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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 upp-
rättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de 
bestämmelser som valts motiveras.  

Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid 
tolkning av detaljplanen. 

 

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

 

Plandata 

 

Planområdets avgränsning redovisas med svart linje 

 

 

PLANOMRÅDET 
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Planområdet finns i norra delen av Kalmar, där stadsdelarna Berga, Norrliden, 
Ljusstaden och Vimpeltorpet samt Berga industriområde möts. Området av-
gränsas av Norra vägen och Kapten Karlssons väg, Norrlidsvägen, Brunnsläts-
vägen och Visionsvägen/Alice Babs gata. Planområdets yta är cirka 32 hektar 
och utgör främst kommunalägd mark med fastigheterna Tehuset 1 och 2 samt 
del av Berga 10:19. Längs Kapten Karlssons väg finns ett antal privatägda bo-
stadsfastigheter.  

Området vid södra delen av Kapten Karlssons väg utgår efter samrådet ur ak-
tuellt planförslag. Kommunen anser att kompletterande bebyggelse på sydöstra 
sidan av vägen behöver studeras vidare i ett särskilt, kommande planarbete. 
Vidare kan befintliga byggnaders historiska och estetiska värden regleras och 
planarbetet ger möjlighet att ta ett samlat grepp om bebyggelsen vid den södra 
delen av Kapten Karlssons väg. 

 
 

Handlingar 
Planhandlingarna består av:  

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning  

 Illustrationsplan 

 Gestaltningsprogram 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande 

 Fastighetsförteckning 
 

Till planen hör också: 

 Behovsbedömning 

 Utredningar kring geoteknik, dagvatten, buller, kulturhistoriska värden 

 Riskanalys Luma Metall 

 
 

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

 Samråd – 2:a kvartalet 2016 

 Granskning – 4:e kvartalet 2016 

 Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden – 4:e kvartalet 2016 

 Antagande kommunfullmäktige – 4:e kvartalet 2016 
 
 

Tidigare ställningstaganden 
Överkommunala beslut och dokument  
Planområdet berörs inte av något riksintresse. Däremot ligger planområdet 
inom influensområdet för Kalmar flygplats, som räknas som ett särskilt allmänt 
intresse. För detaljplanen innebär detta höjdbegränsningar för ny bebyggelse 
samt radiomaster och dylikt.   

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitets-
normer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen är att 
alla vattenförekomster ska uppnå god status 2015. Vattenmyndigheterna beslu-
tade i december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och 
grundvatten. 

Planområdet ligger inom ett avrinningsområde som avvattnas till Krafslösavi-
ken och som ingår i vattenförekomsten S n Kalmarsund SE564250-162500. 
Vid den senaste statusklassningen bedömdes vattenförekomsten ha måttlig 
ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver och 
PBDE). Planområdet ligger också inom grundvattenförekomsten Kalmarkus-
tens sandstensformation SE628995-153160 som vid den senaste statusklass-
ningen bedömdes ha god kemisk och kvantitativ status. 

Planförslaget medger främst bostadsändamål och Natur/park, vilket inte be-
döms orsaka sådan typ och mängd av föroreningar av dagvattnet som riskerar 
påverka statusen för de berörda vattenförekomsterna. Planområdet ligger inom 
kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten 
med Kalmar Vatten AB som huvudman. Kalmar kommuns Tematiska tillägg 
till översiktsplanen – Vatten och avlopp ska följas. I den av Kalmar Vatten AB 
upprättade dagvattenutredningen beskrivs både strategi för hantering av dag-
vatten inom planområdet samt förfarande och rening i Krafslösadämmet vid 
Krafslösaviken.  
Omhändertagandet av dagvatten sker både genom naturlig infiltration med viss 
naturlig rening på plats (ej hårdgjorda ytor minst 40 procent regleras genom 

planbestämmelse n2) och att nya bostadskvarteret samt gatumark ansluts till 

det kommunala dagvattensystemet. Inom planområdet föreslås vidare anlägg-
ning av dagvattenanläggningar inom PARK och NATUR i form av breddade 
diken och en stor fördröjningsyta i centrala delen, planbestämmelse dagvat-
ten.  
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Föroreningsbelastningen från planområdets dagvatten bedöms som liten och 
Krafslösadämmet bedöms klara det extra tillskott som exploateringen i detalj-
planen ger i form av hårdgjorda ytor och ökad föroreningsbelastning utan att 
den övergripande reningseffekten påverkas negativt.   

Kommunen gör därmed den samlade bedömningen att miljökvalitetsnormer 
för vatten inte påverkas negativt. Se även vidare i avsnitt ”Teknisk försörjning-
dagvatten” samt Dagvattenutredningen. 

 

 
Översiktliga plandokument  
Översiktsplan 

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

  

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

 

 

Planförslaget bedöms stämma överens med översiktsplanens intentioner. Det 
område i nordost som är utpekat som utredningsområde för nya bostäder är 
också utpekat som ett värdefullt naturområde i grönstrukturplanen. Ny bebyg-
gelse föreslås därför endast närmast korsningen Norrlidsvägen-Alice Babs gata, 
där naturvärdena är relativt låga och bebyggelsen kan bidra till att markera en-
trén till Ljusstaden. 

I den fördjupade översiktsplanen Norrliden strand (FÖP Norrliden strand, 
antagen 2012) redovisas planområdet som en betydelsefull länk mellan stadsde-
larna Vimpeltorpet och Norrliden/Berga. Norrlidsvägen är prioriterad för kol-
lektivtrafik och gång- och cykelvägar men ska på sikt byggas om för att ge ka-
raktären av en stadsgata med mera rumslighet. 

Utredningsområde 

för bostäder 

Planområdet 
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Planförslaget bedöms stämma överens med den fördjupade översiktsplanens 
intentioner.  
 

Plan för vatten och avlopp 

Kalmar kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (vatten 
och avlopp). Den antogs av kommunfullmäktige den 25 januari 2016. Planen 
innehåller en va-policy. Där slås bland annat fast att: 
 

 Dagvattnet ska ses som en resurs i planering och stadsbyggande. 

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

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

 Hållbar dagvattenhantering är såväl säkert som värdeskapande och mil-
jömässigt. Principen kännetecknas av en långsam avrinning, infiltration 
så långt som möjligt, stor kapacitet för extremsituationer och en höjd-
sättning som skyddar mot översvämningar 

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

 

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

 
 

Område med höga naturvärden, kart-

utsnitt grönstrukturplan bilaga 6  

Områden där utveckling av särskilt värdefulla naturområden föreslås, 
kartutsnitt grönstrukturplan bilaga 2  
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Planförslaget innebär oförändrad markanvändning för den nyckelbiotopklas-
sade ekskogen och större delen av det sammanhängande skogsområdet längs 
Norrlidsvägen genom att området redovisas som NATUR på plankartan. Den 
befintliga grusvägen genom ekskogen behöver breddas för att fungera som ny 
tillfartsväg. Sträckningen har anpassats så att inga gamla träd påverkas. En del 
yngre träd måste dock avverkas, däribland ett par ekar som på lång sikt skulle 
kunna utveckla höga naturvärden. Totalt sett bedöms den föreslagna väg-
sträckningen vara det alternativ som innebär minst ingrepp i naturområdet. 
Även breddningen av dagvattendiket genom skogen förutsätter att en del träd 
avverkas i blandskogen. Diket anpassas för att inte påverka nyckelbiotopen. De 
biologiskt mest värdefulla träden intill nya anslutningsvägen i söder skyddas 

med planbestämmelsen ek.  

Kommunen gör bedömningen att NATUR-området har goda förutsättningar 
för rekreation och vila utan att den biologiska mångfalden påverkas i någon 
större omfattning. Området har vidare förutsättningar att utgöra spridningsom-
råde för biologisk mångfald vid kopplingen mot skogsområdena i norra Kal-
mar. 

 

 
Program för planområdet 
Planområdet ingår i Program för norra 
Kalmar stad från 2005. Enligt pro-
grammet kan området bebyggas med 
grupphus, radhus, parhus eller mindre 
flerbostadshus. För att stärka kontak-
ten med bostadsområdena i söder be-
höver stråk byggas ut mellan området 
och befintliga stråk i söder. En gata 
mellan Norrlidsvägen och Brunnslätts-
vägen skulle kunna knyta området 
samman med bostadsområdena söder 
om Norrlidsvägen. Ekbeståndet i sö-
der utpekas som särskilt värdefullt. 
Möjligheten till öppen dagvattenhante-
ring anses kunna ge ekologiska och 
estetiska kvalitéer. Ett tydligt parkstråk 
sträcker sig norrut genom området och 
tanken är att detta ska fortsätta upp till 
Värsnäsvägen i en nästa utvecklingse-
tapp. 
Programmet efterfrågar en analys av  
platsens förutsättningar inför detalj- 
planen, vilket görs i denna detaljplan. Planförslaget följer i stora drag den redo-
visade bebyggelseutvecklingen som med dagens ökade bostadsefterfrågan har 
kompletterats. Grön – och parkstråk samt väg- och cykelanslutningar har beak-
tats. Viss bebyggelse har dock skjutits för att kunna bevara det sammanhäng-
ande skogsbandet som Natur- och rekreationsstråk. 

