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Planhandlingar: 
Planhandlingarna består av:  
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Fastighetsförteckning 
Grundkarta 
 
Till planen hör också: 
Undersökning 
PM trafik 
Markmiljöundersökningar 
PM parkering 
Geotekniskundersökning 
Yttrande angående riksintresset från Länsstyrelsen 2018-12-21 
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Dagvattenutredning 
 
 

 

Medverkande tjänstepersoner 
Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadskontoret på Kalmar kommun, 
i samråd med kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar 
kommun. 
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Sammanfattning 
Planförslaget möjliggör för användningen hotell med tillhörande verksamhet 
såsom spa, restaurang och pub på södra Kvarnholmen i Kalmar. Planen är en 
fortsättning och realisering av tidigare tankar från både gällande översiktsplan, 
fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen och utvecklingsprogram. Syftet med 
planförslaget är att stärka besöksnäringens dragningskraft i Kalmar och tillskapa 
fler publika verksamheter på platsen. 

Kommunen har gjort en undersökning och i den bedömt att genomförandet av 
detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i 
planbeskrivningen. 
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Inledning 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också 
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller 
upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och 
de bestämmelser som valts motiveras.  

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

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

 

Bakgrund 
En markreservation gavs av kommunen 2008. Arbetet med att ta fram en ny 
detaljplan för området började 2014 (diarienummer 2014-4278) där aktuellt 
förslag var ute för samråd. Efter samrådet avstannade arbetet med detaljplanen 
på grund av frågor kring påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö. Efter 
omfattande bearbetning från anlitad arkitekt samt samråd med länsstyrelsen 
(2018-12-21) har nu kommunen beslutat att återuppta detaljplanen. I samband 
med ny uppdragsbeställning 2019-12-13 från planutskottet genom 
kommunledningskontoret av mark och exploateringsenheten fick arbetet nytt 
diarienummer 2019-2161. Tidigare material som berör området är dels en 
fördjupad översiktsplan samt en utvecklingsplan. 

 

Syfte med detaljplanen 
Syftet med planförslaget är att möjliggöra för hotellverksamhet vid Ölandskajen 
på Kvarnholmen. Hotellet ska vara ett besöksmål med olika öppna verksamheter 
som placeras i gatunivå. Föreslagen bebyggelse ska anpassas till siktlinjer, till och 
från, Kvarnholmen och Kalmar slott. Då föreslagen bebyggelse är placerad på 
en framstående plats i stadsrummet ska särskild vikt läggas till hänsyn och god 
helhetsverkan vad gäller tillkommande bebyggelses färg- och materialval.  
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Plandata 

Flygfoto, planområde markerat i rött. 

Föreslaget planområde ligger på Kvarnholmen och är en del av den 
kommunägda fastigheten Kvarnholmen 2:1. Planområdet omfattar cirka 5700m² 
och används idag för parkeringsändamål.  

 

 
Kringliggande fastigheter, planområde i röd streckad linje 
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Planförfarande och tidsplan 
Det finns två planförfarande som kan användas vid framtagandet av en 
detaljplan, standard och utökat. Standardförfarandet kan användas om 
planförslaget 

• är förenligt med översiktsplanen, 

• är förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande, 

• inte är av betydande intresse för allmänheten, 

• inte i övrigt är av stor betydelse och 

• inte antas medföra en betydande miljöpåverkan 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

  

SAMRÅD 
2:a KVARTALET  

2020 

GRANSKNING 
1:a KVARTALET  

2021 

PLAN- 
FÖRSLAG 

ANTAGANDE 
2:a KVARTALET  

2021 

LAGA  
KRAFT 

    

Synpunkter Synpunkter 
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Nuläge  
I dagsläget används marken för parkeringsändamål och är helt hårdgjord. 
Parkeringen är uppdelad mellan både bilparkering och ställplatser för husbilar.  

 

Gällande detaljplaner, utvecklingsplan, fördjupad över-
siktsplan 
Marken är enligt gällande stadsplan från 1987 (0880K-P87/17) planerad för Tj - 
Järnvägs- och busstrafikändamål. Planen möjliggör för byggnation med en maximal 
byggnadshöjd om 7 meter och är betecknad med q- särskild miljöhänsyn. Utmed 
Ölandskajen råder bitvis utfartsförbud. 

 
Gällande planer, planområde i röd streckad linje. 

Utvecklingsplan 
I samband med detaljplanearbetet för Ölandshamnen togs en visionär 
utvecklingsplan fram. Utvecklingsplanen omfattar ett större område runt 
Ölandshamnen och syftet var att ge en helhetsbild av den önskvärda 
utvecklingen av närområdet. I förslaget identifierar arkitekterna ett område kring 
Ölandshamnen (där planområdet ingår) som ett ”ingenmansland”. De menar att 
området inte är utformat för människor och därför inte erbjuder en miljö värd 
att vistas i. För att koppla Kvarnholmen och de norra delarna av staden med 
slottet och de södra delarna av staden, där Ölandshamnen kan fungera som en 
länk, måste detta ingenmansland överbryggas. I utvecklingsplanen för 
Ölandshamnen dras följande slutsats: 

”Arbetet med att överbrygga ”ingenmansland” är ett långsiktigt arbete och måste följas upp i 
kommande utvecklingsarbete och detaljplaner i området, i framtiden.” (s.24) 
 
I utvecklingsplanen ingår hotell- och konferensverksamhet på den aktuella 
platsen. Att bebygga planområdet bidrar enligt utvecklingsplanen till att skapa 
ett rum runt Ölandshamnen och bör därför prioriteras (s.12).  
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Fördjupad översiktsplan 
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) ”Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med 
omgivande vattenrum” (dnr KS 2008/00577 015) antagen av kommunfullmäktige den 
19 december 2011, § 247, har sitt ursprung i Kalmar kommuns budget för 2010 
som visar på en tydlig förändringsvilja när det gäller staden. Här lyfts 
Linneuniversitetet fram som ett steg i utvecklingen av Kalmar, andra prioriterade 
områden är en utvecklad användning av Slottet och att evenemangsstaden Kalmar 
stärks. Där står också att besökare i Kalmar ska finna en hög servicenivå och ett 
rikt handelsutbud samt att stadens unika läge vid Östersjön ska tas tillvara fullt ut. 

I den fördjupade översiktsplanen fastställs att det saknas publika målpunkter i 
vissa strategiska lägen och att det främst handlar om platser vid vattnet som idag 
är underutnyttjade. Planen pekar ut ett område som innefattar Ölandshamnen och 
stationsområdet som en utvecklingszon. För att generera mer stadsliv i området 
beskriver planen att det behövs fler generatorer med aktiva fasader som lokaliseras 
med entréer ut mot det publika rummet (s.58, 72). I den fördjupade 
översiktsplanen står det att: 

”I strategiskt viktiga lägen ut mot huvudstråk och vattenkanter är det viktigt att 
bottenvåningar får ett aktivt innehåll med handels- eller servicelokaler som kan hjälpa till 
att ge liv till platsen utanför (s.72)” 

1.                   2. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Kartan visar de största utvecklingszonerna inom planområdet för den fördjupade översiktsplanen. 
2. Kartan visar framtida önskade kopplingar, där kopplingen mellan Sylvanderparken och Sjöfartssta-

den är en rumslig koppling som måste förstärkas för att uppnå de övergripande målen i FÖP:en. 

Utöver den rumsliga kopplingen framhävs vikten av att bevara de visuella 
kopplingarna mellan Kvarnholmen, slottet och Gamla stan och att eventuell ny 
bebyggelse förstärker och förtydligar. En av de fem principiellt viktiga 
siktlinjerna och utsikterna som ska bevaras och utvecklas är Slottet från västra 
Kvarnholmen. (s.77) 
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”Utblickar och siktlinjer bevakas och utvecklas enligt kartbilden ovan. De fem principiellt viktiga siktlinjerna 
och utsikterna som ska bevakas är 1. Domkyrkans dominans i stadssiluetten, 2. Slottet från västra 
Kvarnholmen, 3. Befästningsverket kring Systraströmmen och Ölandshamnen, 4. De fria vyerna över sundet 
från södra Kvarnholmen och Laboratorieholmen samt 5. De fria vyerna tvärs över Malmfjärden.”(s.77) 

 

Vidare i FÖP:en står det att vid utbyggnad av stadskärnan ska en mixad 
stadsbebyggelse eftersträvas, både vad gäller verksamheter och gestaltning. I 
planen står det även att:  

”En mix av arkitektoniska uttryck och en mix av gammalt och nytt är också viktigt för att 
ge en plats karaktär, och möjlighet för framtida generationer att göra tillägg utan att helheten 
förstörs (s.59).” 

 
Visionsbild från FÖP Kvarnholmen s.56 ungefärligt planområde i röd linje 
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Etableringen av ett hotell med tillhörande verksamhet i Ölandshamnen, med 
närhet till Linnéuniversitetet, Kalmar slott, Turistbyrån, stationsområdet, handel 
och Ölandskajen, kan bidra till att nå de övergripande målen i den fördjupade 
översiktsplanen. Rätt placering av byggnaden stärker den rumsliga kopplingen 
och hotellets verksamhet bidrar till att generera stadsliv i ett av Kalmars 
viktigaste utvecklingsområden. 

 

Tillgänglighet och trygghet 
I den sydvästra delen av Kvarnholmen finns inga bostäder vilket gör att flödet 
av människor är begränsat. Det finns även en brist av målpunkter kvälls- och 
nattetid. Den upplevda tryggheten inom planområdet relativt låg, få personer rör 
sig i området samt att planområdet i norr och öst gränsar till ett stängslat 
spårområde.  

 

Mark- och vattenförhållanden 
Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)s översiktliga kartor består 
marken helt av utfyllnad. En översiktlig geoteknisk utredning för del av 
Kvarnholmen 3:18 (som fastigheten tidigare benämndes), Kalmar, genomfördes 
av AB Jacobson & Widmark 1999-09-28. Resultaten visade att under ytan av 
asfalts- och grusbeläggning påträffas ett ca 0,3-2,1 meter tjockt lager av fyllning. 
Fyllningen har i utförda provtagningspunkter till största delen bestått av sand, 
grus och sten. Troligen förekommer även rester av betongkonstruktioner med 
mera från tidigare byggnader i fyllningen. Under fyllningen påträffas lösa till 
medelfasta jordlager av silt, sand, lera och gyttja i växellagring ned till ca 1,5-7 m 
under markytan. De lösa till medelfasta jordlagren vilar på fast lagrad 
friktionsjord siltig grusig sand. Inom huvuddelen av området utgörs marken av 
lösa jordlager vilket betyder att vid ökade belastning kommer sättningar att 
bildas, grundläggning föreslås därför ske genom pålning. 

