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Detaljplan för 

Harby 1:81 m.fl  
i Trekanten, Kalmar kommun 
 

Granskningsutlåtande 
 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2019-03-01 – 2019-
03-22. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt 
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 

Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 

 

Sammanfattning 
Totalt inkom 17 synpunkter under granskningen varav 8 godkänt förslaget, där 
ibland Länsstyrelsen. Synpunkterna är överlag positiva till föreslagen bebyg-
gelse. Vissa frågor ställs om hur det nya området bäst ansluter till befintliga 
vägnät. Trafikverket anser att ett avtal behöver tecknas mellan Kalmar kom-
mun och Trafikverket gällande eventuella framtida kostnader för åtgärder som 
exploateringen eventuellt genererar. Befintliga fastigheter i nordöstra delen av 
planområdet hade synpunkter kring dragningen av den enklare gång och cykel-
vägen som planen möjliggör. En sakägare önskade en förändrad byggrätt på sin 
befintliga fastighet samt att E.ON behövde ett e-område för en befintlig trans-
formatorstation vid Källstorpsvägen. 

 

 

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se


Samhällsbyggnadskontoret  Granskningsutlåtande
 

2(10) 

 Datum Ärendebeteckning 
 2019-04-22 «2011»-«4768» 
 
 

 
 

Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsens har inga synpunkter som måste beaktas för att planför-
slaget ska kunna anses vara förenligt med 11 kap. PBL och därmed 
riskera att överprövas. Länsstyrelsen har dock rådgivande synpunkter 
som redovisas som upplysningar. 

Upplysningar 

Dagvatten 
Dagvattenutredningen samt planbeskrivning och plankarta har förtyd-
ligats vad gäller dagvattenhanteringen och MKN för vatten. Dock går 
vissa mängder fosfor och kväve ut i Ljungbyån efter föreslagen ex-
ploatering och etablerande av dimensionerad dagvattenanläggning. 
Möjligen påfrestas belastningen av ytvatten från omgivande åkermark 
på föreslagen dagvattenhantering. Med anledning av åtgärdsprogram-
met för Östersjön är det önskvärt att kommunen får ner kväve- och 
fosforhalterna i dagvattnet på så låga nivåer som möjligt, även om 
Ljungbyåns vattenstatus klassas som god, eftersom slutrecipienten 
Östersjön fortfarande drabbas där måttlig ekologisk status avseende 
övergödning råder. Om det kan göras ytterligare åtgärder för att an-
lägga extra regnbäddar, ha genomsläppliga material på hårdgjorda ytor 
osv i kombination med det föreslagna dagvattensystemet kan läget 
förbättras ytterligare. 

 

Kommentar: Kommunen ska försöka beakta de upplysningar vad gäller dagvatten 
i genomförandet samt vad gäller anläggandet av dagvattenhantering inom planom-
rådet. 

 

Lantmäterimyndigheten  
Efter genomgång av planens samrådshandlingar ( daterade 2019-02-21) lämnas 
följande yttrande: 

Plankarta med bestämmelser  
Bestämmelsen e2 har uppenbarligen fått fel formulering och ska inte gälla per 
fastighet, det bör justeras. 
Bestämmelserna f2 och p1 fungerar dåligt i kombination. Eftersom avsikten är 
att även sammanbyggda hus ska tillåtas, bör placeringsbestämmelsen justeras. 
Användningsgränsema för kvartersmark för Bostad är i östra delen av kartan 
otydliga. Även den administrativa gränsen för upphävande av strandskydd be-
höver redigeras, då den blivit mycket svårläst på kartan. 

Planbeskrivning 
På sidan 34 i beskrivningen av planbestämmelser bör komplettering göras med 
bestämmelsen a3 som har fallit bort. 

Kommentar: Plankartan och planbeskrivningen kommer att justeras enligt syn-
punkter ovan. 
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Boende och fastighetsägare 
Sakägare 9  
Sakägaren önskar att befintlig fastighet ansluts till det planerade området samt 
att det ska vara möjligt att bygga flerfamiljshus på fastigheten. Det ställs även 
frågan om det finns några hinder för djurhållning på fastigheten när detaljpla-
nen vunnit laga kraft. 

 

Kommentar: Kommunen har inga intentioner att bygga ut vägnätet för att koppla 
ihop den befintliga fatigheten i fråga. Angöring sker idag från Källstorpvägen. 
Kommunen har gjort bedömningen att det ej är lämpligt att bebygga fastigheten med 
flerbostadshus, dels för att området kring källstorpvägen inte är anslutet till det 
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp samt att det kan dröja lång 
tid innan området blir anslutet, då detta hänger ihop med etapputbyggnaden av 
planområdet. Källstorpvägen smalar av och karraktären vid vägen är bestående av 
villor och lantbruksbebyggelse. Denna karraktär sparas och flerfamiljshusen kon-
centreras till det något tätare området kring ny planerad förskola. I och med ny 
detaljplan ges möjlighet att stycka av fastigheten om minst 1500m² per fastighet. 
Vad gäller djuhållning av häst och liknande krävs det tillstånd från miljöenheten. 

 

Sakägare 10 och 11 
Vi är positivt inställda till det nya området men motsätter oss starkt den plane-
rade gång- och cykelvägen som i så fall skulle ligga precis vid vår tomtgräns 
och vi anser att det dessutom finns bättre alternativ. 

Alt.1. Få servitut/köpa upp den grusväg som redan finns, vid sidan av vår tomt 
och som idag används flitigt. Vi är övertygade om att grusvägen skulle forsätta 
användas av de allra flesta trots den eventuella gång- och cykelvägen. Vi lämnar 
gärna servitut på vår del (infarten) om det kan förhindra en gång- och cykelväg 
på baksidan av tomten. 

Alt. 2. Se bifogad karta. Genom att istället lägga gång-och cykelbanan här 
skulle kostnaden bli lägre än i det ursrungliga förslaget då det blir en kortare 
sträcka att anlägga. Inga boende skulle beröras negativt om framförallt så skulle 
det innebära en säkrare utfart till Källstorpsvägen för cyklisterna då det är be-
tydligt bättre sikt där än bakom kullen mellan vårt hus och grannfastigheten. 
Både förslag 1 och 2 innebär en lägre kostnad,säkrare utfarter för framförallt 
cyklister och att inga boende skulle beröras negativt. Vi ber er därför se över 
planförslaget igen. 
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Kommentar: Kommunen har i ett tidigare skede beaktat de alternativ som sakäga-
ren framställer.  
Alternativ 1 är ej genomförbart då kommunen inte har rådighet över grusvägen i 
norr. Det skulle gå att köpa mark eller alternativt ordna servitut, men detta gäller 
bara en liten del av grusvägen närmst Källstorpsvägen som ingår i planområdet och 
är därför ej genomförbar. 
Alternativ 2 är inte heller det genomförbart då det är stora höjdskillnader samt 
berg i dagen i området vilket skulle medföra opropotionella kostnader för sprägning 
och anläggning.  
Avvägningen för det alternativ som planen redovisar är att det dels är kommunal 
mark som kommunen har rådighet över, stora delar av stigen är redan befintlig, 
den del som behöver kompletteras sker på nuvarande åkermark utan större höjd-
skillnader samt att cykelvägen kopplar på det område som har separerad gång och 
cykeltrafik förbi förskolan vidare upp mot skolan. Avsikten finns även tydligt 
redovisad i gällande översiktplan från 2013 ”Unika Kalmar” se bifogat utsnitt 
nedan. 
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Utsnitt ur gällande översiktplan 2013, röd prickad linje är ” Förbättrad för gång- 
och cykelvägsförbindelse” Prickad grön linje är ” Rekreationsstråk”, gult skafferat 
område är ” Utredningsområde för bostäder” 

 

Sakägare 12  
Vi ser positivt på de nya nya planerna för byggnation av Harby 1:81 men har 
en synpunkt. 
Den nya detaljplanen visar en gång- och cykelbana mellan fastighet Närlig-
gande och vår fastighet istället för naturstig vilket inte har diskuterats på de 
möten vi deltagit vid. Sträckningen är också en annan då den tidigare gick ut på 
lantbruksvägen.  
Vad innebär gång- och cykelväg respektive naturstig? Kommer gång- och cy-
kelvägen att asfalteras och belysas?  
I tidigare projektering har kommunen angett att den gamla vägen mellan fas-
tigheterna ska komma att nyttjas som naturstig vilket vi vid det tillfället mot-
satte oss på grund av förlorat insynsskydd vid baksida av fastigheten. Allmän-
heten har inte använt vägen som varken cykelväg eller gångstig utan nyttjat 
befintlig lantbruksväg över annan fastighet som det fungerar för närvarande. 
På så sätt har båda fastigheterna haft insynsskyddad baksida.  
Vi känner att den nya gång- och cykelvägen alternativ naturstig gör intrång i 
vår personliga sfär och ser helst att sträckningen går ut via lantbruksvägen som 
det fungerar nu. 

Kommentar: Avvägningen för det alternativ som planen redovisar är att det dels är 
kommunal mark som kommunen har rådighet över, stora delar av stigen är redan 
befintlig, den del som behöver kompletteras sker på nuvarande åkermark utan 
större höjdskillnader samt att cykelvägen kopplar på det område som har separerad 
gång och cykeltrafik förbi förskolan vidare upp mot skolan. Avsikten finns även 
tydligt redovisad i gällande översiktplan från 2013 ”Unika Kalmar” (se tidigare 
kommentar,Sakägare 2 och 3) Detaljprojekteringen är ej fastställd utan det är 
enbart möjligheten som redovisas i plan. Detaljplanens intention är att säkerställa 
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den koppling som översiktplanen visar samt att detta då sker på kommunal mark 
som kommunen har rådighet över. Planen föreslår att det ska fortsätta vara en stig 
eller grusad väg för gående och cyklister men detta utreds längre fram i genomföran-
det, då är det möjligt att vägen kommer att få belysning för att öka trygghet och 
framkomlighet. 

 

Sakägare 13 
Jag tackar för att ni i kommer att justera i planhandlingama så att sakfelen som 
jag framfört kommer att rättas till. För mig som bott i min fastighet sedan 1960 
och känner till åkermarken i omgivningarna är det märkligt att kommunen 
bygger på så fuktig/vattensjuk åkermark som skiftet mellan den gamla och den 
nya dagvattendam.men och i nordostlig riktning kännetecknas av. Jag kan jäm-
föra med min egen åkermark. Där finns 6 täckdiken vars rör mynnar ut i diket 
som skiljer åkermarken från betesmarken i norr och vidare genom betesmar-
ken. Hela torrsommaren 2018 rann det vatten ur 2 täckdikesrör ! Så mycket 
källdrag finns det i min åkermark som består av finkornigt material som är 
svårgenomsläppligt och inte av morän som den geologiska undersökningen 
påstår. Rören i ett täckdike är ur läge på grund av stenupptagning och då har 
åkermarken uppströms blivit så blöt att jag nu på våren sjunker ned 25 centi-
meter med traktordäcken.  

Utöver detta har jag inga synpunkter på planen. 

Kommentar: Noteras. 

 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
Kultur- och fritidsnämnden 
Planförslaget möjliggör ny bostadsbebyggelse och förskola i Trekanten. I pla-
nen anges att stor hänsyn ska tas till befintliga natur- och rekreationsvärden i 
landskapet.  

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att planområdets rekreationsvärden 
lyfts fram i planbeskrivningen och att stor hänsyn tas till befintliga naturvärden. 
Det är positivt att Trekanten kan expandera med förskola och nya bostadsmöj-
ligheter samtidigt som naturområden och befintlig fotbollsplan behålls så att 
stora delar av området även fortsättningsvis kan användas till friluftsliv, lek och 
rekreation. 

Kommentar: Noteras. 

 

Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 
Trafikverket 
Trafikverket har tagit del granskningshandlingarna för rubricerat ärende. Syftet 
med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för ca 100 bostäder m.m. 

Trafikverket har har tidigare yttrat sig i samrådsskedet (TRV 2017/83946). 
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Planförslaget berör statlig väg 578 (Nya vägen) vilken också planeras att bli en 
anslutningspunkt mot planområdet via Källtorpsvägen. Även Järnvägen kust- 
kustbanan gränsar till planområdet i norr. 

Trafikverkets synpunkter  

Trafikverkets synpunkter från samrådsskedet kvarstår. Bedömningen är fortfa-
rande att anslutningen av Källstorpsvägen mot väg 578 kan behöva åtgärder 
för att anpassas till aktuell exploatering. Eventuella behov av åtgärder måste 
utredas i takt med att området exploateras. Trafikverket vidhåller att en över-
enskommelse mellan kommunen och Trafikverket ska undertecknas innan 
planen antas vilken avser en gemensam bedömning av behovet av åtgärder i 
korsningen. Åtgärdsbehov som generas av planförslaget ska finansieras av 
kommunen/exploatören. 

Trafikverket förutsätter vidare att området planeras så att fastställda riktlinjer 
för buller inte överskrids. 

Kommentar: Kommunen vidhåller att den trafikutredning som gjorts och bifogats 
detaljplanen visar att aktuell korsningsutformning uppfyller siktstandard samt har 
tillräcklig kapacitet för att klara av det förväntade trafikflödet, av dessa anled-
ningar ser Kalmar kommun inte något behov av att bygga om korsningen. Ana-
lysen har tagit höjd för högre trafikflöden än väntat, det vill säga att goda felmargi-
naler föreligger. Med hänvisning till de goda marginaler som föreligger finner Kal-
mar kommun ingen anledning att teckna en överenskommelse om en gemensam 
bedömning om behov av korsningsåtgärder när planområdet byggts ut till hälf-
ten.Planområdet kommer att byggas ut i etapper med en början i förlägningen 
Ester Bagerskas väg, där takten på etapperna kommer att styras av efterfrågan på 
bostäder i Trekanten. Detta betyder att anslutning mot Källstorpsvägen kommer 
att dröja till den sista etappen påbörjas och planområdet kan anses vara utbyggt 
till fullo. 

 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
Vid fortsatt planering för ombyggnation och förändring av området förutsättes 
att planering sker för framtida avfalls hantering. Detta gäller så väl tillgänglighet 
och utformning av miljörum, uppställningsplatser för kärl, underjordsbehållare, 
eller dyligt i enlighet med Ksrr:s renhållnings förskrifter. Stor vikt bör läggas på 
miljö tänket i alla avseende, exempelvis sträva efter gemensamma hämtnings 
platser av avfallet. Vilket genererar en både säkrare och renare miljö för samt-
liga inblandade i området. 

Kommentar: Noteras. 

 

Kalmar vatten AB 
I planbeskrivningen på sid 29 under Förändringar av teknisk försörjning står 
det att: ”De befintliga fastigheterna i östra delen av planområdet har enskilda 
avlopp, men kommer efter att detaljplanen vunnit laga kraft ingå i Kalmar Vat-
tens verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA), vilket innebär anslutning 
till det kommunala VA-nätet.” Denna text kan tolkas som att verksamhetsom-
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råde för va-tjänster beslutas omedelbart för hela planområdet efter det att de-
taljplanen har vunnit laga kraft. För större detaljplaner som byggs ut etappvis 
så följer även utvidgning av verksamhetsområdet samma etapputbyggnad. I det 
planerade genomförandet av aktuell detaljplan så byggs först den västra delen 
av planområdet ut med ny bebyggelse. I den första etappen ingår inte utbygg-
nad av kommunala va-tjänster till de befintliga fastigheterna i den östra delen 
av planområdet. En sådan va-utbyggnad blir aktuell först när den östra delen 
av planområdet ska byggas ut med ny bebyggelse. En framtida va-utbyggnad 
för de befintliga fastigheterna i den östra delen av planområdet kan också på-
verkas av va-utbyggnaden för området Källstorpsmo. 

 

Även texten om verksamhetsområde och koppling till befintlig bebyggelse på 
sid 42 behöver förtydligas med att utbyggnaden av ny bebyggelse och utvidg-
ning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten kommer att ske etappvis. 

Kommentar: Planhandlingarna kommer att förtydligas gällande verksamhetsom-
råde för vatten och avlopp. 

 

E.ON 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i 
ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter. 

Vi noterar att E-områden har lagts ut i plankarta med planbestämmelser för 
våra nya planerade transformatorstationer, vilket vi är tacksamma för.  

Dock saknar vi E-område för vår befintliga transformatorstation (N112776 
PETERSLUND) som finns på fastigheten Källstorp 6:1, se bifogad karta. 

E.ON hemställer att det i plankartan läggs ut ett minsta E-område på 6 x 6 
meter som ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. 
Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta tillåtna av-
ståndet på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller 
brännbart upplag upprätthålls. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till trans-
formatorstationen med tungt fordon. 

E.ON förutsätter god framförhållning och samordning inför exploateringen. 

Under förutsättning att man ta hänsyn till ovan så har E.ON inget ytterligare 
att erinra över planförslaget. 

Kommentar: Plankartan och övriga handlingar kommer att revideras så att den 
befintliga transformatorstationen redovisas och att skyddsavstånd säkerställs. 

 

Intresseorganisationer och övriga 
Hyresgästföreningen 
Hgf tillstyrker planen, men vill ytterligare lyfta tre av våra tidigare kommentarer 

• Av de planerade 100 bostäderna föreslås 35 som lägenheter. Utanför Kalmar 
tätort finns det få hyresrätter i kommunen varför Hyresgästföreningen helst ser 
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att kommunen kräver att alla 35 byggs som hyresrätter och att cykelparkering 
inrättas för de boende inomhus. 

• Viser gärna att de bostäder som ligger närmast störningskällorna ( industri, 
bil- och tågtrafik) får sina uteplatser placerade så att bullerstörningar minime-
ras. 

• Enligt uppgift finns en rädsla bland de boende för att störningar från trafiken 
under byggperioden ska bli omfattande på Esterbagares väg. Av remisserna på 
detaljplanen framgår detta tydligt. Denna rädsla bör tas på största allvar och 
lämpliga åtgärder vidtas. Kommunens svar till oroliga boende är: 

”Gällande hur bygg- trafik ska ledas till och från planområdet är detta något 
som en detaljplan inte kan reglera. Kalmar kommun gör bedömningen att 
vägen klarar av den tids- begränsade trafikökningen som en byggnation av om-
rådet medger”.  

 

Frågan är inte bara om vägen klarar av trafikökningen utan också om barnen 
gör det! Om nu inte byggtrafik kan regleras kan kanske hastighetsbegränsade 
åtgärder införas. 

Kommentar: Noteras. Detaljplanen reglerar inte vilken upplåtelseform som lägen-
heterna som avses får, detta är upp till den som genom kommunens markanvis-
ningsprocess köper marken. Hurvida cykelparkering ordnas inomhus är inte heller 
det något som regleras i detlajplanen. I övrigt så gäller rådande bullerriktlinjer som 
visar vart det är lämpligt att placera uteplats. (se tillhörande bullerutredning) Vad 
gäller tidigare synpunkt gällande de ökade trafikrörelserna på Ester Bagerskas väg 
så står kommunen fast vid tidigare svar att: Byggtrafik inte regleras i detaljplanen 
samt att Ester Bagerskas väg med separerad gång- och cykelväg är dimensionerad 
för att på ett säkert sätt hantera den ökade trafiken till det nya området.  

