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Inledning

“UNIKA KALMAR — Kalmar är originalet inte kopian” är kommunens vision i förslaget till ny översiktsplan.
Att stärka Kalmars attraktionskraft generellt såväl som i dess delar är en övergripande förutsättning för staden i
rollen som “motor” vid Kalmarsund. Utveckling av norra Kalmar och stadens kustkvalitet är två viktiga mål för
att stärka stadens attraktivitet.
Den fördjupade översiktsplanen för Norrliden Strand är en del i Kalmars pågående förnyelse, med mål att
staden ska växa och förstärka sin roll som regionstad. Planen behandlar kuststräckan från Berga Strandpark till
Krafslösaviken och innanförliggande områden; Bergavik, Björkudden och Norrliden. Utgångspunkten är att
förädla en stadsdel som ligger vid Kalmarsund och där det finns ett etablerat centrum. Norrliden Strands identitet ska tydligt framgå med en stark stadsdelskärna där gammalt och nytt vävs samman till en bärkraftig helhet.
Norrliden Strands kustnära identitet ska tas till vara och utvecklas vilket är helt i linje med kommunens övergripande arbetet att utveckla kuststaden Kalmar. En positiv utveckling för Norrliden Strand bidrar till utveckling
av hela norra Kalmar vilket i sin tur är positivt för den omgivande regionen.

Fördjupad översiktsplan
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Visionsbild som visar hur förädlingen av Norrliden Strand bidrar till utveckling av norra Kalmar och stadens kustkvalitet genom att bland annat stärka kopplingen mellan Arenan i väster och Kalmarsund i öster, samt mellan stadskärnan i söder och golfbanan och Värsnäs i norr.

Fördjupad översiktsplan
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Övergripande strategi
Den fördjupade översiktsplanen för Norrliden Strand tar fasta på att stärka och
utveckla en stadsdel med tydlig identitet.
Parkidentitet. Stadsdelens grönområden
ska utvecklas med olika karaktärer till attraktiva miljöer och mötesplaster för bland
annat rekreation, idrott, lek och kulturella
aktiviteter. De binds samman och bildar
tydliga strukturer i stadsdelen.
Kust- och vattenidentitet. Genom
förbättrade kopplingar ska kustläget ge
stadsdelen en tydligare prägel. Vattnet blir
tydligt närvarande i hela Norrliden Strand
med öppna dagvattenstråk.
Stadsliv, bo och blanda. Genom att stärka stadsdelcentrum skapas förutsättningar
för ett rikare stadsliv. med platser för aktiviteter och möten. Mer blandad bebyggelse
ger utrymme för fler sorters boende.

NORRLIDEN

NORRLIDEN STRAND

NORR OM KALMAR

I KALMAR

YTTEROMRÅDE

STADSDEL

I SKOGEN

VID HAVET

OTYDLIG IDENTITET

TYDLIG IDENTITET

ENKLAVER

HELHET

FUNKTIONSUPPDELAT

BLANDAD STRUKTUR

Tillgänglighet. Genom ett väl utbyggt
gång- och cykelnät och kollektivtrafik ska
området ha en hög tillgänglighet. Alla
ska ha god tillgång till service, attraktiva
mötesplatser och och rekreation.

Fördjupad översiktsplan
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Sex strategiska utvecklingspunkter som bidrar till att utveckla en attraktiv stadsmiljö inom Norrliden Strand
1. Esplanaden

Ett starkt centrumstråk inramat av bebyggelse som kopplar ihop centrum med kusten i
norr.
1

2. Aktivitetsparken vid centrum

2

En utvecklad och innehållsrik park med en tydlig rumslig inramning
3. Vattenpark vid Krafslösaviken

En fortsättning på centrumstråket. En utvecklad park där vattnet är en tillgång som kopplar stadsdelen norrut mot Björkenäs, golfbanan och Värsnäs.
4. Östra Strandparken

Ett utvecklat park- och rekreationsområde där kustkvaliteten tas till vara fullt ut och som
kopplar ihop centrum med kusten i öster.

3
4

5. Norrlidsvägen

Stärka Norrlidsvägen som ryggrad genom stadsdelen. Omgestaltning av vägrummet från
esplanaden till Norra vägen.
6. Strandslingan

Utveckling av en sammankopplande väg inom stadsdelens östra del. Vägen ramas delvis
in av ny bebyggelse och har en grön karaktär för trafik med låg fart.

Ny bebyggelse kopplas till de strategiska utvecklingspunkterna inom stadsdelen. Bebyggelsen är till för att stärka och utveckla en interssant stadsmiljö
och för att ge resurser till att förädla stadsdelens parker och mötesplatser.
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HÖSTEN - 08

VÅREN - 09

Fördjupad översiktsplan
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I Utlåtande 2011-12-12 sammanfattas de
synpunkter som inkom under utställningen
samt de mindre justeringar och förtydliganden av planhandlingen som gjorts inför
antagande.

Process
Norrliden Strand
ANTAGANDE
planen antas av kommunfullmäktige

Arbetet med översiktsplanen och fördjupningen av översiktsplanen sker parallellt
och de båda dokumenten stödjer varandra
till sitt innehåll. Båda översiktsplanerna
hanteras enligt samma demokratiska process med samråd, utställning och därefter
antagande av kommunfullmäktige.

genom dialogmöten med en referensgrupp
bestående av boende och verksamma i området samt kommunala tjänstemän. Detta
har legat till grund för det reviderade och
nu aktuella planförslaget. På nästa sida ges
en kortfattad redovisning av de förändringar som gjorts från tidigare samrådsförslag.

UTSTÄLLNING
förslaget bearbetas och ställs ut igen

En fördjupning av översiktsplanen kan
göras för ett mindre geografiskt avgränsat område av kommunen, till exempel
en mindre ort eller delar av en stad. Det
innebär, precis som namnet antyder, att
översiktsplanen fördjupas eller detaljeras
för det avgränsade området i syfte att
belysa ett antal specifika frågor.

Till utställningsskedet har kommunen
arbetat vidare med att förankra planen
ARBETSMÖTEN OCH DIALOGMÖTEN
arbetsmöten med representanter från förvaltningarna inom kommunen samt dialogmöten
med referensgrupper

En översiktsplan är ett vägledande dokument som ligger till grund för beslut om
kommunens framtida användning av markoch vattenområden samt för hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. En
översiktsplan är inte juridiskt bindande för
myndigheter och enskilda utan är endast
vägledande och rådgivande. En översiktsplan ska aktualiseras varje mandatperiod.

Den fördjupade översiktplanen för Norrliden Strand är kommunens strategiska
planeringsdokument för utvecklingen
av stadsdelen. Syftet är att ha en samlad
helhetsbild som ligger till grund för kommande detaljplaner och bygglovshantering. Det politiska beslutet att upprätta en
fördjupad översiktsplan för området togs i
kommunstyrelsen i november 2007.
Som en start på planarbetet genomfördes
under hösten 2008 en Designdialog som

SAMRÅD
kommunen har samrådsmöte, förslaget
ställs ut och möjlighet finns att lämna
synpunkter

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje
kommun ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunen. För Kalmar
kommuns del anses den gällande översiktsplanen, från 1999, inaktuell och är under
omarbetning. Den kommunövergripande
planen kommer att ställas ut under våren
2012.

är en forskningsutvecklad metod för att
genomföra tidiga samråd. Representanter
för boende och verksamheter i Norrliden
och Bergavik samt politiker, kommuntjänstemän, bostadsbolag och byggherrar
arbetade tillsammans i en workshopserie.
Syftet var att tillsammans formulera en
vision för områdets framtida utveckling, identifiera behov samt utveckla och
värdera olika planeringsidéer.

Fördjupad översiktsplan för Norrliden
Strand

ARBETSMÖTEN OCH ÅTERKOPPLING
arbetsmöten med representanter från förvaltningarna inom kommunen samt återkoppling till
medverkande i designdialogen

Vad är en översiktsplan

DESIGNDIALOG
tidig dialog med inbjudna representanter från kommunen, boende, företagare,
byggherrar

Planeringsprocessen

VÅREN -11

VINTERN - 12
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e
Utökat rekreationsområde.
Bebyggelse minskar.

Enighetens väg
flyttas till nordligare
läge.

Utökat rekreationsområde.
Bebyggelse minskar.

Grön koppling etableras
till Ljusstaden.

Norrlidsvägens karaktär och
bebyggelse har studerats vidare.

Koppling mellan
Lövsångarevägen och
Fasanvägen utgår.

Utökad aktivitetspark.
Bebyggelse minskar.

Utökad park.
Bebyggelse minskar.

Koppling mellan Norrlidsvägen och Fasanvägen
utgår

Ny väg utgår

Bilden visar övergripande förändringar av planförslaget efter samrådet.
Bilder från dialogprocess
Fördjupad översiktsplan
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Utveckla kuststaden Kalmar
Kalmar har en lång kuststräcka som
domineras av den flacka moränkusten.
Platserna med sand- och klippstränder är
få, men det finns gott om havsstrandängar och lövskogsbestånd. Kusten är en
gammal bosättningsbygd och fortfarande
idag har kusten en stark dragningskraft. Av
kommuens invånare bor hälften inom en
zon på 1,5 kilometer från havet. Stadens
unika läge vid Östersjön ska tas till vara
fullt ut.

Den fördjupade översiktsplanen för
Norrliden Strand är ett av flera större
planeringsuppdrag som genomförs med
det gemensamma i målet att utveckla
kuststaden Kalmar. Andra pågående
och genomförda uppdrag är planer för
Skärgårdsparken, Kvarnholmen och Berga
Strandpark.

inom denna del, bland annat den nya Arenan. Norrliden Strand ingår i den östvästliga axeln från A (Arenan) till Ö (Östersjön)
längs vilken intressanta målpunkter och
aktiviteter kan utvecklas. Stadsdelen ingår
även i den nordsydliga axeln som sträcker
sig från stadskärnan i söder till golfbanan
och Västnäs i norr.

Stadsdelen Norrliden Strand har en viktig
roll i utvecklingen av norra Kalmar. Flera
pågående projekt bidrar till utvecklingen

De politiska riktlinjerna för den fördjupade
översiktsplanen grundar sig på strategier
i den aktuella revideringen av den komLINDSDAL

VÄRSNÄS

NORRLIDEN
STRAND

NORRLIDEN CENTRUM
BERGA CENTRUM

BERGA STRANDPARK

HANSA CITY,
ARENAN

SVINÖ &
TALLHAGEN

MALMFJÄRDEN

INNERSTADEN
SKÄRGÅRDS
PARKEN

SKÄRGÅRDS
STADEN

SÖDERCENTRUM
KALMARSUNDSPARKEN
MED SLOTTET

STENSÖ

STÄRKA STADSDELSCENTRUM

UTVECKLA KUSTSTADEN KALMAR

Övergripande strategibild, utveckling av kuststaden Kalmar

Övergripande strategibild, utveckling av stadsdelscentrum
Fördjupad översiktsplan
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muntäckande översiktsplanen dvs:
Mer Möre, Mer Kalmarsund och Mer stadsliv.

De övergripande målen för staden
har bearbetats till lokala mål för
stadsdelen. Mål för Norrliden Strand
är bland annat:
• att utveckla ett starkt stadsdelscentrum som skapar bra förutsättningar för offentlig service, skola
och förskola
• att skapa förutsättningar för nya
bostäder och verksamheter i en
stadsdel där bland annat kollektivtrafik och infrastruktur finns
utbyggt
• att skapa goda förutsättningar för
spontana möten och aktiviteter där
mångfalden i stadsdelen tas till vara
• att kusten i stadsdelen görs allmänt
tillgänglig för såväl stadsdelen som
för hela staden
• att signalera en stark och gemensam positiv och unik stadsdelsidentitet genom särskild omsorg
vad gäller placering och estetisk
utformning av offentliga platser
för möten, kulturella aktiviteter,
idrott, lek och rekreation.