 
Utdrag från Sveriges geologiska Undersökning (SGU) 
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Inom fastigheten Kvarnholmen 2:1 i centrala Kalmar låg tidigare en 
skrotverksamhet. Intill har funnits järnväg, bangårdsområde, bensinstation och 
hamnverksamheter.  

I oktober 2014 genomförde Tyréns en översiktlig miljöteknisk undersökning på 
fastigheten på uppdrag av Kalmar kommun och resultatet redogörs i 
slutrapporten ”Miljöteknisk markundersökning Kvarnholmen 2:1, Tyréns 2014-11-28”. 
Syftet med undersökningen var att undersöka eventuell föroreningsförekomst 
på fastigheten Kvarnholmen 2:1. 

Den miljötekniska markundersökningen visar att föroreningar har påvisats i jord 
på fastigheten. Resultatet från undersökningen visade överlag halter under 
riktvärdet för mindre känslig markanvändning, MKM. Enstaka prov med PAH-
M. PAH H samt arsenik påträffades i halter över MKM. En mer detaljerad 
undersökning genomfördes inom samma område under 2016 och redovisas i 
rapporten ”Resultatrapport MMU Kvarnholmen 2:1, DGE Mark och Miljö 2018-03-
05”. Även här visar resultaten på att större delen av område har halter under 
MKM. Endast 5 av 44 prover visar på halter över MKM. 

Eftersom föreslagen bebyggelse nu är lägre men tar upp ett större fotavtryck än 
tidigare förslag utökades markmiljöundersökningen till granskningsskedet för att 
innefatta hela planområdet. I den kompletterande undersökningen (2020-10-19) 
återfanns överskridande värden vid två provpunkter utifrån Naturvårdsverkets 
generella riktvärden MKM. De ämnen som hittades inom detta område var 
PAH-L, PAH-M, samt PAH-H på ett djup av 1-2,5 meter (se bilaga 3 tillhörande 
resultatrapport).  

Vid schaktning av geotekniska skäl eller vid exploatering ska massorna hanteras, 
transporteras och omhändertas enligt gällande lagstiftning. 

 

Natur, Historia och kultur  
Natur 
Marken i området är relativt flackt men lätt slutande hårdgjord yta, belägen på 
nivån mellan + 1,6 och + 2,10 meter över havet. De få inslagen av vegetation är 
fem mindre biotopskyddade radstående träd längs Ölandskajen. Det 
kringliggande området har varierande kvalitet och karaktär gällande vattenrum 
och grönområden. I sydöst ligger gästhamnen som är ett av Kalmars viktigaste 
stadsmässiga vattenrum. I sydvästlig riktning ligger Sylvanderparken som är ett 
populärt parkstråk med fina vyer över Kalmarsund och Kalmar slott. 
Sylvanderparken är en viktig koppling mellan Kvarnholmen och Kalmar 
Stadspark vidare till Gamla stan. Området omfattas av grönstrukturplanen från 
2010, där Sylvanderparken och Ölandskajen är utpekade på kartan över 
”utveckling av värdefulla grönstråk” där Utveckling är önskvärd (grön linje) för 
Sylvanderparken samt att utveckling nödvändig (Grön/orange linje) för 
Ölandskajen. 
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Utdrag ur Grönstrukturplan, Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010. 

Historia 
Större delen av området söder om järnvägen var fram till slutet av 1800-talet en 
öppen fjärd mellan den gamla staden med slottet och Kvarnholmen. Rivningen 
av stadsmuren frigjorde stora markytor i utkanten av Kvarnholmen och marken 
utökades ytterligare genom utfyllnad av Slottsfjärden. Dagens strandkonturer 
och markanvändning skapades omkring 1870 och området präglas av denna 
epok. Då det stod klart att Kalmar skulle få järnvägsförbindelse koncentrerades 
markarbetena till sydvästra Kvarnholmen, där järnvägsstationen skulle placeras. 
Vid Slottsfjärden skapades nya stora markytor för bangård, upplag, magasin och 
industri. 

 
Flygfoto från början av 1900-talet, befintlig magasinsbyggnad i mitten av bilden. Foto: Kalmar 
läns museum. 
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Kultur  
Riksintresset Kalmar stad H48 
Området berörs av Riksintresse H48 Kalmar, motiveringen till riksintresset är: 
Renässans stad med slottsmiljö och befästningssystem samt tillhörande vattenområden som 
sammantaget återspeglar stadens stora strategiska betydelse, för landets försvar, handel och 
sjöfart, från medeltid och fram till 1600-talet. 

Uttryck för riksintresset som berör detaljplanen är:  

• Kalmar renässansslott, och dess tydliga visuella samband med 1600-talsstaden på 
Kvarnholmen samt med Grimskärs befästning. 

• Lämningar efter befästningsvallar, bastioner och stadsportar på Kvarnholmen som 
markerar den på 1600-talet nya stadens utbredning. 

• Raka gator som förstärker den visuella kontakten mellan Gamla och Nya staden, 
med slottet samt med omgivande vattenområden. 

• Kvarnholmens siluett med sin relativt låga och jämnhöga bebyggelse, i vilken 
Domkyrkan från 1600-talet i italiensk barock väl framträder. 

 

Dessa uttryck för riksintresset är utgångspunkter för hur föreslagen bebyggelse 
ska utformas och förhålla sig till platsen. De två viktigaste aspekterna är 
Kvarnholmens relativt låga och jämnhöga bebyggelse samt de visuella 
sambanden mellan Slottet och Kvarnholmen. 

De skilda delarna av riksintresset är väl framträdande och tillgängliga både 
visuellt och fysiskt var och en för sig, men sambanden mellan de skilda delarna 
behöver förstärkas för att bättre lyfta fram riksintresset och belysa Kalmar stads 
äldre historia. Konkret fysiska barriärer mellan slottet och Gamla stan på södra 
sidan och Kvarnholmen på norra sidan, utgörs till stor del av järnvägsområdet, 
som gränsar direkt till planområdet. Både söder och norr om föreslaget 
planområde finns magasinsbyggnader, vilka även de i hög grad påverkar 
siktlinjerna mellan riksintressets skilda delar. 

Planområdet bedöms beröra tre viktiga siktlinjer kopplade till riksintresset. 

  



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning   

Datum Ärendebeteckning  
Upprättad 2020-01-09 2019-2161   14(54) 
Reviderad 2021-04-30   

 
 
 

 
Siktlinje 1, Kvarnholmen mot slottet 

 
Siktlinje 1, vall vid stationsgatan, stationsbyggnaden till vänster i bild. 
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Siktlinje 2, Från bastionen Johannes Rex, befästningsmuren mot slottet. 

 
Siktlinje 2, Från bastionen Johannes Rex, befästningsmuren mot slottet. 
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Siktlinje 3, Slottet mot Kvarnholmen 

 
Siktlinje 3, Vy från slottsvallarna mot Kvarnholmen 

 

Siktlinje 1 och 2 representerar de platser där en tydlig visuell koppling kvarstår 
mellan Kvarnholmens ursprungliga utbredning och slottet. I siktlinjerna finns 
visuella hinder, så som uppställda tåg, kontaktledningar, busshållplatser med 
mera vilka tillsammans med en tämligen tät vegetation under sommarhalvåret i 
form av stora lövträd i Sylvanderparken, försämrar koppling mellan 
riksintressets skilda delar. Siktlinje 3 från slottet in mot Kvarnholmen visar dels 
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kopplingen mellan två värdebärande element, dels Kvarnholmens relativt låga 
och jämnhöga bebyggelse. 

Siktlinjerna är väsentlig att vidmakthålla i planarbetet och även att arbeta för att 
förbättra genom andra projekt som ligger utan för planprocessen. 

Ölandskajen och i förläggningen in mot Kvarnholmen i form av Skeppsbrogatan 
är den enda öppna siktlinjen från marknivå mellan Kvarnholmen och slottet, 
med undantag av området väster om planområdet. Vyn från Skeppsbrogatan ger 
en direkt upplevelse av det historiska Kalmar och vägen knyter ihop 
Kvarnholmen, befästningsvallen och slottet. 

 
Vy från Skeppsbrogatan mot Slottet 
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En annan aspekt som är av vikt är Kvarnholmens siluett med sin relativt låga 
och jämnhöga bebyggelse, i vilken Domkyrkan från 1600-talet i italiensk barock 
väl framträder. En kartering har genomförts av nockhöjder på Kvarnholmen, 
kartan nedan redovisar nockhöjder i plushöjder från nollpunkten i RH2000.  

 
Nockhöjder från nollplan i RH2000, (högsta värde inom kvarter utmärkt) 

 
Siluett från sydost 

En förutsättning för planförslaget blir således att ny bebyggelse ska anpassas 
efter riksintressets visuella samband samt med Kvarnholmens relativt låga och 
jämnhöga siluett som varierar mellan cirka 20–40 meter i nockhöjd.  

 

Stadsbild 
Planområdets närhet till historisk bebyggelse aktualiserar fler krav på anpassning 
än de som är utpekade i Riksintresse H48, dessa aspekter grundar sig på en 
anpassning till platsen, stadsbilden och kringliggande bebyggelses uttryck och 
historiska funktion.  

 

Arkeologi 
En arkeologisk förundersökning genomfördes 2016. Totalt grävdes fem schakt 
inom området till ett största djup av tre meter. I de övre lagren påträffades 
resterna av en stensyll till en byggnad som troligen varit en magasinsbyggnad 
från 1800-talets senare del. Denna har antagligen rivits i början av 1900-talet då 
den magasinsbyggnad som finns idag byggdes.  

Ett flertal trädetaljer påträffades i de mer vattenavsatta lagren. Konstruktionerna 
som bestod av ett par grova stolpar, en del med stenskoning, samt tillhuggna 
plankor fästade i annat trä kan ha utgjort rester av bryggor och kajer som funnits 
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i anslutning till den lilla ö som funnits här tidigare. Delar av konstruktionerna 
kan eventuellt knytas till utfyllnadsarbetena i slutet av 1800-talet. 

 
Del av träkonstruktion från förundersökning, foto Kalmar läns museum 

Rekommendation på fortsatt arbete är att fornlämningen RAÄ Kalmar 94 inte 
berörs på något avgörande negativt sätt av den planerade exploateringen. 
Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum föreslog därför inga ytterligare 
antikvariska åtgärder.  

I och med Linneuniversitets utbyggnad har fler arkeologiska förundersökningar 
gjort i området och ny kunskap och teorier om hur platsen har använts genom 
tiderna har framkommit.  