 

Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsen är sektorsmyndighet för verksamheter som berör skogsmark 
och har som uppgift att bedöma hur exploateringen kan förväntas påverka 
skogens miljövärden och pågående skogsbruk i det berörda området.  

Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet och har tagit del av 
handlingarna.  

Enligt planbeskrivningen kommer skogspartier inom planområdet till större 
delen undantas från exploatering. Skogsstyrelsen har därför inget att erinra mot 
den föreslagna detaljplanen. 

Kommentar: Noteras 
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Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 
Länsstyrelsen  

Sakägare 13-16 

KSRR 

Polismyndigheten 

Skogsstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Postnord 

Kalmar länsmuseum 

Följande sakägare och likställda har senast under gransknings-
tiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte blivit tillgo-
dosedda:  
Sakägare 1-12 

Trafikverket 

 

 

Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2019-02-21 

 

«Peter Skarpnord» 

«Planarkitekt» 
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Detaljplan för 

Harby 1:81 m.fl (Ester Bagerskas väg) 
i Trekanten, Kalmar kommun 
 

Samrådsredogörelse 
 

Planförslaget har varit på samråd under tiden 2017-09-01 – 2017-09-25. För-
slaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt sändlista 
och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 

Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 

 

Sammanfattning 
Överlag uppfattas förslaget som positivt i sin helhet, många tycker det är roligt 
att det händer saker i Trekanten och att området kan behålla delar av sin natur-
karaktär. En sak som berör många är den ökade trafiken som planen genererar 
på Ester Bagerskas väg. Totalt inkom det 23 synpunkter under samrådet. 

 

Bebyggelse 
Ett antal E-områden för el och VA kommer behövas läggas in på plankartan 
samt att högsta byggnadshöjd har revideras till granksningsskedet. 

Trafik 
Kommunen gör bedömningen att den ökade trafikmängden på Esterbagerskas 
väg ligger inom vad som kan förväntas. I kommunens översiktsplan redovisas 
tydligt att Ester Bagerskas väg är dimensionerad och tänkt att försörja ett nytt 
bostadsområde.  
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Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Samrådsyttrande för detaljplan för del av Harby 1:81 m fl Ester Ba-
gerskas väg, Trekanten, Kalmar kommun Rubricerat förslag har in-
sänts till länsstyrelsen för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och byggla-
gen (2010:900), PBL. Handlingarna utgörs av: Planbeskrivning med 
behovsbedömning, plankarta med bestämmelser samt fastighetsför-
teckning och utredningar. 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt PBL.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form 
av friliggande villor och eventuellt andra boendeformer. Planen syftar 
också till att utreda möjligheten till etablering av ny förskola inom 
planområdet. Stor hänsyn ska tas till befintliga natur- och rekreations-
värden där inslag av skogbevuxna åkerholmar är vanligt förekom-
mande i landskapet. 

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner. 

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER 

Länsstyrelsens synpunkter under miljökvalitetsnormer, hälsa och sä-
kerhet och riksintresse måste beaktas för att planförslaget ska kunna 
anses vara förenligt med 11 kap. PBL och därmed inte riskera att 
överprövas. Länsstyrelsens synpunkter under rådgivande bör beaktas. 
Kontroll enligt 11 kap. PBL 

 Miljökvalitetsnormer 

 Hälsa och säkerhet 

 Riksintresse 

Miljökonsekvensnormer för vatten samt dagvatten Yt- och grundvat-
tenkvalitetsfrågor som t ex dagvattenhantering måste utredas klart och 
i lämpliga delar skrivas in i planbeskrivning och eventuella planbe-
stämmelser fastställas i plankartan för föreslagen exploatering. Detta 
eftersom det finns närhet till både ytvattenförekomst Ljungbyån samt 
grundvattenförekomster, ås vid Trekanten, och kalmarkustens sands-
tensformation. Först därefter kan en bedömning göras om föreslagen 
exploatering kan medföra en negativ påverkan på miljökvalitetsnormer 
eller inte. Ljungbyån i egenskap av Natura 2000-område ska också 
beskrivas ytterligare vad gäller möjlig påverkan av planens genomfö-
rande.  

Kommunens kommentar:  
En fullständig dagvattenutredning har genomförts till granskningsskedet för 
att dels klargöra hanteringen av dagvatten men även vilka konsekvenser som 
planen har för miljökvalitetsnormer och natura-2000 området Ljungbyån  
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Hälsa och säkerhet 

I bestämmelser som syftar till att reglera störningar, i detta fall m1, 
behöver gränser för störningen preciseras för att bestämmelsen ska bli 
tillräckligt tydlig, liksom var störningen ska mätas. Om särskilda åtgär-
der ska utföras måste det tydligt framgå vad som menas, till exempel 
bullerplank. Kommunen behöver göra en bedömning huruvida en 
eventuell befintlig eller tillkommande verksamhet kan komma att på-
verka närliggande bostäder gällande buller eller utsläpp av luftförore-
ningar samt om buffertzonerna räcker till och är framräknade. Hur 
mycket får det bullra på området för industri innan störningar till om-
kringliggande bebyggelse uppstår? 

Kommunens kommentar:  
De verksamheter som avses har definierats till; Åkeri, garage.  
 

Planbestämmelse dagvatten ”dagvattenanläggning får anordnas” ska 
preciseras. Även genomförandebeskrivningen ska uppdateras med 
vem som ansvarar för att åtgärder genomförs samt när åtgärderna ska 
vara genomförda. Om dagvattenanläggningen är nödvändig med hän-
syn till planens lämplighet bör ”får anläggas” bytas mot ”ska anläggas” 
på plankartan. 

Kommunens kommentar:  
Bebyggelsen kommer att delas upp i etapper, den dagvattenutredningen visar 
om och när det befintliga systemet ska byggas ut.  
 

Buller 

Enligt bullerberäkningen kommer ny bygglovspliktig åtgärd nära järn-
vägen, eventuell uteplats behöva placeras bullerskyddad, för att klara 
70 dB max. Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggna-
der innebär att om bullerkraven inte klaras så måste plankartan redo-
visa åtgärder, som t ex bullerplank med höjder, för att säkerställa mar-
kens lämplighet för ändamålet bostäder. Plankartan och planbeskriv-
ningen samt genomförandebeskrivningen ska därför uppdateras som 
visar att människors hälsa inte påverkas negativt av buller från trafik i 
enlighet med förordningen. 

Kommunens kommentar:  
Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser där den ekvivalenta 
ljudnivån ej bör överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA. Av 
bilagorna framgår att områdets norra del får ljudnivåer över dessa nivåer. 
Således bör uteplatser inom detta område vändas från järnvägen med skydd 
av byggnader alternativt med lokal bullerskärm. Plankartan kommer att juste-
ras. 
 

Riksintresse 
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Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 578 (Nya vägen) som 
befinner sig sydväst om planområdet. Planområdet kommer anslutas 
via Källstorpsvägen till väg 578. Av planbeskrivningen framgår att 
kommunen gjort en trafikbedömning och antagit att korsningen med 
väg 578 inte behöver byggas om. Trafikverket bedömer att när planen 
är fullt utbyggd torde detta bidra med en avsevärd trafikalstring. Ökad 
trafik kan medföra behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess 
anslutningar, i synnerhet i närliggande anslutningar till väg 578. 

Behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till 
följd av exploateringen ska bekostas av kommunen/exploatören. In-
nan planen föres till antagande måste kommunen och Trafikverket 
teckna en överenskommelse om att när planområdet byggts ut till hälf-
ten görs en gemensam bedömning om behov av korsningsåtgärder. 
Källstorpsvägens anslutning ut till väg 578 behöver anpassas för de 
trafikflöden som planen alstrar. I god tid före genomförandet ska kon-
takt tas med Trafikverket som ska godkänna detaljutformningen av 
anslutningen. Trafikverket ställer krav på bl.a. anslutningens geometri 
och bredd, lutning, vattenavrinning etc. Anslutningen ska utformas 
enligt vid tidpunkten för genomförande gällande VGU (Vägar och 
gators utformning). Hur kontakt med Trafikverket inför genomföran-
det ska ske framgår av deras yttrande TRV 2017/83946 (Bilaga 1). 

Kommunens kommentar:  
Kommunen anser att standarden på Källstorpsvägen samt korningen mellan 
Källstorpsvägen och Nya vägen är enligt gällande standard (VGU). Då det 
inte finns någon målpunkt eller anslutande gc-väg på Nya vägen bedöms det 
inte nödvändigt med gc-väg på Källstorpsvägen.  
 

Det saknas bedömning av Natura 2000-området på sid 40 i planbe-
skrivningen under rubriken riksintressen.  

Kommunens kommentar:  
Planbeskrivningen kommer att justeras med mer utförlig information om 
riksintressen. 
 

Rådgivande 

Användningen verksamheter ska vid färgläggning ges beige färg i en-
lighet med Boverkets allmänna råd, på plankartan är den till synes gul. 

Då jordbruksmark tas i anspråk krävs att kommunen motiverar varför 
marken behöver tas i anspråk för just dessa ändamål. Det finns ingen 
motivering i planbeskrivningen till varför syftet med planen inte kan 
tillgodoses genom att man tar annan mark än jordbruksmark i anspråk 
enligt 3:4 MB. Det är mycket positivt att kommunen har anpassat pla-
nen så mycket att den natur som finns i området till största delen 
kommer att finnas kvar. Eftersom det finns en del biotopskyddade 
objekt och andra värden bör kommunen ändå sätta marklov på tex 
träd över 30 cm i brösthöjdsdiameter samt odlingsrösena och åker-
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holmarna. Ett röse kommer att behöva tas bort för att genomföra 
planen och för detta krävs dispens. Kommunen behöver motivera 
bättre varför det inte går att anpassa planen på ett sådant sätt att även 
detta röse kan vara kvar. Denna motivering måste också finnas med i 
ansökan om dispens när den kommer in. Finns det några kompensat-
ionsåtgärder kommunen kan tänka sig för att få ta bort röset? 

I planbeskrivningen anges att överskottsmassor och GC-väg kan 
komma att placeras i naturmark. Det är viktigt att man undviker detta i 
områden där det idag är natur (skog, betesmark, holmar och rösen). 
Det är inte heller lämpligt att ta massor ur dessa områden. För place-
ring eller uttag av massor eller anläggande av GC-väg i naturmark 
krävs anmälan om samråd enligt 12:6 MB om åtgärden väsentligt änd-
rar naturmiljön. 

Följande förtydliganden bör göras i planbeskrivningen med hänsyn till 
genomförd geotekniskundersökning; För att undvika komplikationer 
då grundvattenytan ligger nära markytan kommer med största sanno-
likhet grundvattensänkande åtgärder krävas för schaktarbeten. Dessa 
komplikationer kan t ex utgöras av schaktbottenupptryckning, samt 
ras och skred i schaktväggar. För att bedöma urgrävningsdjup och 
eventuella förstärkningsåtgärder krävs kompletterande undersökning-
ar. Blivande byggnader skall konstrueras med avseende pånutida och 
framtida vattenförhållanden. 

Kommunens kommentar:  
Redaktionella ändringar genomförs av plankartan  
 

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen anser att påverkan på Natura-2000, MKN för vatten 
samt dagvatten kräver bättre redovisning samt underlag för att göra 
bedömningen att planens genomförande inte innebär någon betydande 
miljöpåverkan. 

Deltagande 

Beslut att avge detta yttrande har fattats av länsarkitekt och chef för 
samhällsbyggnadsenheten 

Kommunens kommentar:  
En fullständig dagvattenutredning kommer att genomföras till gransknings-
skedet.  
 

Lantmäterimyndigheten  
Efter genomgång av planens samrådshandlingar (daterade 2017-08-15) lämnas 
följande yttrande:  

Plankarta med bestämmelser d1 bör delas upp i två olika d-bestämmelser.  

Bestämmelserna d2 och d3, bättre att stryka texten "för fristående bostadshus".  
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Namnet Källtorpsvägen bör vara angivet på plankartan.  

Planbeskrivning  

Under Fastighetsrättsliga frågor, Allmänt, sidan 33, lägg till "Fastig-
hetsbestämning pågår som berör fastighetsgränser i planområdet. Resultatet 
kan påverka plangräns m.m."  

I tabellen som redovisar de fastighetsrättsliga konsekvenserna, sidan 34, ändra 
texten rörande 0880K/112.1 samt rörande Källstorp 6:1, 6:2, 6:6 och 1:17. För 
förslag till ändringar kan lantmäterimyndigheten vara behjälplig. På sidan 34, 
sista stycket i tabellen, ändra fastighetsindelningsbestämmelse till egenskapsbe-
stämmelse.  

De ekonomiska konsekvenserna behöver utvecklas och förtydligas.  

På sidan 40 är det beskrivet att det inte föreligger något strandskydd inom 
planområdet. Enligt redovisningen i registerkartan finns det strandskydd inom 
planområdet.  

Övriga frågor  

Några redaktionella synpunkter lämnas muntligen till planhandläggaren under 
hand. 

Kommunens kommentar:  
Plankartan och planbeskrivningen kommer att justeras 
 

Boende och fastighetsägare 
Sakägare 1:  
Jag anser att ni inte ska tillåta byggtrafik på Ester Bagerskas v. för det är många 
barn som vistas på den vägen. Det vore mycket bättre om ni öppnar upp till 
Källtorpsvägen. Det vore en tryggare miljö för våra barn. 

 
Kommunens kommentar:  
Eftersom Ester Bagerskas väg är dimensionerad för ett högre trafikflöde än 
vad den i dagsläget har gör Kalmar kommun bedömningen att vägen klarar av 
ett ökat trafikflöde som ett nytt bostadsområde medger. Gällande hur bygg-
trafik ska ledas till och från planområdet är detta något som en detaljplan inte 
kan reglera. Kalmar kommun gör bedömningen att vägen klarar av den tids-
begränsade trafikökningen som en byggnation av området medger. Vid ut-
byggnaden av områdets östra delar kommer byggtrafik ledas in från Käll-
torpsvägen.  
 

Sakägare 2 
Hej! 

Planen för det nya området i Trekanten ser bra ut men ni har glömt en sak som 
måste lösas först. Trafiken på Ester bagerskas väg som redan idag är en stor-
fara för barnen i området då det körs alldeles för fort på den. Den hastighets 
mätning som kommunen utförde för något år sedan var helt fel. Man satte 
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mätaren på en lyktstolpe lång ner på gatan och mätte hastigheten som kom ner 
ifrån området. Alltså på bilar som körde ut på vägen och som då bara hade typ 
15 meter plus en 90 graders sväng fram till det ställe där mätaren satt..... Mäta-
ren skulle ha varit riktad så att man mätte på trafiken som kom uppifrån Gam-
lavägen och ner i området, då hade man mätt på bilar som hade 40 till 50 meter 
till mätaren och då hade resultatet varit ett annat! Att överhuvudtaget bara fun-
dera på ett leda ner all byggtrafik till det nya området på Ester bagerskas väg, 
som redan är ett stort problem med bl.a hastigheten kan inte vara riktigt ige-
nom tänkt. Det är ca 75 barn i området som rör sig både på och in till Ester 
bagerskas väg, på väg till dagis/förskola/skola varje dag. En tredje del av dessa 
barn måste dessutom gå/cykla över Ester bagerskas väg/Gamlavägen 2 gånger! 
Att leda ner tungtrafik ner bland alla dessa barn kommer aldrig på fråga!! En 
lösning där byggtrafiken kommer i från Källtorpsvägen ner i det nya området 
är den enda lösningen på detta problemet. Jag tror även att de chaufförer som 
skall ner eller upp med massor och övrigt från det nya området skulle i nio fall 
av tio föredra den ny väg från Öster in i det nya området, i stället för att snirkla 
sig ner genom samhället! 

 
Kommunens kommentar:  
Eftersom Ester Bagerskas väg är dimensionerad för ett högre trafikflöde än 
vad den i dagsläget har gör Kalmar kommun bedömningen att vägen klarar av 
ett ökat trafikflöde som ett nytt bostadsområde medger. Gällande hur bygg-
trafik ska ledas till och från planområdet är detta något som en detaljplan inte 
kan reglera. Kalmar kommun gör bedömningen att vägen klarar av den tids-
begränsade trafikökningen som en byggnation av området medger. Vid ut-
byggnaden av områdets östra delar kommer byggtrafik ledas in från Käll-
torpsvägen.  
 
Kalmar kommun är medveten om barnens trafiksituation i Trekanten. Det 
finns därför planer på att förbättra gång- och cykelmöjligheterna över Ester 
Bagerskas väg där den befintliga gång- och cykelvägen vid Ester Bagerskas 
väg kopplas samman med den gång- och cykelväg som finns mellan Falkgatan 
och Mazarinvägen. Gång- och cykeltrafik kommer således efter genomföran-
det separeras från biltrafiken på Ester Bagerskas väg samt Mazarinvägen. Gäl-
lande korsningen Ester Bagerskas väg/Gamla vägen är kommunen medveten 
om att övergångsstället är undermåligt. Åtgärden på Ester Bagerskas 
väg/Gamla vägen finns med i listan på trafikåtgärder som måste genomföras, 
det är dock svårare att säga när i tid denna åtgärd kan komma att genomföras.   
 
Gällande den hastighetsmätning som genomförts på Ester Bagerskas väg gör 
Kalmar kommun bedömningen att den är tillförlitlig och det kommer således 
inte genomföras en ny mätning.  
 
 

Sakägare 3 : 
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Våra synpunkter på planförslaget gällande Harby 1:81 är följande: 
 

1. Den maximala trafikbelastningen på Ester Bagerskas väg kommer att 
öka ca 10 gånger jämfört med den, under 2013, uppmätta veckomedel-
dygnstrafiken (från 104 fordon per dygn till maximalt 1000 fordon per 
dygn). Detta anser vi vara ohållbart, dels med tanke på Trekantens 
skola som ligger i korsningen Gamla vägen/Ester Bagerskas väg, dels 
med tanke på demografin i området runt Ester Bagerskas väg, där en 
stor andel av invånarna är barn. Den beräknade maximala trafikbelast-
ningen utsätter barn i området för en onödigt stor risk. 
 

2. Vi fick under samrådsmötet, den 14 september 2017, reda på att områ-
dets trafikförsörjning inledningsvis enbart kommer att ske via Ester 
Bagerskas väg, eftersom områdets vägnät ej kommer att anslutas till 
Källstorpsvägen innan dess att behov föreligger. Ingen tidsplan fanns 
för denna anslutning. För att addera till ovanstående synpunkt kommer 
alltså, förutom normal biltrafik, tunga entreprenadmaskiner och lastbi-
lar trafikera Ester Bagerskas väg under en ej överskådlig framtid. Detta 
finner vi oacceptabelt, återigen med tanke på skolan och områdets de-
mografi, men även ur bullersynpunkt. 