Kartutsnitt Planprogram för norra Kalmar stad 
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Detaljplaner, områdesbestämmelser och förord-
nanden 
Stora delar av planområdet är inte planlagda idag. Inom planområdet berörs 
fem detaljplaner.  

Berörda detaljplaner:  

0880K-P07/21, laga kraft 2007, detaljplanen medger främst Bostäder, delvis i 
kombination med handel och samlingslokal, lokalgata och ett mindre naturom-
råde. 

0880K-I:277, fastställd 1967, detaljplanen medger för skogsområdet vid Norr-
lidsvägen Naturpark, längs med Norrlidsvägen medges Gata och Gatuplante-
ring. För bostadstomter i södra delen av Kapten Karlssons väg medges frilig-
gande bostadsändamål med särskilda krav i byggnadssättet för att värna befint-
lig byggnads historiska eller estetiska värde. Beteckningen ”C- område avsett 
att bibehållas som kulturreservat” på plankartan utgör dock en mer individuell 
formulering för planområdet och saknar samband med det formella beslutet 
kring ett kulturreservat vilket är ett områdesskydd enligt miljöbalken. Fastig-
hetsgränser och viss bebyggelseplacering stämmer inte överens med detaljpla-
nen och behöver justeras vid kommande planärende. 

0880K-I:374, fastställd 1978, detaljplanen medger Gata och plantering för be-
rörd del av Norrlidsvägen. 
0880K-P87/03, fastställd 1987, detaljplanen medger för berörd del av 
Brunnslätsvägen Gata med plantering. 
0880K-P07/19, laga kraft 2007, detaljplanen medger för berörd del av 
Brunnslätsvägen Lokalgata och Park, vid Visionsvägen medges gång- och cy-
kelväg och Park samt Lokalgata, för del av Alice Babs gata/Norrlidsvägen 
medges Huvudgata. 

 
Översiktskarta med berörda och angränsande detaljplaner till planområdet (svart streckad linje) 
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Följande planer angränsar till planområdet: 

0880K-I:325, fastställd 1972 som gäller Norrlidsvägen. 

0880K-I:309, fastställd 1970 som reglerar utformningen av Norra vägen. 

0880K-P12/06, laga kraft 2012, som reglerar korsningen Norrlidsvägen/Norra 
vägen. 

 

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

 

 

Förutsättningar och förändringar 
Planområdet har en lång historia, huvudsakligen som betade utmarker till de 
två byarna Berga och Krafslösa. Idag består området främst av skogs- och 
åkermark som sedan en tid tillbaka tagits ur bruk. I sydvästra delen sträcker sig 
Kapten Karlssons väg som utgör den gamla riksvägen mellan Kalmar och 
Stockholm som funnits sedan 1500-talet. 

Stadsutvecklingen runt planområdet tog ordentlig fart i samband med väg-
byggnationer av Norra vägen (1930-talet) och Norrlidsvägen (slutet av 1960-
talet). Bostadsområdena Berga, Funkabo, Norrliden och Vimpeltorpet blev nya 
årsringar av bebyggelse och så sent som på 2000-talet tillkom nya storslagna 
idéer med omfattande bebyggelse och bostäder i och kring Karlssons äng i 
samband med Fanerdun-etableringen. Denna detaljplan genomfördes dock 
inte, med undantag för uppsamlingsgatan från Brunnslätsvägen. 

 

Natur- och kulturmiljö 
Geotekniska förhållanden 

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

 

Inom områden med morän (Mn) föreligger goda grundläggningsförhållanden, 
medan det krävs åtgärder inom områden med Lera (Le) och Lera/Gyttja 
(Le/Gy). Beroende på avstånd till fasta jordlager krävs upplag av massor, eller 
andra förstärkningsåtgärder inför byggnation. Detaljerad geoteknisk undersök-
ning kan behövas inför byggnation. 
För avledningen av dagvatten i ledningssystem kommer uppfyllnad av gatu-
mark inom planområdet att krävas. Som en konsekvens av detta måste även 
angränsande tomtmark fyllas upp till gatunivå plus erforderlig säkerhetsmargi-
nal. Vid planerat flerbostadsområde väster om översvämningsytan för dagvat-
ten regleras genom planbestämmelse föreskriven marknivå vid fastighetsgräns 
för skydd mot eventuell översvämning vid tillfälliga extrema nederbördstill-
fällen. 

 
Markområdet klassas som normalradonmark enligt kommunens kartunderlag. 
Konstruktioner mot mark ska utföras radonskyddade, vilket bevakas i samband 
med bygglovet. 

 

 
Natur – och kulturmiljö 

Planområdet består mestadels av igenvuxen åkermark i väster och ett samman-
hängande skogsområde i öster. Skogen utgörs av gammal ekskog i söder, 
blandbarrskog längs resten av Norrlidsvägen, tallskog längst i nordväst och 
björkdominerad lövskog i några kantzoner. I de lägst belägna skogsdelarna 
finns det blöta, sumpskogsartade partier med björk och al. Ekskogen är klassad 
som nyckelbiotop på grund av ett flertal riktigt grova och gamla ekar. Gall-
rings- och röjningsinsatser har utförts i början av år 2016 för att gynna de 
gamla träden och ge förutsättningar för utveckling av nya generationer av 
gammelträd. Flera rödlistade lavar, svampar och insekter har påträffats i områ-
det. Utveckling av befintliga gångstråk måste göras med stor hänsyn till de bio-

Norrlidsvägen 

Norra vägen 
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logiska värdena. En del äldre ekar och andra äldre lövträd finns spridda i andra 
delar av planområdet, främst i norra änden och längs Kapten Karlssons väg. 
Barrblandskogen är en trevlig strövskog, men eftersom många av de gamla 
granarna centralt i området inte kommer att leva särskilt länge kommer det 
snart att behövas åtgärder för att släppa fram nya trädgenerationer om skogens 
rekreationsvärden ska bibehållas. Tallskogen i nordväst har förutsättningar att 
klara sig lång tid utan större ingrepp, men viss gallring behövs för att träden 
ska utvecklas. 

 

 
Översikt vegetationstyper och fornlämningsområden samt stigar (gul streckad linje) och sten-
murar (vit streckad dubbellinje) 

 

Genom hela skogsområdet finns ett flertal mindre strövstigar (se gula streckade 
linjer ovan) som är omtyckta och värdefulla för närboende och besökare.  

Inom området finns ett fåtal bevarade stenmurar (se vita streckade dubbellinjer 
ovan). I blandskogen i nordost finns ett större stenröseområde och nordost om 
Kapten Karlssons väg finns en dokumenterad stenåldersboplats som utgör 
skyddat fornlämningsområde RAÄ 115.  

 

I planförslaget bevaras större delen av skogen längs Norrlidsvägen och  
Visionsvägen som NATUR. I kommunens skogsbruksplan är den nyckelbio-
topsklassade ekskogen och ett lövdominerat område i norr klassade som NS, 
Naturvård Skötselkrävande, medan övriga delområden klassas som K, Kombi-
nerade mål, (produktion och naturvård med stor övervikt för naturvård). I den 
fortsatta skötseln bör ekskogen skötas med fokus på att gynna biologisk mång-

Forn- 
lämning 

Forn- 
lämning 

1 pt1 pt 1 pt1 pt 
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fald och det är viktigt att död ved sparas och nyskapas. Det hindrar inte att de 
befintliga stigarna kan underhållas och förbättras. Särskilt värdefulla träd i an-
slutning till vägar eller bebyggelse skyddas med marklovplikt, planbestämmelse 

ek och a2. Träden är värdefulla även som döda och det kommer krävas påtag-

liga säkerhetsrisker som inte kan avhjälpas med beskärning för att trädet ska få 
fällas. Om ett skyddat träd fälls bör det lämnas kvar liggande i området. Gene-
rell marklovplikt för trädfällning bedöms inte vara lämplig eftersom skötselåt-
gärder som gynnar de biologiska värdena bör kunna utföras utan ansökan om 
marklov.  