SYFTE OCH BAKGRUND

Genom förtätning förbättras möjligheterna
för olika servicefunktioner att utvecklas i
stadsdelen. Ny bebyggelse ger också ekonomiskt utrymme för att höja kvaliteten
inom grönområden, offentliga platser och
andra allmänna utrymmen. Denna möjlighet ska användas medvetet för att stärka
stadsdelens karaktär och identitet.

jekt som genomförs ska leda till en ökad
integration i stadsdelen. Det innebär till
exempel mer blandad bebyggelsestruktur
och bostadssammansättning med olika
upplåtelseformer och bostadstyper än vad
som finns i Norrliden idag. Det ska skapas
förutsättningar för spontana möten och
aktiviteter där mångfalden i stadsdelen
tas till vara. Omvandlingen av Norrliden
Strand ska ta hänsyn till de olika behov
och intressen som barn, vuxna och äldre
har. Detta ställer krav på flexibla lösningar
och hög tillgänglighet.

Samtidigt är de ekonomiska faktorerna
nödvändiga att ta med i tidigt stadium av
planeringen. Utan ekonomiska överväganden kan genomförandet försvåras och de
höga intentionerna bantas ned. Ekonomisk
hållbarhet kan till exempel innebära materialval som håller över tiden eller minskar
underhållsbehovet.

Fördjupad översiktsplan
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Syftet med denna plan för Norrliden
Strand är att höja kvaliteten i befintlig bebyggelsemiljö. Det handlar om utveckling
inom en stadsdel där infrastruktur, skola
och viss service redan finns etablerad.
Genom förtätning och kvalitetshöjande
åtgärder förbättras möjligheterna till att
bibehålla och utveckla en god service.
Dessutom möjliggörs ny bebyggelse utan
att ta ny mark i anspråk utanför staden.
I stadsdelen finns unika kvaliteter som
utgångspunkt för utvecklingsarbetet. Det
är en mångkulturell miljö med en ung och
blandad befolkning. Den övergripande
målsättningen för arbetet är att alla pro-

Översiktsplanen för Norrliden Strand ska
leda stadsdelen mot en mer hållbar struktur. I konsekvensbeskrivningen redovisas
hur planen lever upp till samhällets miljöoch folkhälsomål. Planens konsekvenser ur
ett bredare hållbarhetsperspektiv bedöms
också i konsekvensdelen.

ekolo

De ekologiska förutsättningarna i området
utgör också en viktig utgångspunkt för
omvandlingen. Det kustnära läget innebär både möjligheter och utmaningar
att hantera. Vi måste förbereda oss inför
förväntade klimatförändringar och samtidigt minimera vårt eget ekologiska avtryck.

Med ett ekologiskt tänkande skapas en
mer robust stadsdel med bra mikroklimat
och ett rikt biologiskt system. Samtidigt
nyttjar vi grönområden och ökar inslag av
vattenmiljöer som attraktiva stadsbyggnadselement.

as p

Omvandlingen av Norrliden Strand ska
ske med ett långsiktigt perspektiv. Fokus
ligger på kulturell hållbarhet med människan i centrum. Stadsdelens utformning
ska vara en miljö till för alla. Särskilt viktigt
är utformningen av gemensamma miljöer
för aktiviteter kring kultur, idrott och lek
samt mötesplatser. Deras utformning ska
signalera en ny gemensam identitet som
präglas av kreativitet, öppenhet, mångfald
och framtidstro. Estetisk och integrerad
konst-närlig utformning på hög nivå ska
bidra till detta.

sociala

Hållbar stadsutveckling

Norrliden Strand

ekonomi
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Historisk utveckling
Norrliden Strand har under historisk tid
utgjort samfällda utmarker till de båda
byarna Krafslösa och Berga. Fram till
slutet av 1800-talet nyttjades de som
betesmarker, karakteriserade av öppna och
välbetade gräsmarker med enstaka mindre
skogsbestånd och viss buskvegetation.
Efter skiftet av utmarken kom en viss uppodling att ske främst i de västra delarna.
Under de senaste 100 åren har området genomgått stora förändringar. Området har
beskogats genom en spontan igenväxning
när betet minskade och så småningom
upphörde.

På Björkenäs-halvön finns lämningar av
Björkenäs skeppsgård/varv. Varvet flyttades från Slottsfjärden till Björkenäs udde
1558 och fungerade som varv under två
perioder: 1558 - 1578 och 1599 - 1609.
Idag kan man se rester av den avgränsande
muren, husgrunder, bryggor och brunnar. Området har höga kulturvärden och
ger Björkenäs med omgivningar en tydlig
historisk identitet.

Gravarna är fasta fornlämningar och skyddade enligt lag.

Inom området finns ytterligare två
fasta fornlämningar. Det är två mäktiga
gravrösen som troligen anlas under äldre
järnålder, eller möjligen yngre bronsålder.

Längs Borgavägen fanns det förr i tidenfem stycken torp. Idag finns fyra kvar. Två
av dem ligger inom planområdet.

Vägen i genom området är en mycket
gammal kustväg. I gamla planer benämns
den Borgavägen eller Gatan och finns
med på de äldsta kartorna från 1600-talet.
Vägen har troligen uppkommit som en
förbindelse mellan dåvarande Berga by och
varvet på Björkenäs.

Karta 1941

Karta 1669
Fördjupad översiktsplan

I området finns ett flertal stenmurar i
öst-västlig riktnig, de flesta på före detta
Krafslösa utmarker. Både dubbel- och
enkelmurar förekommer. De är anlagda
någon gång efter det att laga skiftet genomfördes på 1820-talet. Särskilt skyddsvärda anses den gamla bygränsen mellan
Krafslösa och Berga vara liksom skiftesmurarna vid Björkenäs varv.
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Den tidiga bebyggelsen

Bortsett från torpen längs Borgavägen och
enstaka enkla fiskebodar intill vattnet började området bebyggas först på 1920-talet.
Bland den tidigaste bebyggelsen var sommarstugebebyggelsen i engelsk stil längs
Bergaviken och de Jeanssonska sommarvillorna; Berga udd, Bergavik och Svartö,
uppförda på 1930- och 1940-tal. Under
1940- och 1950-talen började fritidshus uppföras även på Björkudden och
Björkenäs. Husen var av olika storlek och
kvalitet men ofta omgivna av lummiga och
stora strandtomter.
Större delen av planområdet har växt fram
under 1960- och 1970-talen. Den första
stadsplanen inom området antogs 1959
och resulterade i ett område med friliggande småhus i södra Bergavik öster om Norrlidsvägen. Därefter följde en omfattande
utbyggnad med Bergaviksskolan (numera
Kalmarsundsskolan) och intilliggande
småhus och kedjehus, Norrlidens centrum
och kvarteren med flerfamiljshus i norra
Norrliden samt ett område med radhus
och kedjehus öster om Norrlidsvägen.
På 1970- och 1980-talen reviderades
planerna för de strandnära fritidshusområdena längs Bergaviken, på Björkudden
och på Björkenäs. De nya planerna möjliggjorde en förtätning och en ny- och tillbyggnad av de tidigare sommarhusen. Idag
är en stor del av den tidiga sommarstugebebyggelsen permanentbostäder.

Vattentornet

Borgavägen
Under det senaste året har det tagits fram
ett par bebyggelseinventeringar inom
stadsdelen. En inventering och karaktäriserng av bebyggelsen inom Berga
från 2010 (Nyréns Arkitektkontor), som
ska fungera som vägledning i bygglovsprövning och framtida detaljplaner,
samt en byggnadsantikvarisk rapport från
2011 som behandlar byggnaderna inom kv
Graniten, Gnejsen och Flintan i Norrliden.
Den senare är utförd av Kalmar läns museum på uppdrag HSB Sydost, med syfte
att ge rekommendationer utifrån byggnaderna kulturvärden inför ombyggnad.
Fördjupad översiktsplan
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Bebyggelse
Flertalet av Norrliden-Bergaviks gällande
detaljplaner avser bostadsändamål och är
idag fullt utbyggda. Centrumbebyggelse
med service och skola finns kring Norrlidens centrum. Flertalet av planerna har
tillkommit från tidigt 1960-tal till början
av 1990-talet med de större utbyggnaderna
under 1960- och 1970-talen.
Norrliden och Bergavik delas av Norrlidsvägen. Bostadsområdena öster och väster
om Norrlidsvägen är två områden med
skilda förutsättningar och bostadsstrukturer. De har skilda ägande- och boendeformer samt en befolkning med olika social,
etnisk och ekonomisk bakgrund. Väster
om Norrlidsvägen finns framförallt hyreslägenheter, cirka 70 procent. Öster om
Norrlidsvägen överväger radhus, småhus,
villor och bostadsrätter. Av dessa är cirka
70 procent bostäder med äganderätt. I
hela stadsdelen finns ca 3 900 bostäder,
varav drygt 1 790 i Norrliden, drygt 1 400 i
Bergavik, Björkenäs och Björkudden samt
knappt 700 bostäder i området kring vattentornet.
Från Norrlidsvägen leder matargator in
i bostadsområdena. Öster om Norrlidsvägen ligger kvarteren i tydliga enklaver
med olika bebyggelsekaraktärer, skilda
från varandra av vägar och park- och
naturområden. Bebyggelsen vänder sig in
mot kvarteren. Gång- och cykelvägar finns
mellan områdena men kontakten upplevs
begränsad. Strukturen är relativt tät och

låg, vanligtvis ett-två plan. Undantaget är
kvarteret Havsörnen med bebyggelse i upp
till fyra plan. Väster om Norrlidsvägen
utgörs bebyggelsen av bostadsområden i
tre våningar.
Av bostäderna i Bergavik, Björkenäs och
Björkudden har 70 procent minst fyra rum
och kök. Endast 15 procent av bostäderna
i Norrliden och kring vattentornet har
den storleken. Istället har 40 procent av
bostäderna 3 rum och kök och 43 procent
har ett eller två rum. I Bergavik, Björkenäs
och Björkudden är endast 12 procent småbostäder (ett eller två rum plus kök).

Bad för människor med funktionsnedsättningar,
exempel på äldre bebeyggesle vid kusten

Offentlig service med bl.a. Kalmarsundsskolan, förskolan Ögonstenen, Två
Systrars kapell och viss service/handel
finns koncentrerat i och runt Norrlidens
centrum. Centrumbebyggelsen är tidstypisk med låga byggnader och ofta platta tak.
Stora, ofta asfalterade ytor för parkering
och lastning breder ut sig mellan byggnaderna och bidrar till ett delvis ödsligt och
utspritt centrum.

Smålands Lejons väg, tidigt 1970-tal.
Kalmarhem har förädlat kvartern under
senare år

Större delen av bebyggelsen i Norrliden-Bergavik tillkom under 1960- och
1970-talen. Under 1980-talet skedde främst
förändringar i de tidigare fritidshusområdena. En del nya bostadsområden med
främst lägenheter uppfördes i början av
1990-talet. Få hus inom området är byggda tidigare än 1960. Undantag är Svartö
och Berga Udd samt torpbebyggelsen på
Koudden och längs Borgarvägen.
Fördjupad översiktsplan

Havsörnen,
tidigt 1990-tal
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Befolkning, service och mötesplatser
Befolkning

Inom planområdet bor ca 7750 människor,
vilket är ungefär en femtedel av Kalmar
tätorts invånare. Nästan hälften av dessa
bor i Norrliden och framförallt bor många
i bostadsområdena kring Två Bröders väg
och Två Systrars väg. Mellan 2000 och
2009 har befolkningen i området ökat.
Folkmängden har dock gått upp och ner
under 2000-talet.
I dag bor många familjer, barn och
ungdomar i Norrliden, medan de äldre
är färre än i övriga delar av staden. I
Bergavik, Björkenäs och i området kring
vattentornet bor istället en större andel
personer äldre än 45 år och uppåt jämfört
med Norrliden och Kalmar kommun som
helhet.

