening ska anordnas för den samlade 
parkeringen. 

 

Den nya dagvattendammen i nordväst utanför planområdet kommer att ta 
hand om en större del av dagvattnet från den befintliga bebyggelsen samt den 
nya bebyggelsen vid förlängningen av Bisterfeldsvägen (norra delen inom 
planområdet). Föroreningsgraden kommer därför totalt sett att bli betydligt 
mindre än tidigare, även med planens tillkommande bebyggelse.  
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I övrigt rekommenderas att man minimerar föroreningsbelastningen genom att 
välja miljömässigt bra material för att minska läckage av föroreningar. Det är 
även viktigt att den planerade gemensamma parkeringsytan längs Stensövägen 
har genomsläpplig mark. 

 

Värmesystem, el och tele 

Kalmar Energi Elnät AB har ledningar som leder ner mot kajen och 
båthangarerna. Ledningarna ligger bitvis på tomtmark för den planerade 
bebyggelsen. Ledningarna mot båthangarerna i den norra delen av planområdet 
behöver flyttas och förläggs i gatan, i förlängningen på Bisterfeldsvägen. Nya 
anslutningspunkter för bebyggelsen kan ordnas samtidigt. Ledningen mot kajen 
(samt lyktstolpen utanför masthuset) och som korsar det södra bostadshuset 
utmed Stensövägen behöver tas bort eller ersättas i nytt läge. I kanten på den 
västra sidan av Stensövägen ligger en ledning som kan ligga kvar, marken är 
reserverad i plankartan med u-område där ledningsrätt kan bildas.  
 

Skanova har en teleledning till masthuset som skär igenom den nordvästra 
tomten utmed förlängningen av Bisterfeldsvägen. Ledningen kan antingen 
grävas bort eller vara kvar, men tas ur bruk.  

 

Avfallshantering 

Avfallshantering för bostäderna i norr ordnas från gatan med vändmöjlighet 
för sopbilen vid vändzonen. För de planerade bostadshusen utmed 
Stensövägen kan en gemensam anläggning för avfallshantering ordnas. Det kan 
ge genom anläggning av en miljöstation vid den gemensamma parkeringen. För 
bostadshusen längre söderut kan hushållsavfallet hämtas från gatan. 
Placeringen av behållarna, infarter och vändzoner med mera ska uppfylla 
KSRR:s krav. 

 

Behov av åtgärd mot störning och risk  

Bullerberäkningarna visar att riktvärden för ekvivalenta ljudnivåerna från 
trafiken utmed Stensövägen inte överskrids vid fasad. Detaljplanen har även 
reserverat ytor mot parkmarken där byggnader inte får uppföras och har 
därmed säkerställt i planen att det finns ytor där riktvärdena kan uppnås för en 
uteplats i skyddat läge på baksidan av huset. Detaljplanen styr att husen ska 
utgöras av radhus, parhus eller kedjehus. 
 

Bebyggelsen ska i största möjliga mån anpassas utifrån områdets topografi och 
markbeskaffenhet. Vissa tomter inom planområdet ligger lägre än + 2.5 meter 
över havet, det vill säga inom riskzonen för översvämning vid höga havsnivåer. 
För dessa tomter är det lämpligt att markytan och angörande gata fylls upp så 
att färdig golvnivå i byggnaden inte är lägre än + 2.8 meter över havet, vilket är 
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ett krav i planen. Detaljplanen styr inte typ av grundläggning, men det ska 
säkerställas i bygglovet att byggnadens konstruktion under + 2.8 meter är 
vattenbeständig och uppfyller de egenskapskrav så att byggnadens avsedda 
funktion kan bibehållas vid tillfälliga höga vattenstånd. Vid grundläggningen 
rekommenderas radonskyddad konstruktion. 

 
Beskrivning av planbestämmelser  

Allmän platsmark 

GATA –  Huvudgata utmed Stensövägen för trafik mellan områden som är 
en del av det övergripande nätet. På den västra sidan av 
Stensövägen anläggs en gångväg, för angöring till de nya 
bostadshusen. Strandskyddet upphävs (a1) för att kunna bredda 
Stensövägen, med en separat gångväg. Bestämmelsen innefattar 
även lokalgata för angöring till bostadshusen i planområdets 
norra del och befintligt bostadsområde. Ytan ska kunna 
användas som vändplan för motorfordon och 
korsning/mötespunkt för nya framtida gångvägar. Bestämmelsen 
innefattar därutöver att en gångväg på den norra sidan av 
förlängningen av Bisterfeldsvägen kan anläggas. 