 

Blandskogen bör skötas så att rekreationsvärdena bibehålls på lång sikt, vilket 
kommer att kräva en del återkommande gallrings- och röjningsarbeten. Unga 
träd bör ges möjlighet att utvecklas för att förändringarna inte ska bli för dras-
tiska när äldre träd måste avverkas. 

Det föreslås även ett mindre NATUR-område mellan Kapten Karlssons väg 
och Norra vägen. Grönområdet öster om Kapten Karlssons väg regleras som 
PARK, då det planeras att anlägga en pulkabacke ovanför fornlämningsområ-

det. Marklov krävs för schaktning inom fornlämningsområdet, a1. Länsstyrel-

sen har genom sitt beslut, 431-4320-16, gett tillstånd att fornlämningen kan 
övertäckas i syfte att anlägga en pulkabacke.  

Stenmurar skyddas med planbestämmelser n1 respektive stenmur, där de 

utgör värdefullt landskapselement och är av kulturhistoriskt värde.  

 

Kapten Karlssons väg är kulturhistoriskt värdefull då den utgör den gamla 
landsvägens sträckning. Den är känd från 1500-talet som vägen mellan Kalmar 
och Stockholm och utgör i sig själv en kulturhistorisk lämning.  
 

   
Kapten Karlssons väg, mellersta del                   Kapten Karlssons väg, norra del 

 

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

 
 
Bebyggelseområden 
Markanvändning 

Förutsättningar 

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

  
Bebyggelsen vid södra delen av Kapten Karlssons väg 

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

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

  
Bebyggelsen i kvarteret Täljstenen                    Bebyggelsen vid Sagovägen 

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

 

 

Planförslag 

Med motiveringen att området Karlssons äng utgör en knutpunkt mellan fler-
bostadshusområden, villaområden, industriområdet och viktiga trafikleder, bör 
stadsmässighet eftersträvas. Inom området avses därför uppföras både flerbo-
stadshus och småhus samt möjligheten att använda flerbostadshusens botten-

våningar för verksamhetsändamål (planbestämmelse BC1).  
 

 
 

Övergången från villakvarter norr om planområdet till flerbostadsområden 
söder och öster om planområdet ska återspeglas i placering och utformningen 
av bebyggelsen inom planområdet. Flerbostadshusen placeras främst längs 
stora vägar och vid entréerna till området. Syftet är att markera det nya bo-
stadskvarteret och för att de breda gaturummen vid Norra vägen och Norrlids-
vägen tål en större skala och höjd på byggnader. Längs dessa trafikleder rör sig 
många människor och i övergången till bostädernas förgårdsmark kan det upp-
stå möten och socialt samspel som bryter trafikledernas upplevda barriäreffekt 

Visualisering av möjlig utbyggnad av planområdet, flygvy mot sydost, källa Tengbom. 
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och skyndsamma rörelse förbi området. Flerbostadshusen placeras även inom 
det nya kvarteret längs en huvudgata som formar en halvcirkel i den centrala 
delen av planområdet. Ett flertal bostadshus är placerade som en solfjäder 

längs den halvcirkelformade vägen. Placeringsbestämmelsen f2, reglerar att det 

ska finnas minst en öppning i husradens fulla höjd om minst 8 meter, vilket 

möjliggör utblickar mot skogen och det anslutande grönområdet. Bostads-
byggnader ska utformas med ljus fasad med inslag av trä för att anknyta till det 

angränsande naturområdet i söder, planbestämmelse f1. 

Områden med enbostadshus utgör mindre klungor längs en småskalig, något 
krokig vägstruktur där trafiken ska vara nedtonad och kontakten mellan husen 
och grannar mittemot uppmuntras. 

 

Med tanke på den stora efterfrågan på småhustomter inom tätorten och det 
politiska målet om fler småhustomter så består cirka en fjärdedel av planen av 
villatomter. Övervägande del har tomtstorlekar kring 700 – 1 000 kvm, medan 
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cirka en tredjedel av dessa kan utgöra par- eller radhus med mindre tomtstorlek 
och tätare bebyggelse. För marklägenheter i flerbostadshusen kan en radhus-
känsla åstadkommas med en genomtänkt gestaltning av exempelvis terrasshus 
med tillgång till egen gräsmatta eller terrass under bar himmel. 

 
Inom större delen av planområdet föreslås villatomter med bostadshus som får 
uppföras med en byggnadshöjd om maximalt 7,2 meter, vilket motsvarar un-
gefär två våningar.   
Byggrätterna medger för de flesta nya villatomterna en samlad byggnadsarea 
(BYA) på max 25 procent av fastighetsarean, dock max 200 m2 (planbestäm-

melse e1). För nya par-/radhus föreslås en samlad byggnadsarea på 40 procent 

av fastighetsarean, planbestämmelse e4. Genom placeringsbestämmelser p1 

och p2 regleras hur byggnader ska placeras på kvartersmark och att byggnader i 

viss mån får sammanbyggas. Detta möjliggör en effektiv disponering av kvar-
tersmarken och ger kvarteren en sammanhängande karaktär. 

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

För befintliga bostadsfastigheter vid Kapten Karlssons väg regleras byggrätter 

genom planbestämmelser e2, största byggnadsarea max 25 procent av fastig-

hetsarean.  
 
Intill de stora vägarna, Norrlidsvägen och Norra vägen, samt längs den nya 
uppsamlingsgatan föreslås flerbostadshus med byggnadshöjder mellan 10-19,8 
meter, vilket motsvarar 3-6 våningar. Bebyggelsen längs de stora vägarna ska 
inrama det nya bostadsområdet och markera dess entréer. Vidare ska den nya 
flerbostadsbebyggelsen kunna bidra till att gaturummet upplevs mjukare, mera 
inbjudande att röra sig längs med och uppehålla sig vid en längre stund än att 
bara passera området. 
Exploateringsgraden för flerbostadshusen regleras genom summan av största 
tillåtna bruttoarea (BTA) tillsammans med öppenarea (OPA) inom respektive 

egenskapsområde(planbestämmelse e3 00), se figurer på sidan 19. 

Både BTA och OPA är tillämpade mättekniska areabegrepp enligt svensk stan-
dard SS 21054:2009 och vid bygglovsprövningen. Bruttoarea (BTA) utgörs av 
mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida 
eller annan given begränsning för mätvärdet. I BTA ingår även helt inglasade 
balkonger och uterum. Öppenarea (OPA) utgörs av helt eller delvis öppna 
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areor inrättade för vistelse eller förvaring i anslutning till en byggnad. Öppen-
arean begränsas av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdet 
angiven begränsning. Till öppenarea räknas även utrymme under tak, utkra-
gande byggnadsdel inrättat för vistelse eller förvaring och byggnadsdelar i an-
slutning till byggnad, såsom trapphus/loftgångar samt förråd och carportar. 
Syftet med att slå ihop bruttoarea och de delar som ingår i öppenarean är att få 
en bättre kontroll över antal lägenheter och tätheten som bostadsområdet är 
avsett för och att det beaktas lämpligt utrymme för parkering av bilar och 
cyklar samt för inrättning av takterrasser och öppna balkonger. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
På bottenvåningen i flerbostadshusen ska finnas möjlighet till mindre verk-
samheter, exempelvis frisör, kontor, pizzeria, som får vara av sådan karaktär 
som inte stör bostäderna ovanpå. Detta möjliggörs genom planbestämmelsen 

BC1. Inom flerbostadshusen finns utrymme att tillgodose behov för olika typer 

av boenden såsom LSS-boende eller dylikt.  
 
En detaljerad redovisning och illustration kring eftersträvad bebyggelseutform-
ning och placering finns i tillhörande gestaltningsprogram, kapitel 4 Utform-
ning av kvartersmark. 
 
 
I sydvästra delen av planområdet föreslås placering av en ny förskola med plats 

för sex avdelningar, planbestämmelse S. Behovet av barnomsorg uppstår i 

samband med nybyggnation inom planområdet, men behov finns delvis redan 

Figurer visar bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2           Figurer ovan visar öppenarea (OPA) enligt svensk standard  
                                                                                                                SS 21054:2009                                                                                                            
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idag genom befintliga bostäder vid Täljstenen, Ljusstaden, Norrliden och Vim-
peltorpet. Tilltänkt byggnad avses att uppföras enligt den så kallade Kalmar-
modellen. Förskolebyggnaden får uppföras med en största byggnadshöjd om 
7,2 meter, vilket möjliggör en utbyggnad i två våningar. Största bruttoarea är 

4 000 kvadratmeter inom egenskapsområdet för skola (planbestämmelse e3 40). 