Det är en mångkulturell stadsdel, där drygt
40% av invånarna i Norrliden har utländsk
bakgrund, jämfört med knappt 12% i Kalmar kommun. I Bergavik och Björkenäs
har däremot bara var tionde invånare
utländsk bakgrund. I området kring vattentornet har 16% utländsk bakgrund.

Björkenäs
Björkudden
Bergavik
Norrliden

Område vid
vattentornet

Norrliden har de lägsta medianinkomsterna i kommunen. Kvinnornas medianinkomst är 77 000 och mäns 139 900.
Medianinkomsten i Bergavik, Björkenäs
och Björkudden (240400 för kvinnor och
321 800 för män) är en av de högsta i
kommunen. Även arbetslösheten är högre
i Norrliden än i kommunen som helhet.
Andelen personer (såväl kvinnor som män)
med eftergymnasial utbildning är lägre i
Norrliden än i kommunen som helhet.
Även här är förhållandet det motsatta för
Bergavik, Björkenäs och Björkudden.

Berga

Karta statistikområden

“Det är positivt med invånarnas varma
känslor för stadsdelen.”
“I Norrliden finns närhet till daglig service som skolor
och affär. Det är ett riktigt bra Konsum. Här finns
närhet till buss, skola, affär, familjecentrum, förskola.”
“Bra med ett medborgarkontor.”
“Här finns många kulturer och mycket
kunskap. Området har en mångkulturellt
mänskliga miljö.”
“Här finns potential till utveckling
med en ung och blandad befolkning.”
“Det är ett mycket internationellt område
med ett stort socialt kapital.”

Offentlig konst vid Kalmarsundsskolan

Statistiken kan delvis hjälpa till att ge en bild av området i dag, men den säger inte allt. I texten ovan
reodvisas några röster om området från de som bor här, hämtat från den tidiga designdialogen.
Fördjupad översiktsplan
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Service

Mötesplatser och föreningsliv

Inom stadsdelen finns service i form av
bibliotek, förskola och skola, medborgarkontor, vårdcentral och sjukhem. Det finns
även kommersiell service i form av livsmedelsbutiker, pizzeria och frisör.

I samma byggnad som skolan finns idag
bibliotek, fritidsgård och en idrottshall.
Mötesplatserna är av stor vikt i ett kulturellt perspektiv och ger bra förutsättningar för områdets föreningsverksamhet.
I samarbete med studieförbund och
föreningar pågår ett arbete med att
etablera ett allaktivitetshus i befintliga
lokaler.

I dagläget bedöms skolplatser räcka för
dagens befolkning. Det finns däremot
ett behov av en förskola. Vid planering
för nya bostäder är det av största vikt
att byggande av skola och förskola sker i
samma takt som bostadsbyggandet. Det är
samhällsfunktioner som är viktiga i människors vardagsliv och ska ligga i anslutning till områden där bostäder och kommunikationer utvecklas. Förekomsten av
förskola och skola i ett område är en viktig
faktor för enskilda människors benägenhet att flytta dit och eventuellt investera i
en bostad. Det kan också vara viktigt för
olika exploatörers intresse att utveckla ett
område.
Vårdcentralen (7) och Norrlidshemmet
(8) vill flytta närmanre centrum. Norrlidshemmets nuvarande lokaler är inte
standardmässigt anpassade för framtida
boendebehov och det behövs ett modernt
äldreboende i området. Vid nybyggande
bör boendet placeras i direkt anslutning
till gröna ytor inom centrumområdet och
då gärna i direkt anslutning till funktioner
som exempelvis livsmedelsbutik och medborgarkontor.

Bilder från Norrlidens centrum
Karta service

Karta Befintlig service

1 Livsmedelsbutiker, pizzeria, frisör
2 Förskola
3 Skola, fritidsgård och idrottshall
4 Kyrka
5 Bibliotek, medborgarkontor
6 Familjecentrum, öppen förskola
7 Vårdcentral
8 Sjukhem
9 Norrlidsbastun
10 Bad för människor med funktionsnedsättningar

Fördjupad översiktsplan
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Grönstruktur och rekreation
Norrliden Strand är en relativt glest bebyggd del av Kalmar, med till stora delar
grön karaktär. Stadens gröna struktur
har många viktiga funktioner; som livsmiljö för växter och djur, för förbättrad
folkhälsa och rekreation och för möten
och gemenskap. Den är även viktig för
skapandet av en kulturell identitet, som
stadsbyggnadsstruktur och för ett gott
stadsklimat och miljöförbättring. Det krävs
dock inte bara tillgång på gröna områden,
utan de måste även vara lättillgängliga och
innehålla kvaliteter.

ar mellan olika intressen behöver därför
göras i den kommunala fysiska planeringsprocessen.

5-6. På Svartö och Enö finns breda
havsstrandängar som bidrar till områdets
mångfald och bedöms som skyddsvärda.

Det övergripande målet för Kalmar stads
grönstruktur är att staden ska erbjuda sina
invånare en god livsmiljö och en varaktigt
frisk, livskraftig och attraktiv miljö. Målen
för Kalmars grönstruktur är biologisk
mångfald, rekreation och sociala värden,
övergripande grön struktur, kulturhistoriska värden, dagvatten och ekologisk hållbarhet, grönstrukturen i stadens utveckling
samt närhet till kust-, natur- och kulturlandskap.

7. På Svartö finns en del av den gamla
stenmuren som gick i bygränsen mellan
Krafslösa och Berga. Den bedöms ha ett
högt kulturhistoriskt värde.

Stadsdelen har idag en stor andel grönytor.
I framför allt de östra delarna finns större
skogsbevuxna områden, som tidigare varit
öppna betesmarker. Skogarna används
främst som grönområden för intilliggande bebyggelse och är förhållandevis
opåverkade av modernt skogsbruk. Detta
gör att skogsområdena till stora delar är
igenvuxna och av en del upplevs som
otrygga att röra sig i. Bättre skötsel skulle
därför kunna höja de rekreativa värdena.
Även i övriga delar av stadsdelen finns
grönområden och parker, dock av varierande kvalitet.

Översiktlig naturinventering

Grönstrukturplan

3-4. Äldre barrblandskogar. Natur- och
friluftslivsvärdet bedöms som högt. I område 3 finns tre fasta fornlämningar i form
av stensättning och rösen (orange prickar
på kartan). Rösena är gravar från äldre
järnålder eller yngre bronsålder.

Kommunen har tagit fram en grönstrukturplan för Kalmar stad. Denna är
vägledande i stadsutvecklingens olika
planeringsskeden. Den utgör ett av flera
underlag för planeringen och avvägning-

den samma i dag och vägen bedöms ha ett
mycket högt kulturhistoriskt värde.
I naturinventeringen finns även en mer
utförlig beskrivning av områdets markhistorik (kapitel 3).
Särskilda hänsyn

8. Alskog som bedöms som viktig att bevara då den på sikt kan bidra till en rikare
biologisk mångfald i området.
9. Mycket gammal väg, Borgavägen, som
fungerat som kommunikationsled mellan
Skälby och Björkenäs varv. Sträckningen är

Det finns uppgifter om rödlistade arter
bland annat vid Svartö och Småholmarna.
Vid exploatering eller annan utveckling bör
hänsyn tas till dessa. Försiktighet bör även
iakttas vid Krafslösaviken, Björkudden,
Enudden och Svartö så att inte växt- och
djurlivet eller våtmarken skadas.

Karta Översiktlig naturinventering

En inventering av natur- och kulturvärden
inom området har genomförts (Översiktlig
naturinventering av området NorrlidenSvartö, 2005-12-10). I inventeringen
nämns följande områden som extra intressanta ur natur- och kultursynpunkt:

8

5
6

1
2

1. Relativt gammal och för trakten typisk granskog. Värdet bedöms som högt,
främst ur friluftssynpunkt.

Fördjupad översiktsplan
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2. Äldre blandskog i form av uppvuxen
utmarksskog. Natur- och friluftlivsvärdet
bedöms som högt.

4
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Rekreation och parker

De största skogsområdena ligger utmed
kusten; Norrlidsstranden och Björkenässkogen. Även den mindre Bergaviksskogen
har betydelse som bostadsnära natur. De
västra delarna av Norrliden har en sämre
tillgång till bostadsnära naturområden.
Med den planerade stadsdelsparken i
södra Vimpeltorpet förbättras dock detta.
För boende i östra delarna av Norrliden
Strand planeras en grannskapspark vid
Krafslösaviken. I de centrala delarna
av Norrliden finns Norrlidsparken och
Bergaviksparken, vilka behöver utvecklas.
Söder om planområdet finns även Berga
strandpark. Norrlidsstråket utgör en värdefull och utvecklingsbar förbindelse mellan
kusten och bostäderna längre västerut.
Det finns en 2 kilometer lång motionsslinga i skogsområdet i öster (1). Vandringsleden Kalmarsundsleden går också genom
området. Det finns badplatser på ett antal
ställen utmed kusten och det finns ett
anlagt handikappbad (2) och en bastuanläggning (3), som båda är välbesökta. Det
finns även en mindre småbåtshamn (4).
Multiarenan (5) vid skolan är populär liksom två pulkabackar. Söder om Bergauddsvägen finns en skolskog (6).
Anläggningarna ovan är i ganska gott
skick. I skolskogen har gallringar genomförts och det finns bland annat
iordningsställda grillplatser. Flera av

grönområdena har dock bristfällig skötsel och behöver lyftas. Skogsområdena
utmed kusten behöver röjas och gallras
för att skapa en ökad variation och höja
upplevelsen. Naturområdena saknar också
tydliga entréer och bra kopplingar till
andra delar av stadsdelen med grönstråk
eller gång- och cykelvägar. Norrlidsstråket
som förbinder kusten med bebyggelsen i
väster behöver förtydligas. Skogsområdena
behöver också utvecklas med platser för
vila och avkoppling, grillplatser och gläntor för samling. De saknar också tillräcklig
belysning, vilket gör att de upplevs som
otrygga kvällstid. Flera grönytor i stadsdelen är ensartade och nedgångna. De har
få kvaliteter och används mest för bollspel
och rastning av hundar. De behöver ges
ett rikare innehåll för en flexiblare användning.

Parkområdet väster om centrum.

Karta Befintlig rekreation och parker. Ljusgröna områden visar särskilt värdefulla rekreationsområden
idag, enligt grönstrukturplanen.

För att kunna hålla en bra standard på
skötseln av områdena och samtidigt
möjliggöra förtätning av stadsdelen för att
tillgodose andra kvaliteter krävs en prioritering av grönområdena. På detta sätt kan
utvecklingsåtgärder och skötselinsatserna
riktas till särskilt viktiga områden. Utifrån
områdenas kvaliteter och läge har följande
områden bedömts viktiga att prioritera:
• Aktivitetsparken i centrala Norrliden
• Vattenparken vid Krafslösaviken
• Östra strandparken
• Stora lekparken, centralt i östra delen
Denna plan tar därför ställning för dessa
Fördjupad översiktsplan
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Trafik och tillgänglighet
Stora delar av planområdet är utbyggt på
1960- och 70 talen, då trafikplanering i
svenska städer var uppbyggd enligt den
så kallade Skaftmodellen. Denna innebär
separering av olika trafikslag. Vägsystemet
i stadsdelen har bibehållit denna trafikprincip där biltrafiken reglerades genom
huvudgator, matargator och entrégator.
Gång- och cykeltrafikanter färdas för sig
och bilar på sitt håll, vilket skulle ge en
trygg och trafiksäker stad för alla. Trafikplaneringen fokuserade på hög framkomlighet för biltrafiken utan någon större
trafikfara eftersom gång- och cykeltrafikanterna skyddades genom bilfria gångoch cykelvägar, vägtunnlar och broar.
Senare skulle det visa sig att trafiksepareringen skapar barriärer mellan människor
och mellan stadsdelar.