 

NATUR -  Grönområde sparas och behåller till större del sin nuvarande 
karaktär, med undantag av att flera träd gallras för att den nya 
bebyggelsen ska få mer ljus. Ekträden ska i största mån stå kvar, 
såvida de inte hamnar för nära den nya bebyggelsen. Gång- och 
cykelvägar får anläggas.  

 

Utbyggnaden av den allmänna platsmarken ska genomföras efter hand som 
den nya bebyggelsen byggs ut. 

 

Kvartersmark 

Inom användningsgränsen B (gult område) tillåts bostäder för varaktig vistelse. 
Bostadsbyggnaderna får uppföras i tre våningar. Maximal nockhöjder sätts till 
12 meter (det vill säga högsta takhöjden exklusive uppstickande delar såsom 
skorsten, antenner med mera) beräknat utifrån medelmarknivån runt huset.  
 

Exploateringens omfattning regleras utifrån fastighetens yta inom 
egenskapsområdet. Procentandelen e00 som redovisas i plankartan för varje 
egenskapsområde anger maximal byggnadsarea (det vill säga ytan som 
byggnaden tar upp av marknivån). Syftet är att säkerställa att inte hela tomten 
bebyggs, så att det finns utrymme kvar till en uteplats och trädgård. Därutöver 
regleras en maximal bruttoarea (varje bostadsplan adderas tillsammans). Detta 
regleras för att säkerställa så att respektive bostadshus inte ska bli för stort.  
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Bostadshusen ska beklädas med utvändigt fasadmaterial av trä (q), 
grundkonstruktion och stomme får vara av annat material. Syftet är att 
samspela med områdets nära läge till hav och skog, samt förstärka platsens 
marina karaktär. Träbebyggelse är ofta traditionsenligt utmed kustområden. 
Endast parhus, radhus eller kedjehus är tillåtet (f), med tillhörande 
komplementbyggnader (förråd, carport, garage). Plankartan har även en 
bestämmelse som beskriver att sedumtak sak anordnas. Detta med hänsyn till 
dagvattenfrågan. Staket, häck eller liknande avgränsning ska anordnas mot 
allmän platsmark för naturen, för att motverka att denna yta upplevs privat. 
 

Inom kryssmarkerat område tillåts enbart komplementbyggnader. Ytan ska 
vara till för det gemensamma behovet av parkeringsplatser och möjlighet till 
sophantering. Maximal höjd för komplementbyggnaderna är 3,5 meter i 
nockhöjd. En b2-bestämmelse har lagts till för den gemensamma 
parkeringsytan. Bestämmelsen innebär att marken inte får hårdgöras.  

 

Utmed Stensövägen och Bisterfeldsvägen säkerställs befintliga ledningar 
genom ett u-område, som möjliggör bildande av en ledningsrätt. Bestämmelsen 
gäller inom den administrativa gränsen.  
 

Delar av planområdet är lågt beläget och ligger nära havet, vilket innebär att 
hänsyn måste tas till framtida risker för översvämning.  Därför reglerar 
detaljplanen att golvnivån för all bebyggelse (inredd till bostad) ska ligga över 
+2.8 meter över nollplanet (i höjdsystemet RH2000). För att uppnå detta krävs 
att marknivån fylls upp på vissa bostadstomter samt angörande gata. För detta 
krävs marklov. Marknivån bör inte fyllas upp mer än vad som är nödvändigt på 
platsen. För att även skydda grundkonstruktionen regleras att byggnader ska 
utformas så att vatten upp till +2.8 meter över nollplanet inte skadar 
byggnaden, det vill säga en vattentålig konstruktion.  
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Genomförande och konsekvenser 
 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i 
enlighet med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under 
genomförandetiden kan fastighetsägarna ha rätt till ersättning av kommunen. 

 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det 
innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden. 