Kvartersmarken för förskolan är cirka 9500 m2. För att tillgodose ett bra 
uteklimat är det en fördel om förskolan placeras så att den öppnar sig mot 
friytor i söder och väster. Man bör ta vara på befintliga kvalitéer på förskole-
tomten som stora träd, stenar och vissa marknivåskillnader. Den angränsande 
ekskogen i söder och utrymmet intill den väl bevarade stenmuren ger ytterli-
gare möjligheter för barnens utevistelse och naturupplevelser. Närmast stående 
stora ekar ger vidare behaglig skugga för barnens gård.  
Friytor för lek och utevistelse dimensioneras enligt Boverkets råd kring utemil-
jöer för förskolor, det vill säga minst 40 m2 per barn. För en förskola med sex-
avdelningar innebär detta ca 4 300 m2 utöver plats för byggnad och parkering-
ar. Denna yta kan med föreslagen bruttoarea tillgodoses med god marginal. 
Parkering för hämta/lämna och besökande placeras lämpligtvis i nordväst och i 
nära anslutning till förskolans entréer. Här bör det också finnas också cykel-
parkering. Förskolans kök, miljöhus etc. bör ha separata ytor för transporter 
och är tänkta att placeras i skoltomtens nordöstra delområde. Under det fort-
satta arbetet kommer det att utredas vidare kring skolgårdens utformning och 
angöringsytor.  
 

Konsekvenser 

Områdets varierade bebyggelseskala och täthet, den stora andelen gröna och 
allmänna ytor samt strategiskt placerade rörelsestråk, gör det nya bostadsområ-
det till ett individuellt men samtidigt blandat och välkomnande luftigt och at-
traktivt bostadsområde. Blandningen av flerbostadshus och småhus bidrar till 
en socialt hållbar stadsdel.  
Placeringen av flerbostadshusen längs de stora vägarna och den interna upp-
samlingsgatan, där det finns möjlighet till verksamhetsetableringar i bottenplan 
och där förskolan föreslås, medför att det kommer att röra sig flest människor 
längs dessa stråk. Utformningen av gaturummet, tillgängligheten till grönytor 
och stigar med kopplingar till angränsande områden har anpassats efter det. 
Genom planförslaget kan den stora efterfrågan på nya bostäder, där tätortsin-
tegrerade villatomter ingår, bidrar till att tillgodose.  
För befintlig fastighet Berga 10:35 mellan Kapten Karlssons väg och Norra 
vägen medges en stor byggrätt, vilket möjliggör att även flerbostadshus kan 
uppföras inom fastigheten.  
 

 

Service 

Närmaste servicecentrum, Berga, med dagligvarubutik, restaurang, vårdcentral 
och äldreboende finns inom cirka en kilometer gångavstånd från planområdet. 
Servicecentrum Norrliden med samma utbud samt låg-, mellan- och högstadie-
skolan Kalmarsundskolan finns inom cirka 1,5 kilometer avstånd. Området 
tillhör Funkaboskolans upptagningsområde som har förskoleklass och F-9 och 
ligger cirka 1,5 kilometer söder om planområdet.  
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Väster om Norra vägen finns Berga industriområde med diverse detaljhandel 
och försäljning av sällanköpsvaror. Hansa city, inom 1,5 kilometer, utgör det 
närmaste stora handelsområdet. 
 
Inom planområdets flerbostadshusområden föreslås till övervägande del möj-

lighet att anordna mindre, icke störande verksamheter i bottenplan, BC1.  

Dessa avses kunna komplettera serviceutbudet för de framförallt i norr lig-
gande villakvarteren och bidra till en blandad kvartersstruktur inom bostads-
området Karlssons äng. Underlaget för det utpekade stadsdelscentrumet Berga 
stärks. 
I sydvästra delen av planområdet föreslås placering av en ny förskola med plats 

för sex avdelningar (planbestämmelse S). Se vidare under avsnitt Bebyggelse-

områden. 

 
 

Friytor 
Lek och rekreation samt offentliga rum 

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

   
Gångstig i skogen                       Uppklippt stig på Karlssons äng  

 

Norr om planområdet ansluter en gång- och cykelväg som leder vidare mot 
lek- och grönytor inom Ljusstaden. Vid Berga centrum, intill vattentornet, 
finns en stor gräsplan för fotboll/basket samt anlagd grillplats och utegym. 
Kommunen har kompletterad området med dj-bord, stor klätterställning och 
kompisgunga. Vidare kommer det i framtiden förverkligas en aktivitetspark vid 
Norrliden centrum med ett stort utbud av lek, spontanidrott och rekreation.  
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Väster om planområdet, på andra sidan Norrlidsvägen finns Berga koloniom-
råde som utgör ett attraktivt utflyktsmål och rekreationsområde. Vidare finns 
inom 2,5 kilometer avstånd Kalmarsund med badplatserna Norrliden och  
Bergavik. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Skogen i öster föreslås finnas kvar i stora drag och regleras i detaljplanen som 
NATUR. Befintliga stigar avses att kompletteras så att dessa på ett naturligt 
sätt ansluter till den nya bebyggelsestrukturen och man lätt kan ta sig vidare 
norrut, österut och västerut. Anläggningar för dagvattenhanteringen behöver 
byggas, vilket medför att några träd och annan växtlighet inom mindre delom-
råden behöver tas bort.  
 

 
Illustration av friytor- och grönytor inom planområdet 

 

Vidare föreslås ett stort PARK-område (cirka 1 hektar) öster om de i halvcirkel 
placerade bostadshusen. Här ska det finnas möjlighet för spontanidrott eller 
fotboll på gräsplan, fri lek och mötesplats på öppen grön yta. En lekplats 
kommer att anläggas. Parkområdets utformning präglas vidare av dess funktion 
som torr-dagvattenmagasin vid händelser av extremnederbörd. Ytan är tänkt 
att tidvis kunna översvämmas vid extrema regntillfällen. Större delen av året 
kommer ytan dock vara en öppen gräsyta där det finns möjlighet till utevistelse 
och lek.  

PARK 

PARK 

NATUR NATUR 

NATUR 

NATUR 

A 

B 

C 
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I västra delen föreslås tre ytterligare parkområden: 

- ett mindre parkstråk längs breddat ett dike väster om uppsamlingsgatan 
(A på kartan ovan),  

- ett mindre parkområde som ska gestaltas för mötesplats och ”entré” till 
bostadsområdet och uppsamlingsgatan. Här planeras vidare för hante-
ring av dagvatten (B på kartan ovan) 

- Vid fornlämningsområdet nordost om Kapten Karlssons väg planeras 
anläggning av en pulkabacke som omgärdas av en äng (C på kartan 
ovan). 

Gestaltning av dessa grönområden beskrivs mera detaljerat i Gestaltningspro-
grammet under avsnitt 3 ”Utformning av allmän platsmark” 

 

 

Gator och trafik 
Gatunät 

 
Översikt vägar vid planområdet 

  

6 

3 

1 4 

5 

2 

7 

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

7 Trollbackevägen 

2 

3a 
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Planområdet omfattar och tangerar följande vägar: 

- Norra vägen utgör en viktig trafikförbindelse mellan Kalmar centrum 
och norra stadsdelarna. Vägen har vid planområdet en skyltad hastighet 
60 kilometer i timmen och den trafikeras av många lokal- och regional-
bussar. Vägen utgör idag ett transportrum, avsedd för motorfordons-
trafik, där gång- och cykelpassager är separerade längs båda sidorna. 
Trafikmätningar ut-
förda 2015 visar tra-
fikmängder på 6 100 
fordon/dygn. Vägen 
har idag en renodlad 
transportfunktion. En-
ligt översiktsplanen av-
ses Norra vägen om-
vandlas till en mer 
stadsmässig gata och 
uppmuntra till mer vis-
telse och plats för 
spontana möten. 

 

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

 

- Brunnslätsvägen utgör en 
matargata för villabebyggel-
sen inom södra Vimpel-
torpet och sydvästra delen 
av Ljusstaden. Gatan har en 
lång, rak sträckning och 
skyltad hastighet om 30 
kilometer i timmen. I nord-
ost finns en gång- och cy-
kelväg parallellt med 
Brunnslätsvägen. Trillvägen 
löper parallellt med 
Brunnslättsvägen (3a på kar-
tan sidan 23). Trillvägen är 
en smal gata som ligger i 
linje med gång- och cykel-
vägen i nordost (kommer 
från Ljusstaden).  Det finns 
några bostäder som har ut-
farter mot Trillvägen och 
många cyklister väljer att 
cykla på gatan då den binder 
samman gång- och cykelvä-
gen mellan Norra vägen och 
Ljusstaden. 
 