Norrlidsvägen är huvudgatan genom
området och fungerar som en led söderifrån som ansluter till Norra vägen i
väster. Norr-lidsvägen har karaktären av
en ”snabb” genomfartsled. Gaturummet

mer att fortsätta ner till Hansa city och
arenan och vända där.

Gång- och cykeltrafik

Inom planområdet finns ett väl utbyggt
gång- och cykelnät både inom och mellan
olika delar av Norrliden Strand. Gång- och
cykelnätet utgör ryggraden i området och
är skilt från och på flera sätt prioriterat i
förhållande till bilnätet. Flertalet boende
har en närmare och smidigare väg både till
stadsdelens centrum och till andra bostadsområden med cykel än med bil. Bilen får
göra en omväg, medan gång- och cykelnätet är relativt gent.

Linje 402 har många avgångar i högtrafik,
från var 5:e minut till var 20:e minut. I
övrigt går bussen en gång i halvtimmen
mellan klockan 05.20 och 22.45 samt en
gång i timmen på fredag- och lördagskvällar fram till 01.45. På alla bussar i Kalmar
kan resenärer efter klockan 21.00 begära
ett nattstopp. Det innebär att chauffören
stannar mellan två hållplatser och släpper
av resenären ensam genom framdörrarna.

I östvästlig riktning genom området går
ytterligare en huvudgata, Granvägen, som
övergår till Trollbackevägen vilken ansluter
till Norrlidsvägen i områdets västra del.
Granvägen passerar lågstadieskolan och
har flera direktutfarter från bostadsfastigheter. Trollbackevägen har en annan
karaktär med färre utfarter och breda
obebyggda områden kring vägen

Karta Befintlig trafikstruktur: väg- och cykelvägnät.
Siffrorna anger antal fordon/dygn under ett genomsnittligt vardagsdygn.

Bergauddsvägen liksom Enighetens väg
är så kallade matargator som matar in
biltrafiken på bostadsgatorna. Vägarna
har båda till stor del karaktären av genomfartsgata som är frånskild bebyggelsen
och därför inbjuder till högre hastighet
än önskvärt i denna miljö. Genomgående
för dessa vägar i området i dag är att de
är breda och inte integrerade med bebyggelsen. De saknar rumslighet.
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Norrliden bildar ett enda stort ”kvarter”
där man för att angöra med bil från den
ena änden till den andra måste köra runt
stora bilfria områden. Gatusystemet i
Norrliden Strand är i huvudsak uppbyggt
på detta sätt. Gatorna är inte sammanbundna med varandra utan utformade som
säckgator utan koppling mellan områdets
olika delar.

upplevs som mycket brett med parallella
vägar på ömse sidor där den passerar Norrlidens centrum. På den 3 kilometer långa
sträckan finns två tunnelpassager, därav
den ena vid Norrliden centrum.
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Det finns idag kollektivtrafikförsörjning
genom en stadsbusslinje. Linje 402 går i
huvudvägnätet genom Norrliden Strand
längs Tallhagsvägen/Norrlidsvägen.
Busslinjen sträcker sig idag mellan Skogsråets vändplan och Smedby, via Kalmar
centrum. Linjen förlängs så att den, istället
för att vända vid Skogsrået, dagligen komFördjupad översiktsplan
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Både de norra och östra delarna knyts till
centrum med planskilda korsningar. Barn
och undgomar kan därmed på ett säkert
sätt röra sig mellan områdena och till
skolan och parkerna utan att tvingas korsa
mer trafikerade bilgator. Några viktiga
sträckor i gång- och cykelvägnätet saknas
dock fortfarande. En av dessa är sträckan
mellan Vänskapens väg och den planskilda
korsningen under Norrlidsvägen vid Vita
lammets väg. En ny förbindelse här kommer att koppla Ljusstaden på ett genare
och säkrare sätt till Norrlidens centrum,
vilket bland annat innebär en bättre och
säkrare skolväg för barnen från Ljusstaden.
Denna sträcka kommer att byggas under
2011. Även sträckan utmed Norrlidsvägen
mellan Fastanvägen och Norrlidstorget
behöver förbättras, då den utgör en viktig
länk för skolbarn samt andra cyklister från
sydöst.
Det befintliga gång- och cykelvägnätet i
Norrliden Strand behöver förbättras vad
gäller underhåll och belysning. Underhållet har varit sparsamt sen gång- och
cykelvägarna byggdes, vilket börjar visa sig
i asfalten. Vidare saknas det på flera ställen belysning och på andra platser är den
otillräcklig. Där gång- och cykelvägar går
genom parkområden kan dålig belysning
i kombination med skymmande buskage
skapa otrygghet.

har varit bristfällig i Krafslösadämmet. En
skötselplan bör därför tas fram. Dessutom
bör en provtagningsplan tas fram för att få
bra kontroll på dämmets reningsförmåga.
Om avrinningsområdet till dämmet
bebyggs ytterligare ökar dagvattenmängderna. Det blir då än mer viktigt att se till
att reningseffekten i dämmet är optimal.
Vid ökad bebyggelse skall i första hand
dagvattnet tas om hand lokalt så nära föroreningskällan som möjligt, så kallad LOD.
Kommunens dagvattenpolicy lägger stor
vikt vid att rena dagvattnet så nära källan (det vill säga utsläppspunkten) som
möjligt, för att minska belastningen på

Vatten och teknisk försörjning
Dagvatten

Inom Norrliden strand finns ett flertal
avrinningsområden för dagvatten, vilka
upptas av grönytor, asfalt och vägar samt
bebyggelse. Inom en stor del av Norrliden strands planområde leds dagvattnet
idag via det kommunala ledningsnätet till
Krafslösadämmet för rening. Dagvattnet
inom den östra delen av översiktsplanen
för Norrliden strand har i dagsläget dock
ingen fördröjning eller rening.
Våren 1999 anlade Kalmar Vatten AB
Krafslösadämmet, som består av fem sammankopplade våtmarker samt ett alkärr.
Våtmarken har två inlopp som tillsammans
tar emot dagvatten från ett 177 hektar
stort avrinningsområde, varav stora stora
delar av stadsdelen Norrliden. Dämmets
uppgift är att rena kväve och fosfor men
även ta hand om tungmetaller.

Karta Dagvatten och teknisk försörjning

I början av 2000-talet genomfördes mätningar av vattenkvaliteten i Krafslösaviken.
Denna visade på måttliga till höga halter
av fosfor och kväve, medan metallhalterna
överlag var låga. Reningseffekten i Krafslösadämmet visade under provtagningsperioden på cirka 40 procent kväverening,
30 procent fosforrening samt en god
reningsförmåga av metallerna zink, koppar
och kadmium. Anläggningens förmåga att
avskilja näringsämnen anses vara god.
En våtmark är dock inte statisk utan
förändras ständigt. Skötsel krävs för att
vidmakthålla önskad effekt, men denna
Fördjupad översiktsplan
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dagvattennätet och även Krafslösaviken.
Exempel på lokalt omhändertagande av
dagvatten (LOD) kan vara infiltration, upptag i diken, stenkista på egen tomt med
mera. En mer fördjupad dagvattenstrategi
för kommunen kommer att tas fram, där
klassificering av olika recipienter kommer
att göras. När klassificeringen är framtagen och föroreningshalterna klarlagda så
kan man sätta in rätt åtgärd på rätt plats.
Detta gäller även för de delar som idag inte
har någon fördröjning eller rening. Det
finns ingen anledning att förhasta sig och
utföra någon form av åtgärd innan man
vet vilken åtgärd som krävs och ger bäst
resultat.

NULÄGE

Miljökvalitetsnormer/ vattenkvalitet

Kustvattnet bedöms idag ha en måttlig kemisk och ekologisk status till följd av bland
annat för hög näringshalt och miljögifter.
Eftersom miljökvalitetsnormen inte heller
år 2015 bedöms kunna uppnå god status
kommer ett åtgärdsprogram för detta att
tas fram. Utvecklingen av Norrliden kan
komma att påverka vattenkvaliteten genom
en ökad andel hårdgjorda ytor, dränerande
ingrepp samt ökad trafikmängd. Planen
innehåller dock ett flertal åtgärder för att
förbättra vattenkvaliteten inom planområdet och i kustvattnet såsom anläggning av
fördröjningsdammar och öppna dagvattenstråk.
Kompletterande beskrivning av vattenfrågor kommer att tas upp i kommande
arbete med tematiskt tillägg för Vatten
till översiktsplanen. Vattenfrågan styrs av
Vattendirektivet, miljökvalitetsnormer och
bevakas sen i kommande detaljplaner.
Översvämningskänsliga områden och
klimatpåverkan

För att minska risken för olyckor, översvämning och erosion ska den lägsta
färdiga golvhöjden vid nybyggande vara
+2,5 meter över normal vattennivå, enligt
beslut i Samhällsbyggnadsnämnden i december 2010. Utredning bör göras utifrån
nya förutsättningar i senaste rapporten
om klimatförändringarna för att fastställa
eventuell ny säkerhetsnivå för byggande.

befintliga planer revideras återinträder tidigare upphävt strandskydd, 100 eller 300 m.

ning, som i nordvästra delen utgörs av en
luftledning. Söder om Norrlidsvägen är
den markförlagd. I nordvästra delen av
området finns en transformatorstation
och i sydvästra delen ett kraftvärmeverk. I
anslutning till de flesta gator finns vattenledningar. Det finns även ett reservkraftverk för fjärrvärme vid Trollbackevägen.

Miljöbalken kräver en omprövning av
strandskyddet varje gång en ny detaljplan
upprättas eller ändras. Det krävs inget särskilt beslut för att strandskyddet åter ska
gälla när en ny plan antas för ett tidigare
planlagt område. Bestämmelsen innebär
en återgång till det strandskydd som gällde
då beslutet om att upphäva strandskyddet
fattades. Det betyder att även ett utvidgat
strandskydd kan återinträda.

Riksintressen

Området omfattas, liksom hela Kalmar
stad, av riksintresse för flyg med en höjdbegränsning för byggnader och annat på
max 50 meter. I övrigt berörs inte området
av några riksintressen.

En del av de föreslagna förändringarna
inom Norrliden kan beröras av strandskyddet, detta gäller Svartö, del av området
vid Krafslösa vik samt eventuellt del av
området i öster om Enighetens väg. Att
upphäva strandskyddet genom bestämmelser i en detaljplan förutsätter att det
finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c–d §§
miljöbalken. I de fall ny bebyggelse skulle
komma att beröras av strandskyddsreglerna kommer särskilt skäl, enligt punkt 5,
åberopas: Upphävandet avser mark som behöver

Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att trygga
allmänhetens tillgång till strandmiljöerna
och att bevara växt- och djurlivet inom
strandområdena. Idag är större delen av
kuststräckan inom planområdet obebyggd,
men trots det svårtillgänglig. Genom inlösen av privat mark närmast kusten i öster
frigörs denna för allmän rekreation längs
kusten. Då en ny detaljplan upprättas eller

tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
området. Föreslagen utbyggnad är i enlighet
med kommunens översiktsplan som pekar
på att tätortsutveckling ska ske där service och infrastuktur är ubyggd samt att
allmänhetens tillgänglighet till kuststräckan
skall öka. Den i dag i ianspråktagna privata
tomtmarken vid kusten i öster ska enligt
planens intentioner utvecklas för allmän
rekreation, vilket också är i enlighet med
strandskyddsbestämmelserna. I alla upphävandebeslut ska därtill beskrivas hur
växt-och djurlivet påverkas respektive
allmänhetens tillgång och att dessa inte
påverkas negativt av ett upphävande. Av
betydelse kan då vara hur mycket övrig
strandnära och tillgänglig mark som finns
i närheten. En fri passage närmast vattnet
ska alltid finnas för allmänheten och här
skall strandskyddet ligga kvar och inte
upphävas.
Generellt gäller ambitionen att öka eller
stärka tillgängligheten, kontakten och
åtkomsten till stadens vatten.
Krafslösadämmet med Björkudden i bakgrunden

Teknisk försörjning
Inom stadsdelen går en högspänningsledFördjupad översiktsplan
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Framtida markanvändning

Förslag på markanvändning inom stadsdelen är uppbyggt kring fyra strategier som redovisas genom principkartor:
1. Parker och rekreation, 2. Bebyggelse, 3. Kust och vatten, 4. Trafik och tillgänglighet
Principkartorna och den samlade markanvändningskartan har till syfte att redovisa kommunens långsiktiga strategi för
användning av markområden inom stadsdelen. I detta skede görs en övergripande avgränsning mellan olika användningsområden. Utformning och avgränsning studeras vidare i nästa skede och i efterföljande detaljplanearbete.