 

Regler och tillstånd 

Inför byggnation ska tillstånd till länsstyrelsen sökas enligt kulturmiljölagen, 
innan schaktarbeten påbörjas intill det utpekade bevakningsobjektet för 
fornlämning.  

 

Etapputbyggnad 

Området kring T-bryggan planeras att förtätas med bostäder. Utbyggnaden 
bedöms kunna ske i olika steg och med flera detaljplaner. Det aktuella 
planförslaget är det första steget med nya bostäder. Planen avser att byggas ut i 
en etapp. 
 
Angöringen till småbåtshamnen kan komma att förändras i framtiden. Fram 
tills dess kan angöringen ske i princip på samma sätt som idag via planens gata 
som förskjutits något nordväst till förlängningen på Bisterfeldsvägen. Enligt 
planprogrammet från år 2006 som ligger till grund för planläggningen ska delar 
av båtuppläggningsplatserna flyttas till nytt läge. Detaljplanen medför dock inte 
att några sådana ändringar måste ske i nuläget.   

 

Avtal och överenskommelser 

Beställare av detaljplanen är kommunledningskontorets projekt- och 
exploateringsenhet. Inför granskningen av detaljplanen ska ett 
markanvisningsavtal ha tecknats mellan Kalmar kommun och exploatören 
(OBOS Sverige AB/Myresjöhus).  
 

I avtalet redovisas markpriset samt vilken part som ansvarar för de olika 
åtgärder och kostnader som planen medför.   
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Principerna i avtalet är att köparen ansvarar för och bekostar iordningställande, 
byggnation och underhåll med mera inom kvartersmarken. Köparen bekostar 
lantmäteriförrättningar för fastighetsbildning och eventuella 
gemensamhetsanläggningar, samt anslutningsavgifter för den tekniska 
infrastrukturen. Köparen bekostar även den utbyggnation/ombyggnation av 
den allmänna platsmarken som krävs för förlängningen av Bisterfeldsvägen. 
 

Kommunen ansvarar för iordningställandet av den allmänna platsmarken 
gällande gångbana. Kommunen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning 
och ledningsrätt för Kalmar Vatten AB. Kommunen ansvarar och bekostar 
även tillfällig uppgrusad angöring till småbåtshamnen samt kostnader för 
ledningsflyttar enligt avtal med respektive ledningsägare. 
 

Markanvisningsavtalet ska även reglera lämplig avskärmning mellan 
kvartersmarken för bostäder och naturmarken. Till exempel genom anlagda 
buskar eller staket i tomtgränsen. Alternativt anlagda gångvägar i parken som 
tillgängliggör området för allmänheten. 
 

Masthuset som ligger strax intill plangränsen hyrs ut av Kalmar kommun. 
Masthuset har tidigare hyrts ut till Vikingarnas Segelsällskap, men 
arrendeavtalet är uppsagt. Vikingarnas Segelsällskap nyttjar fortfarande huset 
och behöver meddelas om de förändringar som sker i samband med 
detaljplanens genomförande.  

 

Fastighetsrättsliga frågor  

 

Allmänt 

De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs nedan. Förändringarna framgår 
av tabell och karta nedan. Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos 
Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. 
 

Kommunen bedömer att det inte krävs fastighetsindelningsbestämmelser för 
att kunna genomföra detaljplanen. Om behov uppstår, kan 
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan. 
Alternativt beskrivs hur fastighetsindelningsbestämmelser ska genomföras, ifall 
sådana används i planen. 
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Fastighetsbildning 

 
Karta som tillsammans med beskrivningen visar förändringsområde/marköverförningar som 
detaljplanen leder till. 

 

Fastighet Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Stensö 2:3 

 

Från Stensö 2:3 ska område 1 - 4 avstyckas i två eller flera 
bostadsfastigheter område 1 cirka 1912 kvm, område 2 cirka 
1344 kvm, område 3 cirka 483 kvm samt område 4 cirka 796 
kvm. 

 

Inom avstyckat område (område 2-4) ska ny ledningsrätt för 
starkström/svagström för Kalmar Energi Elnät AB bildas inom 
u-område på kvartersmark längs den västra sidan av 
Stensövägen.  