 

Bebyggelse  
Inom föreslaget planområde finns ingen bebyggelse. Norr om planområdet finns 
ett större spårområde samt stationsbyggnad. Väster och öst om planområdet 
finns äldre magasinsbyggnader från början av 1900-talet och i söder finns det 
nybyggda Linnéuniversitetet samt gästhamn.  

 
Magasinsbyggnaden väster om planområdet. 
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Infrastruktur  
Planområdet gränsar till Kalmar centralstation med både buss och 
tågförbindelse. I planområdets närhet finns huvudcykelnät och parkområden 
med promenadstråk utefter kusten. Angöring till planområdet och den befintliga 
parkeringen sker idag genom infarter från Ölandskajen samt från Järnvägsgatan. 
Utöver den allmänna parkeringen nordväst om planområdet (Slottsfjärden) 
planerar kommunen för ett nytt parkeringshus på Barlastholmen cirka 150 meter 
söder ut. Vad gäller kollektivtrafiken trafikeras Ölandskajen  av busslinje 401 och 
403 med 10-20 minuters trafik mot både Läckeby/Lindsdal - Länssjukhuset och 
Kalmar C - Ljungbyholm. Även regionbussar trafikerar Ölandskajen. Några 
hundra meter bort finns även under sommarhalvåret färja över till Öland. I 
samband med planarbetet har det tagits fram en trafikutredning för södra 
Kvarnholmen som delvis behandlar Ölandskajens utformning med hänsyn till 
trafikflöden samt placering av busshållplats. 

Inom planområdet finns befintliga ställplatser för husbilar som behöver 
omlokaliseras i samband med genomförandet av detaljplanen. 

 
Huvudcykelnät i gult, infarter i grön pil samt busshållplatser (H), planområde röd streckad linje. 

 

Trafik 
Järnvägsgatan och dess förlängning Tjärhovsgatan är utpekade transportleder 
för farligt gods. I höjd med planområdet har Järnvägsgatan 6233 fordonsrörelser 
i årsdygnstrafik (ÅDT) med 13 % tung trafik och Ölandskajen 5214 ÅDT med 
en 11 % andel tung trafik, mätningar är från 2019. Hotellverksamhet ska enligt 
bifogad utredning (2018-12-06) tillgodose 35 parkeringsplatser inom den egna 
fastigheten. 

I samband med att Linnéuniversitetet planerades i området förbättrades 
trafiksituationen vid Järnvägsgatan/Ölandskajen. I dagsläget finns en förbättrad 
signalstyrd korsning som ökar säkerheten för oskyddade trafikanter som ska 
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korsa Järnvägsgatan. Andra åtgärder som skett är att en betongbarriär utmed 
Järnvägsgatan vid den västliga magasinsbyggnaden har anlagts. 

 

Fossilbränslefri kommun 
Kommunen har en viktig roll att spela inom klimat- och energiarbetet genom 
sina många ansvarsområden inom allt från fysisk planering till upphandling och 
informationsspridning. Kalmar kommun har långtgående mål inom klimat- och 
energiområdet, främst av dessa är Fossilbränslefria Kalmar 2030. Ett samhälle 
måste vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. För att balansera dessa 
intressen har kommunen en översiktsplan som visar hur kommunen ska 
utvecklas. Översikts- och detaljplaner utgör en viktig funktion vad det gäller 
energianvändning, till exempel gällande lokalisering av ny bebyggelse och hur 
den placeras i terrängen, vilka möjligheter för kollektivtrafik som skapas och 
vilken infrastruktur som kan användas. Helhetsperspektiv är viktigt för att lösa 
behov av bland annat avfallshantering, vattenrening, transporter, 
energiförsörjning i samhället.  

 
Service  
Föreslaget Planområde ligger på Kvarnholmen som har ett rikt utbud av både 
offentlig- och kommersiell service. Den service som finns i närområdet är 
restaurang Magasinet med butik, Baltik Skeppsfournering som säljer 
båtrelaterade artiklar, sommarrestaurang och glasscafé utmed kajen i gästhamnen 
samt turistbyrå med gästhamnsservice. Cirka 100 meter öster ut finns Baronens 
köpcentrum med handel, matbutik och restauranger.  

 
Inventering av bebyggelse och funktioner, planområde i röd streckad linje 
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Teknisk försörjning  
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten, spill och 
dagvatten. Teknisk försörjning i form av vatten och avlopp, dagvatten, 
fjärrvärme samt el och fiber finns i planområdets närhet. Avfallshantering inom 
Kalmar kommun sker av Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR). 

 

Dagvatten 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Idag är 
parkeringsytan inom planområdet ansluten till befintlig dagvattenledning i 
Ölandskajen. Planområdet ingår i ett avrinningsområde för dagvatten som har 
sitt utlopp vid Tjärhovet i närheten av Café Lotsutkiken. I samma 
avrinningsområde färdigställs för tillfället byggnationen av Universitetet. 
Utsläpp av dagvatten sker i vattenförekomsten N v s Kalmarsunds kustvatten. 
Ingen rening av dagvattnet sker i nuläget inom planområdet. 

 

 
Utsnitt ur ScalgoLive. 

En översiktlig analys har genomförts där belastning motsvarande ett 100-års 
regn har simulerats i programmet ScalgoLive, programmet utgår ifrån att 
ledningsnätet är fullt och att marken är mättad, det vill säga enbart ytlig 
avrinning. Resultatet är filtrerat på 10cm stående vatten vilket illustreras av de 
mörkare blå områdena och under 10 cm stående vatten av de ljusare blå delarna, 
även flödesvägar finns redovisade med tjockare blåa streck. Resultatet visar att 
en mindre mängd vatten samlas i planområdets östra del innan det rinner vidare 
ut mot Ölandskajen och slutligen till gästhamnen Inget dagvattenvatten bedöms 
komma in i planområdet från angränsande fastigheter enligt redovisade 
flödesvägar. 
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Störning och risk  
Farligt gods, farliga ämnen 
Väster om planområdet går Järnvägsgatan som är utpekad som farligt gods led 
och är tillsammans med södra vägen en av de större infartslederna till Kalmar 
centrum från E22. Föreslaget planområde ligger öster om befintlig 
magasinsbyggnad cirka 50 meter väster om Järnvägsgatan. I samband med 
tidigare planarbete för Ölandshamnen togs en riskanalys fram av Brand & 
Riskanalys AB på beställning av Kalmar kommun: ”Riskanalys för universitet, 
resecentrum, restauranger och hotell vid Ölandskajen/Barlastholmen, Kalmar kommun. 
Förstudie till detaljplan 2013-02-14”. Syftet med Riskanalysen var att redovisa 
risknivå och ge förslag på eventuella åtgärder vid byggnation av 
Linnéuniversitetet, resecentrum, hotell och restauranger i området kring 
Ölandshamnen och Barlastholmen. De risker som beaktats i rapporten är 
transport av farligt gods på Södra vägen och Järnvägen och hantering av farliga 
ämnen på Tjärhovet. 

Transporter av farligt gods på Tjärhovsgatan utgör en risk, i riskanalysen ges 
förslag på åtgärder som kan förbättra situationen vid tillkommande etableringar. 
Åtgärderna är framför allt inriktade på att utforma området närmast vägen så att 
det inte inbjuder till stadigvarande vistelse utomhus. Om föreslagna åtgärder 
vidtas kan risknivån begränsas till att sträcka sig 30 m från vägkant utmed 
Järnvägsgatan. Föreslagen byggnation är placerad cirka 50 meter från vägkant. I 
dagsläget finns en förbättrad signalstyrd korsning som ökar säkerheten för 
oskyddade trafikanter som ska korsa Järnvägsgatan. Andra åtgärder som skett är 
att en betongbarriär utmed Järnvägsgatan vid den västliga magasinsbyggnaden 
har anlagts. 

Spårområde 
Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från 
järnvägen, (räknat från spårmitt på närmsta spår). Ett sådant avstånd ger 
utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det möjliggör 
en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är 
störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, kan dock finnas 
inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till möjligheterna att 
underhålla järnvägsanläggningen och bebyggelsen. Föreslagen detaljplan ligger 
invid spårområde som används som uppställningsplats vid städning av 
tågvagnar. Detta innebär att det inte förekommer passerande tåg i hög hastighet. 
Enligt BVS 543.10001 ”Tillämpning av elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-
FS 2008:1-3 konsoliderad version. anges ett minsta avstånd från 
kontaktledningsstolpe till byggnad om fem meter.  

En kontaktledning ska dras så, att det horisontella avståndet mellan spänningsförande del 
och en byggnad eller någon byggnadsdel, i vilken ledningen inte ska införas, uppgår till minst 
5 meter när det är vindstilla.  

Allmänna råd: Om en kontaktledning är framdragen i närheten av en byggnad som är avsevärt 
högre än kontaktledningen kan särskilda säkerhetsåtgärder ibland behövas. Normalt behövs 
dock inte några särskilda skyddsåtgärder om någon byggnadsdel inte finns närmare 
kontaktledningen än som anges av gränslinjerna A-B-C-D i nedanstående figur med sektion 
av spår med en kontaktledning för nominell spänning över 750 V. 
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Föreslagen bebyggelse är placerad cirka 15 meter från kontakledningsstolpe samt 
ledning och klara därför gällande krav.  

 

Radon 
Planområdet är klassat som normalriskområde enligt kommunal kartering.  

 

Magnetfält 
Längs järnvägsspår är fälten som starkast under högspänningsledningen men 
minskar snabbt med avståndet från denna. På 20 meters avstånd är fälten 0,1 μT 
(Micro tesla) när tåget är långt bort. När tåget passerar ökar fälten under någon 
minut till 0,3 – 1,2 μT. I Sverige fördelas ansvaret för hälsofrågor med 
anknytning till magnetfält på fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket, 
Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Deras 
rekommendationer är att Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära 
elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. Dessa rekommendationer är ej 
applicerbara på föreslagen markanvändning, där människor bara vistas tillfälligt. 
Forskningen kring magnetfält är tvetydig och de fem myndigheterna har ej 
preciserat några direkta gränsvärden. 

 

Buller 
Föreslagen användning inom planområdet berörs ej av förordningen (2015:216) 
om trafikbuller. Bullerstörning inuti byggnaden regleras i bygglovsskedet. 
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Planförslag 
Planförslaget möjliggör för hotellverksamhet med cirka 150 rum samt en publik 
verksamhet i bottenplan i form av konferens, restaurang och pub. Till 
användningen hotell räknas även spa-anläggning för att ytterligare skapa 
möjligheter för platsen att vara ett besöksmål. Byggnadens framsida vänder sig 
mot väster där ett hotell-torg anläggs som kan innehålla uteservering, entré och 
angöring. På den östra sidan mot spårområdet placeras en interngata med 
besöksparkering och möjlighet till in- och utlastning.  