 

Vår fråga till kommunen är om alternativa väganslutningar till området i fråga 
har övervägts. Anslutning till området via en förlängning av Möbelvägen i 
nordlig riktning torde vara det i särklass mest optimala alternativet med tanke 
på en annars, förenat med stora risker och buller, kraftigt ökad trafikbelastning 
på Ester Bagerskas väg. Förbindelsen med Ester Bagerskas väg borde ske en-
bart med gång- och cykelväg för att underlätta för skolbarn att ta sig till och 
från skolan.  

Vidare föreslår vi att anslutningen till Källstorpsvägen sker snarast, så att bygg-
trafik till och från området kan hållas så långt borta från det redan tätbebyggda 
området som möjligt. På mötet som vi hänvisat till ovan förstod vi att anled-
ningen till att man väljer att vänta med denna väganslutning är ekonomisk. Vi 
anser att det är ett oacceptabelt argument, då det är förenat med risker för bo-
ende, framför allt barn, runt Ester Bagerskas väg att enbart ansluta det plane-
rade området via densamma. 
 
Kommunens kommentar:  
 
Synpunkt 1 Eftersom Ester Bagerskas väg är dimensionerad för ett högre 
trafikflöde än vad den i dagsläget har gör Kalmar kommun bedömningen att 
vägen klarar av ett ökat trafikflöde som ett nytt bostadsområde medger.  
Kalmar kommun gör även bedömningen att vägen klarar av den tidsbegrän-
sade trafikökningen som en byggnation av området medger. Kalmar kommun 
är medveten om barnens trafiksituation i Trekanten och det finns därför pla-
ner på att förbättra gång- och cykelmöjligheterna över Ester Bagerskas väg 
där den befintliga gång- och cykelvägen vid Ester Bagerskas väg kopplas 
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samman med den gång- och cykelväg som finns mellan Falkgatan och Maza-
rinvägen. Gällande korsningen Ester Bagerskas väg/Gamla vägen är kommu-
nen medveten om att övergångsstället är undermåligt. Åtgärden på Ester Ba-
gerskas väg/Gamla vägen finns med i listan på trafikåtgärder som måste ge-
nomföras, det är dock svårare att säga när denna åtgärd kan komma att ge-
nomföras.   
 
Synpunkt 2: Det stämmer, trafikförsörjningen till planområdet kommer in-
ledningsvis enbart att ske via Ester Bagerskas väg. Vid utbyggnaden av områ-
dets östra delar kommer byggtrafik kunna ledas in från Källtorpsvägen. När 
detta kan ske i tid är dock svår att svara på i dagsläget då detta beror på hur 
stor efterfrågan det finns på tomter, när tomterna kommer släppas för för-
säljning, etcetera. Gällande byggtrafik till och från planområdet reglerar inte 
detaljplaner hur byggtrafik ska anslutas till planområdet samt hur höga buller-
nivåer byggnationen får medföra. Gällande det buller som orsakas byggnat-
ionen finns det reglerat av i Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 
2004:15) vilka ljudnivåer som inte får överskridas vid byggnation.  
 
Kommunen har övervägt andra väganslutningar till planområdet. I planarbe-
tet har det fallit ut att kopplingen från Ester Bagerskas väg samt Källtorpsvä-
gen är de kopplingar som anses som bäst lämpade till planområdet. Detta 
grundar sig i att Ester Bagerskas väg redan är dimensionerad och anpassad i 
gällande plan från 1992 för att kunna försörja ett bostadsområde öster om 
vägen. Det är även lämpligt att infarten till planområdet till en början sker 
från Ester Bagerskas väg då det finns utbyggd infrastruktur i denna del av 
Trekanten. Kalmar kommun äger också denna mark. En koppling från Ester 
Bagerskas väg medför även att värdefulla åkerholmar inom planområdet inte 
behöver ianspråktas och kan fredas från expolatering. En anslutning från 
Möbelvägen är inte att föredra då denna mark inte ägs av kommunen. En 
koppling från Möbelvägen medför även att värdefulla åkerholmar ianspråktas, 
något denna plan har som syfte att bevara i så stor uträckning som det går.  
 
 

Sakägare 4: 

Synpunkter angående planförslaget Harby 1: 81 (Ester Bagerskas Väg) Trekan-
ten med ärendebeteckning 2011–4768  

• Det gjordes en radarmätning 2013 på Ester Bagerskas väg som visade 
på veckomedeldygnstrafik på 104 st fordon. Beräkningen som gjorts 
utifrån maximal exploatering som kör ut via Ester Bagerskas väg blir 
1000 fordon/dygn och max 100 fordon/timme. Det är en ökning på 
nästan 10 gånger vilket vi anser vara oacceptabelt utifrån den stora 
mängd barn som bor i villaområdet, närheten till förskola/skola/fritids 
och korsningen gamla vägen/ Esterbagerskas väg, områdets karaktär 
samt ur bullersynpunkt. Den enorma ökningen av trafik kommer ut-
sätta barnen i området för en stor ökad risk för olyckor.   
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• Enligt planeringen kommer all byggtrafik använda sig enbart av Ester 
Bagerskas väg vilket vi anser är en trafikfara med så mycket tung trafik i 
villaområdet under obestämd tid men som enligt era beräkningar kan 
vara upp till 15 år. Synpunkterna gäller utifrån områdets karaktär, den 
enorma mängd ökad tung trafik samt ur bullersynpunkt. Detta tycker 
inte vi är acceptabelt.   

• Vår uppfattning på mötet som hölls 170914 var att man inte tittat på 
någon alternativ väg för all byggtrafik. Vi kräver att man ser över en al-
ternativ väg för all byggtrafik såsom Källstorpsvägen eller att man öpp-
nar upp en förlängning av Möbelvägen som kommer ner i mitten av 
det nya planerade området.   

• Det nämndes på mötet 170914 att det var en kostnadsfråga att färdig-
ställa Källstorpsvägen i ett första skede. Vi anser att ställa kostnadsfrå-
gan mot att all tung trafik ska köra i flera år i ett villaområde med så 
mycket barn är omöjligt att acceptera.   

• Vi vill förtydliga att vi inte är negativa till att själva området byggs utan 
vi har synpunkter på val av väg. Vi ser att det skulle vara positivt för 
områdena samt för de som bor runtomkring Trekanten att man har en 
gång och cykelväg från Ester Bagerskas Väg och ner i nya området för 
att barnen ska komma säkert till och från skolan.   

 
Kommunens kommentar:  
 
Synpunkt 1: Eftersom Ester Bagerskas väg är dimensionerad för ett högre 
trafikflöde än vad den i dagsläget har gör Kalmar kommun bedömningen att 
vägen klarar av ett ökat trafikflöde som ett nytt bostadsområde medger.  
Kalmar kommun är medveten om barnens trafiksituation i Trekanten och det 
finns därför planer på att förbättra gång- och cykelmöjligheterna över Ester 
Bagerskas väg där den befintliga gång- och cykelvägen vid Ester Bagerskas 
väg kopplas samman med den gång- och cykelväg som finns mellan Falkgatan 
och Mazarinvägen. Gällande korsningen Ester Bagerskas väg/Gamla vägen är 
kommunen medveten om att övergångsstället är undermåligt. Åtgärden på 
Ester Bagerskas väg/Gamla vägen finns med i listan på trafikåtgärder som 
måste genomföras, det är dock svårare att säga när denna åtgärd kan komma 
att genomföras. Gällande buller gör Kalmar kommun bedömningen att den 
ökade trafiken på Ester Bagerskas väg ej kommer leda till några betydande 
olägenheter för boende.  
 
Synpunkt 2: Nej, däremot kommer byggtrafik inledningsvis ansluta området 
från Ester Bagerskas väg. Vid utbyggnaden av senare etapper kommer bygg-
trafik även kunna använda sig av Källtorpsvägen. Kalmar kommun gör be-
dömningen att Ester Bagerskas väg klarar av den tidsbegränsade trafikök-
ningen som en byggnation av området medger. Gällande genomförandetid, 
som i denna plan är 15 år, innebär en detaljplans genomförandetid att fastig-
hetsägarna har en garanterad byggrätt i enlighet med planen under dessa år. 
Detta innebär således inte per automatik att det under 15 år kommer vara 
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höga trafikflöden av byggtrafik på Ester Bagerskas väg. Kalmar kommun 
bedömer att sannolikheten är liten att det under samtliga år kommer vara 
höga trafikflöden av byggtrafik på Ester Bagerskas väg eftersom byggnation-
en av området med största sannolikhet kommer ske periodvis. Exakt hur 
utbyggnaden av området kommer ske är inte fastställt då detta inte är något vi 
kan reglera i detaljplanen.  
 
Synpunkt 3: Eftersom detaljplaner inte kan reglerar hur byggtrafik ska anslutas 
till planområden har detta inte kunnat regleras i denna detaljplan. Alternativa 
anslutningsvägar har däremot studerats i planeringsskedet. Detta redogörs för 
ovan (synpunkt Jens Nilsson och Medelene Persson Harby 1:121).  

Synpunkt 4: Eftersom byggnationen av planområdet kommer ske etappvis är 
det inte kostnadseffektivt att bygga ut infrastruktur (exempelvis vatten- och 
avlopp, fiber, el, väg och så vidare) utan att ha sålt majoriteten av tomterna. 
Eftersom Ester Bagerskas väg klarar av ett ökat flöde av trafik, men även ef-
tersom det i denna del av Trekanten finns utbyggd infrastruktur såsom exem-
pelvis fiber och vatten- och avlopp, anser kommunen att anslutningen till Käll-
torpsvägen först är aktuell i senare etapper. Gällande barnens trafiksituation så 
kommer den förbättras, se svar under synpunkt 1.  

Synpunkt 5: Som planförslaget är utformat kommer den separata gång- och 
cykelväg som ligger längs med Ester Bagerskas väg kopplas på till en ny separat 
gång- och cykelväg inom planområdet. Denna gång- och cykelväg sträcker sig 
österut, förbi det planerade skolområdet. 

 

 

 

Sakägare 5: 

Hej 

Se nedan för synpunkter på planförslag gällande Del av Harby 1:81, Trekanten, 
Kalmar kommun. 

Ester Bagerskas väg är redan idag en gata där mycket barn samsas med bilar 
som håller relativt hög hastighet. Tyvärr är det troligen en bara tidsfråga innan 
någon form av incident inträffar vid korsningen mot Mazarinvägen. 

Förslaget till ny detaljplan innebär en markant ökning av biltrafik på Ester Ba-
gerskas väg som behöver hanteras. Förstår att vägen är dimensionerad för ett 
högre trafikflöde, men vägens kapacitet tar inte hänsyn till att vägen kantas av 
villor med i huvudsak barnfamiljer. Det bör även beaktas att den ökade trafi-
ken kommer att beröra såväl den nya som den befintliga kommunala förskolan. 

Förslag på komplettering/åtgärder är följande: 

1. Inrätta hastighetsdämpande åtgärder på Ester Bagerskas väg, gärna på båda 
sidor om korsningen till Mazarinvägen.  
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2. Pendlingstrafik mot Kalmar och Nybro från det nya området bör uppmunt-
ras att välja vägen som inte går genom samhället. Kanske genom att göra denna 
väg så attraktiv som möjlig för biltrafik i syfte att avlasta Ester Bagerskas väg. 
 
Kommunens kommentar:  
 
Eftersom Ester Bagerskas väg är dimensionerad för ett högre trafikflöde än 
vad den i dagsläget har gör Kalmar kommun bedömningen att vägen klarar av 
ett ökat trafikflöde som ett nytt bostadsområde medger.. Kalmar kommun är 
mycket medveten om barnens trafiksituation i Trekanten och det finns därför 
planer på att förbättra gång- och cykelmöjligheterna över Ester Bagerskas väg 
där den befintliga gång- och cykelvägen vid Ester Bagerskas väg kopplas sam-
man med den gång- och cykelväg som finns mellan Falkgatan och Mazarinvä-
gen. Strax söder om korsningen Mazarinvägen/Ester Bagerskas väg kommer 
således en separat gång- och cykelväg anläggas. 

Tanken med de två väganslutningarna till planområdet är att inte all trafik en-
bart ska ledas in från Ester Bagerskas väg, utan att en stor andel av trafiken ska 
ledas in från Källtorpsvägen. Eftersom anslutningen från Källtorpsvägen är 
närmre till Nya vägen, som leder trafik till både Nybro och Kalmar, förmodar 
vi att sannolikheten är stor att många kommer välja denna infart till planområ-
det.  

 

Sakägare 6: 

Hej!  

Synpunkter på detaljplan för del av Harby 1:81 Trekanten. 

Mitt namn är Håkan Ohlsson, ägare av tomt XXX. Alltså den del som är kvar 
efter försäljning till Kalmar kommun. Vad jag förstår så är det okej att bygga 
bostadshus på min tomt. Jag vill även kunna bygga flerbostadshus på min mark 
och kunna koppla på mig på vägnätet inom området ( se karta ) . Sen vill jag att 
verksamheten inom min lokal ska kunna fortsätta. Just nu hobby mek med 
bilar. Sen undrar jag hur det blir med vatten och avlopp? Kan man ha eget vat-
ten och kommunalt avlopp? Funderar även på hur kommunen tänker angående 
dagvatten.  

 

 

Kommunens kommentar:  
Kommunen bedömmer att flerbostadshus ej är lämpligt för fastigheten Käll-
storp 6:1, dock kan fastigheten styckas av till mindre villatomter. En anslu-
tande väg till fastigheten är i dagsläget ej aktuellt då fastigheten har angöring 
via Källstorpsvägen. Planområdet kommer att ingå i det kommunala verk-
samhetsområdet vilket betyder att alla fastigheter ska anslutas till det kom-
munala VA-nätet, för frågor gällande verksamhetsområdet var vänlig att kon-
takta Kalmar vatten AB eller Miljöenheten på Kalmar kommun. 
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En fullständig dagvattenutredning kommer att finnas med till gransknings-
skedet. 
 

Sakägare 7: 

Vi bor på XXX, i nordöstra hörnet av planområdet. I dag har vi en naturstig 
söder om vårt hus som löper längs gräsmattan och förrådsbyggnader. Enligt 
fastighetskarta daterad 1913-0,28 ingår naturstigen i vår fastighet. På plankartan 
kan vi utläsa att denna naturstig är markerad som gång/cykelväg. Vi vill därför 
lämna följande synpunkter och kommentarer: 

1. Plankartans avgränsning av vårfastighet överensstämmer inte med fas-
tighetskartan. Den utpekade gång/cykelvägen, som på plankartan löper söder 
om vår fastighet, är idag en naturstig och ingår enligt fastighetskarta daterad 
1913-o6-28 i vår fastighet. 

2. Kommunens lantmäteri, som varit på plats, kallar vägen som löper 
längs vår gräsmatta för en naturstig, vilket vi menar är en rimlig benämning. Av 
plankartan kan man annars lätt få intrycket att det är en etablerad 
gång/cykelväg som löper söder om XXX. På plankartan framstår det som att 
naturstigen är en del av den grusade gång/cykelvägen som går längs detaljpla-
nens norra gräns, men så är inte fallet. 

3. På plankartan är området söder om XXX, inklusive den inritade 
gång/cykelbanan, uppmärkt som "Natur". I planbeskrivningen står det att 
"Inom planlagd naturmark får( ... ) gång och cykelbana anordnas." Vi tolkar 
detta som att man planerar att anlägga en gång- och cykelbana på den naturstig 
som ligger inom vår fastighet. Det finns redan en etablerad gång/cykelbana 
norr om vår fastighet som mynnar ut på Källstorpsvägen. Vi ser inte behovet 
av ytterligare en gång/cykelbana och utfart mot Källstorpsvägen 100 meter 
söder om den nuvarande. Det finns ingen samhällsservice åt det hållet så vo-
lymmässigt finns knappast behov av fler gång/cykelvägar österut och trafiksä-
kerhetsmässigt är det snarare klokt att hålla nere antalet utfarter mot Käll-
storpsvägen. 

Vi godkänner inte förslaget till detaljplan eftersom den enligt plankartan tar en 
del av vår fastighet - naturstigen - i anspråk.  

Vi menar att plankartan och planbeskrivningen är otydliga, eller vilseledande, 
kring vad som är etablerad gång- och cykelväg och vad som är planerad gång- 
och cykelväg.  

Vi godkänner inte att man planerar att anlägga en gång- och cykelbana på na-
turstigen och vi menar att behovet av cykel/gångväg ut mot Källstorpsvägen 
från det planerade bostadsområdets norra del redan täcks av den befintliga, 
grusade, gång/cykelvägen norr om vår fastighet.  

Vi föreslår därför att plankartan justeras så att den inritade gång/cykelvägen 
som på kartan finns söder om XXX utgår. 

 

Kommunens kommentar:  
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Enligt Kommunen översiktsplan finns ett behov att säkerställa en allmän 
gång- och cykelväg genom planområdet vid järnvägsövergången vid Käll-
storpsvägen. Den etablerade gångvägen som går norr om ert bostadshus är ej 
en allmän väg då den är ligger på er fastighet. Detta betyder att kommunen 
har inte rådighet över marken och hur den regleras. Vad gäller plankartans 
utförande med befintligt och framtida användning av marken görs ingen vi-
suell skillnad. Då många fastighetsgränser i Trekanten är osäkra har kommu-
nen ansökt om gränsbestämning av fastigheten Harby 1:81 (planområdet) hos 
Lantmäterimyndigheten i Kalmar. Kommunen gör en annan bedömning vad 
gäller vart gränsen går mellan Harby 1:81 och er fastighet. Resultatet av detta 
kommer att justeras till granskningshandlingarna.   
 

Sakägare 8: 

1) Sidan 15: Sakfel. "Klippiga" bergen ligger bakom de nybyggda husen 
som byggdes i den 3 :e utbyggnadsetappen norr om fd Ståhls möbler. 
Det är markägaren Roland Petersson som kallade denna branta stenkul-
le till "Klippiga Bergen". Om kommunen röjde upp runt denna kulle 
skulle den kunna användas som lekområde men det skulle förmodligen 
inte uppskattas av de närmast liggande husägarna. 

Det skogsområdet som ni felaktigt kallar "Klippiga bergen"och ligger på 
kommunens mark har så mycket marknära buskar och sly att inte en män-
niska vistas där. Däremot gjorde kommunen en trädgallring i området 
ganska nära i tid efter markköpet av Håkan Olsson som gjorde att många 
träd blåste omkull för mig i stormen Gorm i december 2015 då det var för 
dåligt luftmotstånd norrut för mina träd.  

2) Mitt skogsområde skall återplanteras för miljöns skull. Träden tar upp 
överskott av vatten, dämpar blåsten i området och minskar bullret från 
järnvägen. Jag hör ända in i fårhuset vilket tåg som kommer, Göte-
borgståget, Öresundståg eller Krösatåget. När det gäller buller hör jag 
bullret från asfaltsverket och dess maskiner in i sovrummet ·varje mor-
gon trots att vi har treglasfönster. 