 

- Kapten Karlssons väg är en 
mindre tillfartsgata för 11 
bostadstomter. Gatan har en 
något slingrande sträckning, 
cirka 5 meters-asfaltbelägg-
ning och en skyltad hastighet 
om 30 kilometer i timmen. 
Vägen utgör en återvänds-
gränd som endast tillåter 
gång- och cykeltrafik mot 
Norra vägen. Gång- och cy-
keltrafik sker i blandtrafik på 
gatan. 
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- Alice Babs gata är en av två 

huvudinfartsvägar till Ljussta-
den. Det är en lokal bostads-
gata där gång- och cykeltrafik 
är separerad från motorfordon 
på sträckan närmast korsning-
en med Norrlidsvägen. Asfalt-
beläggningen är mellan 6 till 
9,5 meter.  

 

 

 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildkälla:googlemaps.se 
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Planförslag  

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

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

Konsekvenser 

Genomförandet av planförslaget medför en ökning av trafikmängderna på 
Brunnslätsvägen, Norrlidsvägen och Alice Babs gata samt Norra vägen. Den 
tillkommande sammanlagda trafikmängden beräknas till cirka 1 800 fordon per 
dygn. Fördelningen av trafiken bedöms fördelas främst mellan Norrlidsvägen 
och Brunnslätsvägen.  

Korsningen Norra vägen/Brunnslätsvägen är kapacitetsberäknad och kommer 
enligt Vägar och gators utformning (VGU) klara de trafikflöden som tillkommer 
när hela planområdet är utbyggt. (Trafikverket har tillsammans med Sveriges 
Kommuner och Landsting tagit fram regler för Vägars och Gators Utform-

Illustration kring möjlig sektion för ny lokalgata som fungerar som ryggrad i området och som ansluter mot Brunnsläts-
vägen  
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ning. Reglerna är obligatoriska att användas inom Trafikverket. För kommu-
nerna är VGU ett frivilligt och rådgivande dokument.) 
Den nya trevägskorsningen i söder mot Norrlidsvägen klarar de trafikflöden 
som tillkommer enligt kapacitetsberäkningen som utförts. Vid en ny anslutning 
till Norrlidsvägen behöver hastigheten sänkas från 60 kilometer i timmen till 40 
kilometer i timmen i enlighet med metodiken för rätt fart i staden.  Korsnings- 
och anslutningstätheten bör begränsas på huvudvägar för att uppnå hög fram-
komlighet och trafiksäkerhet eftersom en ny korsning innebär en ny konflikt-
punkt för samtliga trafikanter. Olycksrisken ökar och Kalmar läns näst största 
busslinje påverkas av den nya korsningen.   

 

Bullerutredningen för planförslaget pekar på att de ekvivalenta ljudnivåerna 
kommer att överskridas för bostadshusens fasader som vetter mot Norra 

vägen och Norrlidsvägen. I planförslaget finns därför planbestämmelser f4 - f9, 

som reglerar att gällande riktvärden för trafikbuller ska klaras för nybyggnation, 
se vidare under avsnitt Störningar och risker.  
Möjlighet finns att med genomgående lägenheter skapa en tyst eller i vissa fall 
en ljuddämpad sida för minst hälften av bostadsrummen i varje bostad, samt 
att anordna uteplats på gården som är frånvänd vägen, se vidare under avsnitt 
Störningar och risker. 
 
En del av cykelvägen som sammanfaller med Trillvägen kommer att flyttas 
något söderut för att åstadkomma en trafikseparering mellan biltrafik och 
gång- och cykeltrafik.  

 

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

 

 

Kollektivtrafik 

Närmaste hållplatser för kollektivtrafiken finns vid Norrlidsvägen i öster och 
vid korsningen Norra vägen och Norrlidsvägen. Hållplatsen i öster, Täljstenen, 
trafikeras med täta dagliga turer av ringlinjen 405 som kopplar ihop Kalmar 
centrum med arenastaden, flygplatsen och Norrliden. Linje 405 är Kalmar läns 
näst största linje med 600 000 resande per år. Hållplatser vid Norra vägen är 
dels en del av ringlinje 405 men här trafikerar också tätortsbussar mot Lindsdal 
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(linje 401 med 250 000 resande under januari-april 2016) samt regionalbussar 
till norra kommunen och angränsande kommuner. På Trollbackevä-
gen/Norrlidsvägen trafikerar ytterligare tätortslinje 441:an mot centrum. För 
kollektivtrafiksuppgifter se avsnitt Gatunät ovan. 
 

Enligt KLT:s (Kalmar läns trafik) bedömning finns inte behov att anlägga nya 
hållplatser i samband med de nya bostäderna på Karlssons äng. KLT:s bedöm-
ning är att det är fortsatt godtagbart avstånd mellan hållplatserna och att det 
inte finns behov av att stanna oftare som skulle bli fallet med fler hållplatser, i 
förhållande till att försämra den totala restiden för majoriteten av de resande. 
Planförslaget medför att gång- och cykelstråket till och från befintliga hållplats-
lägen förbättras genom att grusvägar och asfalterade gång- och cykelvägar 
byggs. En sänkning av hastigheten på en delsträcka av Norrlidsvägen kommer 
att påverka kollektivtrafikens framkomlighet i mindre omfattning.  

 

 

Parkering 

Inom området finns idag inga särskilt anordnade parkeringsplatser. Boende-
parkering vid Kapten Karlssons väg sker främst på egen bostadsfastig-
het/kvartersmark.  

 

Planförslag 

Inom planområdet tillämpas Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun. Rikt-
linjerna bygger på statistik och är godkända av samhällsbyggnadsnämnden vå-
ren 2016 och som antogs i kommunfullmäktige i juni 2016. Skyldighet att an-
ordna parkering ligger i första hand på fastighetsägaren och det är kommunens 
skyldighet att se till att parkeringsfrågan uppfylls. Planområdet tillhör Zon C 
för parkering. I tabeller nedan redovisas grundtal för parkering vid bedömning 
av parkeringsefterfrågan för både cykel och bil.   
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Föreslagen exploateringsgrad för flerbostadshusen i nordost och nordväst kan 
medföra att underjordiska garage kan bli aktuellt. Omfattningen av en sådan 

anläggning styrs indirekt genom en begränsning av andelen hårdgjord yta n2. 

 

 

In- och utfarter 

In- och utfarter till befintliga bostadstomter sker idag direkt mot Kapten Karls-
sons väg, vilket avses bibehållas. In- och utfarter inom planområdet styrs i öv-
rigt endast vid korsningar för att uppnå en god trafiksäkerhet och lämpliga 
siktlinjer med utfartsförbud på plankartan. 
För att säkerställa bra utfartsförhållanden för befintliga bostadsfastigheter med 
utfarter mot Trillvägen och en god trafiksäkerhet för gående och cyklister längs 
med gång- och cykelvägen som sammanfaller med Trillvägen föreslås i sam-
band med planens genomförande att en del av cykelvägen flyttas några meter 
söderut. På så sätt skiljs gång- och cykeltrafiken tydligt från biltrafiken.  

 

Varutransporter 

Idag sker inga varutransporter inom planområdet. Planförslaget redovisar möj-
ligheten till etablering av verksamheter i flerbostadshusens bottenplan. Gatu-
rummen intill dessa områden är utformade på så sätt att varutransporter kan 
ske trafiksäkert. Varutransporter till och från den nya förskolan kommer att ske 
i anslutning direkt från den nya uppsamlingsgatan, skilt från hämtning och 
lämning.  
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Räddningsväg 

Med räddningsväg avses en möjlig framkomlighet för räddningsfordon med 
viss säkerställd standard för utryckning. Räddningsvägar är exempelvis Norr-
lidsvägen och Brunnslätsvägen. Tillgänglighet för räddningsfordon ska säker-
ställas inom kvarter och på dess innergårdar i samband med bygglov.  

 

 

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 

Förutsättningar 

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och spill-
vatten. VA-ledningar finns främst intill Norrlidsvägen, Norra vägen och 
Brunnslättsvägen samt under större delen av den planerade huvudgatan. I 
södra delen av planområdet finns pumpstation för spillvatten. Vattenlednings-
nätet bedöms ha erforderlig kapacitet för att klara exploateringen. En uppgra-
dering av pumpstationen kan bli aktuell då området är fullt utbyggt.  

 

Planförslag 

Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar ska ske inom allmän platsmark, 
företrädesvis under gatumark. Där ledningar berör kvartersmark, säkerställs de 
genom u-områden. Befintlig byggnad för pumpstation intill nya uppsamlings-

gatan förses med bestämmelsen E1. Kör- och uppställningsytor finns intill 

pumpstationsbyggnaden och ingår delvis i E-området.  

