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Bilaga kring placeringsstudier och trafik 
för nya bad- och friskvårdsanläggningen 
(BFA) vid Snurrom 

 

Förarbeten 

Samrådsmaterialet till det nu aktuella detaljplaneförslaget till Kalmars nya bad- 
och friskvårdsanläggning med placering i Norra staden har föregåtts av en rad 
olika analyser och skisser över möjliga placeringsalternativ inom den valda fas-
tigheten. Föreliggande dokument sammanfattar arbetet. 

Två frågor har varit aktuella för studierna: själva bebyggelsen, bebyggelsestruk-
turen på tomten och angränsande stadsdel, samt trafiksituationen. 
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Placeringsalternativ  

Till att börja med utgick arbetet från den angöringsgata som tagits fram i arbe-
tet med det nya verksamhetsområdet nordost om trafikplats Kalmar norra. 

 

Figur 1: Foto på skissutkast till plankarta, alternativ 0, september 2017. Orange färg marke-

rar preliminär omfattning av badanläggningens tomt. 

 
Alternativ 0 innebar att bad- och friskvårdsanläggningen (”R simhall” på kartan 
ovan) placerades med sin långsida mot Prästkragevägen. Befintlig träddunge 
väster om planerad byggnad bildade tillsammans med en större, öppen yta ett 
entrétorg. Besöksparkeringen fanns mellan Norra vägen och angöringsgatan till 
verksamheterna i norr. Norr om bad- och friskvårdsanläggningens byggnad 
(”R simhall”) anslöt ett Park/Natur-område. Bad- och friskvårdsanläggnings 
tomten och besöksparkeringen omgärdades av ett parkstråk mot Prästkragevä-
gen och Värsnäsvägen. 
 
En stor parkering intill Norra vägen och den omedelbara närheten till E22 med 
på- och avfarter skulle dock bidragit till intrycket av ett alltför storskaligt tra-
fikdominerat område. Det bedömdes även att en stor, öppen parkeringsyta i 

Angöringsgata till  

verksamhetsområdet 
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början på en ny stadsdel och vid Norra vägen, som planeras omvandlas till en 
mer stadsmässigt utformad gata, inte motsvarar en bra och estetiskt tilltalande 
stadsplanering. Dessutom bedömdes alternativ 0 medföra en osäkerhet kring 
en trygg passage över angöringsgatan för oskyddade trafikanter mellan anlägg-
ningens parkering och dess entré. Särskilt med tanke på att angöringsgatan 
även avsågs att trafikeras av tunga transporter. Alternativ 0 utgick därför i det 
fortsatta skissarbetet. 
 
Målsättningen för det fortsatta arbetet blev att bryta ner de storkaliga trafiky-
torna längs Norra vägen och istället skapa olika stadsrum i mindre skala. 
 
Efterföljande skisser visar ytterligare alternativa placeringar för den nya bad- 
och friskvårdsanläggningen. Kommunens arbetsgrupp har bland annat tittat på 
hur den planerade bad- och friskvårdsanläggningen relaterar till andra funkt-
ioner och framtida tänkbara byggnadsvolymer i den nya stadsdelen Norra sta-
den.  
 

 

Figur 2: Tre ytterliga placeringsalternativ, framtagna under planprocessen, december 2017. 

 
Alternativ 1 visar placeringen av den nya bad- och friskvårdsanläggningen som 
en signalbyggnad med ett mötande torg intill cirkulationsplatsen Norra 
vägen/Värsnäsvägen. Syftet var att den betydande besöksanläggningen skulle 
vända sig mot Norra vägen och Värsnäsvägen och på så vis möta områdets 
besökare.  
 
Angöringsgatan i alternativ 1 utgör både trafikförbindelse till de nya verksam-
heterna i norr, bad- och friskvårdsanläggning och ett nytt kvarter längs Präst-
kragevägen. Skissen redovisar möjlig bebyggelse på södra sidan Värsnäsvägen 
med ett sammanlänkande torg (skrafferad yta) mellan bad- och friskvårdsan-
läggning och framtida bebyggelse.  
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Detta alternativ har under en längre period varit huvudalternativet, framförallt 
eftersom det upplevs som naturligt att en betydande målpunkt, som den nya 
bad- och friskvårdsanläggningen kommer att vara, vänder sig mot Norra vägen, 
som är en viktig länk mellan Kalmars norra och södra delar.  
 