Visionen för utvecklingen av stadsdelen är
att stärka stadskänslan i Norrliden Strand,
utan att skapa innerstadsmiljö. Det ska
finnas goda förutsättningar för spontana
möten och aktiviteter, där mångfalden i
stadsdelen tas till vara. Offentliga platser
för möten, lek, idrott, kulturella aktiviteter
och rekreation ska utformas med särskilt
omsorg kring estetiska och konstnärliga värden, vilket bidrar till attraktivitet
och en positiv livsmiljö och en ny och
unik gemensam identitet. Det är viktigt
att stadsdelen har kvar sin gröna inramning. Norrliden ska också, liksom övriga
Kalmar, få en tydligare kustprägel, genom
bättre kopplingar till strandmiljöerna.
Planen skapar förutsättningar för nya
bostäder och verksamheter i en stadsdel
med utbyggd infrastruktur, service och
kollektivtrafik. Ny bebyggelse är nödvän-

dig för att kunna utveckla ett starkt stadsdelscentrum och erbjuda en större bredd
i olika boendeformer. Ambitionen är att
ny bebyggelse ska tillföra något positivt
och att kvaliteten på och tillgängligheten
till grönområden ska vara hög. Kontakten inom stadsdelen, till kusten och till
omgivande delar av Kalmar stad ska också
förbättras genom tydliga stråk. Allmänna
platser ska utformas så det är tydligt att de
är allmänna, inte privata, platser.
Genom att stärka karaktären och kvaliteten
i grönstrukturen kan området kompletteras med ny bebyggelse, utan att den
gröna kvaliteten försvinner. Den utvecklade stadsdelen byggs därför upp kring
fem starka parkidentiteter samt ett levande
centrum med en grön esplanad som ryggrad genom området.
Konstnärlig utsmyckning inom Kalmarhems bostadsområde norr om centrum.
Fördjupad översiktsplan
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Principkarta Parker och rekreation
3. Östra Strandparken - ett park-/naturområde med strandtema. Grönområdet
utgör ett sammanhängade rekreationsområde längs kusten. När kommunen löst in
privata strandfastigheter, blir det möjligt
att promenera längs med hela strandsträckan. Motionslingan i området utvecklas/förlängs och kommer fortfarande att
gå genom grön miljö. Hela eller delar av
slingan föreslås vara belyst. Även annan
belysning i grönområdet bör studeras.
Befintliga bastu- och handikappbad ligger
kvar i grönområdet och kan gärna utvecklas vidare. Genom gallring och röjning ska
skogen bli mer attraktiv för rekreation.
Entréerna till grönområdet tydliggörs. I
södra delen kan en kulturslinga skapas,
där kulturlämningar i området lyfts fram.
Det finns uppgifter om rödlistade arter vid
Svartö och Småholmarna. Vid exploatering
eller annan utveckling bör hänsyn tas till
dessa.

2

3
4
1

5

Parker och rekreation

Principkartan redovisar övergripande
strategi för utveckling av parker och
rekreation. Utformning och avgränsning
studeras vidare i nästa skede och i efterföljande detaljplanearbete. Stadsdelens
huvudsakliga grönområden utvecklas till
fem tydliga parker/rekreations-områden
där det tas fasta på att utveckla befintliga
miljöer och karaktärer på ett intressant sätt.
1. Aktivitetsparken - ett stort samlande
parkrum i anslutning till stadsdelscentrum
och skolan. I parken förstärks aktivitetstemat med planer för spontanidrott, fot-

boll, lekplatser, pulkabackar, scenmöjlighet
med mera.

4. Stora lekparken - ett samlande parkrum för omgivande bostadsområden och
framtida skola/förskola där det finns möjlighet att förstärka lektemat. Utformning
och innehåll studeras vidare i nästa skede.
Ambitionen är att parken ska inspirera till
möten och lek och att ge en förhöjd nivå
på skötsel.

2. Vattenpark vid Krafslösaviken - ett
park-/naturområde med vattentema.
Dämmet utvecklas med fler fördröjningsdammar för att förbättra vattenkvaliteten.
Många fågelarter kommer att gynnas av
vattentemat och förutsättningarna för
fågelskådning bör vara goda. Anläggningar
som fågeltorn, spänger och broar ger området en rekreativ kvalitet. Vid utveckling
av området bör hänsyn och försiktighet
iakttas så att inte växt- och djurlivet eller
våtmarken skadas.
Fördjupad översiktsplan

5. Trollbackeparken - ett befintligt parkrum som kan utveckla en tydlig identitet
med höjdpartiet med vattentornet.
Utöver dessa fem huvudparker förstärks
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de gröna kvaliteteterna i stadsdelen genom
till exempel sammankopplande stråk och
gröna platsbildningar och mötesplatser.
Grönstrukturen kopplas även samman
på ett tydligare sätt med grönområden
utanför stadsdelen, till exempel golfbanan
och Värsnäs i norr, Ljusstadens parkrum
i väster, den planerade parken i södra
Vimpeltorpet och Berga Strandpark i
söder. Skogspartier ska liksom i den östra
strandparken gallras för att göra dem mer
tillgängliga. Fler mötesplatser behöver
skapas i grönområdena. Kommunen kommer därför att arbeta vidare med att identifiera och utveckla viktiga befintliga och
nya målpunkter, aktiviteter och kvaliteter.
De gröna stråken kan utformas för olika
aktiviteter och gröna teman. Temalekplats,
skog- och kulturslinga, strandpark och
havsbad är förslag på målpunkter som
kan utvecklas. Skolskogen är idag relativt
välskött och iordningställd för att kunna
användas som pedagogiskt inslag i Kalmarsundsskolans undervisning. Svartö föreslås
bli tillgängligt för allmänheten med en
möjlig motions-/naturslinga.

MARKANVÄNDNING

Principkarta Kust och vatten
Kust och vatten

Principkartan redovisar övergripande
strategi för utveckling av kust och vattenidentiteten i stadsdelen. Utformning
och avgränsning studeras vidare i nästa
skede och i efterföljande detaljplanearbete.
En viktig utgångspunkt för utvecklingen
av stadsdelen är att vattnet ska bli mer
närvarande. Detta sker dels genom att ge
stadsdelen en tydligare kustprägel, dels
genom att utnyttja dagvattnet till en vattenkvalitet.

Samtidigt som åtgärder görs på land är
det lämpligt att öppna sundet mot Svartö
för att öka vattengenomströmningen.
Åtgärden ska förbättra syresättningen
av vattnet och därmed bidra till att det
biologiska livet gynnas. Åtgärderna kan
också leda till ett ökat friluftsliv med bad
och fiske.

1

2

3

Kusten blir en tydlig del av stadsdelens
karaktär genom att stärka stråket genom
centrum mot kusten i öst. Tillgängligheten
till kusten ska också förbättras.

1. Dämmet vid Krafslösaviken
2. Låglänt parti inom Östra strandparken
3. Låglänt skogsparti inom bebyggeslen öster om Norrlidsvägen

Då stadsdelen byggs ut ökar mängden
dagvatten som behöver renas. En dagvattenstrategi för Kalmar kommun håller på
att tas fram och kommer att ge en fördjupad vägledning vad gäller hanteringen av
dagvatten. Denna bör följas i Norrliden
Strand. Principen för dagvattenhantering i
Norrliden strand är dock att dagvattnet ska
renas så nära utsläppskällan som möjligt.
Vattnet kan ledas i öppna stråk i områdets
lågpunkter och fördröjas i nyanlagda dammar. Därefter leds vattnet vidare till dämmet för ytterligare rening och fördröjning.
En skötselplan bör upprättas för dämmet,
så att anläggningens reningsförmåga optimeras. Området kring dämmet ska också
utvecklas till en vattenpark med rekreativa
kvaliteter.

Område som studeras för fördröjningdammar, 2 och 3 anger nya områden
medan 1 är utökning av befintligt område
Pilarna anger stråk som studeras för att göra vattnet synligt i stadsmiljön

Inspiration dagvattenlösningar

Fördjupad översiktsplan
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Principkarta Bebyggelse

för arrangemang och aktiviteter ska finnas
i området. De ska vara lättillgängliga och
erbjuda inspirerande möjligheter till social
samvaro.

Område studeras för ny bebyggesle
Bebyggelse som skapar rumslig inramning

13
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4

2

12

4
1

Mötesplatser, som bibliotek, fritidsgård
och lokaler för kulturella aktiviteter som
körsång, amatörteater etcetera är viktiga
för att skapa en dynamisk stadsmiljö. Offentliga mötesplatser med nyckelfunktion
måste utformas i nyskapande arkitektur
med integrerat konstnärligt tänkande.
Detta är viktigt för att skapa en unik identitet för området.

1
5
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Bebyggelse

Principkartan redovisar övergripande
strategi för utveckling av bebyggelsen
inom stadsdelen. Utformning och avgränsning studeras vidare i nästa skede och i
efterföljande detaljplanearbete.
Bebyggelsen ska bidra till att skapa en attraktiv stadsmiljö i Norrliden Strand.
Det ska finnas en blandad bebyggelsestruktur och bostadssammansättning
med olika upplåtelseformer. Detta skapar
förutsättningar för bättre integration och

möjlighet till boendekarriär.
Genom ny- och ombyggnader skapas
bostäder med god tillgänglighet med bland
annat hissar. Olika alternativ för att hållbart byggande studeras vidare i detaljplan
och byggskeden. Det kan gälla till exempel
energilösningar och materialval. Gröna
tak och dylikt kan vara intressant för att
minska dagvattenmängderna.

Fördjupad översiktsplan

5. Kompletterande ny bostadsbebyggelse
studeras kring Bergauddvägen och Fasanvägen längs den nya Strandslingan.

1. Centrum. Utveckling med service, handel, skol- och förskoleverksamhet samt ny
bostadsbebyggesle. Gärna en hög signalbyggnad med möjlighet till utsikt. Blandade funktioner skapar förutsättningra för
en stadsmiljö där det vistas människor över
hela dygnet.

6. Ny bebyggelse och platsbildning
studeras i korsningen Tallhagsvägen/Bergauddsvägen. Strategisk plats för karaktärsskapande byggnad som markerar start
på centrumstråket.

3. Krafslösavik. En fortsättning på cent26

4. Utveckling av befintligt bostadsområde
kring Två Systrars väg och Två Bröders
väg, samt bostadsområdet vid Röda gatan,
genom ombyggnad, påbyggnad och kompletterande nybyggnad. Aktivitetsparken
får en rumslig inramning genom ombyggnad/nybyggnad längs dess kanter.

Kort beskrivning av olika områden som
ska studeras vidare för utveckling och
komplettering av bebyggelse:

2. Esplanaden. Ett starkt centrumstråk
inramat av bebyggelse som kopplar ihop
centrum med kusten i norr. Norrlidsvägen
studeras vidare och föreslås utformas som
en grön esplanad med karaktärsskapande
bebyggelse längs vägen.