 
 

Dagvatten 

Förutsättningar 

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Led-
ningar finns vid Brunnslätsvägen, Norrlidsvägen och Norra vägen. Bostadsfas-
tigheter vid Kapten Karlssons väg är inte anslutna till det kommunala dagvat-
tennätet, fördröjning sker inom egen fastighet idag.   

Planområdet utgör en lokal sänka dit dagvatten rinner från delar av Ljusstaden 
och södra Vimpeltorpet. Dagvatten från norr leds idag via två diken söder- och 
österut till befintliga kulvertar vid Norrlidsvägen. Därifrån leds dagvattnet vi-
dare till Krafslösadämmet, där det sker fördröjning och rening innan det når 
Krafslösaviken och Kalmarsund. Se detaljerad redovisning i Dagvattenutred-
ningen Kalmar Vatten AB. 

 

Planförslag 

Dagvattenhantering planeras ske i ledningssystem (dvs. utbyggnad främst i 
gatumark) som leder vattnet till de olika dagvattenanläggningarna (fördröj-
ningsdiken och magasin) inom planområdets NATUR- och PARK-områden. 
Dessa redovisas på plankartan med egenskapsbestämmelsen dagvatten. Ut-
formning och funktion av anläggningar redovisas mera detaljerat i Gestalt-
ningsprogrammet och den av Kalmar Vatten AB upprättade Dagvattenutred-
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ningen. Inom flerbostadsområden regleras andel hårdgjord yta genom planbe-

stämmelsen n2, minst 40 procent av fastighetsarean ska vara genomsläpplig och 

får inte hårdgöras. 

Föreslagen dagvattenlösning innebär framförallt fördröjning av dagvatten inom 
planområdet. Krafslösadämmet vid Krafslösaviken (dit dagvattnet leds efter 
föreslagen fördröjning) bedöms ha god kapacitet att ta emot och rena vattnet 
från området. Fördröjningsmagasin inom planområdet föreslås att anläggas 
som torrdammar med enbart fördröjningsfunktion, viss rening av dagvatten 
kommer även att ske där. Vidare breddas det befintliga centrala diket och får 
en flödesutjämnande funktion. 

För mer information hänvisas till upprättad Dagvattenutredning. Kommunens 
dagvattenpolicy föreskriver miljövänliga materialval, lokal fördröjning och re-
ning i första hand samt eftersträvar öppen dagvattenhantering. 

 

Konsekvenser 

I samband med exploateringen ökar den hårdgjorda ytan inom planområdet 
vilket medför att ytavrinningsvolymen i form av dagvatten ökar. Inom flerbo-
stadsområden ska dock minst 40 procent av fastighetsarean vara genomsläpp-
lig. Den byggbara ytan inom villatomterna har reglerats till maximalt 25 pro-
cent av fastighetsarean, vilket i praktiken bedöms innebära att cirka 70-75 pro-
cent av villatomten kommer att utgöras av icke hårdgjord yta.  
Omhändertagandet av dagvatten från hårdgjorda ytor kommer att ske genom 
ett dagvattenledningssystem samt de för dagvattenhantering avsedda områdena 
och anläggningarna (egenskapsområden ”dagvatten” inom PARK och NA-
TUR). Föroreningsbelastningen från den planerade bostadsbebyggelsens dag-
vatten bedöms som liten. Vidare bedöms Krafslösadammen klara det mindre 
tillskott som exploateringen i detaljplanen ger i form av hårdgjorda ytor och 
ökad föroreningsbelastning utan att den övergripande reningseffekten påverkas 
negativt.  
Bedömningen är därför att planförslaget inte påverkar vattenkvaliteten i recipi-
enten på ett negativt sätt. Mer information finns i tillhörande dagvattenutred-
ning. 

För utbyggnad av dagvattensystem som fungerar med självfall och uppfyller 
erforderlig säkerhetsmarginal vid extremnederbörd, krävs uppfyllnad av mar-
ken som ska exploateras. Uppfyllnad för infrastrukturen i området blir som 
mest cirka 1,6 meter, sedan kommer marken att behöva fyllas ytterligare några 
decimeter. Eftersom kommunen bygger ut den allmänna platsmarken samt 
allmänna VA- och dagvattennätet så regleras ingen fast marknivå för gatan. 
Kvartersmarken vid solfjäderhusen i centrala delen har försetts med planbe-
stämmelse kring föreskriven marknivå mot PARK-området och planerad dag-
vattenanläggning. 

 

 

Värmesystem 

Närmaste fjärrvärmeledningar finns vid Norra vägen med möjlighet att ansluta 
planområdets planerade flerbostadshus. Ansvarig för fjärrvärmenätet är Kal-
mar Energi Värme AB. 
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För de planerade enbostadshusen kommer individuell värmeförsörjning bli 
aktuell. 

 

El-, tele och optokablar 

Förutsättningar 

Elledningar samt fast telefoni finns framdragna vid vägarna Brunnslätsvägen, 
Norra vägen, Norrlidsvägen, Kapten Karlssons väg samt Visionsvägen. Ansva-
rig för elnätet är Kalmar Energi Elnät AB. Ansvarig för det fasta telefoninätet 
är Skanova Access AB.  

 

Planförslag 

För de nya bostäderna krävs utbyggnad av el- och teleledningarna samt optofi-
ber vid behov, anslutning sker via förbindelsepunkter i fastighetsgräns. Befint-

lig telestation vid Kapten Karlssons väg regleras som E2-område. Ny trans-

formatorstation föreslås intill den nya uppsamlingsgatan och regleras som E3-

område. 

 

 

Avfallshantering 

Förutsättningar 

Nuvarande avfallshantering för bostäder vid Kapten Karlssons väg sker indivi-
duellt. Ansvarig för hämtning och omhändertagande av hushållsavfall är Kal-
marsundregionens Renhållare KSRR.  
Närmaste återvinningsstation finns vid Vänskapens väg inom ett avstånd om 
700 meter. 

 

Planförslag 

Hantering av hushållsavfall från enbostadshusen föreslås ske individuellt och 
enligt riktlinjerna från KSRR. För flerbostadshusen ges möjlighet att skapa 
öppna ”miljöplatser” inom kvartersmark i lägen som är tillgängliga för sopbil. 
En lösning som avses genomföras är nedgrävda sopcontainers, vilket minime-
rar behovet av backning och liknande vid tömning av kärl på dessa platser. 
Miljöplatsernas kärl för hushållsavfall och brännbart kan då tömmas av ett 
kranfordon från intilliggande gata. Antal miljöplatser som ska serva kvarteren 
ska samrådas med KSRR, men ska placeras i anslutning till gatorna inom om-
rådet. Detaljerad placering på kvartersmark får studeras i genomförandeskedet 
och samordnas med övrig byggnation och infrastruktur. Utformningsfrågor 
planeras att redovisas mera detaljerat i gestaltningsprogrammet till gransknings-
skedet. 

I södra delen av planområdet, vid Norrlidsvägen i höjd med Sagovägen föreslås 
anordnande av återvinningsstation, planbestämmelse Återvinning. 
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Störningar och risker 
Ljud - trafik 

Ljudnivåer från trafik regleras från och med år 2015 i förordningen (2015:216) 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader. I förordningen anges att 55 dBA ekviva-
lent ljudnivå inte bör överskridas vid en bostadsbyggnads fasad eller 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå/70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden.   

Bullerutredning har genomförts och bedömning av bullernivåer utgår från skyl-
tad hastighet 60 kilometer i timmen för nuläget och 20 år framåt på Norra 
vägen och Norrlidsvägen, samt 30 kilometer i timmen på Brunnslätsvägen. I 
senast upprättade utredningen (Soundcon 2016-11-28) redovisas även trafik-
mängder som antagits för att beräkna bullerpåverkan. 

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

f4     Bostadsbyggnader ska placeras med långsidan mot Norra vägen.  

f5     Bostadsbyggnader ska sammanbyggas och placeras med långsidan mot  

        Brunnslätsvägen    

f6     Bostadsbyggnader ska placeras med långsidan mot Norrlidsvägen/Alice  

        Babs gata  
 

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

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

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

        ljuddämpad sida alternativt placeras enkelsidiga lägenheter under 35 m2  
        mot Brunnslätsvägen  

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

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

Befintliga bostäder utmed Brunnslätsvägen får en något ökad ljudnivå med 
anledning av det ökade antalet fordonsrörelser som blir aktuellt. I beräkningar-
na antas att all tillkommande trafik kommer att färdas på Brunnslätsvägen. I 
praktiken kommer trafikflödet fördelas mellan Brunnslätsvägen och Norrlids-
vägen. De dygnsekvivalenta ljudnivåerna ökar med som högst 2 dBA utmed de 
befintliga bostäderna. Inga bostäder får dock så höga dygnsekvivalenta ljudni-
våer att riktvärdet 55 dBA överskrids (ej heller maximala ljudnivåer över 70 
dBA).  