Vid en placering enligt skissalternativ 1 erhåller den nya bad- och friskvårdsan-
läggningen en arkitektonisk signalfunktion som tydligt markerar entrén till 
Kalmars nya stadsdel samtidigt som den blir lätt tillgänglig för kollektivtrafikre-
sande och oskyddade trafikanter. På grund av dåliga geotekniska förhållanden 
förkasteds dock även detta alternativ. 
 

 
 

Figur 3: Utveckling av alternativ 1. Torget har flyttats till östra sidan av byggnaden och 

hänsyn har tagits till framtida ny påfart till E22, se figur 9. 

 

  

Bad- och friskvårdsan-

läggning 

Norra vägen 
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Enligt alternativ 2 placerades bad- och friskvårdsan-
läggning på den kommunalägda marken vid 
Norra vägen söder om Värsnäsvägen.  

I skissen togs hänsyn till kommande behovet av en ny 
skola (F-9) i den nya stadsdelen Norra staden.  

I förslaget redovisades ett sammanlänkande torg mellan 
bad- och friskvårdsanläggningen och skolan samt be-
byggelsen norr om Värsnäsvägen. Angöringsgatan till 
verksamheterna i norr är placerad väster om den be-
fintliga träddungen som enligt skissen integrerats i det 
sammanlänkade torget.  

Eftersom tomtytan mellan Norra vägen och ett befint-
ligt ledningsstråk mellan skolan och bad- och frisk-
vårdsanläggningen begränsar flexibiliteten och utveckl-
ingsmöjligheterna så förkastades alternativ 2. 

 
 
 
Enligt alternativ 3 placerades bad- och friskvårdsan-
läggningen i hörnan Prästkragevägen/Värsnäsvägen. 
Enligt skissen är bad- och friskvårdsanläggningens 
byggnad vänd med kortsidan mot Värsnäsvägen. Detta  
för att undvika en alltför långsträckt fasad och stor 
byggnadsvolym mot Värsnäsvägen, som blir den nya 
entrégatan till den nya stadsdelen. 

En placering av byggnaden enligt skissalternativ 3 möj-
liggör ett mötestorg som vänder sig mot Norra vägen. 
På andra sidan Värsnäsvägen har skolan placerats som, 
likt skissalternativ 2, får ett sammanlänkande torg med 
bad- och friskvårdsanläggningen. 

Målpunkterna bad- och friskvårdsanläggningen och 
skolan är placerade vid entrén till den nya stadsdelen, 
vilket skapar en god tillgänglighet samtidigt som mer-

parten av trafikrörelserna inte behöver styras in i stads-

delen.  

I syfte att kunna angöra till verksamhetsområdet norr om bad- och friskvårds-
anläggningen redovisas enligt alternativ 3 en utökning av cirkulationsplatsen 
med en femte väg. 

Efterföljande figur redovisar alternativ 3 med hänsyn till en förändrad trafik-
lösning för påfart till E22, se även figur 9. 

Figur 4: Alternativ 2. 

Figur 5: Alternativ 3. 

Figur 4: Alternativ 2. 

Figur 5: Alternativ 3. 
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Figur 6: Utveckling av alternativ 3, med hänsyn till framtida ny påfart till E22, se figur 9. 
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Under hösten 2017 togs det förutom alternativ 0, 1, 2 och 3 även fram två 
strukturskisser i form av parallella arkitektuppdrag, se figur 7 och 8. Syftet med 
de parallella arkitektuppdragen var att hitta dels en lämplig placering för den 
nya bad- och friskvårdsanläggningen och dels en struktur för Norra staden. 
Det bör noteras att redovisade trafiklösningar inte är detaljstuderade i de paral-
lella arkitektuppdragen. 

 

I samband med kompletterande utredningar kring de geotekniska förhållan-

dena i området har det sedan visat sig att den valda placeringen för bad- och 

friskvårdsanläggningen vid korsningen Norra vägen/Värsnäsvägen har 

mycket dåliga förutsättningar sett till markförhållandena. En kostnadsaffek-

BFA E22 

Figur 6: Kartutsnitt från strukturplan, parallella arkitektuppdrag, Tengbom AB. 

Figur 8: Kartutsnitt från strukturplan, parallella arkitektuppdrag, Atrio Arkitekter. 
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tiv grundläggning är i detta läge inte möjlig. Därför förkastades, som tidi-

gare även nämnts för alternativ 0, placeringen av bad- och friskvårdsanlägg-

ningens byggnadsvolym i direkt anslutning till cirkulationsplatsen, enligt 

figur 2 alternativ 1, figur 3, 7 och 8.  
 
 

Trafik 

I samband med skissarbetet påbörjades även en trafikutredning för att stämma 
av de olika alternativen kring den förväntade trafikuppkomsten och med hän-
syn till gällande vägutformningsstandarder.  