3) Sidan 9: Sakfel. Ni skriver att min fastighet har ett stort område med 
morän mark markerat med blå färg. Helt fel. Min far tog bort sten från 
åkermarken 1961 men lämnade många bergytor som fanns på åkermarken. 
Jag har sedan jag tog över 2008 borrat ca 150 borrhål de flesta med 1,2 me-
ters borrlängd och sprängt bort bergytorna som fans i det blåmarkerade 
området. Nu är all åkermark berg och stenfri till plogdjup. På åkermarkens 
åkerholmar går berget upp i dagen. Nästan alla husen på båda fastigheterna 
står på berg söm helt eller delvi.s sprängts bort. Vi kör på berg i dagen flera 
meter på flera ställen mellan de olika byggnaderna. 

4) Sidan 11: Naturvärdesobjektet på min mark kring siffran 3 har 14 till 15 
unika växter. Marken har betats minst sedan 30-talet och varje år sedan 
1960 då min far köpte fastigheten.  

Området skall fortsätta betas och har av Länsstyrelsen klassats som betes-
mark med särskilda värden. Det innebär särskild skötsel och betydligt 
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högre årlig ersättning än betesmark med allmänna värden. Min fastighets 
betesmark sträcker sig hela sträckan från väster till öster och norr om 
åkermarken och skall så förbli. Nu när stora träd är borta från betesmarken 
kommer de unika växterna att breda ut sig. Jag vill inte nämna namnet på 
de mest unika eftersom jag är aktsam om dessa.  

5) Tillgänglighet: Jag som bott här med mina föräldrar och systrar sedan 
1960 och med min familj sedan 1974 har fått finna oss med att riksväg 25 
gått förbi vårt och genom samhället och likaså Kristvallatrafiken med alla 
grusbilar, timmerbilar till sågen i Kristvallabrunn via gamla vägen förbi ICA 
butiken, skolan och kyrkan utan att klaga. På samrådsmötet den 14 sep-
tember framfördes synpunkter om ökad trafik på Ester Bagerskas väg un-
der byggtiden. 

Då framförde en person förslaget att man skulle avlasta trafiken på Ester 
Bagerskas väg genom att bygga en väg till området från Möbelvägen. Jag 
släpper inte till någon mark för någon byggnation över huvud taget på-
min-mark-;-Min jordbruksfastighet skall inte slaktas där mer än 10 gamla 
trekantenbor sökt upp mig och sagt att jag gjort så fint sedan jag tog över. 
Barnfamiljer tycker det är så trevligt med fåren och en av de närmsta gran-
narnas barn hade tom namn på lamm som betade intill deras hus när bar-
nen var mindre. Det räcker nu som jag behandlats av Kalmar kommuns 
fastighetsbildningsmyndighet och flera tjänstemän sedan juni 2008 till juni 
2015. Det finns även fotodokumenterat. Jag skriver inte mera nu men jag 
kan återkomma om detta om det skulle behövas.  

6) Städning: När Stig Ståhl bygge ut möbelaffären på 70-talet ville han låna 
lite mark av min far för att kunna asfaltera lite rundare hörn ut mot 25 :an. 
Detta fick Stig löfte till. Min far satte upp nytt fårstängsel mot Ståhls men 
vad hände. Jo Ståhls snöröjningsentreprenörer körde sönder staketet ett an-
tal vintrar. Därefter struntade min far i att reparera fårstängslet. Visad hän-
syn-nej. Nu i fjol när jag ratt nya grannar Pronova som renoverat sina sta-
ket och grindar har jag visat goda viljan och anlitat grävmaskin som grävt 
bort grus, sand, lastpallar, snökäppar, plast, glas, burkar, däck, taggbus-
kar,stubbar, rötter träd, ris, nät m m till en mängd av 5 grävmaskinsvagnar 
som vi kört bort som samlats på min mark och slänten nedanför Pronovas 
asfaltsplan sedan 70-talet fram tills 2016. 

Denna skräpanhopning kommer delvis också från Kalmar kommun som 
äger eller avy1trat en markremsa framför fd Ståhls möblers skyltfönster. På 
denna markremsa har jag sett kommunens parkjobbare slå gräset och blåst 
rent vid kantstenen. Hyggligt uppträdande mot vissa företagare men för 
mig stal kommunen mark från det rundade hörnet uppe vid vägen ned till 
halva tomten på det svarta trähuset intill min åkermark. Diket som jag ren-
sat och fårstängslet som jag var med och satte upp 1965 går i en båge in på 
det svarta husets tomt. Jag var inte kallad till gränsutsättningen som jag har 
rätt att vara närvarande vid på ovan nämnd sträcka. 

Människor i kommunen värderas olika ! ! ! ! Var finns respekt ??? Var finns 
hänsyn ??? Var finns upprättelse ??? 
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7) Gränsutsättning: Planområdets södra gräns som gränsar mot min fas-
tighet skall tydligen fastställas inom den närmaste tiden. Jag skall tydligen 
bli kallad till denna förrättning. Jag förväntar mig att min västra fastighets-
gräns från XXX :s tomthörn norrut till planområdets anslutning till mitt 
nordvästra hörn fastställs i samband med den kommande gränsfastställel-
sen i norr. Det finns ingen anledning att inte ta tag i detta vid samma till-
fälle. Blir jag tagen på allvar??? 

8) Sakfel: Jag förväntar mig att ni rättar till sakfelen i planbeskrivningen 
som jag påpekat ovan. 

 

 

Kommunens kommentar:  
En gränsbestämning av fastigheten Harby 1:81 (planområdet) kommer att ske 
innan nästa planskede (granskning). Kommunen bedömmer att Ester Bagers-
kas väg är lämplig att användas som koppling till planområdet, det finns inga 
planer på att annordna någon annan tillfartsväg in till området i dagsläget. 
Vad gäller jordartskartan (Framtagen av Statens geologiska institut) är den 
översiktlig och ger en fingervisning om vad marken består av. Planhandling-
arna kommer att justeras så att eventuella sakfel rättas till. 
 

 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
 

Kalmar Brandkår 
Kalmar brandkår lämnar följande synpunkter: 

1. För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör 
räddningsfordon komma så nära byggnadernas entreer att man inte behöver 
dra slang och transportera materiel mer än 50 m. Dessutom bör gångavståndet 
vara högst 50 m om nödutrymning avses ske med bärbara stegar. 

2. Räddningsväg ska anordnas om det befintliga gatunätet inte ger till-
räcklig åtkomlighet för räddningsinsats eller för utrymning med rädd-
ningstjänstens stegutrustning. 

En räddningsväg: 

a. Ska ha en fri höjd på minst 4 meter. 

b. Ska ha bärighet motsvarande angränsande vägnät eller tåla ett axeltryck 
av 100 kN. 

c. Bör vara försedd med ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller motsva-
rande. Hårdgjorda gräsmattor rekommenderas inte. 

d. Ska ha en körbandebredd på minst 3 meter på raksträckor. 

e. Ska ha en längslutning på max 8 %, tvärfall på 2 % och vertikalradien 
(konkav eller konvex) minst 50 meter. 
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f. Ska ha en inre radie i kurvor på minst 7 meter och det bör finnas så-
dan breddökning och hinderfritt sidoområde före, genom och efter kurvan så 
att stegfordon kan framföras. 

g. Ska markeras med standardiserad skylt. 

h. Ska underhållas och snöröjas. Exempel på underhåll är skötsel av träd 
som kan hindra stegresning. 

i. Bör ha angöringen i anslutning till byggnadens adress . 

3. För de utrymmen där alternativ utrymningsväg utgörs av fönster med hjälp 
av räddningstjänsten och där avståndet mellan mark och fönsterkarm översti-
ger 11 m krävs maskinstege. I dessa fall ska uppställningsplats för stegfordon 
anordnas enligt nedan. 

En uppställningsplats för stegfordon: a. Ska inte luta mer än 8,5 % i nå-
gon riktning. 

b. Ska vara förlagd utanför ytterkant av balkonger som ska kunna nås med 
maskinstege, dock högst 9 meter från husväggen. 

c. Ska vara minst 5 meter bred och 12 meter lång. 

d. Underhållas och snöröjas på samma sätt som räddningsvägen. 

e. Ha samma bärighet som räddningsvägen. 

4. Brandpostnätet ska uppfylla gällande normer, se bifogat PM. 

 

Kommunens kommentar:  
Noteras 
 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
Yttrande över detaljplan för del av Harby 1 :81 m.fl. (Ester Bagerskas väg) i 
Trekanten, Kalmar kommun  

Kultur- och fritidsnämnden tycker det är positivt att området bebyggs och att 
Trekanten expanderar med förskola och nya bostadsmöjligheter. Området 
används i dagsläget som fritids- och rekreationsområde och det är positivt att 
den befintliga fotbollsplanen lämnas orörd. Vidare är det viktigt att ta tillvara 
på de rekreationsvärden som planområdet innehar idag, genom att behålla 
grönskan och det befintliga rekreationsstråket. Detta så att området fortsatt 
kan användas till friluftsliv, lek och rekreation.  

Kultur- och fritidsnämnden uppmuntrar till det parkområde som ska anläggas i 
mitten av planområdet. 

 

Kommunens kommentar:  
Noteras 
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Kalmar Vatten AB 
Inann granskningsskedet måste en dagvattenutredning vara klar.Även förpro-
jektering av gator och VA måste göras för att säkerställa områdets avvattning. 
Detta påverkar också områdets höjdsättning. Förprojektering av VA kommer 
troligtvis att komma fram till att en pumpstation behövs. Denna ska i så fall 
säkras med E-området i detaljplanen 

Kommunens kommentar:  
Noteras 
 

 

Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
Svar på detaljplan Del av Harby 1:81 m.fl. ( Ester Bagerskas väg) i Trekanten, 
Kalmar kommun,  Ärende 2011-4768 

 

Vid fortsatt planering för eventuell förändring av området förutsättes att plane-
ring sker för  framtida avfallshantering. Detta gäller för såväl tillgänglighet och 
utformning av miljörum, utställningsplatser för avfallskärl eller dyligt i enlighet 
med Ksrr.s renhållningsförskrifter. Vi ser gärna strategiskt utplacerade gemen-
samhets anläggningar i utkant om området för avfallet, detta för att förbättra  
arbetsmiljö och boendemiljö. 

 

Kommunens kommentar:  
Noteras 
 

E.on 
Yttrande över samråd av detaljplan för del av Harby 1:81 (Ester Bagerskas väg) 
i Trekanten, Kalmar kommun. Ärendebeteckning 2011-4768 

 

E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 
ärende och har följande synpunkter. 

Längs med Källstorpsvägen har E.ON Elnät markförlagda låg- och högspän-
ningskablar, kabelskåp och en transformatorstation, se bifogad karta. 

I samband med att området exploateras behöver nya jordkabeln förläggs i 
lokalgator eller allmän platsmark i samband med att gator iordningställs. 

För att klara den framtida elförsörjningen inom området krävs det att två nya 
transformatorstationer uppförs inom planområdet, se bifogat förslag på place-
ring. 

Enligt nya riktlinjer i Boverkets allmänna råd och planbestämmelser kan E-
områden preciseras så att vår befintliga och de planerade transformatorstation-
erna får beteckningen E1, vilket vi yrkar görs i detta fall. E.ON Elnät yrkar 
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dessutom att ett minsta område på 6x6 meter ska vara fritt från hinder som kan 
försvåra normalt underhåll. Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa 
att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan transformatorstation och 
brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls. Det ska vara möjligt 
att kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon.  

Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en starkströmsanlägg-
ning vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat innebär 
att den ska vara utförd enligt svensk standard. Av svensk standard SS-EN 
61936-1 samt tillhörande Handbok SEK 438, utgåva 2, framgår att minsta till-
låtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel 
eller brännbart upplag är 5 meter. SS-EN 61936-1 föreskriver också att nätstat-
ioner ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att tillräck-
ligt utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. 

Det är viktigt att samordning ske i god tid innan projektstart, kontakt tas med 
Mikael Petersson, E.ON Elnät Sverige AB, tfn 070-508 46 12. 

 

Kommunens kommentar:  
Noteras, plankartan kommer att justeras till granskningsskedet. 
 

 

Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra totalt ca 100 nya bostäder, villor samt 
andra boendeformer och även utreda möjligheten att etablera en ny förskola. 

Vägar 

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 578 (Nya vägen) som befinner 
sig sydväst om planområdet. Planområdet kommer anslutas via Källstorpsvä-
gen till väg 578. 

Av planbeskrivningen framgår att kommunen gjort en trafikbedömning och 
antagit att korsningen med väg 578 inte behöver byggas om. Trafikverket be-
dömer att när planen är fullt utbyggd torde detta bidra med en avsevärd trafik-
alstring. Ökad trafik kan medföra behov av åtgärder på det statliga vägnätet 
och dess anslutningar, i synnerhet i närliggande anslutningar till väg 578. Behov 
av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av exploate-
ringen ska bekostas av kommunen/exploatören. 

Innan planen föres till antagande måste kommunen och Trafikverket teckna en 
överenskommelse om att när planområdet byggts ut till hälften görs en gemen-
sam bedömning om behov av korsningsåtgärder. 

Järnväg 

Kust till kustbanans spårområde ligger vid planområdets norra gräns. Järnvä-
gen är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbal-
ken. Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot 
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åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anlägg-
ningen. 

Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från 
järnvägen. Den föreslagna tillkommande bebyggelsen kommer att ligga på 
längre avstånd från järnvägen. 

Buller 

I handlingen anges att bullerutredningen använt dagens trafik som underlag. 
Bullerutredningen måste beräknas för den framtida trafiken när planen är ge-
nomförd. Det finns prognosunderlag dels i den utredning som Kalmar gjorde 
2012 ”Kalmar stationsområde” och även basprognoser för tågtrafikens ut-
veckling som bör användas som underlag för framtida trafik. 

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så 
att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga 
åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller 
exploatören. Plankartan måste kompletteras med bestämmelse om att gällande 
riktvärden för trafikbuller ska innehållas (både inom- och utomhus). 

Anslutning 

Källstorpsvägens anslutning ut till väg 578 behöver anpassas för de trafikflöden 
som planen alstrar. I god tid före genomförandet ska kontakt tas med Trafik-
verket som ska godkänna detaljutformningen av anslutningen. Trafikverket 
ställer krav på bl.a. anslutningens geometri och bredd, lutning, vattenavrinning 
etc. Anslutningen ska utformas enligt vid tidpunkten för genomförande gäl-
lande VGU (Vägar och gators utformning). Kontakt med Trafikverket, inför 
genomförandet, sker via formuläret för ansökan om utfart, som du finner på 
Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se). Ange i ansökan i vilken detaljplan 
anslutningen tidigare behandlats. Det måste också framgå av planhandlingarna 
för den nu aktuella detaljplanen att ansökan om anslutning måste ske inför 
genomförandeskedet för anslutningen. 

Kollektivtrafik 

Behov av GC- vägar för att nå kollektivtrafiken och andra målpunkter längs 
väg 578 behöver åtgärdas när planens genomförande påbörjas. Dessa åtgärder 
får bekostas av kommunen/exploatören. 

Trafikverket Region Syd 

 

Kommunens kommentar:  
Noteras. 
Kommunen har varit ute på plats och inspekterat anslutningen från Käll-
storpvägen till Väg 578 och åter gjort bedömningen att vägen är utformad 
enligt VGU principer vad gäller sikt, geometri, bredd, lutning och vattenav-
rinning etc. Se separat trafikutredning, 
Gång- och cykelbana finns längs med Ester Bagerskas väg till kollektivtrafik 
och andra målpunkter längs med väg 578. 
 



Samhällsbyggnadskontoret  Samrådsredogörelse 21(27) 

 Datum Ärendebeteckning 
 2019-02-21 2011-

«Diarienummer» 
 
 

 
 

Hjältevadshus 
Vi tycker det är mycket roligt och bra att det tas fram fler detaljplaner för 
byggnation. 

Kalmar Kommun är ett föredöme på detta, med en bra planberedskap. 

Vi har vissa synpunkter på detaljplanen. 

En stark trend bland unga familjer som bygger hus idag, är att de vill bygga 2 
plans hus och även 1 ¾ hus även kallade 1,5planshus med förhöjt väggliv ökar 
mycket. Då behövs en byggnadshöjd på 8,40 , då med en högsta tillåtna 
takvinkel på 34grader. 

Som det är i förslaget idag, dvs 7,2meter och tvåvåning (45gr) möjliggör endast 
byggnation av tvåplans hus om de byggs med platta på mark. Och tillsammans 
med 45 grader, så kan det bli ganska konstiga hus. Tänk ett tvåplanshus med 
45gr. takvinkel, det blir nästan ett treplanshus. 

Byggnadhöjden på övriga områden tänkt för enfamiljshus bör ändras till 8,20 
(alt.8,00) för att anpassas till oss hustillverkare som arbetar med volymelement, 
dvs färdigbyggda hus från fabrik. Detta då vi alla jobbar med färdiga golvbjälk-
lag och ”tjockare” mellanbjälklag. 

Idag är volymelementstillverkarna inte så många, men i Kalmar står vi för mer 
än 30% av byggloven (2016, hittills 2017). Men just nu byggs det många husfa-
briker i landet och då är det bra att planen är framtidssäker. Eksjöhus, An-
nebyhus, Derome (A-hus) mfl är på gång med volymelementstillverkning. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Volymelement 

Det finns även i området inritat rent 1-planshusområden. Tycker det är slöseri 
med mark och energiresurser. Även om vi förstår tanken att optimera ljusför-
hållanden i området. Men tycker att tomternas relativa stora storlek gör att 
ljusförhållande bör fungera med en blandning av 1 och 1,5plans hus. Vi önskar 
att även dessa skulle gå som B1 och 8,20 byggnadshöjd. Alternativ om man vill 
behålla 1plans kravet, är att då öka 3,80. Med samma argumentation som ovan, 
dvs framtidssäkra för industriellt byggande. Och att dessa hus blir lite högre 
pga färdigt golvbjälklag. 

Risken att behålla 1plans kravet är att dessa tomter inte kommer säljas, och att 
planen kommer få göras om. Massor av evidens på detta finns i landet. 

2 

Lägg in att garage/carport/förråd får läggas 1 meter från granne i planen. 
Gärna generösa storlekar på dessa då det tidigare i Trekanten visat sig som ett 
starkt önskemål från invånarna. 

Sammanfattning: 

 Ändra byggnadshöjd till 8,40 alt. 8,20 där man önskar sig 2plans hus, gradan-
tal 34gr. 

 Men låt 45 grader vara kvar om det är 1planshus. För att tillåta populära 
1,5plans hus. 
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 Carport/ Garage 1 meter från granne. 

 Behålls 1plans husen , så ändra denna till 3,80. 

 

Kommunens kommentar:  
Noteras, regleringen av högsta tillåtna byggnadshöjd ska ses över. 
 