 

Ifall område 2-4 delas in i flera fastigheter ska en 
gemensamhetsanläggning bildas för infart, parkering och 
sophantering. 
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I fall område 3 bildas som en gemensamhetsanläggning ska en 
marksamfällighet bildas som omfattar hela 
gemensamhetsanläggningen. 

 

 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 

Till planen finns en översiktlig geoteknisk undersökning.  

 

Tekniska anläggningar 

Föreslagen detaljplan medför flera tekniska åtgärder såsom utbyggnad av 
gångväg utmed Stensövägen, flytt av gata i förlängningen på Bisterfeldsvägen 
samt uppfyllnad av mark för att klara framtida havsnivåhöjningar. Samtliga 
åtgärder kräver mer detaljerat projekteringsunderlag. Stödmurar i 
fastighetsgränsen kan i vissa lägen bli aktuellt för de nya bostadshusen.  
 

Planen medför flytt alternativt nya dragningar av vissa ledningar för Kalmar 
Energi Elnät AB. Befintliga teleledningar till masthuset kan tas ur bruk. 
Överenskommelser kan även ske om eventuella nya dragningar för tele samt 
vatten- och avlopp.    

 

Ekonomiska frågor 
Principer för hur kostnaderna som planen medför ska fördelas regleras i 
markanvisningsavtal mellan Kalmar kommun och köparen (OBOS Sverige 
AB/Myresjöhus).  
 

Kommunen bedömer att planen är ekonomiskt genomförbar. Mer översiktliga 
ekonomiska kalkyler kommer tas fram till planens granskningsskede.  

 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Kostnader 

Kalmar kommun får kostnader för:  

- Framtagande av detaljplan (inklusive utredningar). 

- Flytt av ledningar. 

- Anläggning av gångbana. 

- Tillfällig uppgrusad angöring till småbåtshamnen. 

 

Planen medför indirekt en flytt av angöringsgatan till fritidsbåtshamnen 
(utanför planområdet). Detta behöver inte ske i nuläget på grund av planens 
genomförande, men är en potentiellt framtida kostnad för kommunen.  
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Kalmar kommuns serviceförvaltning får kostnader för framtida drift- och 
underhåll av angöringsgata i förlängningen på Bisterfeldsvägen och gångväg 
utmed Stensövägen och förlängningen på Bisterfeldsvägen. 

 

Intäkter 

Kommunen får intäkter vid markförsäljning.  

 
Ekonomiska konsekvenser för rättighetshavare 

Kalmar Vatten AB:  

- Kostnader för lantmäteriförrättning avseende bildande av ledningsrätt 
på södra sidan av Bisterfeldsvägen.  

- Kostnader för utbyggnad av VA-ledningar. 

- Intäkter i form av anslutningsavgift för kommunalt VA.    

 

Kalmar Energi Elnät AB 

- Kostnader för lantmäteriförrättning avseende bildande av ledningsrätt 
på västra sidan av Stensövägen. 

- Intäkter i form av nya kunder för el.     

 

Kalmar Energi Värme AB 

- Eventuella kostnader för utbyggnad av fjärrvärmeledningar.  

- Eventuella intäkter i form av nya kunder för fjärrvärme. 

 

Planavgift 

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

 

Konsekvenser av planens genomförande 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Enligt PBL 5:18 ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 
”detaljplanen medger en användning av mark eller av byggnader eller andra 
anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller 
hushållning med mark och vatten och andra resurser.  
 

Miljökonsekvensbeskrivningen möjliggör en samlad bedömning av en planerad 
anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och 
hushållningen med mark och vatten och andra resurser”. För att avgöra om en 
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miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas görs en behovsbedömning med 
syfte att ta reda på om en betydande miljöpåverkan uppstår till följd av 
detaljplanen. 

 

Behovsbedömning 

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

 

Sociala konsekvenser 

Planförslaget skapar möjlighet för boende i radhus, parhus eller kedjehus i ett 
stads- och naturnära läge. Bostadsbebyggelsen vid Stensö domineras idag till 
stor del av friliggande villor med stora tomter. Bebyggelsen inom planområdet 
bidrar till att skapa en större variation av olika bostadstyper i de annars ganska 
homogena bostadskvarteren.  
 

Inflyttning av nya boende (cirka 14-17 bostäder) föranleder på sikt ett ökat 
behov inom stadsdelen av barn-/skolomsorg samt offentlig och kommersiell 
service.  
 