 
Illustration över planområdet. 

 

Ändrade mark- och vattenförhållanden  
Sanering av förorenad mark 
Marken inom planområdet föreslås saneras till naturvårdsverkets generella 
riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM). I samrådet var hälften av 
planområdets markmiljö undersökt, ytterligare provtagning har skett av norra 
delen till granskningsskedet. Detaljplanen regleras med villkor att 
markföroreningar ska avhjälpts innan startbesked kan ges. Utifrån förslagen 
ändring av detaljplanen bedöms inte några större schaktarbeten krävas vid 
genomförandet av planen.  De miljötekniska rapporterna ska delges aktuell 
myndighet av den som äger eller brukar en fastighet enligt upplysningsskyldighet 
MB 10 kap 11§. Vid schaktarbeten kommer massorna att behöva omhändertas 
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enligt gällande lagstiftning och en anmälan inlämnas till tillsynsmyndigheten 
enligt miljöbalkens regler. 

Gestaltning och höjdsättning 
I samband med genomförandet kommer den hårdgjorda asfaltsytan att delvis 
bebyggas men även utgöra ett hotell-torg med plats för uteservering, entré och 
angöring. Ytan runt hotellet tillsammans med den allmänna gatan föreslås bestå 
av ett enhetligt material eller gestaltning som förstärker planområdets västra del 
som en sammanhängande plats. 

Mindre justeringar kan eventuellt ske av markens höjd där hotell-torget höjs upp 
något för att skapa en mer avskild plats i förhållande till trafiken. Detta för att 
skapa en mer attraktiv vistelseyta. I övrigt behålls nuvarande marknivå vilket 
underlättar för tillgängligheten mot Ölandskajen, till hotellbyggnaden samt 
miljön i övrigt vid spårområdet samt befintlig magasinsbyggnad. 

 

Natur och kultur  
Natur 
Föreslagen detaljplan hindrar inte önskvärd utveckling enligt grönstruktur-
planen eller den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen. Gaturummet 
som utgörs av Ölandskajen regleras i angränsande detaljplan för 
Linnéuniversitetet med huvudgata där möjlighet till en omgestaltning med 
plantering är möjlig. De befintliga radstående träd utmed nuvarande 
parkeringsyta behöver tas bort, trädallén bedöms utgöra en biotopskyddad allé 
varvid särskilt tillstånd krävs för att fälla eller negativt påverka träden. En separat 
ansökan har skickats in till samt godkänts av Länsstyrelsen (521-4964-2020). 
Träden kommer att ersättas på annan plats på Kvarnholmen eller i dess närhet. 
Huvudanledningen till att träden behöver tas bort är att deras placering hindrar 
anläggande av gång och cykelväg samt en rationell placering av busshållplatsen.  

 

Kultur 
Riksintresse  
Vyerna mellan Kvarnholmen och slottet vid marknivå kommer till en begränsad 
del att påverkas av föreslagen byggnation. Men på grund av att bebyggelsen 
placeras en bit in i planområdet från Ölandskajen samt att den trappas upp i 
höjd, minimeras denna påverkan. Från den gamla befästningsmurens bastion 
Johannes Rex spets kvarstår nuvarande obehindrade siktlinje mot slottet där alla 
slottets torn är synliga. Inte heller de vyer som finns utpekade i FÖP 
Kvarnholmen påverkas negativt.  

Den vy som bedöms påverkas negativt i och med ny bebyggelse är från 
stadsmuren vid Jordbroporten mot slottet, där hindras den visuella kontakten 
med slottet delvis. Dock framträder delar av slottets siluett och torn fortfarande 
visuellt, huvudtornet är fortfarande framträdande i siktlinjen från Jordbroporten. 
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Vy mot slottet från bastionen Johannes Rex, befästningsvallen. Föreslagen volym i vitt. 

 

Föreslagen bebyggelse har även anpassats till rådande skala på Kvarnholmen och 
innebär inte någon märkbar skalförskjutning i stadssiluetten. Detaljplanen 
regleras med en totalhöjd för den högsta volymen på +30 meter över nollplanet 
i RH2000 vilket innebär att inga uppstickande delar så som ventilation eller 
hisschakt får överstiga höjdangivelsen. Resterande volymer regleras med +24 
meter totalhöjd. Detta anses ligga i linje med den jämnhöga siluetten i spannet 
mellan +20 och +40 som Kvarnholmen utgör. 

 
Siluett från sydost med hotellbyggnad till vänster (+30) 

Även från slottet mot kvarnholmen behålls likvärdig utblick i fråga om skala och 
siluett, där vy över den jämnhöga äldre bebyggelsen med enstaka uppskjutande 
byggnader från olika tidsepoker är intakt. 

 

 
Vy från norra slottsvallen mot Kvarnholmen, föreslagen volym i mitten av bild. 
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Den sista siktlinjen som är aktuell för planområdet och tidigare redovisats i 
planbeskrivningen (från stationsområdet) berörs ej då föreslagen volym inte 
framträder i siktlinjen mellan stationsområdet och slottet.  

Sammantaget gör kommunen bedömningen att planförslaget inte innebär 
betydande påverkan eller påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö varvid en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram, relevanta aspekter och 
avgränsningar anses hanterade i plankartan och planbeskrivningen. 

Bebyggelseförslaget har inte ändrats i frågan om riksintresse för kulturmiljövård 
från det att samråd med länsstyrelsen skedde (2018-12-21) då Länsstyrelsens 
samlade bedömning var att ”hotellet kan genomföras med nu kända 
förutsättningar, det vill säga placering, utsträckning och maximal höjd enligt 
illustration daterad 18-12-07. Det är inte möjligt att lägga klimatanläggningar, 
hissanordningar etc. som ytterligare höjer byggnaden.” 

De förändringar som skett från december 2018 är att då tänkta parkeringsdäck 
nordväst om planområdet har utgått vilket ytterligare förbättrar 
förutsättningarna för planens genomförande i förhållande till riksintresset. Den 
bakre volymen har sänkts en våning samt att hela bebyggelsen har vridits något 
för att bättre använda ytan mellan magasinsbyggnaden och hotellet. En annan 
förändring som skedde till granskningsskedet är att hela volymen har skjutits 
längre in på planområdet vilket enbart har positiva aspekter för vyer och 
siktlinjer kopplade till riksintresset då hela slottet framträder från Bastionen 
Johannes Rex samt att huvudtornet inte skyms av ny bebyggelse längs 
Skeppsbrogatan eller Ölandskajen. 

 

Stadsbild 
En positiv effekt av förslaget är att fler människor rör sig i området och att bättre 
allmänna ytor med tydligare stråk kan tillskapas. Detta kan tillsammans med 
byggnationen skapa en generator för utveckling av området som i dagsläget anses 
vara ett ingenmansland som inte är utformat för att människor ska vistas där.  

Föreslagna volymer har anpassats efter riksintresse för kulturmiljö H48, men 
anpassningar har även gjorts för att bebyggelsen ska bättre smälta in på platsen 
och i sin kontext. Volymen har brutits upp i tre delar i höjd och placering. För 
att ytterligare särskilja de separata volymerna föreslås en individuell färgsättning. 
I kringliggande område med hänvisning till Kvarnholmen är förekomsten av 
andelen platta tak låg, sadel- eller valmattak är norm varvid volymerna regleras 
med taklutning mellan 40–50 grader. Vad gäller stadsbilden och påverkan i övrigt 
ses bebyggelsen som ett modernt tillskott i den historiska staden vilket anses vara 
i linje med gällande FÖP där detta beskrivs följande; ”En mix av arkitektoniska 
uttryck och en mix av gammalt och nytt är också viktigt för att ge en plats karaktär, och 
möjlighet för framtida generationer att göra tillägg utan att helheten förstörs” Bebyggelsen 
samspelar med den äldre magasinsbyggnaden och tillsammans skapar de en 
väderskyddad plats för vistelse där gammalt och nytt möts. Föreslagen 
bebyggelse har i sin gestaltning utgått ifrån en tanke av magasinsbyggnad som 
återknyter till platsens historiska användning. 
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Vy från marknivå Skeppsbrogatan/jordbroporten mot slottet (GC-väg i höjd med Baronens 
entré) 

 

Arkeologi 
Kommunen har tidigare ansökt om tillstånd till markingrepp i eller invid 
fornlämning av länsstyrelsen, enligt beslut 2020-06-17 krävs det inte någon 
ytterligare undersökning av området då resultatet av tidigare förundersökning 
tyder på att endast sentida lämningar berörs. 

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet 
omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet 
ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen. 
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Ny bebyggelse  

 
Visionsbild på tänkt bebyggelse. 

Föreslagen bebyggelse ges möjlig användning av hotellverksamhet och centrum 
med tillhörande spa, konferens och restaurang. Bebyggelsen har delats upp i tre 
olika volymer med höjd och placering. De tre volymerna är förskjutna för att 
dels passa in på den tänkta kvartersmarken, men även för att skapa en skyddad 
plats mellan planområdet och befintlig magasinsbyggnad. Volymerna begränsas 
med två olika höjdnivåer vad gäller totalhöjd. Bebyggelsen regleras även med 
minsta respektive maximala takvinkel om 40–50 grader, tillsammans med 
bestämmelse om totalhöjd reglerar detta indirekt möjlig byggnadshöjd men 
lämnar en viss flexibilitet i fråga om bjälklagshöjd och -tjocklek. Bebyggelsen har 
en tydlig begränsad byggrätt som säkerställer placering och omfattning för att 
inte påverka siktlinjen mellan Kvarnholmen och slottet. Byggrätten är placerad 
en bit in i planområdet från Ölandskajen, detta regleras i plankartan med att 
marken ej får förses med byggnad. 

 
Fasad, vy från väst 

 
Fasad, vy från syd. 
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I bebyggelseförslaget delas de tre volymerna även upp i skilda nyanser för att 
ytterligare bryta upp bebyggelsen. Färgerna relaterar till och knyter an till andra 
byggnader i Kalmars siluett. Föreslagen bebyggelse har i sin gestaltning och form 
utgått ifrån befintlig magasinsbyggnad vilket knyter ann till platsens historiska 
användning. Tillsammans med den befintliga äldre magasinsbyggnaden både 
samspelar bebyggelsen och skapar en skyddad plats som öppnar upp sig mot 
gästhamnen. En mix skapas mellan gammalt och nytt. 