 

Postnord 
Det blir allt vanligare att man planerar för att sätta postlådorna i lådsamlingar 
och att man placerar dem på en sida vägen. Detta för att minska bilkörning & 
framförallt i områden med barn. 

Det finns naturligtvis en miljöaspekt på detta också. 

Kommunens kommentar:  
Noteras. 
 

Intresseorganisationer och övriga 
 

Trekanten Byalag via Tommy Wiberg (Äppelvägen 2) 
 

Synpunkter på ”Ny detaljplan för HARBY 1:81, Trekanten” 

Allmän bedömning: 

Den detaljplan som arbetats fram för Harby 1:81 Trekanten är mycket väl ge-
nomarbetad och med stor hänsyn tagen till områdets karaktär. Det är även med 
stor glädje vi kan konstatera att de synpunkter som framfördes, vid ett första 
möte med stadsarkitekten Björn Strimfors och även vid första samrådet, avse-
ende att det behövs hyreslägenheter och radhus, för att äldre skall ha möjlighet 
att bo kvar i samhället efter att de sålt sin villa, nu beaktats. 

Det finns dock ett antal synpunkter på planen i dess nuvarande form som här 
listas. 

Synpunkt 1: 

Trafikföringen till nya området kommer enligt planen att under etapp 1 som 
varar under flera år att enbart ske via Ester Bagerskas väg. Detta finner vi syn-
nerligen olämpligt då utfarten mot Gamla vägen är en mycket dålig korsning ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Korsningen är trång och med övergångsställe samt 
skymd sikt. Dessutom gränsar korsningen till skola och förskola där mycket 
barn rör sig till och från skola och förskola. Man bör även ta i beaktande den 
luftkvalité som det blir med ökad trafik. Det är inte förrän under etapp 2 eller 
möjligen etapp 3 som vägnätet i planområdet skall byggas färdigt och först då 
enligt planen kan utfart ske via Källstorpsvägen. 



Samhällsbyggnadskontoret  Samrådsredogörelse 23(27) 

 Datum Ärendebeteckning 
 2019-02-21 2011-

«Diarienummer» 
 
 

 
 

Vårt förslag är istället att infart till planområdet sker via en anslutning direkt 
efter Möbelvägens anslutning till Nya vägen. Detta skulle kunna innebära en 
mer central anslutning till planområdet som inte senare förhindrar en anslut-
ning via Källstorpsvägen. Anslutningen via Ester Bagerskas väg skulle bara då 
kunna ske med gång och cykelbana. Anslutningen via Möbelvägen bör utfor-
mas på samma sätt som det är tänkt via Ester Bagerskas väg dvs med körbredd 
av 7m och separat gång och cykelväg. 

Vi är väl medvetna om att denna anslutning skulle bli lite dyrare då vägen 
måste dras på område (åker) som idag inte ägas av kommunen samt över ett 
skogs- klippområde. Vi tycker ändå detta är att föredra ut transport, buller och 
miljö perspektiv samt naturligtvis även för de som kommer att bygga och bo i 
detta nya planområde. 

Den bedömning som görs i detaljplanen att korsningen Gamla vägen och Ester 
Bagerskas väg inte behöver förändras och att den har tillräcklig kapacitet kan vi 
på intet sätt hålla med om. Att korsningen Nya vägen och Källstorpsvägen 
samt även Möbelvägen och Nya vägen har tillräcklig kapacitet håller vi defini-
tivt med om då dessa korsningar är väl synliga och har mycket god sikt. 

Synpunkt 2: 

Den mätning av veckomedeldygntrafiken på Ester Bagerskas väg som finns 
från 2013 borde uppdateras med en aktuell mätning. 

Synpunkt 3:  

Idag finns i planen ingen allmän parkeringsplats i anslutning till nya villaområ-
det. Det är önskvärt att även i villakvarteren tillskapa extra parkeringsplatser. 
Argumentet för detta är att många av invånarna kommer att vara pendlare vars 
hushåll har två bilar. Beroende på husstorlek och tomt får det på många ställen 
inte plats två bilar på tomten och detta gör att en bil får stå på gatan vilket är 
olämpligt ut trafiksäkerhetssynpunkt. Även besökande till fastigheterna bör 
kunna hitta parkeringsplatser utan att stå på gatan. 

Synpunkt 4:  

Störningen från asfaltsverket borde även innehålla en lukt bedömning då luk-
ten är ett större bekymmer än ljudet. 

Synpunkt 5:  

Jag utgår från att placeringen av de friliggande villorna på respektive tomter 
endast är symbolisk och på intet sätt visar någon tänkt placering av huset. 

Synpunkt 6: 

Eventuellt överskott av markmassor som kan bli i planområdet vore önskvärt 
att användas till tex pulkabacke eller liknande. Någon transport av dessa mas-
sor ut ur planområdet behöver på detta sätt inte ske. 

Synpunkt 7: 

De befintliga dagvattendikena är väldigt djupa med brant sluttande sidor. Här 
bör man överväga att ledningslägga dessa istället, detta gäller speciellt där dag-
vattendikena ligger i nära anslutning till bebyggelse. Att bara flacka ut slänterna 
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som planen föreslår tror vi inte räcker.  Anlagda dagvattendammar bör inhäg-
nas. 

Synpunkt 8: 

Enligt planen skall Källstorpsvägen fram till exploateringen breddas till 8 me-
ter. Vi föreslår att även här anläggs en separat gång och cykelväg upp till Nya 
vägen. Då kan eventuellt breddning av vägen undvikas då inga personer kom-
mer att röra sig på vägbanan. 
 
Kommunens kommentar:  
 
Synpunkt 1: Eftersom Ester Bagerskas väg är dimensionerad för ett högre 
trafikflöde än vad den i dagsläget har gör Kalmar kommun bedömningen att 
vägen klarar av ett ökat trafikflöde som ett nytt bostadsområde medger. Gäl-
lande hur byggtrafik ska ledas till och från planområdet är detta något som en 
detaljplan inte kan reglera. Kalmar kommun gör bedömningen att vägen kla-
rar av den tidsbegränsade trafikökningen som en byggnation av området 
medger. Gällande korsningen Gamla vägen/Ester Bagerskas väg är kommu-
nen medveten om att korsningen är problematisk för gående och cyklister. 
Åtgärden på Ester Bagerskas väg/Gamla vägen finns med i listan på trafikåt-
gärder som måste genomföras, det är dock svårare att säga när denna åtgärd 
kan komma att genomföras. Gällande luftkvalitét gör Kalmar kommun be-
dömningen att luftkvalitén inte kommer påverkas avsevärt av den ökade tra-
fikförsörjningen på Ester Bagerskas väg.   
Vid val av anslutningsvägar till planområdet har olika alternativ övervägts mot 
varandra. I planarbetet har det fallit ut att kopplingen från Ester Bagerskas 
väg samt Källtorpsvägen är de kopplingar som anses som bäst lämpade till 
planområdet. Detta grundar sig i att Ester Bagerskas väg redan är dimension-
erad och anpassad i gällande plan från 1992 för att kunna försörja ett bo-
stadsområde öster om vägen. Det är även lämpligt att infarten till planområ-
det till en början sker från Ester Bagerskas väg då det finns utbyggd infra-
struktur i denna del av Trekanten. Kalmar kommun äger också denna mark. 
En koppling från Ester Bagerskas väg medför även att värdefulla åkerholmar 
inom planområdet inte behöver ianspråktas och kan fredas från expolatering. 
En anslutning från Möbelvägen är inte att föredra då denna mark inte ägs av 
kommunen. En koppling från Möbelvägen medför även att värdefulla åker-
holmar ianspråktas, något denna plan har som syfte att bevara i så stor ut-
räckning som det går.  
 
Synpunkt 2: Kalmar kommun bedömer att den mätning av veckodygnstrafi-
ken som genomfördes 2013 är tillförlitlig och en ny mätning behöver således 
inte genomföras. 
 
Synpunkt 3: Gällande den friliggande villabebyggelsen kommer parkering ske 
på kvartersmark. Kalmar kommun anser att det inte behöver anordnas en 
gemensam parkering för gäster till de boende i villabebyggelsen då detta ska 
anordnas på varje enskild fastighet.  
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Synpunkt 4: I samråd med miljöenheten på Kalmar kommun görs bedöm-
ningen att en luktbedömning ej behöver genomföras då avståndet mellan 
asfaltsverket och planområdet är så pass långt. Lukten antas därför inte med-
föra större olägenheter för boende.  
 
Synpunkt 5: Det stämmer. Placering av de friliggande villorna på illustrations-
kartan visar endast en möjlig placering och visar således inte på en bestämd 
placering.  
 
Synpunkt 6: Noterat. Överskottsmassor kommer kunna placeras på de platser 
som har beteckning allmän platsmark NATUR på plankartan. I planbeskriv-
ningen pekas särskilt skolans utomhusmiljö ut som en lämplig plats.  
 
Synpunkt 7: Det befintliga dagvattendiket kommer omgestaltas vid genomfö-
randet av denna plan. Dagens branta sluttande kanter på dagvattendiket 
kommer således åtgärdas och utformas på ett sådant sätt som inte medför 
olägenheter för barn och boende att vistas nära diket. Detta kommer ske ge-
nom exempelvis flackade kanter. Kalmar kommun gör bedömnigen att det 
inte kommer behövas stängsel runt dagvattendiket ur säkerhetssynpunkt.  
 
Synpunkt 8: Tanken med utformningen av Källtorpsvägen och lokalgator 
inom planområdet är att gång- och cykeltrafik främst ska ske på lokalgator 
samt att gång- och cykeltrafik från planområdet till Trekantens centrum 
främst ska ske via Ester Bagerskas väg. Kalmar kommun gör därför bedöm-
ningen att det inte behövs en separat gång- och cykelväg längs med Käll-
torpsvägen. Detta grundar sig även på att det inte finns en separat gång- och 
cykelväg längs med Nya vägen. En ny separat gång- och cykelväg längs med 
Källtorpsvägen skulle således inte kopplas på det befintliga gång- och cykeln-
ätet i Trekanten. Gång- och cykeltrafik möjliggörs dock ändå på Källtorpsvä-
gen i och med att vägen i förslaget är så pass bred att det är möjligt att gå och 
cykla längs med vägen. 
 

 

Hyresgästföreningen Kalmar–Torsås–Öland 
Bakgrund 

Detaljplanen ska möjliggöra för bostäder i form av villor och andra boende-
former. Eventuellt ska även en förskola etableras. I planen nämns att stor hän-
syn ska tas till natur- och rekreationsvärden. I förslaget föreslås ca 100 bostäder 
i blandad bebyggelse, inklusive flerfamiljshus. 

Hyresgästföreningens synpunkter: 

Vi tillstyrker förslaget till detaljplan med följande tillägg och kommentarer: 

- Vi ser positivt på den föreslagna parkytan i mitten av planområdet, som mö-
tesplats för de boende och att stor hänsyn tas till natur- och kulturvärden där 
allmänhetens 

tillgänglighet underlättas. 
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- Av de planerade 100 bostäderna föreslås 35 som lägenheter. Utanför Kalmar 
tätort finns det få hyresrätter i kommunen varför Hyresgästföreningen helst ser 
att alla 35 byggs som hyresrätter och att cykelparkering inrättas för de boende 
inomhus. 

- Med de nya bullernormerna klaras störningar från asfaltverk, järnväg och 
ökad biltrafik, men vi ser gärna att de bostäder som ligger närmast störnings-
källorna får sina uteplatser placerade så att bullerstörningarna på dessa uteplat-
ser minimeras. 

- Enligt uppgift finns en rädsla bland de boende för att störningar från trafiken 
under byggperioden ska bli omfattande. Denna rädsla bör tas på största allvar 
och lämpliga åtgärder vidtas. 

- Eftersom byggperioden blir utdragen och inflyttning sker under tiden bör 
Trekantens skola ha en beredskap för de behov som kan uppstå. 

 

Kommunens kommentar:  
Noteras. 
 

Privatperson 1: 
Hej! Jag vill påtala två punkter Ang den planerade byggnationen i trekanten av 
både flerfamiljshus och villor. 

1. Byggnationen kommer trafikera väg utanför förskola/skola och genom villa-
område med bristfälliga trottoarer och övergångsställen. Förslag är att bygga 
färdigt hela vägen genom det planerade området för att minimera tung trafik i 
barns närvaro. Ett annat förslag som uppkom under informationsdagen 14/9 
var att tänka kring planeringen med att vägen innan pronova skall leda in till 
nya området. Klippiga bergen får då ge vika men inga barn kommer påverkas. 

2. Vid planering av att öka Trekantens invånarantal ytterligare önskar jag att ni 
för diskussion kring att trekanten inte har likvärdiga bussförbindelser som 
ljungbyholm och smedby. Tågförbindelserna har endast gynnat de som arbetar 
på kvarnholmen! Jag själv arbetar på länssjukhuset och har ibland inget val än 
att använda bil då det inte går bussar.  Tätortstraffik eller likvärdigt ljunbyholm 
hade lyft trekanten och säkert lockat fler att flytta hit. 
 
Kommunens kommentar:  
 
Synpunkt 1: Kalmar kommun är medveten om barnens trafiksituation i Tre-
kanten och det finns därför planer på att förbättra gång- och cykelmöjligheter-
na över Ester Bagerskas väg där den befintliga gång- och cykelvägen vid Ester 
Bagerskas väg kopplas samman med den gång- och cykelväg som finns mellan 
Falkgatan och Mazarinvägen. Gällande korsningen Ester Bagerskas väg/Gamla 
vägen är kommunen medveten om att övergångsstället är undermåligt. Åtgär-
den på Ester Bagerskas väg/Gamla vägen finns med i listan på trafikåtgärder 
som måste genomföras, det är dock svårare att säga när denna åtgärd kan 
komma att genomföras. 
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Gällande andra väganslutningar till planområdet har detta övervägts noga. 
Detta redogörs för ovan (synpunkt Jens Nilsson och Medelene Persson Harby 
1:121). Det redogörs även ovan under synpunkt 4 (Maria Olsson och Henrik 
Karlsson Wienerbrödsvägen 1) varför det inte finns planer på att hela gatunätet 
inom planområdet byggs ut i första etappen.  

Synpunkt 2: En detaljplan kan ej reglera att det ska ske tätare buss- och tågför-
bindelser till och från Trekanten. Det är Kalmar Länstrafik (KLT) som ansva-
rar för kollektivtrafiken i Kalmar län. Vi har vidarebefordrat din synpunkt till 
en kollega på Samhällsbyggnadskontoret som är vår kontaktperson med KLT.  

 

 

Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 
 

Postnord 

Kalmar länsmuseum 

Hyresgästföreningen 

 

Följande sakägare och likställda har inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda:  
Trafikverket 

Sakägare 1-8 

 

 

 

Peter Skarpnord 

Planarkitekt 
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Planhandlingar  
Planhandlingarna består av: Till planen hör också: 
• Plankarta med bestämmelser • Behovsbedömning 
• Planbeskrivning • Naturvärdesinventering 
• Illustrationskarta  • Dagvattenutredning  
• Grundkarta • Trafikbullerutredning 

• Trafikutredning 
 

• Fastighetsförteckning 

 

  

  
 

 

Medverkande tjänstemän 
Detaljplanen har upprättats på uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar 
kommun, i samråd med kommunledningskontoret och lantmäterimyndigheten 
i Kalmar kommun. 

 

Peter Skarpnord 
Planarkitekt 

 

  



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning   

Datum Ärendebeteckning  

Upprättad 2017-06-21 2011-4768 4(45) 

Senast reviderad 2019-04-25   

 

 

Sammanfattning 
I planförslaget föreslås cirka 100 nya bostäder i blandad bebyggelse av villor, 
rad-/parhus samt flerbostadshus. Planen föreslår även en ny förskola i den 
västra delen av planområdet. I samband med planen ändras huvudmannaskapet 
för Källstorpsvägen inom planområdet från enskilt till kommunalt samt att ett 
mindre område med strandskydd upphävs. Stor hänsyn har tagits till de befint-
liga naturvärdena som finns på platsen. Kommunen bedömer att genomföran-
det av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och en 
miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behand-
las i planbeskrivning och i behovsbedömningen. 
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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 
Ny pendeltågstation och fortsatt efterfrågan på bostäder resulterade i en 
beställning av detaljplan för del av Harby 1:81 hösten 2011, vilken gjordes av 
kommunstyrelsens arbetsutskott genom kommunledningskontoret, startbeslut 
för detaljplanen fattades 2016-11-07. Då hade området kring Gamla vägen och 
Ester Bagerskas väg redan etablerats för bostäder, vilket planlades 1992. Ny 
föreslagen detaljplan innebär en fortsatt exploatering och utbyggnad av Ester 
Bagerskas väg.  

 

Syfte med detaljplanen 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av 
friliggande villor liksom rad/parhus och flerbostadshus. Planen syftar också till 
att möjliggöra en etablering av ny förskola. Stor hänsyn ska tas till befintliga 
natur- och rekreationsvärden där inslag av skogbevuxna åkerholmar är vanligt 
förekommande i landskapet.  
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Plandata 
 

Det inringade röda området visar ungefärligt läge för planområdet inom Trekanten.  

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

• är förenligt med översiktsplanen, 

• är förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande, 

• inte är av betydande intresse för allmänheten, 

• inte i övrigt är av stor betydelse och 

• inte antas medföra en betydande miljöpåverkan 

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

Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner som 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 

3:e KVARTALET 
2017 

GRANSKNING 

1:a KVARTALET 
2019 

PLAN- 

FÖRSLAG 

ANTAGANDE 

2:a KVARTALET 
2019 

LAGA  

KRAFT 
    

Synpunkter Synpunkter 
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Nuläge  
 

Gällande detaljplaner 
Nuvarande planområde omfattas inte av någon detaljplan. Området närmast i 
väster är planlagt främst med bostäder, med inslag av natur (akt nr: 0880K-
P92/05). Nordväst om området finns en mindre plan för bostäder (akt nr: 
0880K-P15/05).  

 

 

 

Mark- och vattenförhållanden 
Planområdet är cirka 25 hektar stort och omfattas främst av åkermark med 
inslag av åkerholmar samt skogspartier av barr- och blandlövskog. Området är 
oexploaterat, med undantag för några få bostads- och ladugårdsbyggnader som 
ingår i fyra privata fastigheter i planområdets östliga del.  

Planområdet ligger förhållandevis högt beläget i landskapet med en av de 
högsta punkterna över havet inom kommunen. På flera ställen inom 
planområdet går berg i dagen där den högsta punkten ligger på över 30 meter 
ovanför havet utifrån det nationella höjdsystemet RH2000.  

Inom planområdet finns idag ett dagvattensystem som renar och leder 
dagvatten vidare ut i Ljungbyån (se avsnitt om teknisk försörjning). 