Bostadshusen är anpassade utifrån omgivande bebyggelses skala på höjden. 
Natur sparas mellan bostadshusen, vilket bidrar till att behålla den gröna 
karaktären i området. Denna är allmänt tillgänglig att beträda. Bebyggelsen är 
placerad så att det skapas en rumslighet i mitten som bidrar till en 
gemensamhetskänsla inom boendekvarteret. Det är dock viktigt att 
avgränsningen blir tydlig mellan allmän platsmark och kvartersmark, för att 
ytan inte ska upplevas privat.  
 

Småbåtshamnen ligger idag omgärdad av grönska, som en baksida och privat 
område för båtägarna. Föreslagen bebyggelse skapar mer liv och rörelser intill 
hamnen. Belysningen från bebyggelsen och vägarna gör även området tryggare 
under mörka kvällar och minskar riskerna för stöld och förstörelse kring 
båtarna.   

 

Mark- och vattenförhållanden 

Genomförandet av detaljplanen innebär ökad andel hårdgjorda ytor i samband 
med byggnation av tillfartsvägar, nya bostadshus och parkering. Bebyggelsen 
ska i största mån anpassa sig till befintlig terräng. Delar av marken kommer 
dock att behöva fyllas upp för att klara framtida havsnivåhöjningar. 
Genomförandet av detaljplanen kommer att kräva anläggningsarbeten med 
geoteknisk detaljprojektering.  
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Dagvatten tas omhand och renas av kommunen i en nylagd dagvattendamm 
innan utsläpp i havet med undantag för en mindre del dagvatten från husen 
längs Stensövägen som även fortsättningsvis leds orenat till utlopp i 
Stensökanal. För ett större avrinningsområde där planområdet ingår innebär 
det totalt sett mindre möjliga föroreningar till havet än tidigare. Ingen negativ 
påverkan bedöms ske för MKN vatten. 

 

Natur och kultur 

Planens genomförande innebär att delar av ett lövskogsområde med potential 
att utveckla höga naturvärden tas i anspråk. Bebyggelsen har placerats så att ett 
naturstråk bevaras i mitten av planområdet, från Bisterfeldsvägen i norr mot ett 
höjdparti med tallskog i söder. Inga riktigt gamla eller på annat sätt särskilt 
skyddsvärda träd påverkas, men bebyggelsen innebär att områdets funktion 
som länk mellan Stensö och andra lövskogsområden längs kusten försvagas 
något. Det finns även risk för att ytterligare träd påverkas av uppfyllnader eller 
andra konflikter som uppstår på grund av närheten till tomtmarken. 
 

Inga fornlämningar har påträffats i området, läget och utbredningen för det 
utpekade bevakningsobjekt är osäkert. Lämningen är utpekad i 
fornminnesregistret precis intill masthuset i nordväst. Vid byggnationen ska 
ansökan om lov för byggnation och schaktning skickas till Länsstyrelsen.  
 

Föreslagen bebyggelse ger ingen större påverkan på landskapsbilden. Fortsatt 
användning av fritidshamnen är möjlig.  

 

Bebyggelse 

Planerad bebyggelses höjder och avstånd till närliggande hus bedöms inte 
innebära betydande konsekvenser för omgivande bebyggelse. Skuggstudier har 
inte bedömts nödvändiga att ta fram. Genom allmän plats GATA bedöms 
siktlinjer från kvarteret Hagen behållas. Övrig bebyggelse i området, villorna 
längs Stensövägen, har ingen större havsutsikt i nuläget på grund av den täta 
vegetationen. Det är dock fortfarande möjligt att skymta havet från 
Bisterfeldsvägen.  

 

Det före detta klubbhuset används idag som masthus och förråd. Den nya 
användningen har inget större behov av tele. Borttagning av dessa ledningar 
bedöms inte ge några större konsekvenser för de som tidigare har hyrt 
masthuset. Alternativt får nya ledningar byggas ut till huset. Huset kan stå kvar 
enligt planförslaget och angöras igenom planområdet.  