Befintliga bostäder utmed Kapten Karlssons väg får en ökad ljudnivå med an-
ledning av ökat antal fordonsrörelser till planområdet. De dygnsekvivalenta 
ljudnivåerna ökar som högst 1 dBA och endast vid befintliga bostäder med 
fasader som vetter både mot Norrlidsvägen och Norra vägen. Vid bebyggelse 
byggd innan våren 1997, som är fallet vid Kapten Karlssons väg, tillämpas åt-
gärdsnivåer enligt Infrastrukturpropositionen 1996/97:53  med riktvärde  
65 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad. För befintlig bostadsfastighet Berga 
10:35 närmast Norra vägen, har nuvarande situation och framtida bullerpro-
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gnos särskilt analyserats. Trafikbullerutredningen (Soundcon 2016-11-28) re-
dovisar att frifältsvärden vid nuvarande bostadsfasad närmast Norra vägen inte 
förändras vid planförslagets genomförande. Den befintliga bebyggelsen påver-
kas därmed inte av ökade trafikrörelser och ökade bullernivåer i samband med 
planförslaget.  
Genom den nya trafikbullerförordningen (2015:216) och de skärpta kraven i 
plan- och bygglagen (4 kap 6a §) ska det tydligt redogöras och regleras att även 
den befintliga bebyggelsen ska klara riktvärdena för buller. Dessa krav faller 
dock inte ut förrän fastighetsägaren vill göra en åtgärd som kräver bygglov. 
Kraven att klara gällande riktvärden gäller oavsett om det finns en detaljplan 
eller inte. För Berga 10:35 anges därmed följande planbestämmelser som ska 
säkerställa att riktvärden för buller klaras:  
 

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

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

För fastigheten Berga 10:35 föreslås en stor byggrätt e2 (25 procent av fastig-

hetsarean), vilket ger fastighetsägaren en flexibilitet att bygga ut sitt enbostads-
hus eller att uppföra flerbostadshus. Oavsett bostadsform betyder det för fas-
tighetsägaren att denna ska ordna bostadsrummen genomgående alternativt 
åstadkomma en ljuddämpad sida vid bostadsfasader genom att exempelvis 
uppföra en bulleravskärmning med hjälp av bullerplank eller bullervall. Vid 
byggnation av flerbostadshus kan även enkelsidiga, mindre lägenheter, bli aktu-
ella. 
 

 

Lukt 

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

 
 
Risker 

Inför antagandet har planförslaget kompletterats med en riskanalys för Luma 
Metalls påverkan på föreslagen bostadsbebyggelse inom planområdet (PS 
Group 2016-11-24). Luma Metall är en industriverksamhet cirka 250 meter 
väster om planområdet. Med bakgrund av utförd riskanalys gör kommunen 
bedömning att det inte erfordras några åtgärder eller begränsningar i förhål-
lande till den föreslagna detaljplanen. Det bör dock göras en insatsplanering för 
anläggningen av verksamhetsutövaren Luma Metall som ska samrådas med 
Brandkåren oavsett planförslagets genomförande då redan befintliga bostäder 
påverkas vid spridning av cyanväte. 
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Genomförande och konsekvenser 
 

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid och etapputbyggnad 

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

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

Detaljplanen föreslås byggas ut etappvis. I en första etapp kan området i öster 
byggas, dvs. flerbostadshusen vid Alice Babsgata samt öster om den cirkelfor-
made uppsamlingsgatan. I denna etapp ingår även ett antal villatomter i öster. 
Utöver bostäderna planeras även byggnation av förskolan och utbyggnad samt 
anslutning av uppsamlingsgatan mot Norrlidsvägen. Vidare ska anläggningar 
för omhändertagandet av dagvatten byggas då andelen hårdgjorda ytor ökar. 
Omledning av dike i nordost från Ljusstaden blir aktuellt först när bostäder vid 
Alice Babsgata byggs ut. I senare etapper föreslås resterande flerbostadshus 
och småhustomterna ingå.  
Väg- och ledningsutbyggnad samt geotekniska åtgärder anpassas till etapperna.  

 

Beskrivning av genomförandet 

Kommunen avser att erbjuda köp av flerbostadskvarter till olika exploatörer.  
Småhustomterna avses att säljas i första hand via den kommunala tomtkön.  
 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

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

 
 

Regler och tillstånd, utökad lovplikt 

Inom planområdet finns fornlämningsområdet RAÄ 115. Enligt länsstyrelsens 
beslut 431-7530-15 (2015-11-16) gör länsstyrelsen bedömningen att planerad 
ny bebyggelse inom ansökt område inte kommer att påverka boplatsens forn-
lämningsområde och per beslut 431-4320-16, att fornlämningen kan övertäck-
as. Planförslaget reglerar att marklov krävs för schaktning inom fornlämnings-

området, planbestämmelse a1.  

Marklov krävs för fällning av träd inom egenskapsområde ek, och säkerställs 

genom planbestämmelse a2. 

Bygglov krävs för ingrepp i stenmurar inom den allmänna platsmarken såsom 

kvartersmarken, planbestämmelse a3. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning, anläggningsåtgärd och rättigheter 

 

Detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser per fastighet framgår av tabell 
och karta nedan. De arealuppgifter som anges är enbart grafiskt tolkade och 
kan senare komma att justeras. 

 

  
Figur nr Areal, kvm 

1 261 

2 8149 

3 10341 

4 2832 

5 4746 

6 4902 

7 2623 

8 8770 

9 4752 

10 7579 

11 10822 

12 4454 

13 5015 

14 4455 

15 3434 

16 3563 

17 103 

18 6014 

19 6081 

20 9589 

21 201 

22 245 

23 843 

24 3168 

OBS! Arealuppgifterna är ungefärliga 
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Fastighet, gemensamhets-
anläggning, mark-
samfällighet 

Konsekvenser 

Berga 10:19 

 

 

 

Fastighetsbildning 
Till Berga 10:19 ska Tehuset 1 och 2 överföras 
genom fastighetsreglering. 

Till Berga 10:19 ska figur 1 överföras genom 
fastighetsreglering från Djurängen 2:4. 

Från Berga 10:19 ska figur 2-16, figur 18-19 
samt figur 24 avstyckas för bostadsändamål.  

Från Berga 10:19 ska figur 20 avstyckas för 
skoländamål. 

Från Berga 10:19 kan figur 23 avstyckas för 
återvinnings-station. 

Område E1 (pumphus), figur 21 och område 
E3 (transformatorstation), figur 17 kan av-
styckas som egna fastigheter eller upplåtas med 
ledningsrätt.  

Rättigheter 
Inom områden med beteckningen u ska led-
ningsrätt bildas för allmänna ledningar. 

Område E1 (pumphus), figur 21 och område 
E3 (transformatorstation), figur 17 kan av-
styckas som egna fastigheter eller upplåtas med 
ledningsrätt.  

För område E2 (telestation), figur 22 är led-
ningsrätt bildad. 

Servitut för gångväg, 0880K-07/74.1, till för-
mån för Berga 10:19 och som belastar Tehuset 
1 ska upphävas. 

Berga 10:31 Fastighetsbildning 
Fastighetens gränser behöver inte ändras. 

Berga 10:32 Fastighetsbildning 
Fastighetens gränser behöver inte ändras. 

Berga 10:33 Fastighetsbildning 
Fastighetens gränser behöver inte ändras. 

Berga 10:34 Fastighetsbildning 
Fastighetens gränser behöver inte ändras. 

Berga 10:35 Fastighetsbildning 
Fastighetens gränser behöver inte ändras. 

Rättigheter 
Inom områden med beteckningen u ska led-
ningsrätt bildas för allmänna ledningar. 

Djurängen 2:4 Fastighetsbildning 
Från Djurängen 2:4 ska figur 1 överföras ge-
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nom fastighetsreglering till Berga 10:19. 

Krafslösa 6:1 Fastighetsbildning 
Fastighetens gränser behöver inte ändras. 

Krafslösa ga:1 
Förvaltare: 
Västra Sjögatans vägsamfäl-
lighet 

Anläggningsåtgärd 
Krafslösa ga:1 ska upphävas. 

Tehuset 1 Fastighetsbildning 
Hela Tehuset 1 ska genom fastighetsreglering 
överföras till Berga 10:19. 