 
Föreslagen färgpalett 

 

Tillgänglighet och infrastruktur  
Den nya bebyggelsen tar mark i anspråk som idag används för 
parkeringsändamål. Totalt behöver 80 parkeringsplatser ersättas för att 
tillgodose parkeringsbehovet till dels Kalmar centralstation och 
Linnéuniversitetet samt besökare till Kalmar slott. Tänkt ersättningsyta finns 
cirka 150 meter söder om planområdet vid Barlastholmen som är cirka 7000m². 
I dagsläget används ytan som upplag för material vilket kommer att avvecklas på 
utpekad plats inom närtid. Kommunen har ett pågående planarbete där 
möjligheterna för ett nytt parkeringshus med över 500 platser undersöks 
(Kvarnholmen 2:6, diarienummer 2019-2162).  

En ny infart till kvartersmarken möjliggörs vid detaljplanens östra kant som 
avser att serva hotellverksamheten med varutransporter och angöring till 
parkeringsplatser. Den interna gatan på kvartersmark föreslås bli enkelriktad så 
att inga utfarter sker mot Ölandskajen, i övrigt råder in- och utfartsförbud mot 
Ölandskajen från kvartersmarken. Infarten kan även användas för 
avfallshantering samt räddningsfordon. I Mellanrummet mellan ny bebyggelse 
och spårområdet har det lämnats plats för uppställningsplatser för brandbil.  

Den befintliga in- och utfarten vid magasinsbyggnaden kvarstår och får 
kommunalt huvudmannaskap, Den kommunala gatan i planområdet är tänkt att 
serva hotellets entré samt de befintliga verksamheterna väster om planområdet, 
gatan avslutas med en vändplan i planområdets nordvästra del, exakt reglering 
av möjligheten att fortsätta till den kommunala parkeringen i norr undersöks i 
genomförandeskedet. Planerade in- och utfarter gör att befintlig busshållplats 
behöver flyttas väster ut, vilket har utretts separat i en större trafikutredning för 
Ölandskajen och omnämns i Trafik-PM Ölandskajen som tillhör 
planhandlingarna.  
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Principskiss enkel stopphållplats 

Föreslagen plats för ny busshållplats är utpekad som den enda lämpliga 
placeringen av en hållplats på sträckan både vad gäller gatans bredd men även 
vad gäller målpunkter i området. 

 

 
Utsnitt ut Trafik PM Ölandskajen 

Till detaljplanen hör en separat parkeringsutredning som jämför vilka 
parkeringstal som befintliga hotell i Kalmar har men även hotell i andra städer. 
Parkeringsutredningen föreslår i kombination med markanvisningsavtalet att 35 
parkeringsplatser behöver tillgodoses på kvartersmark för hotellet. Längs med 
den kommunala gatan i planområdet är det även möjligt att anlägga 
korttidsparkeringar samt lastzoner för den befintliga verksamheten i 
magasinsbyggnaden.  

Ölandskajen planeras för ombyggnation med ambitionen att bredda och öka 
framkomligheten för de båda gång- och cykelvägarna längs Ölandskajens norra 
och södra sida. 

Planområdet ska kunna nås med gång och cykel både söderifrån (från 
Ölandskajen) men även norrifrån ska planområdet vara kopplat till den framtida 
omvandlingen av Kalmar Centralstation, vars lösning nu utreds. 

Ställplatserna för husbilar som behöver avvecklas inom planområdet avser 
kommunen att ersättas på annan plats. Detta sker i en separat utredning som 
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inte är kopplad till detaljplanen, ett förslag på lämplig plats är området kring 
Tullhamnen i centrala Kalmar. 

 

Ny service  
Detaljplanen möjliggör för hotellverksamhet med tillhörande spa, konferens och 
restaurang. Planens syfte är delvis att skapa ett nytt besöksmål i centrala Kalmar, 
bebyggelsen förväntas bli ett besöksmål med sin öppna utåtriktade verksamhet i 
bottenvåningen med möjlighet till en generös uteservering som lockar dels 
besökare och turister men även medborgare till platsen.  

 

Förändring av teknisk försörjning  
I och med detaljplanens genomförande behöver inga befintliga ledningar flyttas, 
i övrigt bedöms anslutningar och nya serviser kunna anläggas vid 
kvartersmarkens yttre gräns. Vid planering och anläggning av gator och placering 
av sopkärl ska samråd med KSRR ske för att säkerställa goda möjligheter för 
effektiv sophantering. 

 

Dagvatten 
Planområdet 
Inom planområdet för Kvarnholmen 2:1, hotellet, finns det begränsade 
möjligheter att hantera dagvattnet från hela hårdgjorda ytan i en ytlig 
dagvattenanläggning. Dagvattnets halter för planområdet kan i och med den nya 
detaljplanen förväntas förändras. För att påvisa förväntad förändring modelleras 
nuläget för planområdet med markanvändning parkering (med 
avrinningskoefficient 0,6 i och med att ytan till stor del är grusad) och framtida 
läge med markanvändning takyta (2000 m2) och gårdsyta (3600 m2). 

Beräkningen visar att det överlag är högre halter i nuläget bortsett från fosfor (P) 
och kadmium (Cd) som kan öka. Halten kadmium är kopplat till val av 
takmaterial. När det gäller mängderna är det att förvänta en minskning efter 
planens genomförande bortsett från fosfor. När det gäller fosfor är det 
schablonhalten för gårdsyta som är högre vilket det kan vara kopplat till 
planteringsytor. Detta läckage kan anses ha försumbar påverkan på recipienten 
jämfört med näringsläckage från till exempel jordbruksmark.  

Halter (µg/l) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS 

Nuläge 130 2200 27 36 130 0,4 13 13 0,073 130 000 

Efter 170 1400 2,8 11 26 0,47 3,4 3,2 0,006 29 000 

 Riktvärde 160 2000 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40 000 

Mängder (kg/år) 

Nuläge 0,29 5,1 0,062 0,09 0,30 0,001 0,03 0,03 0,0002 290 

Efter 0,41 3,4 0,007 0,02 0,06 0,001 0,01 0,01 0,00001 70 

Förändring 0,12 -1,7 -0,055 -0,06 -0,24 0,00 -0,02 -0,02 -0,00016 -220 
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Utredningen slår fast att någon större åtgärd inom planområdet inte är lämplig 
samt att föroreningsnivåerna som är kopplade till planområdet bedöms inte 
medföra någon negativ påverkan på recipienten. Vid extremväder så som 100års 
regn bedöms det överlag som svårt att kvarhålla skyfallet inom planområdet då 
planområdet är litet, ligger nära vattnet och består huvudsakligen av hårdgjord 
yta. Det som är viktigt att ta i beaktning är att i genomförandet av detaljplanen 
säkerställa rinnvägar så att byggnader inte skadas. Det är alltid betydelsefullt att 
minska avrinningen och genomsläppliga material är en del i detta även om man 
inte kan räkna med den kvittblivning som kan uppnås i områden där 
förutsättningarna för infiltration är goda. 

 

Avrinningsområdet 
Avrinningsområdet ”Barlastholmen C” omfattar ca 4,2 hektar och leds via en 
större samlingsledning i Tjärhovsgatan med utlopp vid Lotsutkiken. Hela 
avrinningsområdet som leds till utloppet är ca 9,3 ha och inkluderar delar av 
Tjärhovet. Avrinningsområdet bedöms som litet för att anlägga en 
dagvattenanläggning om det jämförs med vilka andra ytor som normalt sätt 
avrinner till större dagvattenanläggningar, vanligtvis 20-300 hektar.  
Beräknade mängder (kg/år) utan rening 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS 

Barlastgatan C 
Hamn/industri 8,5 43 0,74 0,76 4,9 0,027 0,22 0,27 0,0011 6500 

Barlastgatan C 
Nya detaljplaner 4,6 31 0,31 0,37 2 0,014 0,083 0,13 0,00093 1400 

 

Dagvattenutredningen innehåller förslag på åtgärder som kan göras utanför 
planområdet som en gemensam åtgärd för hela avrinningsområdet. För 
”Barlastholmen C” identifieras tre möjliga lösningar; Damm, skärmbassäng och 
magasin. Om föreslagen åtgärd genomförs av VA-huvudmannen kan 
nedanstående resultat uppnås för hela avrinningsområdet, där aktuellt 
planområde är en del av. 
Beräknade mängder (kg/år) efter rening 

  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS 

Ingen rening Barlastgatan C 
Hamn/industri 8,5 43 0,74 0,76 4,9 0,027 0,22 0,27 0,0011 6500 

Damm Barlastgatan C 
Nya detaljplaner 2 22 0,087 0,16 0,64 0,0064 0,023 0,051 0,00053 320 

 

I och med den stora andelen hårdgjorda ytor i avrinningsområdet och det 
intensiva nyttjandet av platsen med en stor andel trafikrörelser rekommenderas 
rening. Prioritering mellan åtgärder för andra avrinningsområden bör dock ske 
så att så stor effekt som möjligt uppnås. Jämfört med andra intilliggande 
avrinningsområden är det prioriterat att genomföra åtgärder för 
avrinningsområdet Barlastholmen C. 

Även om det kan vara svårt att skapa dagvattenanläggningar i området södra 
Kvarnholmen i och med att det redan är utbyggt, marken är flack, arkeologi, 
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Riksintresse för kulturmiljö och ledningsnätet delvis är dämt vid höga 
vattennivåer finns det ett antal olika möjliga åtgärder som dagvattenutredningen 
pekar ut som aktuella.  

När nya detaljplaner i området tas fram kan det öppna upp för att skapa ytor för 
dagvatten. I detta avrinningsområde kan en yta reserveras för dagvatten i 
detaljplan Kvarnholmen 2:6, Mobilitetshuset. I övriga detaljplaner begränsas 
möjligheterna till ytlig dagvattenhantering av tillgången på mark och konflikt 
med övrig verksamhet. 
Beräknade halter (µg/l) efter rening. 

  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS 

Damm Barlastgatan C Nya de-
taljplaner 100 1100 4,4 8 32 0,33 1,2 2,6 0,027 16 

000 

Riktvärde   160 2000 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40 
000 

            
 

Påverkan på recipienten 
Genomförandet av föreslagen detaljplan har en positiv påverkan på recipienten 
där föroreningshalter totalt sett minskar. Rening av dagvatten bedöms därför 
inte behövas inom planområdet. För att minska belastningen i ett större 
perspektiv visar dagvattenutredningen flera möjliga alternativ för en gemensam 
lösning för hela avrinningsområdet. Detta anses dock inte krävas eller 
aktualiseras av föreslagen detaljplan samt vilar på huvudmannen för dagvattens 
ansvar. Oavsett vilka åtgärder för dagvatten som genomförs är det att förvänta 
en positiv effekt på recipienten enbart på grund av förändringen i 
markanvändning. 