I trafikutredningen bedöms att dagens trafiklösning (nuvarande cirkulations-
plats med 4 väganslutningar) klarar framtida trafikflödet som kommer att alst-
ras i och med utbyggnaden av verksamhetsområdet i norr, bad- och friskvårds-
anläggningen samt de planlagda bostäderna vid Snurrom. Däremot beräknas 
nuvarande cirkulationsplats inte klara trafikflödena vid utbyggnad för ytterli-
gare 7 000 invånare och därmed förknippade servicefunktioner som planeras 
att förverkligas i Norra staden. Trafikutredningens slutsats är därför att det på 
sikt krävs en annan trafiklösning.  

I det fortsatte planarbetet har en långsiktig trafiklösning för Norra vägen och 
på-/avfarter till E22 studerats. Denna strategi har kommunicerats med Trafik-
verket i början av februari 2018. Samtal har förts kring nuvarande vägområden 
och behov av en vägplan samt en åtgärdsvalstudie. Arbetet med en åtgärdsval-
studie har därför påbörjats.  
 
Som konsekvens av den nya inriktningen avseende trafiklösningen har, i väntan 
på åtgärdsvalsstudiens resultat, angöringsgatan till verksamhetsområdet lyfts ur 
nu aktuell detaljplan. Istället kommer transporter till verksamhetsområdet un-
der en övergångsperiod ske via Prästkragevägen. 
 
Efterföljande kartutsnitt visar en preliminär skiss kring en långsiktig trafiklös-
ning med en ny cirkulationsplats i höjd med nuvarande påfart till E22. Verk-
samheternas angöring föreslås ske genom att nuvarande påfart E22 norrut om-
gestaltas och blir kommunalt vägområde, ny av- och påfart till E22 ansluter till 
den nya cirkulationsplatsen. 
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Figur 9: Preliminär skiss kring långsiktig trafiklösning som ingår i den påbörjade åtgärd-

svalstudien, källa: Ramböll 2018-05-02. 
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Utifrån den preliminära skissen gällande trafiklösningen för E22/Norra vägen 
samt de bättre grundläggningsförhållandena på de högre markpartierna, ovan-
för Värsnäsvägen, så har skissarbetet för nu aktuellt detaljplaneförslag fortsatt 
utan att ta hänsyn till en angöringsgata till verksamheterna.  
 

I skissalternativ 4 nedan, redovisas en placering av bad- och friskvårdsanlägg-
ningen på de högre markpartierna, med kortsidan vänd mot Norra vägen. An-
göringsgatan från Värsnäsvägen slutar i en vändplan vid entrén till besöksan-
läggningen. Besöksparkeringen är placerad mot Prästkragevägen. På skissen 
nedan redovisas etapputbyggnaden av badanläggningen norrut. Mellan bad- 
och friskvårdsanläggningen och Värsnäsvägen illustreras möjlighet till kom-
mande bostads-/kontorskvarter. 

Figur 10: Skissförslag alternativ 4  
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I syfte att minska andelen trafikytor vid entréområdet har även ett förslag om 
att tillåta genomfart för bussar via Prästkragevägen undersökts. Dock befaras 
denna lösning ha negativa konsekvenser avseende boendes ljudmiljö öster om 
Prästkragevägen, se figur 11, alternativ 5. 
 

 
 

Figur 11: Utveckling av alternativ 5, med bussgata istället för vändslinga 

 

Vidare har skissförslag på möjligheten att kombinera angöringen för nya bad- 
och friskvårdsanläggningen och framtida kvarter i söder tagits fram. Gatu-
utrymme har för detta avseende avsatts i planförslaget. 

 

Slutsats 

Genom förarbetena och det vidare skissarbetet parallellt med planarbetet har 
kommunens arbetsgrupp kommit fram till att bad- och friskvårdsanläggningen 
bäst placeras på den norra delen av fastigheten, där marken är bättre. Angöring 
föreslås ske från Värsnäsvägen och eftersom en busslinga där bussarana angör 
från Värsnäsvägen och kör ut mot Prästkragevägen inte fungerar, måste en 
vändslinga anordnas. En sådan har inte studerats i detalj men skulle eventuellt 
kunna integreras i parkeringsområdet. 

Området mellan Värsnäsvägen och badanläggningen måste ha en väl genom-
tänkt gestaltning. Siktlinjen mellan vägen och badhuset är viktig. Det är önska-
värt att angöringsgatan kantas av grönskande träd och blicken snarare fångas av 
byggnaden och dess entrétorg än en stor parkeringsyta.  