Rättigheter 
Servitut för gångväg, 0880K-07/74.1, till för-
mån för Berga 10:19 och som belastar Tehuset 
1 ska upphävas. 

Tehuset 2 Fastighetsbildning 
Hela Tehuset 2 ska genom fastighetsreglering 
överföras till Berga 10:19. 

 

 
Fastighetsbildning 

Fastighetsreglering berörande Djurängen 2:4 och Berga 10:19 samt Tehuset 1, 
2 och Berga 10:19 samt avstyckning från Berga 10:19 söks och bekostas av 
Kalmar kommun om inget avtalats i särskild överenskommelse mellan Kalmar 
kommun och aktuell exploatör. Eventuell avstyckning av E-område bekostas 
av ledningshavaren. Fastighetsbildningen begärs hos lantmäterimyndigheten i 
Kalmar kommun.  

 
Rättigheter 

Servitut för gångväg till förmån för Berga 10:19 och som belastar Tehuset 1 
ska upphävas.  

Allmänna ledningar på kvartersmark är reserverade med utrymme för allmän-
nyttigt ändamål (u-område på plankartan) och ska säkerställas med ledningsrätt. 
Områden för tekniska anläggningar (E-områden på plankartan) kan säkerstäl-

las med ledningsrätt. Se även under fastighetsbildning. För område E2 (telestat-

ion) är ledningsrätt bildad. 

Ansökan om ledningsrätt görs och bekostas av ledningshavaren. 

 

Gemensamhetsanläggning 

För några av kvarteren (figur 2, 5, 7, 13, 14, 15 och 16) kan det bli aktuellt att 
bilda gemensamhetsanläggningar för gemensamma funktioner som till exempel 
utfartsväg, ledningar, miljöhus, parkering, garage etc. Den mark som ska an-
vändas gemensamt kan lämpligen också bildas som marksamfällighet för 
samma fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningen. 
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En gemensamhetsanläggning som är bildad 1970, Krafslösa ga:1, gäller för 
Trillvägen. Gemensamhetsanläggningen ska genom en omprövningsförrättning 
upphävas.  

 

Fastighetsindelningsbestämmelser 

Kommunen bedömer att några fastighetsindelningsbestämmelser inte behövs 
för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan fastighets-
indelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan. 

 

 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 

 

Buller 

Som underlag för detaljplanen har en trafikbullerutredning tagits fram av 
Soundcon 2016-11-28. Den belyser hur området påverkas av trafikbuller. För 
att säkerställa att gällande riktvärden för nya bostäder klaras regleras följande 

planbestämmelser: f4, f5, f6, f7, f8, f9. 

 

Geoteknik  

Enligt geotekniskt underlag krävs grundförstärkningsåtgärder inom områden 
med Lera och Lera/Gyttja. Beroende på avstånd till fasta jordlager krävs upp-
fyllnad av massor, eller andra förstärkningsåtgärder inför byggnation.  

 

Marknivå 

Utbyggnad av dagvattensystem som fungerar med självfall och uppfyller erfor-
derlig säkerhetsmarginal vid extremnederbörd, kräver uppfyllnad av marken 
som ska exploateras. Uppfyllnad för infrastrukturen i området blir som mest 
cirka 1,6 meter, sedan kommer marken att behöva fyllas ytterligare några deci-
meter. Detaljprojekteringen har påbörjats parallellt med planförslaget. Inom 
delområde i sydost styrs marknivån med särskild planbestämmelse. 

 

Tekniska anläggningar 

Parallellt med detaljplanearbetet har förprojektering av allmänna vägar och 
ledningsnätet påbörjats. Utifrån planerad dagvattenhantering för planområdet 
är höjdsättningen av vägar och ledningar anpassad. Höjdsättning av kvarters-
mark ska anpassas till höjder för allmän platsmark.  

Brunnslätsvägen samt Trillvägen kommer att behöva byggas om i viss mån. 
Bland annat kommer gatubelysningen flyttas från södra sidan Brunnslätsvägen 
till den norra sidan. Vidare kommer en del av cykelvägen intill Trillvägen flyttas 
något söderut för att säkerställa att gång- och cykeltrafik skiljs från biltrafiken.  

 

Skyddade ekar med planbestämmelse ek, längs den nya anslutningsvägen mot 
Norrlidsvägen, behöver skyddsstängsel eller annan lämplig åtgärd anordnas 
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under tiden för vägbyggnationer. Upplag eller parkering intill träden får inte 
förekomma.  

 

Ny transformatorstation krävs inom planområdet. Kalmar energi AB ansvarar 
för detta.  

Nya VA- och dagvattenledningar och dagvattenanläggningar kommer främst 
förläggas inom allmänna platsmarken. Kalmar Vatten AB ansvarar för detta.  

 

För byggnation av nya förskolan, tillhörande skolgård och angöringsvägar 
krävs förändringar av markens topografi. Utredningsarbete kring detta har på-
börjats och behöver detaljstuderas vidare. 

 

 

Övriga konsekvenser 
 

Ekologiska konsekvenser 

I en behovsbedömning har kommunen gjort en bedömning av detaljplanens 
inverkan på miljön. Syftet med behovsbedömningen är att ta reda på om en 
betydande miljöpåverkan uppstår till följd av detaljplanen. 

Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas med-
föra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför 
inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen. Planförslaget har 
anpassats för att minimera påverkan på värdefulla naturområden, beakta bul-
lerpåverkan för framtida bostäder samt redovisar omhändertagandet av dag-
vattnet. 

 

Sociala konsekvenser 

Blandning av bostäder och verksamheter samt gatornas dragning och utform-
ning bedöms kunna ge det nya kvarteret en god social hållbarhet där männi-
skor träffas i det offentliga rummet. Det sammanhängande skogsbandet med 
dess stigar samt de nya parkområdena erbjuder goda rekreationsmöjligheter för 
nya boenden och befolkningen i angränsade bostadskvarteren. Se vidare i Ge-
staltningsprogram, kapitel 3 Grönområden och rekreation samt kapitel 4 Ut-
formning av kvartersmark. 

 

 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Samtliga nedan redovisade intäkter och kostnader är angivna i 2016 års prisnivå 
exklusive moms. 

 

Intäkter 

Markförsäljning av småhus- och flerbostadshustomter.  
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Kostnader 

Kommunens investeringsbudget får kostnader för byggnation av ny förskola 
på cirka 30-40 miljoner kronor. 

 

Kommunens exploateringsbudget får kostnader på cirka 50 miljoner kronor 
baserad på följande:   

 framtagande av detaljplan med tillhörande utredningar (geoteknisk ut-
redning, kulturhistoriska utredningar, bullerutredning) mm  

 Projektering och utbyggnad av gator och gång-/cykelvägar 

 lantmäteriförrättningar 

 omgestaltning av Brunnslätsvägen 

 

Kommunens kostnader i exploateringsbudgeten för genomförandet av detalj-
planen bedöms motsvara de intäkter som markförsäljning i området kommer 
att generera.  

 

För i planförslaget redovisade allmänna platser, såsom GATA, PARK, NA-
TUR uppstår drifts- och skötselkostnader framöver.  

 

 

Ekonomiska konsekvenser för ledningsägare 

Ledningsägarna får kostnader för lantmäteriförrättning för att bilda lednings-
rätt.  

 
Kalmar Vatten AB får kostnader för utbyggnad av vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar samt dagvattenanläggningar. 
Kalmar Vatten AB får driftskostnader i samband med nya VA-ledningar samt 
nya dagvattenanläggningar.  
 

Kalmar Energi Elnät AB får intäkt i form av anslutningsavgifter och kostna-
der för förläggning av nya ledningar, ny transformatorstation.  

  

Telia Sonera Access AB får intäkt i form av anslutningsavgifter och kostna-
der för förläggning av nya ledningar. 

 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare 
Berga 10:19, Djurängen 2:4, Tehuset 1 och 2 ägs av kommunen och de eko-
nomiska konsekvenserna beskrivs under rubriken ”Ekonomiska konsekvenser 
för kommunen på föregående sida.  

För övriga fastighetsägare kommer detaljplanen inte att medföra några ekono-
miska konsekvenser. 

 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning 
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 Datum Ärendebeteckning 
 2016-12-14 2015-0163 

 

 

 

Ekonomiska konsekvenser för övriga 

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB får intäkter och kostna-
der för anläggning av ny återvinningsstation. 

 

 

Planavgift 

Planavgift ska inte utgå vid bygglov, eftersom plankostnaden regleras i ett sär-
skilt avtal. 

 

 

Birgit Endom 

Planarkitekt 