I stadsdelen ska det vara nära till det man
behöver när man bor och lever här, med
service, skolor och parker. Samlingslokaler

rumstråket som kopplar stadsdelen norrut
mot Björkenäs, golfbanan och Värsnäs. Ny
centrum- och bostadsbebyggelse studeras
kring korsningspunkten/platsbildningen
vid esplanaden och vidare norrut mot
viken.

Norrliden Strand

7. Område väster om tidigare kraftledningsgatan och öster om Berga koloniområde studeras för park/natur och bostadsbebyggelse kring dammar med fördröjning
av dagvatten.
8. Omgestaltning av vägrummet längs
Norrlidsvägen. Ny inramande bebyggelse
studeras för att stärka och utveckla en
interssant stadsmiljö.

MARKANVÄNDNING

9. Område kring Trollbackeparken studeras för utveckling genom ombyggnad,
påbyggnad och kompletterande nybyggnad. Områden längs Norra vägen, Norrlidsvägen och Trollbackevägen studeras
för ny bebyggelse som inramning av
vägrummen.
10. Område söder om Furuvägen samt
tomt söder om Granvägen studeras för
kompletterande bostadsbebyggelse och
park/natur för närrekreation och lek.
11. Område kring Norrlidshemmet studeras för framtida ny bebyggelse, i huvudsak bostäder. Norrlidshemmets nuvarande
lokaler är inte standardmässigt anpassade för framtida boendebehov och man
planerar för ett modernt äldreboende i ett
mer centralt läge i stadsdelen. Området
kring transformatorstationen studeras för
eventuell kompletterande bebyggelse när
kraftledningen grävs ner i marken.
12. Område där Enighetens väg möter
Östra Strandparken studeras för bostadsbebyggelse med kustnära identitet. Allmänt
tillgängliga stråk genom bebyggelsen,
bland annat set östvästliga parkstråket från
centrum
13. Svartö. Området studeras för viss kompletterande bostadsbeyggelse samtidigt
som ön görs mer allmänt tillgänglig.

Principkarta Trafik och tillgänglighet
Trafik och tillgänglighet

Principkartan redovisar övergripande
strategi för trafikstrukturen inom stadsdelen. Utformning och avgränsning studeras
vidare i nästa skede och i efterföljande
detaljplanearbete.
Huvudvägarna i stadsdelen utgörs av Norra vägen, Norrlidsvägen och Trollbackevägen/Granvägen. Delar av Norrlidsvägen
omformas till en esplanad/stadsdelsgata.
Huvudvägarna i övrigt bör dock också ges
en ökad rumslighet, genom till exempel
den nya bebyggelse som föreslås utmed
vägarna. Stadsdelens övriga trafikstruktur
består av ett vägnät för huvudsakligen icke
genomgående trafik. Denna trafikstruktur
kommer även fortsättningsvis till stora
delar bibehållas. Viktiga korsningspunkter
mellan vägar/stråk markeras med cirklar
på kartan, vilka ska studeras för omgestaltning till torg- eller platsbildningar.

1

befolkningsunderlag finns underlag för en
hög turtäthet och lättillgängliga hållplatser
med högre komfort vid till exempel Norrliden centrum.Stadsbussen kan kompletteras med en slinga med flexibuss längs
till exempel Strandslingan i öster, vilket
studeras vidare i nästkommande skeden.
Kommunen planerar på lång sikt för en
framtida spårväg längs Norra vägen. En
förlängd slinga till Norrliden centrum kan
eventuellt komma att studeras på än längre
sikt. Huvudstråk för gång- och cykelvägar
inom stadsdelen och kopplingar till omgivande områden redovisas på kartan med
streckad röd linje. Gång- och cykelvägarna
bör utfomas med en hög standard i form

Två nya vägkaraktärer föreslås inom stadsdelen:
1. Norrlidens esplanad - väg studeras för
ombyggnad till ett integrerade gaturum
för alla trafikslag, en lågfartsgata med grön
karaktär.
2. Strandslingan - väg studeras för ombyggnad till sammankopplande lågfartsgata
med grön karaktär som innebär en fördelning och silning av trafiken.
Norra vägen och Norrlidsvägen är prioriterade kollektivtrafikstråk. Detta innebär
bland annat att kommunen i den strategiska planeringen uppmuntrar till tät
bebyggelse längs dessa stråk. Med ett ökat
Fördjupad översiktsplan
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2

av belysning med mera.
Genom att trafiksystemet effektiviseras
och det blir mer attraktivt att cykla eller
åka kollektivt, begränsas ökningen av
biltrafik. En översiktlig beräkning av antal
fordonsrörelser till följd av utbyggnad
inom stadsdelen (ca 40-45 lgh/år) visar att
det inom området blir en marginell ökning
av mängden trafikrörelser vilken inte kommer innebära någon stor miljöpåverkan
i form av buller och andra störningar.
Genom bilpooler i centrumnära lägen, kan
behovet av nya parkeringsplatser begränsas. Intresset för att inrätta bilpooler beror
dock på det privata, och inte det kommunala ansvaret.

MARKANVÄNDNING
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Markanvändningskarta
Markanvändningskartan har till syfte att samlat redovisa kommunens långsiktiga strategi för användning av markområden inom
stadsdelen. I detta skede görs en övergripande avgränsning mellan olika användningsområden. Utformning och avgränsning studeras
vidare i nästa skede och i efterföljande detaljplanearbete.
Befintlig bebyggelse
Utveckling av befintligt bostadsområde genom ombyggnad, påbyggnad och kompletterande nybyggnad. Utformning
och avgränsning studeras vidare i detaljplan.
Område för befintlig skol-/förskoleverksamhet. Utformning, avgränsning och eventuella kompletterande funktioner
inom områdena studeras vidare i detaljplan.
Område studeras för utveckling av framtida centrum- och bostadsbebyggesle (blandade funktioner). Inom området kan
inrymmas såväl byggnader som grönytor; fördelning och utfomning av bebyggelse och mark studeras vidare i detaljplan.
Område som studeras för framtida bostadsbebyggesle. Inom området kan inrymmas såväl byggnader som grönytor;
fördelning och utfomning av bebyggelse och mark studeras vidare i detaljplan.
Område som studeras för framtida bostadsbebyggesle samt park- och rekreationsområde. Inom området kan inrymmas såväl byggnader som grönytor; fördelning och utfomning av bebyggelse och mark studeras vidare i detaljplan.
Befintligt koloniområde
Park- och rekreationsområden. Utformning, innehåll och avgränsning av park- och rekreationsområden studeras vidare
i detaljplan.
Teknisk försörjning
Huvudstråk för gång- och cykeltrafik
Överordnad vägstruktur. Norra vägen och Norrlidsvägen är prioriterade kollektivtrafikstråk samt har separata gång- och cykelstråk.
Norrlidens esplanad. Väg studeras för ombyggnad till lågfartsgata med grön karaktär.
Strandslingan. Väg studeras för sammankopplande lågfartsgata med grön karaktär.
Korsningspunkter som studeras för omgestaltning till torg eller platsbildningar
Motionsslingan. En mindre del får en ny dragning som studeras vidare i detaljplan. Förslag till ny dragning på Svartö reovisas också.
Ny entréväg till skolan
Möjliga lägen för framtida förskola
Fördjupad översiktsplan
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Etappindelning
Föreslagen utveckling av Norrliden Strand
kommer att ske under en lång tid. Målet
är en successiv utveckling av stadsdelens
befintliga och nya kvaliteter, vilket är bra
för att stadsdelens identitet och karaktär
ska hinna med att bevaras och utvecklas.
Utformning av bebyggelse och avgränsning av de olika områdena studeras vidare
i kommande detaljplaner då även ett antal
nya bostäder studeras vidare.
Etappindelningen har till syfte att samlat
redovisa kommunens strategi för utveckling av stadsdelen. I detta skede ges ett
övergripande förslag på indelning och
prioriteringsordning vilket studeras vidare i
kommande skeden.
Kommunens startegi för etappindelning,
vilken bedöms vara den mest realistiska i
dagsläget, redovisas på karta etappindelning. Strategin är att börja med utveckling
av centrum, aktivitetsparken och centrumstråket norrut mot Krafslösavik och dess
koppling till planerad utveckling inom
bland annat golfområdet.

Karta Etappindelning
1. På kort sikt
2. På mellanlång sikt
3. På lång sikt
Fördjupad översiktsplan
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Genomförande

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Norrliden Strand är långsiktigt men samtidigt en
process vars genomförande redan påbörjats vilket bland annat projekten nedan illustrerar.

Exempel på projekt som är påbörjade med stöd av arbetet med den
fördjupade översiktsplanen:
- Nya förskolan i centrum, invigs 2011,
vilket frigör kvarteret Ögonstenen för
centrum- och bostadsbebyggelse.
- Ny multiarena i anslutning till skolan i
centrum, invigd 2010.
- Förvärv av privata fastigheter för en
allmänt tillgänglig kuststräcka i öster.
Kalmarsundsskolan

- Norrlidshemmet planerar för flytt av
verksamheten till mer ändamålsenliga
lokaler närmare centrum vilket kommer
innebära såväl äldreboende som arbetsplatser i centrum.

Parallellt med arbetet med den fördjupade
översiktsplanen pågår ett arbete med en
handlingsplan som kommer att vara ett
underlag för prioritering vad gäller genomförandet av den fördjupade översiktsplanens intentioner.

- HSB har påbörjat förädling av sitt
bostadsbestånd inom Norrliden med
renovering av befintliga lägenheter. De
har också ambitioner på att komplettera
med en stor andel nya lägenheter.
- Ny entréväg till Kalmarsundsskolan,
planerat färdigställande 2012.
Fördjupad översiktsplan
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Handlingsplanen för Norrliden Strand ska
vara en koppling mellan vision (fördjupad
översiktsplan) och verklighet och som har
utgångspunkt från kommunens mål och
riktlinjer.

UTVECKLINGSFÖRSLAG

Utvecklingsförslag

Utvecklingsförslag har tagits fram med syfte att visa en möjlig framtida utformning inom respektive delområde. De
ska i ett tidigt skede ge en bild av hur de olika delarna av planen skulle kunna gestalta sig. Utformning, innehåll
och karaktär av olika områden studeras vidare i nästa skede och i efterföljande detaljplanearbete. Det är viktigt att
betona att utvecklingsförslagen är visionsbilder som visar en av många möjliga framtida gestaltnigar.

2
Utvecklingsförslagen är indelade i fem
delområden som redovisas på nästkommande sidor.

4

1. Centrum och esplanaden
2. Vattenpark vid Krafslösaviken
3. Aktivitetsparken
4. Östra strandparken
5. Trollbackeparken med omgivning

3

5
Fördjupad översiktsplan
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1

UTVECKLINGSFÖRSLAG

1. Centrum och esplanaden

Visionsbilderna har tagits fram med
syfte att visa en möjlig framtida utformning i centrum. De ska i ett tidigt
skede ge en bild av hur förslagen kring
centrum och esplanaden skulle kunna
gestalta sig. Utformning, innehåll och
karaktär studeras vidare i nästa skede
och i efterföljande detaljplanearbete.
Det är viktigt att betona att visionsbilderna visar en av många möjliga
framtida gestaltnigar.
Målet är att utveckla en stark centrumkärna som fungerar som mötesplats med
handel och service dit man kan ta sig utan
bil. Offentliga mötesplatser med nyckelfunktioner, som torg, bibliotek, allaktivitetshus och liknande, måste utformas
med omsorg i nyskapande arkitektur med
integrerat konstnärligt tänkande. Detta är
viktigt för att skapa en unik identitet.
I stadsdelen Norrliden Strand, med
sin mångkulturella miljö, finns stora
förutsättningar för utveckling av kreativa
mötesplatser, platser som genom sin placering och utformning är intressanta och attraktiva under alla årstider. Mötesplatserna
inbjuder till verksamheter att samlas runt
och skapar en vi-känsla i området bland
såväl unga som äldre.