0880K-P92/05 

0880K-P15/05 

Kartbilden visar det område i direkt anslutning till planområdets västra del som är planlagt 
främst för bostadsändamål. 
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I samband med planens framtagande har en geoteknisk undersökning 
genomförts. Resultatet från den underökningen visar att planområdet till stora 
delar består av berg och morän, vilket ofta visar sig som skogsbeklädda 
åkerholmar i landskapet. Inom planområdets sydostliga del, där också de lägsta 
punkterna finns, består jordarten till största delen av silt, vars ”rinnande” 
egenskaper kan medföra förstärkande grundläggning innan exploatering. I 
övrigt utgörs planområdet främst av sand och där marken i huvudsak brukas 
som åkermark. 

 

 

 
Inga markföroreningar har påträffats inom planområdet. Marken i området 
klassas som normalradonmark. 

Beträffande vattenförhållanden inom området så finns idag en öppen 
dagvattendamm med ett tillhörande mindre dike i sydväst. Dammen anlades i 
samband med byggandet av angränsande bostadsområde i väst med syfte att 
omhänderta områdets dagvatten. Branta slänter har gjort att både skötsel och 
underhåll har blivit eftersatt, vilket lett till att dammen delvis vuxit igen. 
Planområdet ligger i nära anslutning till Ljungbyån dit också dagvattnet leds. 

Kartan ovan visar ungefärlig fördelningen av de olika jordarterna som utgör markförhållandena 
inom planområdet 
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Natur och kultur  
Planområdet domineras av ett jordbrukslandskap med omfångsrika åkrar, 
åkerholmar samt block- och stenrika omkringliggande igenvuxna marker. 
Åkrarna brukas intensivt med antingen insådd eller vallskörd. Åkerholmarna 
har med stor sannolikhet hävdats i historien men idag är de till största delen 
fyllda av enklare lövträdsdungar. De högt belägna block- och stenrika markerna 
i sydväst som ofta benämns som ”klippiga bergen”, består av en lövrik 
blandskog av främst asp, ek och gran. Inom vissa delar av planområdets södra 
del finns betesmarker och i väster finns lekplats och fotbollsplan. 

Våren 2017, i samband med planarbetet, genomfördes en naturvärdes-
inventering över området. Vid inventeringen identifierades fyra 
naturvärdesobjekt, ett med högt naturvärde (klass 2) och tre med påtagligt 
naturvärde (klass 3) samt ett punktobjekt (klass 3). Naturvärdesobjekt 1 ligger 
längst i söder, och är ett område med sekundär lövskog (klass 3). 
Naturvärdesobjekt 2 ligger i den norra delen av inventeringsområdet och är ett 
mindre område med sekundär lövskog (klass 3). Naturvärdesobjekt 3 är en 
torr/frisk naturbetesmark (klass 2). Naturvärdesobjekt 4 är en torr till frisk 
gräsmark som tidigare har hävdats (klass 3). Naturvärdesobjekt 5 påträffades i 
östra delen av inventeringsområdet och är en flerstammig 46 centimeter grov 
sälg (för naturvärdesobjekt och klasser, se kartbild nästa sida).  

 

Dagvattendamm 
Ljungbyån 

Kartan visar vattenförekomster inom och utom planområdet 
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Kartan visar naturvärdesobjekt och naturvärdesklasser som är identifierade inom inventerings-
området.  

 
Fotot till vänster visar område 1 med stor dominans av ädellöv och med ett fältskikt av blåbär, 
skogskovall, liljekonvalj, kruståtel och vitsippa, naturvärdesklass 3. 
Fotot till höger visar område 4 och visar en torr/frisk och artrik gräsmark med avbruten hävd. 
Sannolikt har gräsmarken tidigare varit hävdad ängsmark, naturvärdesklass 3. 
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Det finns flera objekt som omfattas av generellt biotopskydd inom 
planområdet såsom åkerholmar, odlingsrösen, småvatten och stenmurar. De 
mest påtagliga och omfattande är åkerholmarna. Planområdet utgörs av flera 
åkerholmar och odlingsrösen där de med en storlek under 0,5 ha omfattas av 
biotopskydd.  

 
Kartan visar generella biotopskydd inom inventeringsområdet så som stenmurar, odlingsrösen, 
åkerholmar och småvatten.  

 

Som tidigare nämnts finns en utgrävd dagvattendamm med vattendike inom 
planområdets sydvästra delar. Även dammen är inventerad i samband med 
naturvärdesinventeringen. Inga salamandrar, åkergrodor eller paddor påträffa-
des. Dammens branta slänter har lett till en igenväxning med vass och gräs och 
under vissa perioder är diket torrlagt.  

Ljungbyån har 100 meter strandskydd vilket berör en mindre del av planområ-
dets östra del. Främst berör det Källstorpsvägen och en bit av redan existe-
rande fastigheter.  

 

Bebyggelse  
Trekanten som samhälle utgörs främst av villaområden med endast ett fåtal 
flerbostadshus. Bebyggelsen är utspridd, ofta med stora tomter som omgärdas 
av åker- eller skogsmark.  

Planområdet är idag oexploaterat med undantag från fyra privata fastigheter 
med bebyggelse så som bostadshus, uthus, garage och ladugård. Inom fastig-
heten längst i söder finns en magasinsbyggnad med förvaring för fordon där ett  
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Gruppboende och villabebyggelser vid Ester 
bagerskas väg.  

 

privat aktiebolag bedriver åkeriverksamhet och har sitt garage. Angränsande 
villaområde i väster började byggas 1992 där många fastigheter har lagts sam-
man och uppgår till drygt 3000 kvadratmeter. Norr om Ester Bagerskas väg 
finns det ett gruppboende. 

 

Medborgardialog 
I början av 2017 genomfördes en medborgardialog i Trekanten. Syftet med 
dialogen var att dels informera medborgarna om det pågående 
detaljplanearbetet och dels att undersöka möjligheten till varierande boende-
former. Synpunkter som framkom var att medborgarna såg positivt på att det 
byggs i Trekanten samt att det är bra att det byggs fler lägenheter eller hus med 
mindre tomter. Dialogen bestod även av en enkät som totalt elva personer 
besvarade. Samtliga personer som svarade bodde i dagsläget i villa, men på 
frågan om hur de vill bo i framtiden i Trekanten svarade hälften rad- eller 
parhus med liten tomt och övriga svarade lägenhet. En person svarade villa. På 
frågan varför de valt att bosätta sig i Trekanten var svaren bland annat att de 
var uppväxta i Trekanten, att det är nära till Kalmar och Nybro, närhet till 
naturen samt att det är lugnt och tryggt. 

 

Tillgänglighet och infrastruktur  
Trekanten ligger mellan Kalmar och Nybro tätort. Hit kan man ta sig via 
riksväg 25 som går mellan Halmstad och Kalmar. Åker man kollektivt så går 
det landsvägsbussar. Både linje 130 och 131 kör genom Trekanten, antingen 
från Emmaboda eller från Nybro till Kalmar. Det finns sammanlagt fem 
stycken busshållplatser i Trekanten. Sedan december 2015 har samhället en 
tågstation som gör det möjligt att pendla mellan Kalmar och Emmaboda med 
cirka åtta avgångar dagligen åt vardera håll. Det tar cirka elva minuter att ta sig 
med persontåg mellan Kalmar och tågstationen i Trekanten.   

Järnvägsspåren går förbi planområdet i norr och transporterar både person- 
och godstrafik dagligen. En uppskattning från Trafikverket är att det i 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning   

Datum Ärendebeteckning  

Upprättad 2017-06-21 2011-4768 14(45) 

Senast reviderad 2019-04-25   

 

 
genomsnitt går cirka 50 persontåg per dygn måndag till fredag och cirka 40 
persontåg under helgen. Sträckan trafikeras av både SJ, Öresundstågen, 
Krösatågen och olika godstransportörer. 

Då planområdet är oexploaterat och främst utgörs av åker- och skogsmark så 
finns idag ingen vägstruktur uppbyggd. Befintliga fastigheter i öster nås via Nya 
vägen och därefter österut via Källstorpsvägen som till viss del (cirka hälften) 
förvaltas av Källstorps samfällighetsförening (Källstorp GA:2, se karta nästa 
sida). Resterande del av Källstorpsvägen står utan förvaltning men enligt 
kommunens översiktsplan från 2015 har kommunen åtagit sig ansvaret för 
vägar utan förvaltning i Trekanten. Planområdet avgränsas i norr av en grusad 
väg som främst är till för jordbruksmaskiner men som även används av gående 
och cyklister. Grusvägen ansluter i öst till Källstorpsvägen genom en befintlig 
bostadsfastighet, samt i väst till Ester Bagerskas väg som anlades i samband 
med byggnationen av gränsande villaområde. Ester Bagerskas väg är sedan 
tidigare utformad och dimensionerad för att byggas ut och anslutas till den nya 
vägstrukturen inom planområdet enligt gällande översiktsplan (se karta nästa 
sida). 

 

Kartan visar tågstationens läge samt viktiga vägar som ansluter till eller finns inom planområ-
det.  

 

 

Källstorpsvägen 

Tågstation 

Järnväg 

Ester Bagerskas väg 

Grusad väg 

Nya vägen 

Gamla vägen 
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Service och föreningsliv 
I Trekantens centrala delar, längs med Nya vägen finns idag byns centrum med 
matbutik, sporthall, skola, förskola, samlingslokal, återvinningsstation samt 
bibliotek. En bit norröver, vid korsningen Gamla vägen och Lokförargatan, 
finns St Olofs kyrka från 1925 som är ritad av kalmararkitekten J Fred Olsson. 
Längs med Gamla vägen finns ytterligare en förskola. Samhället har också en 
fotbollsförening, Trekantens IF, med hemmaplanen Åvallen. Här finns bland 
annat också PRO samt en etablerad scoutförening som grundades redan under 
1940-talet och som har sin klubbstuga i Röstorp.  

 

 

Kartan visar lek- och rekreationsmöjligheter såsom fotbollsplan, lekpark och ”klippiga bergen”. 

 

Inom eller i direkt anslutning till planområdet finns en fotbollsplan samt en 
lekplats som är relativt nyanlagd. Söder om lekplatsen finns ett större 

”klippiga bergen” 

fotbollsplan 

lekplats 

Foto: St Olofs kyrka taget av Svenska kyrkan        Foto: Scoutföreningen i Trekanten 
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sammanhängande skogsområde som ligger relativt högt i landskapet och där 
berget på vissa ställen går i dagen. Området används som lek- och strövområde 
och benämns av lokalbefolkningen som ”klippiga bergen”.  

 

Foton visar till vänster lekplatsen och till höger ”klippiga bergen”. 

 

Teknisk försörjning  
Det befintliga vatten- och avloppsledningssystemet (VA), inklusive dagvatten, 
finns utbyggt i närheten av planområdet. VA-ledningarna är belägna i 
lokalgatorna med servisanslutningar till respektive fastighet inom 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten. VA-
ledningssystemet är en del av ett större avrinningsområde som till största delen 
består av enbostadshus. De befintliga fastigheterna inom planområdet i öster 
har enskilda avlopp.  

Spillvattnet för området avleds till en pumpstation som är placerad i direkt 
anslutning till planområdet, i förlängningen av Valentins väg där det genom 
trycksättning leds vidare västerut. 

Inom planområdet finns både ett grävt dike och en grävd dagvattendamm 
(sedimenteringsdamm). Till diket leds dagvatten från bostäder i väster i 
allmänna ledningar och därefter till dagvattendammen, som också är en 
sedimenteringsdamm för rening, innan det leds vidare ut till diket som i sin tur 
mynnar ut i Ljungbyån.  
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Kartan visar befintlig VA- och dagvattenhantering inom planområdet.   

 

Beträffande elförsörjningen inom eller i direkt anslutning till planområdet så är 
E.ON huvudleverantör av elektricitet. I dagsläget sker individuella 
uppvärmningslösningar för de befintliga fastigheterna. 

Fiber levereras av Skanova för det befintliga bostadsområdet väster om 
planområdet. I samband med att området exploateras kan det i framtiden bli 
möjligt med en utökning där även planområdets nya bostäder kan ingå.  

Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) ansvarar för hämtning av 
hushållssopor. Trekanten ligger i nära anslutning till Moskogens 
avfallsanläggning som är länets största och också drivs i KSRR:s regi.  

 

Störning och risk  
Söder om planområdet finns ett asfaltsverk men då avståndet är mer än det 
rekommenderade skyddsavståndet om 200 meter till planområdets gräns 
bedöms det inte föreligga någon risk för störning från verksamheten 

Strax norr om planområdet finns en störningskälla i form av ett järnvägsspår. I 
samband med planarbetet har en trafikbullerutredning avseende järnvägen 
genomförts. Den visar att ett mindre område i den nordöstra delen av 
planområdet är bullerutsatt (se nästa sida). 

En radarmätning utfördes 2013 på Ester Bagerskas väg, mätningen visar att 
veckomedeldygnstrafiken (vadt) var 104 fordon. Mätningen används som 

Dagvattenutlopp 

Pumpstation, 

spillvatten 

Sedimenteringsdamm 

Utlopp Ljungbyån 

Valentins väg 
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underlag för den samlade bedömningen av risk för bullerpåverkan från 
fordonstrafik. Beträffande Källstorpsvägen görs bedömningen att antalet 
fastigheter som har en andel i samfälligheten Källstorp GA:2 är så pass få (79 
stycken, varav cirka 50 fastigheter bedöms ha en byggnad som kan användas 
som bostad eller för verksamhet) att en mätning ej behöver genomföras. 

Ljudnivåer regleras i förordningen om trafikbuller (2015:216). Buller vid 
bostäder bör inte överstiga 60 dB ekvivalent vid fasad och ej heller 70 dB max 
eller 50 dB ekvivalent vid uteplats. En bullerutredning visar att detta 
gränsvärde klaras inom hela det planerade nybyggnadsområdet. Befintliga 
bostäder nära järnvägen klarar nybyggnadskraven för ekvivalentnivå. Om det 
blir aktuellt med ny bygglovpliktig åtgärd nära järnvägen, behöver eventuell 
uteplats placeras bullerskyddad, för att klara 70 dB max. Vid förskolor anger 
Boverket att det är önskvärt att utemiljön klarar 50 dB ekvivalent och detta 
klaras inom hela den planerade skolgården. 

Inom fastigheten Källstorp 6:6 bedrivs idag en åkeriverksamhet som utgörs av 
en garagebyggnad. Verksamheten anses inte ha någon negativ omgivningspå-
verkan på kringliggande eller planerad ny bebyggelse vad gäller buller, vibrat-
ioner, dammpartiklar, eller lukt.  
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Kartbilden visar ekvivalent ljudnivå inom planområdet som genereras från befintlig tågtrafik.  

 
Kartbilden visar maximal ljudnivå inom planområdet som genereras från befintlig tågtrafik.  
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Kartbilden visar framtida ekvivalent ljudnivå inom planområdet som genereras från framtida-
tågtrafik.  

 
Kartbilden visar framtida maximal ljudnivå inom planområdet som genereras från framtida 
tågtrafik.  
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Planförslag 
 

Ny bebyggelse  
Planförslaget möjliggör en blandad bebyggelse av villor, rad- och parhus samt 
flerbostadshus med en övervägande vikt av villabebyggelse. Området i 
nordväst som ansluter från Ester Bagerskas väg får en mer tät karaktär än 
övrigt område som får en tydligare villakaraktär. Med tät karaktär menas en 
generösare gatubredd med separat gång- och cykelväg samt möjlighet för 
avgränsande plantering. Inom detta område planläggs det också för förskola (S, 
se plankarta) med sex avdelningar där skolbyggnad i två plan får uppföras om 
maximalt 1800 kvadratmeter.  

Fördelningen av ny bebyggelse är cirka 45 villor, 20 rad- och parhus samt 30 
lägenheter i flerbostadshus..  
 

 

Den gula markeringen visar det område där en något tätare karaktär är önskvärd  

Fastighetsstorleken för villabebyggelsen medges till maximalt 1500 
kvadratmeter där den totala byggnadsarean får uppgå till totalt 25% per 
fastighet. Vad gäller fastighetsstorleken för rad- eller parhus får den totala 
byggnadsarean maximalt uppgå till 30 procent av fastighetsarean. Anledningen 
till att byggnadsarean är satt i procent samt att det inte finns någon maximal 
fastighetsstorlek är för att möjliggöra för bostadsrättsföreningar att förvalta 
radhus.  
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Den nya bostadsbebyggelsen får till största delen byggas i två våningsplan med 
en högsta tillåtna byggnadshöjd om 8,2 meter. 

Planen möjliggör för ny förskola. Byggnaden föreslås få en maximal byggnads-
area om 1800 kvadratmeter och byggnadshöjden får maximalt vara 9 meter. 
Detta möjliggör för att förskolan uppförs i två våningar (se avsnitt Ny service). 

 

Ändrade mark- och vattenförhållanden  
Exploateringen inom planområdet görs främst på åkermark och är utpekat i 
översiktsplanen som utredningsområde för bostäder, vilket bedöms som ett 
väsentligt samhällsintresse. Planen är en naturlig utbyggnad av tätorten och den 
gränsar till redan befintlig bebyggelse, kommunal infrastruktur och service. 
Därav ses ianspråktagandet av jordbruksmark som nödvändigt för att 
Trekanten ska kunna utvecklas i framtiden. De högre markpartierna i form av 
åkerholmar och skogsområden hålls i huvudsak fria från byggnation. 
Höjdskillnaden mellan den högsta och den lägsta punkten som kommer att 
exploateras ligger på cirka 5,0 meter (29,5-24,5 m) fördelat på en sträcka av 
cirka 950 meter. Den eventuella markmodulering som kan behöva göras och 
som kan generera överskott av markmassor fördelas inom planområdet då viss 
utfyllnad krävs för utbyggnad av infrastruktur. Det finns stora markområden 
som planläggs som NATUR och där eventuella överskottsmassor kan placeras, 

Illustrationen är schematisk och visar ungefärlig fördelning och placering av ny bebyggelse 
såsom villor, rad- och parhus, flerbostadshus samt förskola inom planområdet.  
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dock får de ej placeras så att de påverkar biotopskyddade områden eller där 
höga naturvärden återfinns enligt naturvärdesinventeringen.  

Utifrån den geotekniska utredningen kan man utläsa att de markområden som i 
planen föreslås för exploatering i huvudsak utgörs av sand och grus med visst 
inslag av silt i sydost. Då silt inte alltid ger de bästa grundläggnings-
förhållandena kan förstärkning behöva göras i samband med byggnation. Den 
geotekniska undersökningen är övergripande och kan behöva kompletteras 
med provtagning och analys för att fastställa omfattningen av bland annat silt i 
samband med bygglov.  