 

Behov av åtgärd mot störning och risk  
Farligt gods, farliga ämnen 
Det aktuella planförslaget påverkas inte direkt av de risker som beskrivs utifrån 
transport av farligt gods på Södra vägen och järnvägsgatan samt hantering av 
farliga ämnen på Tjärhovet. Mellan den farliga godsleden och ny bebyggelse är 
det dels ett betryggande avstånd om 50 till 80 meter, dels den befintliga 
godsmagasinsbyggnaden samt ett befintligt avåkningsskydd utmed 
Järnvägsgatan. Lämpliga åtgärder som en särskild brandskyddsbeskrivning 
fastställer hur, exempelvis för risker vid explosion och brandsituationer, ska 
hanteras vid bygglov. Den framtagna riskutredningen ger rekommendationer att 
särskild hänsyn ska tas till glasrutornas egenskaper samt att ventilationen 
automatiskt ska stängas av vid brandrök, detta regleras i bygglovet där exakt 
utformning av volymen fastställs. Utredningen ger även förslag på att 
byggnadens konstruktion bör klara ett infallande tryck av 20kPa, vilket uppnås 
med en sammanhållen betongstomme. Riskutredningen slår fast att 
sannolikheten för en explosion på Tjärhovet är mycket låg samt att åtgärder 
lämpligen tas vid respektive riskkälla för att förhindra olyckor med stor 
omgivningspåverkan som följd. Plankartan regleras med bestämmelser om 
placering av ventilationsintag och utrymningsvägar. 
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Flygbild med riskobjekt och skyddsåtgärder 

Magnetfält, spårområde 
Föreslagen hotellbebyggelse ligger cirka 12-24 meter ifrån närmsta 
kontaktledning varvid ny bebyggelse inte berörs negativt av magnetfält från 
spårområdet. För att förhindra eventuella skador på parkerade bilar i östra delen 
av planområdet behöver ett skydd om minst 2 meter i höjd uppföras för att 
hindra partiklar från inbromsande tåg. Spårområdet är idag stängslat av 
säkerhetsskäl för att förhindra att människor tar sig in på spårområdet och rör 
sig över spåren. En konsekvens av planförslaget blir att föreslaget skydd ersätter 
det stängsel som idag finns, samt att stängslet som idag är felplacerat i den norra 
delen flyttas till fastighetsgräns. Utformningen av detta skydd ska samrådas med 
Trafikverket. 

Buller 
Planförslaget berör inte av förordningen för trafikbuller, inte heller hamnens 
närhet med dess industribuller anses vara en begränsning. Relevanta 
inomhusvärden och övriga rekommendationer behandlas i bygglovsskedet. 

Översvämning 
Föreslaget planområde ligger lågt, dock innehåller planen inga bostäder eller 
viktig samhällsservice varvid kraven gällande översvämning anses vara möjliga 
att lösa på platsen. Bebyggelseförslaget innehåller heller inga hotellrum på 
bottenvåningen utan ska innehålla publik verksamhet i form av konferens, lobby 
och restaurang. Det föranleder därför ingen risk eller fara för människor som 
tillfälligt vistas på hotellet, dock ska byggnadens konstruktion klara naturligt 
översvämmande vatten, något som även regleras i plankartan. 
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Beskrivning av planbestämmelser  

 
Utsnitt ur plankartan  

 

Allmän platsmark 
 Gata - Allmän gata som dels försörjer befintlig verksamhet i 

magasinsbyggnaden och hotellets entré. Avslutas med en 
vändplan. 

Egenskapsbestämmelser för allmän plats 
parkering Parkeringsplats - Korttidsparkeringar på allmän gata samt 

möjlighet till inlastning till befintliga verksamheter i 
magasinsbyggnaden 

Kvartersmark 
 Hotell - Där tillhörande verksamheter så som restaurang, spa och 

konferens inkluderas. Syftet med detaljplanen är att stärka 
turistnäringen genom att tillskapa ett hotell som även är ett 
besöksmål, samt att platsen ska innehålla öppen och publik 
verksamhet i bottenplan. 

 Centrum - möjliggör för verksamheter i bottenplan så som 
restaurang, pub och konferens. 

 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning   

Datum Ärendebeteckning  
Upprättad 2020-01-09 2019-2161   38(54) 
Reviderad 2021-04-30   

 
 
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

 Marken får inte förses med huvudbyggnad, reglerar placering 
och omfattning av de tre byggrätterna. 

 Takvinkel får vara mellan angivet värde och angivet värde i 
grader. Det vill säga mellan 40-50 grader. 

 Högsta totalhöjd är angivet värde i meter över angivet 
nollplan. För att särskilja de tre volymerna regleras de med olika 
höjd, +24 och +30 meter över nollplanet, eftersom marken i 
området är cirka +2 meter över nollplanet betyder det att 
bebyggelsens totalhöjd maximalt får vara cirka 22 och 28 meter 
över befintlig mark.  

n1 Marken får inte användas för parkering. Detta för att 
säkerställa att en bilfri vistelseyta/uteservering ska tillskapas. 

n2 Parkeringen ska utformas med genomsläppliga material. En 
rekommendation från dagvattenutredningen där mindre lokala 
lösningar så som mindre hårdgjord yta kan förbättra framför allt 
rening av dagvatten. 

 Körbarförbindelse får inte anordnas. In- och utfartsförbud på 
delar av kvartersmarken mot Ölandskajen. 

Byggnader ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till en 
nivå +2,8 meter över nollplanet (RH2000) inte skadar byggnadernas 
konstruktion. Gäller över hela planområdet och säkerställer att ny bebyggelse 
klarar framtida översvämningar. 

m2 Plank eller stängsel med en minsta höjd av 2 meter över mark 
ska uppföras. Detta för att dels förhindra risken att partiklar och 
fallande laster från bromsande tåg skadar parkerade bilar inom 
planområdet samt förhindra att personer tar sin in på spårområdet. 

b1 Ventilationen ska utföras med riktning bort från Järnvägsgatan 

b2 Utrymningsvägar ska orienteras bort från Järnvägsgatan. 

 

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden är 10 år efter det datum detaljplanen vunnit laga kraft. 

Strandskydd 
Strandskyddet är upphävt inom hela planområdet. Strandskyddslinje illustrerad 
på plankartan. Planen kräver ett upphävande eller dispens från strandskyddet 
enligt 7 kap 18 MB. Planområdet idag omfattas av äldre detaljplan som inte 
reglerar strandskyddsbestämmelser. Med nytt planförslag återinträder behovet 
av beslut om upphävande av strandskyddet. Som skäl för att upphäva 
strandskyddet åberopas Miljöbalken 7 kap 18 c § punkt 1: ”redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte”. 
Exploatering sker på redan ianspråktagen mark i Kalmar stadskärna och därmed 
anser kommunen att strandskyddet kan upphävas inom planområdet.  
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Ändrad lovplikt för startbesked 
Startbesked får ej ges innan markföroreningar har avhjälpts. Marken ska saneras 
till naturvårdsverkets generella riktvärde för Mindre känslig markanvändning 
(MKM) 

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, 
säkerställer rättighet för den befintliga starkströmsledningen. 
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Genomförande och konsekvenser 
 

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

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

 

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

 

Regler och tillstånd 
Startbesked får ej ges innan markföroreningar har avhjälpts. Marken ska saneras 
till naturvårdsverkets generella riktvärde för Mindre känslig markanvändning 
(MKM) 

 

Markanvisningsavtal och föravtal 
Innan planläggningen påbörjades tecknades ett föravtal inför exploatering av 
området mellan Skanska Sverige AB och Kalmar kommun som reglerar 
preliminära frågor och förutsättningar.  

Därefter har ett markanvisningsavtal ingåtts mellan parterna som ersätter det 
tidigare föravtalet. Markavtalet är giltigt i två år från dess undertecknande. 
Målbilden är att exploatören ska påbörja byggnation av hotellet under mitten av 
2022, men covid-19 pandemin gör tidplanen oklar i dagsläget. Ett 
försäljningspris om 1300 kr/kvm BTA som uppräknas med KPI har 
överenskommits samt en exploateringsersättning om totalt 13.2 mkr för de 
allmänna parkeringsplatser som tas i anspråk i och med byggnationen av hotellet. 
Exploatören ska bekosta samtliga för exploateringen nödvändiga åtgärder på 
kvartersmarken som t. ex saneringar. Kommunen har bekostat nödvändiga 
arkeologiska utredningar under planarbetet och friskriver sig från vidare ansvar 
vilket medför att exploatören får bekosta tillkommande kostnader för arkeologi 
om något sådant skulle påträffas under sanering av marken eller byggnation av 
hotellet. Exploatören är också skyldig att uppföra ett tätt staket mot tågområdet 
norr om planområdet. Parkeringar för hotellet ska ordnas på kvartersmark. 
Parterna ska samråda kring utformningen av den allmänna gata som ska anläggas 
intill hotellet. Utformningen ska samspela med hotellets entrétorg/uteplats. En 
bebyggelseskyldighet på 24 månader kopplat till vite ska skrivas in i 
köpekontraktet när marken säljs. Slutligen ska ett köpekontrakt tecknas i enlighet 
med markanvisningsavtalet då marken säljs inför byggnation av hotellet. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Allmänt 
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet. Förändringarna 
framgår av tabell och karta nedan. Arealuppgifter för respektive område kan 
avläsas i särskild tabell. 

Avstyckning genomförs genom att fastighetsägare ansöker om förrättning. 
Detsamma gäller inrättande av eventuella gemensamhetsanläggningar. 
Ledningshavare ansöker om bildande av ledningsrätt. 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 fastighetsindelnings-
bestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.  

 

Fastighetsbildning 
I tabellen nedan framgår tillsammans med en karta vilka fastighetsrättsliga 
åtgärder detaljplanen medför för berörd fastighet. Ungefärliga arealer för de 
beskrivna ytorna framgår av särskild tabell.  

Fastighet Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Kvarnholmen 2:1 Från Kvarnholmen 2:1 ska område 1 avstyckas för att utgöra 
hotellfastighet (fig 1). 

Rättigheter som ska 
nybildas 

Ny ledningsrätt avseende starkströmsledning ska bildas för 
Kalmar Energi Elnät AB inom u-område (u1) 

 

Karta som tillsammans med tabellen ovan visar detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser.  

 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning   

Datum Ärendebeteckning  
Upprättad 2020-01-09 2019-2161   42(54) 
Reviderad 2021-04-30   

 
 

Områdesfigur Areal, kvm Nuvarande fastighet 

1 4010 Kvarnholmen 2:1 
OBS! Arealuppgift är ungefärlig 

 

Gemensamhetsanläggning mm 
För gemensamma anläggningar och övriga anordningar kan 
gemensamhetsanläggningar behöva bildas om fler fastigheter bildas ur 
Kvarnholmen 2:1 och det uppstår gemensamma behov.  