 

Tillgänglighet och infrastruktur 

Trafikmängden utmed Stensövägen är så pass låg att både sophämtning och 
fler direktutfarter inte bedöms påverka trafiksäkerheten negativt. Utfarter för 
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planerade bostäder närmast korsningen är dock inte tillåtna enligt planen, på 
grund av trafiksäkerheten i korsningen. För dessa möjliggör planen gemensam 
parkering och sophantering längre söderut.  
 

För planerade bostäder i norra delen av planområdet (utmed förlängningen av 
Bisterfeldsvägen) planeras en vändzon för räddningsbilar, sopbilar och 
besökande. Vändzonen bedöms inte avhålla allmänheten från platsen, snarare 
gör den området mer tillgängligt.   

 

Service 

Inflyttning av nya boende (cirka 14-17 bostäder) föranleder på sikt ett ökat 
behov inom stadsdelen av barn-/skolomsorg samt offentlig och kommersiell 
service. Det finns en risk att grönytan i mitten av bostadshusen kan upplevas 
privat, som en gemensam yta för de boende. Det är därför viktigt med tydliga 
gränser i form av buskar eller staket i tomtgränsen. För att säkerställa en 
lämplig avgränsning behandlas detta i markanvisningsavtalet. Det finns även 
angivet i plankartan. Förslag på lösningar är en planterad häck eller staket i 
tomtgränsen, alternativt en anlagd gångväg på parkmarken som möjliggör en 
passage i området.  

 

Teknisk försörjning  

Detaljplanen medför utbyggnad av teknisk infrastruktur.  

 

Störning och risk 

Bebyggelsen mot Stensövägen klarar riktlinjerna för trafikbuller vid fasad. 
Detaljplanen har även säkerställt att det finns möjlighet att ordna en 
bullerskyddad uteplats. Vissa hus ligger inom risk för översvämning vid höga 
havsnivåer. Detaljplanen säkerställer att bebyggelsen placeras och utformas på 
ett sätt så att inga skador riskerar att uppkomma.  

 

Tidigare ställningstaganden 
Överkommunala beslut 

Riksintressen 

Planområdet berörs inte av några riksintressen, men ligger strax utanför 
riksintresset för högexploaterad kust. 

 

Fornminnen 

Inom planområdet finns ett bevakningsobjekt (övrig kulturhistorisk lämning) 
utpekat i riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Läge och utbredning på 
lämningen är dock osäkert. Uppgifter har lämnats in av person om en källa, 
som skulle kallas Vasakällan. Källan har vid 1974 års inventering inte kunnat 
återfinnas. För ingrepp i fornlämningsområdet inför byggnation krävs en 
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ansökan om tillstånd till Länsstyrelsen. Vid påträffande av lämningar vid 
schaktarbeten ska anmälan göras till länsstyrelsen, enligt kulturmiljölagen.  

 

 
Utdrag från Riksantikvarieämbetets fornsök.  

 

Strandskydd 

Planerad bebyggelse inom planområdet ligger utanför strandskyddat område 
förutom i en liten del i söder mot Stensövägen. Strandskyddet upphävs här för 
att kunna bredda Stensövägen, med en separat gångväg. 
 

 

Bild visar 100 meter från strandlinjen.  

 

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.  
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Utomhusluft  

Miljökvalitetsnormer (MKN) gäller för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), arsenik, kadmium, 
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 exempel bensen.  

 

Vatten 

För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört 
miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). 
Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer 
(=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och grundvatten. Målsättningen var 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 senast år 2021 ska ha uppnått god ekologisk status. I 
förslaget till ny klassning inför perioden 2016-2021 föreslås fortsatt måttlig 
ekologisk status med en förlängd tidsfrist till 2027. Miljöproblemet bedöms 
främst vara övergödning. Planen bedöms inte ge någon negativ påverkan på 
MKN vatten som försvårar möjligheterna att nå målen. Se mer under Dagvatten 
för Planförslaget. 
 

Detaljplaneområdet ligger inom avrinningsområde med befintligt utlopp i 
Stensökanalen. Beroende på strömriktningen i Stensökanalen hamnar 
dagvatten från aktuellt område antingen i kustvattenförekomsten Västra Sjön 
eller Kalmarsund. Ingen rening sker vid detta utlopp.  
 