I samband med framtagandet av planhandlingar har Kalmar vatten AB utrett 
dagvattenhanteringen. I utredningen redovisas ett förslag till 
dagvattenhantering för planområdet (se illustration på nästa sida). Ett 
dagvattennät ska byggas ut i vägnätet för att hantera det dagvatten som inte 
kan infiltreras lokalt. Planområdet föreslås att delas i en västra och en östra del 
(se karta på nästa sida). En översyn av befintlig sedimentationsdamm erfordras. 
Dels med tanke på den ökade belastningen från det västra området (4,5 
hektar), men även med hänsyn till säkerhet, naturvärden och utseende då 
dammen kommer att vara placerad i nära anslutning till byggnation. I den 
sydöstra delen av planområdet anläggs en ny dagvattendamm för hantering av 
östra området (5 hektar). Det befintliga dagvattendiket kan användas för att 
länka ihop dammarna. Efter att dagvattnet nått någon av de båda dammarna 
sedimenteras det, renas och leds därefter ut i Ljungbyån. Den kompletterande 
nya dammen kan med fördel utformas med en organisk form vars kanter kan 
fluktuera beroende av vattenmängden samt gestaltas med vattenväxter som 
både bidrar till bättre rening, ökad biologisk mångfald och positivt estetiskt 
uttryck. Dagvatten från villatomter ska omhändertas lokalt enligt kommunens 
VA-policy som antogs av kommunfullmäktige i januari 2016. 

Dagvattenflöden från nyexploaterade ytor ska anslutas till diken och föreslagna 
dagvattendammar, vilket innebär ett bra resultat efter utbyggd 
dagvattenhantering. Sammantaget kommer planerad exploatering inte att 
medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för grund- eller 
ytvattenförekomst och därmed Natura 2000 området. (se bifogad 
dagvattenutredning)  

             
 Foto: Referensbild, Mälark AB. 

Bilden visar anlagd dagvattendamm 
inom ett bostadsområde i västerås 

Foto: Referensbild Vegtech. Flytande 
öar av våtmark, Täby kommun 
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Natur och kultur  
Tvärs igenom området finns ett grönområde som är en del av ett större 
sammanhängande rekreationsstråk och som är utpekat i översiktsplanen som 
ett viktigt stråk. Planförslaget tar stor hänsyn till natur- och landskapsvärden 
där allmänhetens tillgänglighet till dessa säkerställs genom stigar och passager. 
Stora markområden planläggs som NATUR. Få ingrepp görs på befintliga 
åkerholmar eller skogsområden med undantag för tre mindre stenrösen i 
sydost som är belagt med biotopskydd (nr 16, 30 och 31 ur 
naturvärdesinventeringen). Kalmar kommun har ansökt och beviljats dispens 
för berörda biotoper hos länsstyrelsen i Kalmar 2018-01-15. 

Planen föreslår även en parkyta i mitten av planområdet bredvid den befintliga 
dagvattendammen. Ytan är tänkt att utgöras av en klippt gräsyta och ska 
fungera som en mötesplats för boende i området. Parken kan även husera de 
tre mindre stenrösen som ska flyttas. 

Befintlig fotbollsplan berörs inte av planen. 

Befintligt dike 
Justeras till tvåstegsdike 

östra dagvattendammen 
Illustrativt redovisad 

Yta cirka 2100m² 

Gräns avrinning västra och 
östra dagvattendammen 

Illustrationen visar föreslagen dagvattenhantering inom planområdet. Befintlig sedimente-
ringsdamm visas som blått fält och nytt område för eventuell damm ligger i sydost med för-
hållandevis lång fördröjning genom befintligt dike, innan vattnet till sist kopplas på till 
Ljungbyån 

Västra dagvattendammen 
Illustrativt redovisad 

Yta cirka 1800m² 
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Nordost om planområdet klassas Ljungbyån som ett Natura-2000 område. I 
och med att den befintliga jordbruksmarken exploateras ökar andelen hård-
gjord yta och därmed avrinningen av dagvatten som slutligen når ån. För att 
Natura-2000 området inte ska påverkas negativt krävs fördröjning och rening 
av dagvatten innan det når Ljungbyån (se avsnitt ändrade mark- och vattenför-
hållanden samt bifogad dagvattenutredning).  

 

 
Utsnitt ur översiktsplanen, aktuellt planområde i rött. Strandskydd i blått 

 

Ljungbyån har 100 meter strandskydd vilket går in i planområdets nordöstra 
del och berör främst Källstorpsvägen och befintliga fastigheter. Planen föreslår 
att den befintliga vägen (Källstorpsvägen) övergår i kommunalt huvudmanna-
skap. Därför föreslås att strandskyddet upphävas och istället följer planområ-
dets östra gräns. (se plankarta)  
 

Tillgänglighet och infrastruktur  
Den nya gatustrukturen kopplas på den befintliga genom en förlängning av 
Ester Bagerskas väg som idag har en separat cykelbana med trädplantering och 
gräsrefug. De nya gatorna får en körbredd på cirka 7 meter och med en separat 
gång- och cykelbana på 3 meter (sektion A-A och B-B). Denna vägutformning 
sträcker sig från Ester Bagerskas väg, förbi skolområdet och längs med 
flerbostadshusen fram till ny gång- och cykelkoppling österut. Efter 
flerbostadshusen och vidare österut där i huvudsak villor byggs får 
vägstrukturen en bredd på 7 meter (sektion C-C) och där blandade trafikslag 
samsas. Längs med skolområdet möjliggör planen också för refug med 
plantering som avskiljer gående och cyklister från biltrafiken. Om planteringen 

Strandskydd 
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uteblir kan istället en bredare gång- och cykelbana tillskapas. Gatustrukturen 
inom planområdet är utformad med få längre raksträckor där vägarna ofta böjs 
av med ”knicksar”. På så sätt kan hastigheten hållas nere utan farthinder. 
Rekommenderad hastighet inom planområdet är 30 km/h, enligt metodiken 
”rätt fart i staden”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A 
A 

B 

B 

C 
C 

Separat cykelbana går från  

Ester Bagerskas väg fram hit 

Kartan ovan visar de olika vägsektionerna inom planområdet, både med (A-A och B-B) och utan 
cykelbana (C-C). 
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Sektion A-A (blå linje) visar gaturummets fördelning förbi skolområdet. Sektionen höger om 
trädet på 6 meter är en hämta-/lämnazon med plats för tillfällig allmän parkering.  

 
Sektion B-B (grön linje) visar vägutformning med separat gång- och cykelväg.  

 

 

 

Korsningar: 

 
Sektion C-C (lila linje) visar ett gaturum med blandade trafikslag, det vill säga där gående, cy-
klister och bilister delar på vägområdet. Denna typ av utformning är vanlig inom villaområden.  

 

Parkering för ny exploatering ska ske på kvartersmark. Vad gäller villa- och 
parhusbebyggelse ska detta ske på den egna fastigheten. I de fall där rad- eller 
flerbostadshus uppförs bör en gemensam parkeringslösning ordnas och det 
kan bildas en gemensamhetsanläggning för detta ändamål. 

Enligt kommunens parkeringsriktlinjer så är behovet av parkeringsplatser för 
förskolans verksamhet enligt angiven yta på cirka 3600 kvadratmeter (BTA) 
med sex avdelningar och inom zonklass D, cirka 40 parkeringsplatser för 
anställda och elever. Dessutom tillkommer 9 platser för hämtning och lämning 
samt en handikapplats. Totalt sett behövs det 50 parkeringsplatser (område C) 
inom skolans område när verksamheten är fullt utbyggd.  

Förslagsvis kan personalparkeringen och yta för angöring till förskolans kök 
samnyttjas för att spara mer friyta för lek. 

 

B B 7 2 3 

7 2 6 3 (m) A A 

C C 7 
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I samband med planarbetet har beräkningar gjorts över trafikkapaciteten på de 
olika vägkorsningarna som berörs genom föreslagen plan. Det är främst 
korsningarna Gamla vägen – Ester Bagerskas väg (korsning A) och Nya vägen 
– Källstorpsvägen (korsning B) som påverkas av exploatering inom 
planområdet. För korsningen Gamla vägen och Ester Bagerskas väg, vilken är 
en trevägskorsning, har kommunen gjort bedömningen att korsnings-
utformningen har tillräcklig kapacitet för att klara av det förväntade 
trafikflödet. Därmed finns inget behov av att bygga om korsningen. 
Beräkningen är gjord utifrån maximal exploatering och om samtliga boende 
och besökare kör ut via Ester Bagerskas väg, då trafikflödet maximalt blir 1000 
fordon/dygn med maximalt 100 fordon/timme.  

Ungefär samma trafikresultat fås fram angående korsningen Nya vägen och 
Källstorpsvägen och innebär att det inte antas medföra något behov av att 
bygga om korsningen. Den del av Källstorpsvägen (cirka hälften) som idag är 
en gemensamhetsanläggning (Källstorp GA:2) för boende eller verksamhets-
utövare längs med vägen, kommer efter planens antagande att övergå i 
kommunal regi inom planområdet, vilket innebär att kommunen därmed blir 
ansvarig för skötsel och underhåll av vägen. Även den del som idag saknar 
huvudmannaskap kommer att ingå i kommunens ansvar.  

 

 
Kartan visar de båda korsningspunkterna som mest berörs av planförslaget och där man gjort 
kapacitetsberäkningar utifrån förväntat trafikflöde.  

 

 

A 

B 

Ny infart till planområdet via 
Källstorpsvägen 

Planerad infart till planområdet 
från Ester bagerskasväg 
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Hastigheten på Källstorpsvägen är idag 70 km/h, men för kommunala gator 
brukar hastigheten anpassas till 40 km/h eller 60 km/h beroende på 
förutsättningarna. För Källstorpsvägen är en rekommendation att sätta 
hastigheten till 40 km/h vid korsningen med Nya vägen (utifrån sikt- och 
säkerhetsförhållanden) men att resterande del av vägen kan vara 60 km/h då 
inga målpunkter eller bebyggelse finns i direkt anslutning till vägen.  

Planen föreslår även att bredden på Källstorpsvägen säkerställs fram till 
infarten för den nya exploateringen. Även vägens bredd har en inverkan på 
vilken hastighet som är lämplig. Om två lastbilar ska kunna mötas med god 
körkomfort vid en hastighet av 60 km/h behövs en vägbredd på minst 7,0 
meter. Om det dessutom finns sidohinder längs med vägen så behövs 
ytterligare en meter. Planen föreslår att körbanan breddas till åtta meter från 
Nya vägen fram till infarten till den nya exploateringen, resterande sträcka kan 
bibehålla sin befintliga sträckning och bredd. Belysningen längs med vägen är 
delvis bristfällig och kan behöva kompletteras vid genomförandet för att 
fungera trafiksäkert.  

 

Ny service  
I planen föreslås att en ny förskola byggs i den nordvästra delen av 
planområdet. Skolbyggnad får uppföras i två plan (9 meter byggnadshöjd) med 
en maximal byggnadsarea om 1800 kvadratmeter. Förskolans fastighet föreslås 
vara cirka 8000 kvadratmeter. Förslaget innebär att sex avdelningar om 20 barn 
vardera kan uppföras. För att följa boverkets råd kring utemiljöer för förskolor 
(40 kvadratmeter per barn) krävs därför att 4800 kvadratmeter friytor för lek 
och utevistelse ska kunna anordnas. Parkering för förskolans verksamhet sker 
dels på den egna kvartersmarken (för de anställda) samt hämta/lämna-
parkering på GATA i direkt anslutning till förskolans fastighet. 

 

Förändring av teknisk försörjning  
I takt med att planområdet bebyggs kommer den tekniska försörjningen att 
utökas. I samband med anläggning av vägar kommer ledningsägare få 
möjligheter att anlägga ledningar i GATA alternativt i NATUR.  

De befintliga fastigheterna i östra delen av planområdet har enskilda avlopp, 
men kommer på sikt att ingå i Kalmar Vattens verksamhetsområde för vatten 
och avlopp (VA) i takt med att planområdet exploateras, vilket innebär 
anslutning till det kommunala VA-nätet. Utbyggnaden av Kommunalt VA sker 
i enlighet med planens etappindelning med början i den västra delen av 
planområdet. Utbyggnaden av kommunalt verksamhetsområde kan även 
påverka fastigheter utanför planområdet. Två nya områden planeras för 
pumpstation med beteckningen E1 – Tekniskanläggning, Pumpstation. Det 
befintliga dagvattensystemet med sedimentdamm och dike kommer att 
förbättras samt utökas med ny damm i södra delen av planområdet. 
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Ytterligare tre områden planläggs för transformatorstation inom planområdet 
och betecknas E2 – Teknisk anläggning, Transformatorstation. Ytan är minst 
6x6 meter och har som lagkrav att ett minsta avstånd om fem meter mellan 
transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag.  

 

Behov av åtgärd mot störning och risk   
Avstånd från järnvägen: Ny bebyggelse ska inte tillkomma inom 30 meter 
från spårets mitt på grund av buller, vibrationer, utrymme för underhåll samt 
skyddsavstånd vid transporter med farligt gods. För att säkerställa att ny 
bebyggelse inte tillkommer inom säkerhetsavståndet beläggs delar av Källstorp 
1:17 med bebyggelseförbud (prickmark). Det är cirka 100-150 meter mellan 
järnvägen och fastighet Harby 1:81. Den befintliga fastigheten i norra delen av 
planområdet (Källstorp 1:17) klarar ekvivalent ljudnivå men inte maximal 
ljudnivå för uteplats. Om det blir aktuellt med ny bygglovpliktig åtgärd, 
behöver ny bebyggelse placeras så att en eventuell uteplats kan placeras 
bullerskyddad, för att klara det maximala värdet på 70 dB, eller maximalt 80 dB 
som ej överskrids fler än 5 gånger per timme mellan 06-22. 

Beträffande tågtrafiken så har Kalmar Länstrafik (KLT) gjort en uppskattning 
om att både person- och godstågen inom 10-15 år kommer att öka något. Det 
är delvis beroende av att antalet mötesstationer ökar och att dubbelspår längs 
med banan anläggs. Den ökade trafikmängden tåg i framtiden förväntas inte 
generera ett ökat trafikbuller då det sker en modernisering och utveckling mot 
tystare tågtrafik (Bullerprognoser 2018:056) 

Avstånd från verksamhet: Avståndet från asfaltsverket (200 meter) i söder 
bedöms vara tillräckligt för att det inte ska föreligga någon störning eller risk. 

Inom fastigheten Källstorp 6:6 bedrivs idag en åkeriverksamhet som utgörs av 
en garagebyggnad. Verksamheten anses inte ha någon negativ omgivningspå-
verkan på kringliggande eller planerad ny bebyggelse vad gäller buller, vibrat-
ioner, dammpartiklar, eller lukt. I plankartan får fastigheten användningen Z- 
åkeri, garage. 
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Beskrivning av planbestämmelser  
Den nya bebyggelsen regleras med olika markanvändning samt med 
egenskapsbestämmelser vad gäller höjd, exploateringsgrad samt takvinkel.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Plankarta 
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Allmän platsmark 
Nedanför redovisas föreslagen användning med en förklarande text. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Den allmänna platsmarken får fyra egenskapsbestämmelser: 

 

 

 

 

 
Kvartersmark 
Inom planområdet regleras användningen av kvartersmarken med: 

 
 

 
 

Användningen gäller hela sträckningen av Källstorpsvägen 

Användningen gäller på de lokalgator som anläggs i bostadsområdet. 
Parkering får anläggas utanför användningen Skola 

Användningen syftar på en yta i mitten av planområdet som är tänkt 
att vara en öppen klippt gräsyta som de som bor i planområdet kan 
nyttja på daglig basis eller vid evenemang. 

Användningen syftar på den mark som inte exploateras. Inom plan-
lagd naturmark får både dagvattenanläggning samt gång och cykel-
bana anordnas.  

Bostäder. 

Skola. Plats för den föreslagna förskolan med tillhörande ytor såsom 
parkering, gård samt inlastning 

Grusad gång- och cykelväg i naturmark som säkerställer koppling 
som finns med i översiktplanen från 2013 

Dagvattenanläggning så som diken och dammar ska anordnas  

Parkering får anordnas i samband med förskolan  

 
Befintlig bollplan 

 Yta reserverad för skötsel av dagvattendike samt damm. 

 

Asfalterad och separerad gång- och cykelväg. Inom området finns 
det plats att anlägga mindre planteringar eller gröna avgränsningar 
mot gata. 
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Förutom användningen regleras kvartersmarken med egenskapsbestämmelser 
gällande exploateringsgrad, fastighetsindelning, byggnadshöjd, takvinkel samt 
placering 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Verksamheter, denna användning kombineras i östra delen av plan-
området med B. I dagsläget används fastigheten till åkeriverksamhet. 

Minsta fastighetsarea i kvadratmeter. Bestämmelsen avser att reglera 
fastighetsstorlek för friliggande villa 

Friliggande villor eller rad-/parhus sammanbyggda i tomtgräns. 

Största byggnadsarea angivet i % av fastighetsarean inom egenskaps-
området 

Marken får inte förses med byggnad. För att säkerställa sikten vid 
utfarten mot Källstorpsvägen samt att säkerställa skyddsavståndet till 
järnvägen. 

Maximal fastighetsarea i kvadratmeter. Bestämmelsen avser att re-
glera fastighetsstorleken för friliggande villa 

Endast friliggande villor.  

Tekniskanläggning, pumphus för kommunalt VA 

Största byggnadsarea angivet i % av fastighetsarean inom använd-
ningsområdet 

Tekniskanläggning, transformatorstation 

Flerbostadshus eller rad-/parhus sammanbyggda i tomtgräns. 

Största byggnadsarea angivet i m² 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning   

Datum Ärendebeteckning  

Upprättad 2017-06-21 2011-4768 34(45) 

Senast reviderad 2019-04-25   

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Administrativa bestämmelser 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Genomförandetiden är 15 år 
från den dag planen vunnit laga kraft.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Högsta tillåtna byggnadshöjd i meter. Planförslaget innehåller olika 
höjdregleringar. Större delen av området är höjden 8,2 meter, vilket 
möjliggör för byggnader i två våningar. Där flerbostadshus föreslås 
är höjden satt till maximalt 11 meter vilket möjliggör för tre våning-
ar.  

Största takvinkel i grader. 

För att säkerställa trafiksäkerheten avseende sikt regleras delar av 
kvartermarken med utfartsförbud. Förbudet gäller även vid flerbo-
stadshus så att endast en gemensam utfart korsar gc-vägen. 

Endast komplementbyggnad får placeras. Ingen huvudbyggnad får 
placeras på grund av bullerutsatt läge vid järnvägen. 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Dagvatten 
ledning behöver anslutas till dagvattendike. 

Marklov krävs även för ingrepp i åkerholmar och odlingsrösen. 

Gäller ej skötsel eller gallring av vegetation 

Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom den administrativa 
gränsen. Kvartersmark 

Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom den administrativa 
gränsen. Allmän platsmark 
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Genomförande och konsekvenser 
 

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 15 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. 
Den del av Källstorpsvägen som ingår i Källstorp GA:2 övergår till att ingå i 
kommunens ansvar. 