 

Rättigheter 
Inom kvartersmarken finns inga befintliga rättigheter. Ny ledningsrätt ska bildas 
för allmän ledning (starkström) inom u-område. 

 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
Följande frågor har utretts och bifogats till planhandlingarna, dagvatten, 
arkeologi, geoteknik, markmiljö, parkering, risk och trafik. Ytterligare utredning 
av markmiljön behöver genomföras i samband med att området sanerats. 

 

Ekonomiska frågor 
Kommunen bedömer att planen är ekonomiskt genomförbar. De intäkter som 
försäljning av nyskapade byggrätter uppbringar bedöms överstiga de kostnader 
som uppstår för att iordningställa planområdet.  

Försäljningspriset för marken blir 9.1 mkr förutsatt att försäljningen sker inom 
kommande 2 år. Uppskattade kostnader för utförandet av kommunala 
anläggningar och sanering av marken är 6.7 mkr. I övrigt får kommunen också 
en intäkt om 13.2 mkr som delfinansiering av anläggande av ersättande allmänna 
parkeringsplatser för de som tas i anspråk där hotellet byggs. 

 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Kostnader 
Kalmar kommun får kostnader för framtagandet av detaljplan, sanering av all-
män platsmark, anläggande av ny allmän gata, anpassning av befintliga intillig-
gande gator med ny busstation och övergångställe mm. 
 
Kostnader för drift och underhåll av tillkommande allmänna platser och gator 
tillkommer också. En kostnad uppstår även för att ersätta de allmänna parke-
ringsplatser som försvinner i och med byggnationen av hotellet. 
 
Intäkter 
Kalmar kommun får intäkter i form av försäljning av ca 7000 kvm BTA 
byggrätter samt delfinansiering av anläggande av nya allmänna parkeringsplatser. 
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Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och rättighetsha-
vare 
Kostnader 
De ledningsägare som kommer att anlägga behövliga ledningar till planområdet 
kommer att få en kostnad för det anläggandet. Kalmar vatten AB, Kalmar Energi 
AB och Skanova AB är troliga ledningsägare. 

Kalmar vatten AB får dessutom kostnader för anläggande och drift av 
anläggning för rening av dagvattnet från det avrinningsområde där detaljplanen 
ingår. Sådan anläggning måste placeras utanför planområdet.  

Region Kalmar får kostnader för att avflytta den dieseltank som står inom 
området och sanera kringliggande mark från eventuella dieselföroreningar. 
Denna kostnad ansvarar de för oavsett om detaljplanen antas eller ej. 

Trafikverket får kostnader för att flytta det staket som står på kommunal mark 
kring dieseltanken. Denna kostnad ansvarar de för oavsett om detaljplanen antas 
eller ej. 

Intäkter 
De ledningsägare vars ledningar ska betjäna planområdet får intäkter i form av 
anslutningsavgifter. 

Inga intäkter uppstår för fastighetsägare utöver Kalmar kommun. 

 

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

 

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

 

Undersökning 
Kommunen har gjort en undersökning och i den bedömt att genomförandet av 
detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i 
planbeskrivningen. 
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Trygghet och säkerhet 
Planförslaget möjliggör för att en plats för vistelse skapas samt att fler människor 
uppehåller sig i området kvälls- och nattetid. Detta skapar en naturlig bevakning 
som ökar den upplevda tryggheten. 

 

Mark- och vattenförhållanden 
Marken ska saneras till naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM vilket 
minskar andelen föroreningar i området. Samtidigt förbättras 
dagvattensituationen då parkeringsplatser bebyggs. Inom planområdet kommer 
det sannolikt generas ett mindre överskott av massor vid genomförandet, detta 
kommer att hanteras närmre i genomförandeskedet.  

 

Natur och kultur 
Den befintliga trädallén inom planområdet behöver tas bort för att dels skapa 
en bredare sektion för Ölandskajen där ny busshållplats är tänkt att placeras, men 
även för att förutsättningarna för träden inte räknas som gynnsamma. Till detta 
hör även att de är placerade i en siktlinje som ingår i riksintresset för kulturmiljö 
där de hindrar sikten mellan slottet och Kvarnholmen i marknivå. Viss påverkan 
får planförslaget på riksintresse för kulturmiljö i och med att sikten mellan de 
två värdebärande delarna i riksintresset påverkas.  

 

Bebyggelse 
Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse. Ingen påverkan sker på det 
befintliga godsmagasinet väster om planområdet och eftersom marknivån inte 
behöver höjas upp till +2,8 är det möjligt att ha kvar lastkajen på 
magasinsbyggnaden som den är. Detta gör att besökare av platsen även i 
framtiden kan läsa av den historiska användningen av huset.  

 

Tillgänglighet och infrastruktur 
Planförslaget kopplar väl an till de befintliga strukturerna vad gäller buss, tåg, bil 
samt gång och cykel. Parkeringsplatser och ställplatser som idag finns i området 
kommer att ersättas på annan plats i området. Både den kommunala gatan samt 
den interna gatan på kvartersmark ska utformas så att framkomligheten för 
räddningsfordon säkerställs. 

 

Service 
Planförslaget tillskapar en vistelseyta samt att utformningen av området i stort 
går ifrån att vara ett ”ingenmansland” till att bli ett besöksmål med nya 
servicefunktioner. Detta stärker turistnäringens möjligheter samt platsens kvalité 
i många avseenden. 
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Teknisk försörjning  
Nya anslutningspunkter behöver anläggas, i övrigt sker inga skillnader mot 
befintlig situation. 

 

Störning och risk 
Planen har tagit hänsyn till spårområdet, partiklar från inbromsande tåg, farligt 
godsled samt översvämningsrisken. Relevanta aspekter behandlas i 
planbeskrivningen och regleras i plankartan. 
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Tidigare ställningstaganden 
Överkommunala beslut och dokument  
Riksintressen 
Planområdet berörs av/ligger i anslutning till flera riksintressen; 

• Planen berörs av riksintresse för Kulturmiljövård (Kalmar län H48) 
• Planområdet ligger i anslutning till riksintresse för järnväg  
• Planområdet ligger i anslutning till riksintresse för väg (Södra vägen) 
• I närområdet finns riksintresse för hamn 
• I närområdet finns riksintresse för sjöfart  
• Planen berörs av riksintresse för flyg 

 

Riksintresse för kulturmiljövård 

Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård, beteckningen är Kalmar län 
H48. Detaljplanen anses inte medföra sådan påtaglig skada på riksintresset att 
planen inte kan godtas. Läs vidare om riksintresset på sidan 23, ”Riksintresset 
Kalmar stad”, samt yttrande från Länsstyrelsen daterat 2018-12-21 och 
granskningsyttrande redovisat i granskningsutlåtandet. 

 

Riksintresse för kommunikationer 

Södra vägen och järnvägen ligger i anslutning till planområdet och är båda 
utpekade som riksintresse för transportsystem av Trafikverket. Enligt 
Trafikverket är Södra vägen av särskild betydelse för regional och interregional 
trafik. Vägen är rekommenderad för transport av farligt gods och ansluter till 
Kalmar Hamn som tillsammans med farleden genom Kalmarsund är utpekad 
som riksintresse för sjöfart. 

I samband med detaljplanearbetet för Ölandshamnen tog Sweco infrastructure 
AB fram en värdebeskrivning för hamnens verksamhet, Värdebeskrivning Kalmar 
hamn 2013-04-30, på uppdrag av Kalmar kommun tillsammans med 
Trafikverket, Länsstyrelsen, Regionförbundet i Kalmar län och Kalmar Hamn 
AB. Värdebeskrivningen kan användas som underlag för bedömning av 
riksintresse och här görs följande slutsats (s.5): 

”En viktig slutsats är att det troligtvis är möjligt att kombinera hamnens verksamhet med 
utvecklingen med en växande stad. Det som är avgörande är att eventuell ny verksamhet tar 
hänsyn till de influensområden som hamnens verksamhet innebär. På grund av redan befintlig 
bebyggelse och närheten till staden så har hamnens godsverksamhet ingen framtid norr om 
Barlastvägen. Denna del av hamnen skulle kunna användas till annan verksamhet än 
dagens.”  

 
Sammanfattningsvis bedöms att etableringen av hotellet inte kommer att 
påverka riksintresse för väg, järnväg, hamn, sjöfart eller flyg.  
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Fornminne 
Fornminnet RAÄ 94:1 omfattar en del av Kalmar där bland annat Gamla Stan, 
Kalmarsundsparken och Kalmar slott ingår, här låg Kalmars centrum innan 
staden flyttades till Kvarnholmen på 1600-talet. Planområdet ligger i utkanten 
av fornminnesområdet och den här delen av staden tillkom i slutet av 1800-ta-
let genom utfyllnad av Slottsfjärden.  
 
I området kring Ölandshamnen och Slottsfjärden har det under åren utförs 
flera arkeologiska undersökningar. Länsstyrelsen Kalmar län har gjort en arkeo-
logisk undersökning av det aktuella planområdet (431-6867-14). Förundersök-
ningen är avslutad 2016-05-03 och resultatet från denna är inte av sådan art att 
ytterligare undersökningar krävs.  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört 
miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). 
Målsättningen är att alla vattenförekomster ska uppnå god status 2015. 
Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) 
som ska gälla för yt- och grundvatten.  

 

Strandskydd 
Planen kräver ett upphävande eller dispens från strandskyddet enligt 7 kap 18 
MB. Planområdet idag omfattas av äldre detaljplan som inte reglerar 
strandskyddsbestämmelser. Med nytt planförslag återinträder behovet av beslut 
om upphävande av strandskyddet. Som skäl för att upphäva strandskyddet 
åberopas Miljöbalken 7 kap 18 c § punkt 1: ”redan har tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte”. Exploatering 
sker på redan ianspråktagen mark i Kalmar stadskärna och därmed anser 
kommunen att strandskyddet kan upphävas inom planområdet.  

 

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. Planområdet 
avvattnas till vattenförekomsten N v s Kalmarsunds kustvatten. Den har god 
kemisk status (exkl kvicksilver och PBDE) och måttlig ekologisk status på grund 
av näringsämnen. 

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 exempelvis bensen.  
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Vatten 
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört 
miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). 
Vattenmyndigheterna beslutar om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för 
yt- och grundvatten. Målsättningen är att alla vattenförekomster ska uppnå God 
ekologisk och God kemisk status.  

Planområdet påverkar vattenförekomsten N v s Kalmarsund som har Måttlig 
ekologisk status och Uppnår ej god kemisk status. 