Principskiss, centrum och esplanaden
Norrlidsvägen utvecklas till ett starkt
centrumstråk, en grön esplanad, inramad
av bebyggelse som kopplar ihop centrum
med kusten i norr.
Blandade funktioner i centrum skapar
förutsättningar för en stadsmiljö där
det vistas människor över hela dygnet. I
centrum finns möjliget att koncentrera
bebyggelsen och bygga högre hus, med en
signalbyggnad som markerar centrum och
med möjlighet till utsikt. Den nya bebyggelsen får god tillgänglighet och lägenheter
i centrum kan vara särskilt lämpad för
målgrupperna äldre och ungdomar.

Visionsbild, plats för möte och handel

I den utvecklade centrumkärnan ska det
finnas förutsättningar för ny verksamhetsetablering, handel och service i byggnadernas bottenvåningar. Lösningarna ska
vara flexibla för att möjliggöra idéer om
näringsverksamhet när de dyker upp.
Inspirationsbilder, mötesplats och signalbyggnad
Fördjupad översiktsplan
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1. Centrum och Esplanaden
Nya kvarter som fond till
parken (fd kv Ögonstenen)

Möjlig högre ny- eller påbyggnad som
signalerar att här är centrum

Kyrkan

Möjlig ny byggnad
som inramning av
torg

Inspirationsbild Esplanaden,
jämför mått mellan byggnader cirka 40 meter

Torg/
mötesplats

n
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et/ e
stråk
rum
Cent

Aktivitetsparken

Kalmarsundsskolan
Multiarenan
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vatten
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gc

N
Matsalen

ca 35m
Skiss som visar en möjlig utformning av centrum
Principsektion som visar möjlig framtida utformning av Norrlidens esplanad

Fördjupad översiktsplan
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Principsektion som visar möjlig framtida utformning av Norrlidens esplanad
Norrlidens
esplanad
befintliga hus
Smålands Lejons väg

nytt kvarter med
grön gård åt väster

befintliga hus
Tre Vänners väg

stadsvilla/bokal
smal väg

gc

gc

Förslag

ca 30m

ca 35m

ca 60m

befintlig parkering

ca 155m

Norrlidsvägen
befintliga hus
Tre Vänners väg

befintliga hus
Smålands Lejons väg

P

P
ca 25m

ca 22m

ca 30m

Nuläge
ca 155m

Fördjupad översiktsplan
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ca 18m
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Befintliga kvaliteter kring dämmet utvecklas till en attraktiv park- och naturmiljö
med vattentema. Dämmet kompletteras
med fler dammar för rening och fördröjning av dagvatten.

Principskiss, området vid Krafslösaviken
skapa en attraktiv boendemmiljö med både
urbana och naturnära kvalitetet.
Närmast esplanaden föreslås centrumoch bostadsbebyggelse som inramning
av platsen och vidare norrut mot viken,
gärna med en signalbyggnad som markerar
starten på esplanaden. Korsningspunkten
och dess utformning studeras vidare med
bland annat mötet med Enighetens väg.

exempel Växjö

Visionsbilderna har tagits fram med
syfte att visa en möjlig framtida utformning av området kring Krafslösavik. De ska i ett tidigt skede ge en bild
av hur vattenparken och bebyggeslen
skulle kunna gestalta sig. Utformning,
innehåll och karaktär studeras vidare
i nästa skede och i efterföljande detaljplanearbete. Det är viktigt att betona
att visionsbilderna visar en av många
möjliga framtida gestaltnigar.

exempel Lund, Plan- och byggnadskonst

2. Vattenpark vid Krafslösaviken

Skogspartiet närmast Norrlidsvägen är tätt
och täpper idag igen kontakten med viken.
Genom att öpppna upp och skapa tydliga
stråk ökar tillgängligheten till kusten och
med en inramaning av karaktärskapande
bebyggesle kan platsen få en alldeles egen
identitet. Här finns förutsättningar att

exempel Sandgrundspark, Sweco Architects

Parken och bebyggelsen är en fortsättning
på centrumstråket som kopplar stadsdelen
norrut mot Björkenäs, golfbanan och
Värsnäs. Tydliga stråk utvecklas också mellan viken och Ljusstaden i väster.

Visionsbild som visar stråket mot viken
Fördjupad översiktsplan
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Björkenäs

2. Vattenpark vid Krafslösaviken
Anläggningar som fågeltorn, spänger och
broar ger området en rekreativ kvalitet.

Befintlig kulle

Ljusstaden
Bebyggelse vid
Vita Lammets väg
Platsbildning

Borgavägen

gen
svä
d
i
l
r
Nor

Esp
lan
ade

Visionsbild som visar en möjlig framtida utformning av park och bebyggesle vid Krafslösaviken

n

Fördjupad översiktsplan
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Inspirationsbilder, stråk och aktiviteter för hela året

UTVECKLINGSFÖRSLAG

aväg
en

Visionsbilderna har tagits fram med
syfte att visa en möjlig framtida utformning av aktivitetesparken. De
ska i ett tidigt skede ge en bild av
hur parken och omgivande bebyggesle
skulle kunna gestalta sig. Utformning,
innehåll och karaktär studeras vidare
i nästa skede och i efterföljande detaljplanearbete. Det är viktigt att betona
att visionsbilderna visar en av många
möjliga framtida gestaltnigar.

Skiss som visar en möjlig utformning av Aktivitetsparken

Borg

3. Aktivitetsparken
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Nya kvarter som
fond till parken (fd
kv Ögonstenen)

Bollspel, spontanidrott,
kulturscen etc
Lek

Kullar

Mitt i hjärtat av Norrliden strand finns
möjligheter att utveckla en stor aktivitetspark som mötesplats för hela stadsdelen.
Attraktionskraften ska stärkas med möjlighet till spontana aktiviteter. Parkens
innehåll studeras vidare men här finns
möjlighet att skapa generösa parkytor som
kan användas för bollspel, utomhusgympa,
lek, pulkabackar, scener och annat. Parken
har en startegisk placering vid Kalmarsundsskolan och centrum.
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Kalmarsundsskolan

Inspirationsbilder kring aktivitetsparken och dess innehåll

Parkrummets något lägre liggande
marknivå kan förstärkas och ramas in med
gradänger och sittplatser längs parkstråken
i kanterna. Med ny karaktärsfull bebyggelse i centrum och med en intressant nyoch ombyggnad av kringliggande bebyggelsen får parkrummet en rumsligt stark
inramning.
Fördjupad översiktsplan
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Principsektion som visar en möjlig utformning av aktivitetsparken och kringliggande bebyggelse

Inspirationsbilder, bebyggesle och bokaler

Ombyggnad av befintlig
bebyggelse till bokaler som
vänder entrésida mot parken

Aktivitetsparken
Ett nedsänkt parkrum stärker rumsligheten.
Nya kvareter som fond till parken (före detta kv Ögonstenen).

Hög signalbyggnad markerar centrum

Inspirationsbild, gradänger längs park
Fördjupad översiktsplan
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Visionsbilderna har tagits fram med
syfte att visa en möjlig framtida utformning av området längs Kalmarsundskusten. De ska i ett tidigt skede
ge en bild av hur Östra strandparken
och kompletterande bebyggesle skulle
kunna gestalta sig. Utformning, innehåll och karaktär studeras vidare i
nästa skede och i efterföljande detaljplanearbete. Det är viktigt att betona
att visionsbilderna visar en av många
möjliga framtida gestaltnigar.
Enligt kommunens strategi för etappindelning är utvecklingen av östra strandparken
och ny bebyggelse på lång sikt.
Målet är att skapa ett utvecklat park- och
rekreationsområde där kustkvaliteten tas
till vara fullt ut. Ett utvecklat parkstråk
kopplar ihop centrum med kusten och
attraktiva boendemiljöer kan skapas söder
om kvarteret Havsörnen. Bebyggelsen ska
ha en kustnära identitet med allmänt tillgängliga stråk och skogs- och havsutblickar
mellan husen.
Kvaliteterna och upplevelserna i
kvarvarande skogsmiljöer ska förbättras
genom band annat gallring av täta skog-

spartier.
Motionsslingan ska till stora delar bevaras
i samma sträckning som idag. Dessutom
finns en möjlighet att utveckla en längre
slinga. Tanken är att den nya/utvecklade
motionsslingan ska ligga i en grön miljö
och vara upplyst med elljus.

exempel Bjerreds Saltsjöbad,
Oliver Luhr

4. Östra strandparken

Olika kvaliteter längs kusten utreds vidare,
däribland förslag om sandstrand och
brygga med havsbad (genomsläpplig konstruktion). Bad för funktionsnedsatta och
bastu ska finnas kvar. Närheten till vatten
och grönytor ger bra förutsättningar för
både organiserad och spontan utomhusverksamhet i området. En utveckling av
småbåtshamnen möjliggör verksamheter
såsom rodd, kanot och segling. Det tillsammans med en tillgänglig och attraktiv
strandmiljö med havsbad, ytor för beachvolleyboll och rekreation ger området ett
mycket högt värde.

Principskiss, östra strandparken

Tillgängligheten till kusten ska öka. Tanken
är att marken närmast havet ska vara
allmän platsmark och därmed tillgängligt
för allmänheten. Planen föreslår även att
Svartö, som idag är privat, ska göras mer
tillgänglig för allmänheten.
Vattenkvaliteten ska förbättras genom
fördröjningsdammar inom naturområdet.
Genomströmningen vid Svartö ska förbättras, vilket ses över i samband med
vidare planläggning.
Inspirationsbilder, aktiviteter längs kusten
Fördjupad översiktsplan
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God genomströmning

Småbåtshamn
Dagvattendammar

Vattenpark vid Krafslösavik

Nya bryggan

Motionsslingan
Handikappbadet

Svartö

Tillgänglig kust

Östra strandparken
Enig
hete
ns v
äg

Stora lekparken

Skiss med lätta längo
Långsträckta huslängor i riktning mot havet

Berga strandpark

Skiss som visar hur park- och rekreationsområdena längs Kalmarsund kan utvecklas
och kopplas samman till en helhet.

exempel strandpromenad i Helsingborg,
Brandt&Dragenberg

Skolskogen

exempel bostäder i Höllviken, Fojab arkitekter

Visionsbild med aktiviteter och möjlig framtida bebyggesle

Inspirationsbild, bebyggelse
Fördjupad översiktsplan
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Borgavägen som är ett viktigt sammankopplande stråk genom stadsdelen kan
förlängas västerut genom Djurängen och
vidare över planerad gång-och cykelbro till
bland annat Arenan.
Stadsdelens östvästliga parkstråk som
sträcker sig hela vägen från kusten, genom
centrum och aktivitetsparken kopplas
vidare västerut till planerad park inom
södra Vimpeltortpet. Längs parkstråket
kan planerad bebyggelse vid dammarna i
den västra delen bidra till att rama in och
aktivera stråket.

Parkrummet kring vattentornet, Trollbackeparken, kan förstärkas ytterligare
som en grön mötesplats i staden. Det finns
tankar om förtätning och utveckling av
området kring Berga centrum och i det
sammanhanget kan Trollbackeparken ha
en betydelsfull roll.

Skiss som visar stadsdelens västra del och
dess kopplingar till omgivningen.