 

Etapputbyggnad 
Eftersom detaljplanområdet är så pass stort kommer genomförandet av planen 
delas in olika byggnadsetapper. Antalet etapper beror helt på efterfrågan på 
villatomter. Första etappen utgår från Ester Bagerskas väg i den västra delen av 
planområdet. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 
Allmänt 
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet. 
Förändringarna framgår av tabell och karta nedan. Arealuppgifter för 
respektive område kan avläsas i särskild tabell. 

Avstyckning från Harby 1:81 söks och bekostas av Kalmar kommun, 
detsamma gäller inrättande av nya gemensamhetsanläggningar samt 
omprövning av Källstorp GA:2 och inrättande av nya 
gemensamhetsanläggningar. Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos 
Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. 

Kommunen bedömer att det inte krävs fastighetsindelningsbestämmelser för 
att kunna genomföra detaljplanen. Om behov uppstår, kan 
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan. 

 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning   

Datum Ärendebeteckning  

Upprättad 2017-06-21 2011-4768 36(45) 

Senast reviderad 2019-04-25   

 

 

Fastighet/ 

Gemensamhetsanläggning/ 

Rättighet 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Harby 1:81 Fastighetsbildning: Från Harby 1:81 ska områdena 1, 
3-8 och 10-17 avstyckas för bostadsändamål. Från 
Harby 1:81 ska område 2 avstyckas för skoländamål. 

På områdena 5, 12 och 15 ska ledningsrätt bildas för 
ledningar i u-områden. Dagvattenledningar 

Områdena 9 och 18 kan avstyckas för teknisk anlägg-
ning (pumpstation) eller upplåtas med ledningsrätt för 
vatten- och avlopp. 

Områdena 19, 20 och 21 kan avstyckas för teknisk 
anläggning (transformatorstation) eller upplåtas med 
ledningsrätt för starkström. 

Källstorp 6:1, Källstorp 6:2, 
Källstorp 1:17 

Fastigheterna får egenskapsbestämmelser där 
 möjligheten till avstyckning regleras med  
en minsta fastighetsstorlek (se d2 på plankartan). Fas-
tigheterna får även andra egenskapsbestämmelser 
som reglerar byggnationens omfattning och utform-
ning. Bestämmelser om strandskydd upphävs på fas-
tigheterna (aktuellt inom ett litet område närmast 
vägen). 

Källstorp 6:6 Fastigheten får egenskapsbestämmelser som reglerar 
byggnationens omfattning och utformning. 

Gemensamhetsanläggning 

Källstorp ga: 2 (väg) 

Anläggningsförrättning: Kommunen är huvudman 
för allmän plats och får efter planens antagande an-
svar för vägar och andra allmänna platser. Detta gäller 
även de delar av Källstorpsvägen som ligger inom 
planområdet. Omprövning av Källstorp ga:2 ska där-
för göras, så att den del av Källstorp ga:2 som ligger 
inom planområdet inte längre ska ingå i gemensam-
hetsanläggningen. 

Nya gemensamhets- 
anläggningar 

För område 6 kan det bli aktuellt att bilda gemensam-
hetsanläggning för gemensamma funktioner som till 
exempel utfartsväg, ledningar, miljöhus, parkering etc. 
Den mark som ska användas gemensamt kan lämplig-
en också bildas som marksamfällighet för samma 
fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggning-
en. 
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0880K-08/66.3 
Befintligt servitut 

Väg för jordbrukstransporter. Servitutet gäller den 
grusväg som korsar befintlig bostadsfastighet Käll-
storp 1:17. Ingen ändring krävs. 

0880K-12/112.1 
Befintlig ledningsrätt 

E.ON Elnät Sverige AB. Ledningsrätten avser en 
starkströmsledning i östra delen av planområdet ut-
med Källstorpsvägen. Ledningen ligger i vägområde 
enligt planen. Ingen ändring krävs.  

Arrende: 
00812-009 
00812-010 

Arrenden som gäller på delar av Harby 1:81 sägs upp 
av Kalmar kommun i samband med planarbetet. 

 

 

 
Karta som tillsammans med tabellen ovan visar de fastighetsrättsliga förändringarna som 
planen medför för berörda fastigheter. 
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Tabell som visar områdesnummer 
och arealer 

Område 
Areal 

m2(ca) 
Tillhör idag 

fastighet 

1 4989 Harby 1:81 

2 7968 Harby 1:81 

3 2295 Harby 1:81 

4 2098 Harby 1:81 

5 3408 Harby 1:81 

6 3271 Harby 1:81 

7 5044 Harby 1:81 

8 5111 Harby 1:81 

9 491 Harby 1:81 

10 3220 Harby 1:81 

11 12256 Harby 1:81 

12 3312 Harby 1:81 

13 2095 Harby 1:81 

14 5391 Harby 1:81 

15 6249 Harby 1:81 

16 4772 Harby 1:81 

17 2855 Harby 1:81 

18 414 Harby 1:81 

19 36 Harby 1:81 

20 36 Harby 1:81 

21 288 Harby 1:81 
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Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
I samband med detaljplanens granskningsskede har projektering samt en 
dagvattenutredning genomförts, även fastighetsgränser har fastighets-bestämts 
i planområdets södra- och norra del. I samband med bygglov och utbyggnad av 
infrastruktur behövs en mer fördjupad geoteknisk utredning. 

 

Ekonomiska frågor 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Kostnader 
Framöver avses medel äskas från investeringsbudgeten för en övergång samt 
en stig längs med det dagvattendike som finns i västra delen av naturområdet 
inom planområdet. Dessa åtgärder anses inte bara vara av nytta för dem inom 
planområdet utan är till gagn för hela Trekanten och bör därför finansieras 
inom investeringsbudgeten. 

Kommunens exploateringsbudget får kostnader för: 

• Framtagande av detaljplan med tillhörande utredningar  
(geoteknik, projektering m.m.) 

• Utbyggnad av allmän platsmark 

• Kostnader för markanvisning 

• Kostnader för fastighetsbildning 

Kommunens kostnader i exploateringsbudgeten för genomförandet av detalj-
planen bedöms inte täckas av de intäkter som markförsäljning i området kom-
mer att generera. 

För i planförslaget redovisade allmänna platser uppstår drifts- och 
skötselkostnader framöver. 

 

Intäkter 
Kommunen får intäkter för markförsäljning av tomter för flerbostadshus, par- 
och radhus samt villatomter inom planområdet. Villatomterna kommer att 
säljas via den kommunala tomtkön och de tomterna där rad-/parhus och 
flerbostadshus planeras kommer att säljas via markanvisning. 

 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och rättighets-
havare 
För de fastighetsägare som i dagsläget inte är anslutna till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet tillkommer en anslutningsavgift. Nuvarande 
arrendator av jordbruksmarken har sagts upp men ska fortsättningsvis 
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arrendera de delar av planen som inte ingår i etapp1. När planförslaget är fullt 
utbyggt upphör möjligheten till arrende. 

 

Ekonomiska konsekvenser för ledningsdragare 
Kalmar Vatten AB får kostnader för anläggande och drift av allmänna vatten- 
och avloppsledningar, allmänna dagvattenanläggningar och pumpstationer 
inom planområdet. Kalmar Vatten AB får intäkter för anslutningsavgifter. 

E.On får kostnader för utbyggnad av elnät samt transformatorstation och in-
täkter för anslutningsavgifter. 

Skanova får kostnader för utbyggnad av fibernätet samt intäkter för anslut-
ningsavgifter. 

 

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

 

Konsekvenser av planens genomförande 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Enligt PBL 5:18 ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 
”detaljplanen medger en användning av mark eller av byggnader eller andra 
anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark och vatten och andra resurser. 
Miljökonsekvensbeskrivningen skall möjliggöra en samlad bedömning av en 
planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och 
hushållningen med mark och vatten och andra resurser”. För att avgöra om en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas görs en behovsbedömning med 
syfte att ta reda på om en betydande miljöpåverkan uppstår till följd av 
detaljplanen. 

 

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

 

Sociala konsekvenser 
Trekanten utgörs idag främst av villabebyggelse. Bristen på mindre bostäder 
såsom lägenheter, rad- eller parhus gör det svårt att bo kvar i Trekanten om 
levnadsvillkoren ändras. Vid ålderdom, separation eller under studietiden kan 
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det vara önskvärt med en mindre bostad, som alternativ till villa med stor 
trädgård. Planen föreslår därför en blandad bebyggelse vilket gynnar flera 
samhällsklasser och åldersgrupper vilket bidrar till ökad mångfald och 
jämställdhet. 

 

Mark- och vattenförhållanden 
Genomförande av planen medför att jordbruksmark exploateras. Planområdet 
är utpekat i översiktsplanen som utredningsområde för bostäder, vilket bedöms 
som ett väsentligt samhällsintresse. Stor hänsyn har tagits till befintliga 
grönområden och åkerholmar. Det finns inga kända markföroreningar inom 
områden där planen föreslår exploatering. Eventuella överskottsmassor som 
uppkommer i samband med genomförandet bör kunna användas för utfyllnad 
i låga markpartier och vid anläggning av gator och infrastruktur.  

Dagvatten ska hanteras inom planområdet. Befintlig dagvattendamm utökas 
och förbättras och kompletteras eventuellt vid behov med ytterligare en 
dagvattendamm. Detta görs för att inte försämra statusen för Ljungbyån/ 
Smedstorpsån-Gunnaboån. En dagvattenutredning har tagits fram av Kalmar 
Vatten AB (se ”ändrade mark- och vattenförhållanden”)  

 

Natur och kultur 
Stor hänsyn har tagits till platsens befintliga naturvärden. De grönstråk som 
finns utpekade i översiktsplanen har tillgodosetts samt att bebyggelsen har 
placerats för att bevara åkerholmar, skog och andra naturvärden. 

 

Befintlig bebyggelse 
Den befintliga bebyggelsen ansluts i samband med detaljplanens genomförande 
till kommunalt vatten och avlopp. I övrigt påverkas inte de befintliga 
fastigheterna av planen. 

 

Tillgänglighet och infrastruktur 
I samband med att planområdet byggs ut förväntas en större trafikbelastning 
på både Ester Bagerskas väg och Källstorpsvägen. Parkeringsbehovet för den 
nya exploateringen ska ske enligt kommunens riktlinjer. I samband med 
genomförandet kommer gång- och cykelvägen från Ester Bagerskas väg att 
byggas ut. Planförslaget säkerställer även en väst/östlig gång- och cykelpassage 
som finns utpekad i översiktsplanen. Genom att stigar och passager anläggs 
ökar tillgängligheten till naturområden och åkerholmar i området.  
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Service 
Planen möjliggör en ny förskola med sex avdelningar.  

 

Teknisk försörjning  
Efter att planen vunnit laga kraft ska planområdet på sikt införlivas i det 
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Detta innebär att de 
befintliga fastigheterna ska anslutas till det kommunala VA-systemet i takt med 
att planområdet etapper exploateras. I samband med genomförandet byggs det 
befintliga dagvattensystemet ut och förbättras. I takt med den etappuppdelade 
exploateringen genomförs, byggs el- och fibernät ut i GATA eller NATUR. 

 

Störning och risk 
Planerad bebyggelse ligger under gällande riktvärde för trafikbuller. Delar av 
befintlig bebyggelse klarar inte gällande riktvärden för nybyggnation. Vid om- 
eller tillbyggnad behöver åtgärder vidtas. 
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Tidigare ställningstaganden 
Överkommunala beslut 
Riksintressen 
Planområdet omfattas inte av något riksintresse, norr om planområdet finns 
riksintresset järnväg samt riksintresse för naturvård Ljungbyån. Den planerade 
bebyggelsen bedöms inte påverka något riksintresse negativt. Dagvatten från 
planområdet ska omhändertas innan det når Ljungbyån. Det föreligger inte 
heller någon störningsrisk från järnvägen för den planerade bebyggelsen. 

 

Fornminnen 
Det finns inga kända fornminnen inom planområdet. 

 

Strandskydd 
Ljungbyån har 100 meter strandskydd vilket berör planen något i den 
nordöstra delen. Det befintliga dagvattendiket samt sedimentdamm som finns 
på platsen idag har inga naturvärden eller artrikedom enligt 
naturvärdesinventeringen.  

 

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

 

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

 

Vatten 
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört 
miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). 
Vattenmyndigheterna beslutade i december 2016 om de normer 
(=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och grundvatten. Ytvattenförekomsten är 
en del av Ljungbyån som benämns Ljungbyån: Smedstorpsån – Gunnaboån. 
Den har god kemisk (utom överallt överskridande ämnen) och god ekologisk 
status. Den ska behålla sin goda status. Delar av Ljungbyån (norr om 
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planområdet) är även Natura 2000-område och dess gynnasamma status ska 
bibehållas. Där finns bland annat ett skyddsvärt bestånd av storvuxen 
havsöring och den fridlysta hårklomossan längs med ån. 
Grundvattenförekomst i sydvästra delen av området Ås vid Trekanten. God 
kemisk och kvantitativ status, med risk att inte uppnå god kemisk status på 
grund av väg och åkermark. Byggandet får inte riskera att försämra statusen. 
Genom att planförslaget med dess föreslagna dagvattenåtgärder inte medför 
någon försämring av vattenkvaliten i Ljungbyån bedöms inte 
miljökvalitetsnormerna eller Natura-2000 området påverkas negativt. 

 

Översiktsplaner  
Översiktsplan Kalmar kommun 
I den kommunomfattande översiktsplanen är planområdet utpekat som 
utredningsområde för bostäder. Genom området finns ett grönområde som är 
en del av ett större sammanhängande rekreationsstråk. I översiktsplanen visas 
även ett vandringsstråk som går i öst-västlig riktning genom planområdet. 
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner. 

 

Tematiskt tillägg till översiktsplanen  
Kalmar kommun har tagit fram dokumentet Vatten och avlopp, Tematiskt 
tillägg till översiktsplanen, Kalmar kommun, Antagen av kommunfullmäktige 
25 januari 2016.  

I dokumentet anges följande mål för en hållbar dagvattenhantering:  

• Dagvattnet ska ses som en resurs i planering och stadsbyggande.  
• Dagvattnet ska hanteras säkert för byggnader, övriga anläggningar samt 

värdefull natur- och kulturmiljö samt för biologisk mångfald.  
• Dagvattnet ska tas om hand för ett på platsen lämpligt sätt från este-

tisk, biologisk och säkerhetssynpunkt.  
• Föroreningar i dagvattnet ska förebyggas och begränsas vid källan. 

Reningsåtgärder ska sättas in så nära föroreningskällan som möjligt.  
• Dagvattnets belastning på ledningssystem och recipienter ska minime-

ras, både vad gäller föroreningar och flöden.  

I Planförslaget lämnas utrymme för att det existerande öppna dagvattensyste-
met som finns idag kan kompletteras. Detta kan med fördel göras på ett sätt 
som gynnar den biologiska mångfalden samt säkerheten genom att slänter 
flackas ut. Dagvattensystemet kan även fungera som ett estetiskt tillskott för 
området med dess närhet till bebyggelse. 
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Kommunala program och beslut i övrigt 
Kommunfullmäktigte antog i början av 2017 ett belysningsprogram som 
inventerat stora delar av Kalmar kommun. Den tillkommande belysningen på 
villagator samt gång- och cykelvägar ska utföras enligt de riktlinjer som 
belysningsprogrammet föreslår. 

 

Dispens 
Kalmar kommun har sökt och beviljats dispens för flytt av biotopskyddade 
stenrösen som planlagts med kvartersmark. 
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GRUNDKARTA över
Del av Harby 1:81 m.fl.
Kalmar kommun

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN:
Utdrag ur Kalmar kommuns baskarta,
samt kontroll med nymätning.

Koordinatsystem SWEREF 99 16 30.
Höjdsystem RH 2000.

Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun
ansvarar ej för bifogande ledningar.

Upprättad på samhällsbyggnadskontoret,
verksamhet stadsingenjör 2018-11-01.

Marcus Eriksson                            Simon Vestlund
Lantmäteriingenjör                         Kartingenjör

Grundkartans beteckningar

Upphävt Strandskyddsområde

Strandskydd

s Servitut
lr Ledningsrätt

s:1 Samfällighet
ga:1 Gemensamhetsanläggning

Vatten/Damm/Bassäng

Bostadshus, fasadlinjen redovisad

Bostadshus, takkonturen redovisad

Uthus, fasadlinjen redovisad

Uthus, takkonturen redovisad

Byggnad i allmänhet, fasadlinjen redovisad

Byggnad i allmänhet, takkonturen redovisad

Skärmtak

Transformatorbyggnad

\ \

Staket
J J Stödmur/Kaj

1
Höjdkurvor
Häck
Mur
Slänt
Vattendrag/dike

²

Vattendrag/dike*
Kantsten
Anläggning
Cykel/gångväg
Vägkant
Ägoslagsgräns
Fast fornlämning
Teleledning
Elledning
Fjärrvärme

Traktgräns
Fastighetsgräns

! ! ! ! ! ! Rättighetsgräns

Ê Elstolpe/telestolpe

K Brunn
Belysningsstolpe[!

Brygga
Trappa

GatunamnDunövägen

Traktnamn/kvartersnamnRINKABY
Fastighetsbeteckning12:3

Lantmäterimyndigheten
i Kalmar kommun

Aktbet:................................

2017-08-28

Antagandehandling

Placering

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år  från den dag planen vinner laga kraft., PBL 4 kap. 21 §

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats., PBL 4 kap. 7 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Ändrad lovplikt, fastighetsplan
a1

Marklov krävs även för ingrepp i åkerholmar och odlingsrösen. Allmän plats, PBL 4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Strandskydd
a2

Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom den adminstrativa gränsen. Kvartersmark, PBL 4 kap. 17 §

a3
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom den adminstrativa gränsen. Allmän plats, PBL 4 kap. 17 §

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

PARK Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

VÄG Väg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GÅNGCYKEL Gångväg, Cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
S Skola, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1
Pumpstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E2
Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning
parkering Parkeringsplats får anordnas, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

gång och cykel Gångväg i form av grusad gång- och cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

bollplan Bollplan , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Rensningsyta Rensningsyta  för dagvattendike, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Utfart

Ø P

ØP Utfart får inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §

dagvattenanläggning Dagvattenanläggning ska anordnas, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

f2 Endast friliggande villor eller rad-/ parhus sammanbyggda i tomtgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Endast friliggande villor, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Flerfamiljshus eller rad-/parhus sammanbyggda i tomtgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

G0
Största takvinkel är angivet värde i grader, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)0,0 Högsta byggnadshöjd angivet i meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 0% Största byggnadsarea angivet i % av fastighetsarean
inom användningsområdet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 0 Största byggnadsarea angivet i m², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Z1
Åkeri, garage, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

e1 0% Största byggnadsarea angivet i % av fastighetsarean
inom egenskapsområdet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighet

d2 00 Minsta fastighetsstorlek angivet i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st

d1 00 Största fastighetsstorlek angivet i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st

p1
Bostadsbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från gata samt angränsande fastighet, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2
Komplementbyggnad ska placeras minst 6 meter från gata med angöringssidan, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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