Ett ny dagvattendamm har anlagts norr om kullen vid båthangarerna, med 
utlopp i Stensöviken. Planerad bebyggelse och infrastruktur kommer att 
höjdanpassas så att så stor del som möjligt av bebyggelsens dagvatten kan ledas 
till det nya dämmet.  
 

Avrinning från området i form av ytvatten från planområdet till 
ytvattenrecipienterna bedöms i nuläget vara mycket begränsad. Merparten av 
nederbörden kan renas i dagvattendammen. Därav kommunens bedömning 
kring påverkan på MKN.  
 

Grundvattnet på platsen tillhör Kalmarkustens sandstensformation (SE 629885-
153150). Vattenförekomsten har klassats som grundvatten med god kvalitativ 
och god kemisk status. Planförslaget bedöms inte ha någon negativ påverkan 
på grundvattenförekomsten.  
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Översiktsplaner  

Översiktsplan Kalmar kommun 

Enligt översiktsplanen för Kalmar kommun (antagen i KF 2013-06-17) ingår 
planområdet i delområdet ”Innerstaden” där förtätning bedöms vara möjlig. 
Föreslagen förtätning av området med radhus, parhus eller kedjehus stämmer 
väl överens med översiktsplanens ställningstaganden.  
 

En målsättning i översiktsplanen är även att synliggöra och tillgängliggöra 
vattnet i den byggda miljön. Dessutom ska kommunen verka för att var man 
än bor, ska man uppleva det naturligt att gå eller cykla till kusten.  

 

Övriga kommunala dokument 

Riktlinjer för parkering – i detaljplan och bygglov 

I Kalmar finns en antagen parkeringsnorm från 2016. Planområdet ligger inom 
zon B och förslaget uppfyller riktlinjerna. Inom zonen gäller följande norm för 
småhus, med besöksparkering inkluderat: 
 
   Bil Cykel 
P-platser per 1000 m2 BTA  8+1 20+10 
P-platser per hus  1,2 3.9 
 

Grönstrukturplan  

En grönstrukturplan, antagen av KF 2010-09-29, ska utgöra underlag för 
planering. Planområdet ligger inom värdekärnan ”Södra utmarken” mellan två 
kärnområden för biologisk mångfald (mellan Stensö och Hagbynäs). 
Värdekärnor är mindre naturmarksområden i staden som innehåller artrika 
eller potentiellt artrika biotoper, enstaka eller tillsammans. Inriktningen vid 
förändringar inom området bör vara att skydda och stärka deras innehåll av 
artrika biotoper och att öka deras tillgänglighet för alla samhällsmedborgare.  
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Utsnitt ur Grönstrukturplanen - Kärnområden och värdekärnor för biologisk mångfald.  

Det är främst skogspartierna som är viktiga att bevara i värdekärnan. I 
grönstrukturplanen står att det enbart är området som ansluter till T-bryggan 
som kommer att bebyggas i framtiden. Detaljplanen har därmed stöd i 
grönstrukturplanen, men tillägg i miljön bör främja ovanstående punkter.  

 

Utsnitt ur Grönstrukturplanen – Kopplingar mellan grönstråk, grön/röd betyder att utveckling är 
nödvändig.  

 

Enligt grönstrukturplanen är det även viktigt att stärka kopplingen mellan de 
båda strategiskt viktiga grönområdena. Grönstråket utmed kusten bör stärkas 
och utveckling är nödvändig. Detaljplanen hindrar inte en sådan utveckling.  
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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.  
 

Nyare studier, på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län, visar att havsnivåerna 
i framtiden kan stiga högre upp är tidigare beräknat. Enligt Länsstyrelsens 
rapport ”Fysisk Planering i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat – 
Rekommendationer för strandnära bebyggelse” från 2015/2016. 
Rekommendationen är att kommunerna tar till en större marginal för att 
minska riskerna för översvämningar.  
 

Eftersom planområdet berör marknivåer som delvis ligger inom risk för att bli 
översvämmat föreslås detta regleras i planförslaget. För att ta höjd för framtida 
klimatförändringar reglerar planen att ” Ny eller tillbyggnad ska utformas så att 
naturligt översvämmande vatten upp till +2,8 meter över 
nollplanet (RH2000) inte skadar byggnad ens konstruktion”. 