Den ekologiska klassningen beror på övergödning och den kemiska statusen 
beror på att ämnena bromerad difenyleter samt kvicksilver överskrider halterna 
för miljökvalitetsnormen. Bromerad difenyleter och kvicksilver överskrids i alla 
Sveriges ytvatten och beror främst på långväga atmosfärisk deposition.  

Reningsverk och jordbruk bedöms ha betydande påverkan när det gäller 
övergödning. Fritidsbåtar kan utgöra en risk genom att tributyltenn sprids via 
båtbottenfärg. Även atmosfärisk deposition bedöms ha betydande påverkan.  

N v s Kalmarsunds kustvatten ska uppnå God ekologisk status 2027 och God 
kemisk ytvattenstatus. 

 

Översiktsplaner  
Översiktsplan 
Kalmar kommuns översiktsplan, ”Unika Kalmar, Översiktsplan för Kalmar kommun” 
antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2013 och vann laga kraft den 7 
november 2014. 

I översiktsplanen introduceras tre ledstjärnor för kommunens utveckling, Mer 
Kalmarsund, Mer Möre och Mer stadsliv. Att skapa förutsättningar för mer stadsliv 
är bärande för att Kalmar ska växa och utvecklas till en attraktiv stad och beskrivs 
på följande sätt:  

”…Staden har utvecklats till en inbjudande demokratisk mötesplats. Den växer på ett sätt 
som gör den än mer attraktiv genom att erbjuda ett stort och brett utbud av aktiviteter, boenden 
och jobb. Kalmar är känt som ett kulturellt, spännande och internationellt besöksmål. 
Stadsmiljön bjuder in till, för såväl den lokala befolkningen som för besökare, att aktivt 
användas. En viktig konsekvens är en tryggare stad och mer integrerade platser...” (s. 25). 

I översiktsplanen delas Kalmar in i fem olika stadsdelar där det aktuella 
planområdet ingår i stadsdelen innerstaden. I kommunens ställningstaganden står 
det att Kalmar kommun vill:  

”Planera tät och blandad bebyggelse och innehåll (bostäder, arbetsplatser, service samt kultur- 
och fritidsaktiviteter) i stadskärnan” (s. 116). 
 

Vidare i översiktsplanen står det beskrivet hur innerstaden ska utvecklas i 
framtiden (s.129): 

”Innerstaden är en sammanhängande tät stadsväv av vatten, parker och bebyggelse från olika 
ålder. Den ska fortsätta utvecklas till en blandad del av staden med stort utbud för människor 
lokalt och i regionen…” 
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”Fler bostäder och verksamheter kan byggas genom förtätning och omvandling för att skapa 
liv över större delen av dygnet.” 

”Hela innerstaden är lämplig för förtätning, framförallt stadskärnan med verksamheter och 
service i bottenvåningarna.” 

”Fyra platser är särskilt betydelsefulla att utveckla till attraktiva stadsrum, viktiga som ge-
neratorer för ökat stadsliv […] Ölandshamnen med universitet, gästhamn och service.” 
(s.144)  
 

Innerstaden imorgon med utpekad stadskärna och utredningsområde för stationsläge s.133 
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Stadsutvecklingsstråk City till City med utredningsområde för stationsområde s. 130 

I översiktsplanens presenteras en strategi för hur staden ska utvecklas och växa 
inom tre stadsutvecklingsstråk. Stadskärnan och Hansa City/Kalmar Öland 
Airport utgör nodena i stråket City till City.  

I Översiktsplanen betonas vikten av stadskärnans, ”citys”, utveckling:  

”Utveckling av en modern attraktiv stadskärna är en förutsättning för att kunna utveckla 
staden till en universitetsstad och besöks- och turiststad med internationell dragningskraft. Det 
finns potential att fler kan bo och besöka detta område i framtiden…” (s.105). 

Syftet med detaljplanen är förenligt med intentionerna i Översiktsplanen. 

 

Dagvattenpolicy 
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. 
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• Hållbar dagvattenhantering är såväl säkert som värdeskapande och miljö-
mässigt. Principen kännetecknas av en långsam avrinning, infiltration så 
långt som möjligt, stor kapacitet för extremsituationer och en höjdsätt-
ning som skyddar mot översvämningar. 

 

Fördjupad översiktsplan 
Den fördjupade översiktsplanen ”Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med 
omgivande vattenrum” (dnr KS 2008/00577 015) antagen av kommunfullmäktige den 
19 december 2011, § 247, har sitt ursprung i Kalmar kommuns budget för 2010 
som visar på en tydlig förändringsvilja när det gäller staden. Här lyfts 
Linneuniversitetet fram som ett steg i utvecklingen av Kalmar, andra prioriterade 
områden är en utvecklad användning av Slottet och att evenemangsstaden Kalmar 
stärks. Där står också att besökare i Kalmar ska finna en hög servicenivå och ett 
rikt handelsutbud samt att stadens unika läge vid Östersjön ska tas tillvara fullt ut. 
 

I den fördjupade översiktsplanen fastställs att det saknas publika målpunkter i 
vissa strategiska lägen och att det främst handlar om platser vid vattnet som idag 
är underutnyttjade. Planen pekar ut ett område som innefattar Ölandshamnen och 
stationsområdet som en utvecklingszon. För att generera mer stadsliv i området 
beskriver planen att det behövs fler generatorer med aktiva fasader som lokaliseras 
med entréer ut mot det publika rummet (s.58, 72). I den fördjupade 
översiktsplanen står det att: 

”I strategiskt viktiga lägen ut mot huvudstråk och vattenkanter är det viktigt att 
bottenvåningar får ett aktivt innehåll med handels- eller servicelokaler som kan hjälpa till 
att ge liv till platsen utanför.(s.72)” 

1.                  2. 

 

 

 

 

 

 
 

 
3. Kartan visar de största utvecklingszonerna inom planområdet för den fördjupade översiktsplanen. 
4. Kartan visar framtida önskade kopplingar, där kopplingen mellan Sylvanderparken och Sjöfartssta-

den är en rumslig koppling som måste förstärkas för att uppnå de övergripande målen i FÖP:en. 

Utöver den rumsliga kopplingen framhävs vikten av att bevara de visuella 
kopplingarna mellan Kvarnholmen, slottet och Gamla stan och att eventuell ny 
bebyggelse förstärker och förtydligar. En av de fem principiellt viktiga 
siktlinjerna och utsikterna som ska bevaras och utvecklas är Slottet från västra 
Kvarnholmen. (s.77) 
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”Utblickar och siktlinjer bevakas och utvecklas enligt kartbilden ovan. De fem principiellt viktiga siktlinjerna 
och utsikterna som ska bevakas är 1. Domkyrkans dominans i stadssiluetten, 2. Slottet från västra 
Kvarnholmen, 3. Befästningsverket kring Systraströmmen och Ölandshamnen, 4. De fria vyerna över sundet 
från södra Kvarnholmen och Laboratorieholmen samt 5. De fria vyerna tvärs över Malmfjärden.”(s.77) 

 

Vidare i FÖP:en står det att vid utbyggnad av stadskärnan ska en mixad 
stadsbebyggelse eftersträvas, både vad gäller verksamheter och gestaltning. I 
planen står det även att:  

”En mix av arkitektoniska uttryck och en mix av gammalt och nytt är också viktigt för att 
ge en plats karaktär, och möjlighet för framtida generationer att göra tillägg utan att helheten 
förstörs.(s.59)” 

Etableringen av ett hotell med tillhörande verksamhet i Ölandshamnen, med 
närhet till Linneuniversitetet, Kalmar slott, Turistbyrån, stationsområdet, handel 
och Ölandskajen, kan bidra till att nå de övergripande målen i den fördjupade 
översiktsplanen. Rätt placering av byggnaden stärker den rumsliga kopplingen 
och hotellets verksamhet bidrar till att generera stadsliv i ett av Kalmars 
viktigaste utvecklingsområden. 

 

Kommunala program 
Grönstrukturplan 
I dokumentet ”Grönstrukturen i Kalmar” antagen 2010 lyfts strategier för 
biologisk mångfald, rekreation och sociala värden, övergripande grönstruktur, 
kulturhistoriska värden, dagvatten och ekologisk hållbarhet, grönstrukturen i 
stadens utveckling och närhet till kust, natur- och landskap. I bilaga 1-4 pekas 
ett stråk genom Sylvanderparken och Ölandshamnen ut som ett värdefullt 
grönstråk samtidigt som det beskrivs som en stor trafikbarriär. Här är en 
utveckling av stråket önskvärd och i Ölandshamnen är en utveckling nödvändig. 
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Ölandskajen är en möjlig förbindelse för att koppla ihop det norra kuststråket med 
det södra kuststråket.  

 

Program för planområdet 
Utvecklingsplan 
I samband med detaljplanearbetet för Ölandshamnen togs en visionär 
utvecklingsplan fram. Utvecklingsplanen omfattar ett större område runt 
Ölandshamnen och syftet var att ge en helhetsbild av den önskvärda 
utvecklingen av närområdet. I förslaget identifierar arkitekterna ett område kring 
Ölandshamnen (där planområdet ingår) som ett ”no mans land” eller ett 
”ingenmansland”. De menar att området inte är utformat för människor och 
därför inte erbjuder en miljö värd att vistas i. För att koppla Kvarnholmen och 
de norra delarna av staden med slottet och de södra delarna av staden, där 
Ölandshamnen kan fungera som en länk, måste ingenmansland överbryggas. I 
detaljplanen för Ölandshamnen dras följande slutsats: 

”Arbetet med att överbrygga ”ingenmansland” är ett långsiktigt arbete och måste följas upp i 
kommande utvecklingsarbete och detaljplaner i området, i framtiden.” (s.24) 
 
I utvecklingsplanen ingår hotell- och konferensverksamhet på den aktuella 
platsen. Att bebygga planområdet bidrar enligt utvecklingsplanen till att skapa 
ett rum runt Ölandshamnen och bör därför prioriteras (s.12).  

 

Lägsta färdiga golvhöjd 
Eftersom planområdet berör marknivåer som är lägre än föreskrivna lägsta 
färdiga golvhöjd föreslås detta regleras i planförslaget. I planförslaget anges 
bestämmelse som reglerar konstruktionsnivå istället för lägsta färdiga golvhöjd 
med samma syfte men utifrån Länsstyrelsens rapport ”Fysisk Planering i Kalmar 
län med hänsyn till ett förändrat klimat – Rekommendationer för strandnära 
bebyggelse” från 2015/2016. För att ta höjd för framtida klimatförändringar 
reglerar planen att ”Byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten 
upp till en nivå +2,8 m över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion”. 
Tilltänkt bebyggelse har öppen verksamhet med lobby, konferens och restaurang 
i bottenplan och anses inte vara av behov att regleras vidare. 
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