- inrymmer ett uppenbart tema kring resor
och rörelser. Annat begrepp för resecentrum (där resfunktionen är integrerad i en
urban stadsmässig plats med funktioner).
- skapar förutsättningar för nya målpunkter och funktioner i området (biluthyrning,
service, biljettköp, cykelpendlarparkering,
kundtjänst och så vidare)

Aktivitetsparken

- skapar attraktiva rörelsemönster genom
platsen
en
väg
rra
No

Längs stadsdelens ryggrad Norrlidsvägen
föreslås en omgestaltning av vägrummet
med inramande bebyggelse för att stärka
och utveckla en interssant stadsmiljö. På
samma sätt kan kompletterande bebyggelse kring Trollbackevägen/Borgavägen
bidra till att stärka rumsligheten.

- skapar tydliga, attraktiva, säkra och smidiga bytesmöjligheter mellan olika
färdsätt.

- förmedlar ett tydligt planeringsbudskap:
genom att prioritera de gående, cyklande
och kollektivt resande ökar valmöjligheterna som kan minska bilberoendet. Samma
valfrihet som bilen inneburit skapas då för
övriga trafikslag i stället.

ckevägen

ba
Troll

No

- utgör en offentlig platsbildning i staden
med en gestaltning och utformning med
en stark identitet som förtydligar och utnyttjar det strategiska läget i norra Kalmar

k
Tys

n
äge
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rrl
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ids
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n

Trollbackeparken

Knutpunkt

- hanterar flöden med säkerhet och utan
akuta problem på dygnets mest frekventa
timmar och rymmer en framtidskapacitet
Fördjupad översiktsplan

Södra Vimpeltorpet

en

Med en utveckling av den västra delen av
planområdet för Norrliden Strand kan
stadsdelen på ett bättre sätt kopplas till
omgivande delar av staden.

- utgör en del av en större urban plats i
förlängning av Berga centrum med utbud,
service, evenemangsmöjligheter och boende.

En ny knutpunkt

Det pågår ett utredningsarbete kring att
utveckla en knutpunkt vid korsningen
Norrlidsvägen/Norra vägen. I det sammanhanget beskrivs knutpunktens framtida roller. Den:
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med omgivning
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5. Trollbackeparken

Berga centrum
Mot Djurängen
och Arenan
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Konsekvensbeskrivning

En översiktsplan ska enligt plan- och bygglagen innehålla en tydlig beskrivning av de konsekvenser som planen kan medföra. Översiktsplaner ska
också miljöbedömas enligt miljöbalken, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (så kallad MKB) ska tas fram. Denna fokuserar på miljöfrågor, till skillnad från den bredare konsekvensbeskrivningen som även lyfter sociala och ekonomiska konsekvenser. För att undvika
dubbleringar och skapa en tydlighet sammanförs ofta miljökonsekvensbeskrivningen och konsekvensbeskrivningen. Detta ger också ett tydligare fokus
på hållbarhetsfrågorna som helhet, då miljömässiga aspekter beskrivs tillsammans med de sociala och ekonomiska. Det är dock viktigt att tydliggöra
vilka miljökonsekvenser som kan vara betydande. Därför avslutas kapitlet Konsekvensbeskrivning med avsnittet Betydande miljöpåverkan.

Utsikt från Svartö mot söder
Fördjupad översiktsplan
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Inledning och upplägg
En hållbar utveckling bygger på ett samspel mellan sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer. För att ge en samlad och
tydlig bild av planens samtliga konsekvenser redovisas därför de ekologiska, sociala
och ekonomiska konsekvenserna samlat.
I samband med samrådet om denna plan
gavs Länsstyrelsen och andra aktörer möjlighet att tycka till om vilka konsekvenser
som behöver redovisas, särskilt de som kan
innebära betydande miljöpåverkan. Konsekvensbeskrivningen har kompletterats
med dessa synpunkter.
I arbetet med Norrliden Strand är de sociala frågorna av särskilt stor vikt. Därför
har extra fokus lagts på de sociala konsekvenserna. En övergripande målsättning
är att de åtgärder som planen föreslår ska
leda till ökad interkulturalitet. Med det
menas att människor med olika etnisk
bakgrund möts, vilket är en förutsättning
för kulurell hållbarhet och det gemensamma skapandet av ett harmoniskt och öppet
samhälle.
Nedan redovisas översiktligt de positiva
eller negativa konsekvenser som planen
kan leda till. Figurerna indikerar om åtgärderna framförallt ger:
ekologiska konsekvenser
sociala konsekvenser
ekonomiska konsekvenser

1

ökat utbyte mellan de idag tydligt uppdelade områdena i stadsdelen.

Samlade konsekvenser
Förtätning inom befintliga bebyggelseområden
På flera ställen i stadsdelen föreslås
en förtätning av bebyggelse inom
och i anslutning till befintliga bebyggelseområden.

Vid planläggning av de nya bostäderna,
särskilt utmed Norrlidsvägen, är det viktigt
att studera risken för bullerstörning samt
om det behövs vidtas åtgärder för att nå en
acceptabel ljudmiljö.

Stadsdelen har idag en tydlig uppdelning med enhetliga boendeformer i olika områden. För att
öka integrationen föreslår planen
en större variation i bostadsutbud
genom att komplettera östra och
västra delarna med såväl enbostadshus som flerbostadshus i olika
upplåtelseformer. Det innebär
också en möjlighet för boende i
området att kunna hitta en annan
bostad i stadsdelen när deras behov
ändrats. Den nya bebyggelsen ska
vara tillgänglighetsanpassad, vilket
gör det lättare att bo kvar i området
även som äldre.

Antalet invånare i stadsdelen kommer
att öka vilket ger ett större underlag för
service och kollektivtrafik. Detta gör att
dagens service kan behållas, men ökar även
möjligheterna till att förbättra utbudet av
offentlig och kommersiell service och en
ökad turtäthet i busslinjesystemet.
Med förtätning och ökat antal invånare i
stadsdelen kommer samtidigt trycket på
den bostadsnära naturen att öka. Detta
ställer större krav på grönområden med
hög kvalitet och tåliga materialval. Planen
innebär dessutom att arealen grönytor
minskar. Genom att ge kvarvarande
grönområden en mer mångfunktionell
karaktär kan invånarna ändå erbjudas en
god tillgång till rekreation och attraktiva
mötesplatser.

Förtätning sker bland annat längs
med Norrlidsvägen, vilken föreslås
omvandlas till en grön esplanad.
Genom utbyggnaden och omvandlingen minskar vägens barriäreffekt
mellan östra och västra stadsdelen
och det blir lättare att röra sig
mellan områdena. Planen föreslår
också utveckling av nya attraktioner
i både västra och östra Norrliden
Strand, som ska inspirera till ett
Fördjupad översiktsplan

Med ökat antal invånare följer ofta en
ökning av biltrafiken. Planförslaget innebär
dock att denna trafikökning i princip uteblir, genom stärkt kollektivtrafik och bättre
gång- och cykelstråk. Gång- och cykelsystemet byggs ut med kopplingar till viktiga
målpunkter utanför stadsdelen. Kollek44
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tivtrafiken gynnas då antalet invånare ökar
i stadsdelen, eftersom kundunderlaget
ökar. Teknikutveckling av bilar kommer
framöver också leda till att luftkvaliteten
förbättras. Ökat antal bilar är dock utrymmeskrävande i stadsmiljön, varför det ändå
är viktigt att försöka minska antalet bilar
och att ordna effektiva parkeringssystem,
till exempel underjordisk parkering.
Genom förtätning i redan exploaterad
miljö utnyttjas marken effektivare,
vilket innebär en hushållning med
markresurser, då tidigare oexploaterade
områden inte behöver tas i anspråk
för denna bebyggelse. Ny bebyggelse i
områden med kollektivtrafikförsörjning
innebär ekologiska vinster då de boende
inte behöver använda bilen i samma
utsträckning som vid annan bebyggelse.
Ett viktigt syfte med förtätningen i denna
stadsdel är dock de sociala aspekterna.
Genom bostadsbyggande i befintlig stadsdel görs även samhällsekonomiska vinster.
Detta eftersom redan utbyggd infrastruktur kan nyttjas mer effektivt.
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Utveckling av stadsdelscentrum
och Norrlidsvägen
Centrum utvecklas med ny, blandad
bebyggelse. Torget och stråket mot
havet markeras.
Etniska och kulturella skillnader i
befolkningen är en tillgång i skapandet av en gemensam framtid i en
stadsdel, där den offentliga miljön
vill signalera kreativitet, en positiv
självbild och öppenhet mot världen.
Målet är att skapa attraktiva platser
att vistas på genom en medveten
satsning på centrum med hög
arkitektonisk kvalitet, där integrerad
konstnärlig gestaltning bidrar till
platsens unika identitet.
Detta ger, tillsammans med
viktiga centrumfunktioner, ett
aktivare stadsliv. Den tillförda
bebyggelsen ska vara blandad och,
förutom bostäder, möjliggöra
kontor och näringsverksamhet.
Det ökande antalet invånare
förbättrar lönsamheten att starta
affärsverksamhet i stadsdelscentrat.
Även den offentliga servicen och
kollektivtrafikförsörjningen gynnas
av fler människor i området,
vilket gör att dagens service kan
finnas kvar, men kanske även kan
utökas med till exempel apotek,
vårdscentral, skolor, dagcentraler.

tillgängligheten för funktionsnedsatta ses
över. Planen föreslår gång- och cykelvägar,
som förbättrar barns och ungas möjlighet
att röra sig tryggt och säkert mellan hem,
skola, lekplats och bad.

En konsekvens av att stadsdelscentrumet
kommer att ha en mer blandad funktion
i framtiden, är att det kommer befolkas
större delar av dygnet än idag. Då det idag
inte finns bostäder just i centrum, är det
få människor som kvällstid befinner sig i
området. Att människor rör sig i området
brukar leda till en ökad upplevd trygghet,
och genom att komplettera centrum med
bostäder uppnås detta. För att centrum ska
bli attraktivt behöver också torget utformas med kvaliteter för alla åldersgrupper
och som håller över tiden. God arkitektur,
flexibilitet i användning, vacker och funktionell belysning krävs. Även årstidsväxlingar behöver tas hänsyn till med möjlighet
till skydd från vind, regn och sol.

Norrlidsvägen omformas till en lågfartsgata i form av en grönare esplanad med en
promenadvänlig del. Den blir därmed mindre barriärskapande än idag. Korsningarna
mellan Norrlidsvägen och östvästliga stråk
ska göras trygga och säkra. Detaljutformning ska lösas i samband med detaljplanläggning.

Ianspråktagande av större
grönområden för bebyggelse
Delar av befintliga grönområden
samt en del grönytor föreslås tas i
anspråk för ny bebyggelse. Motiven
till att exploatera tidigare obebyggda ytor är att möjliggöra en tätare
stadsdel med ett mer intensivt
stadsliv, ökad social interaktion
och förbättrade möjligheter för
näringslivet att utvecklas. Detta
ger samma effekter som i punkt 1
ovan vad gäller till exempel ökat
serviceunderlag och ökad trygghet.
Stadsdelen ska dock fortfarande ha
en grön karaktär.
Det finns i planområdet inga
skyddade naturvärden som
sumpskogar, naturreservat eller
biotopskydd. Det finns uppgifter
om rödlistade arter bland annat
vid Svartö och Småholmarna.
Vid exploatering eller annan
utveckling bör hänsyn tas till
dessa. Försiktighet bör även iakttas
vid Krafslösaviken, Björkudden,
Enudden och Svartö så att inte
växt- och djurlivet eller våtmarken
skadas. Grönytorna utgör en resurs
med potential att kunna utvecklas
till en biologiskt rikare miljö.

I stadsdelscentrumet möjliggörs ny högre
bebyggelse än som förekommer idag.
Syftet är att förstärka centrumkänslan
genom en tätare bebyggelse vid denna
plats. Det kommer att bli tydligare var
centrum ligger i stadsdelen. Den höga
bebyggelsen bör ha hög arkitektonisk
kvalitet och bidra till att stärka stadsdelens
identitet.
Föreslagen ny bebyggelse lämpar sig
väl för både barnfamiljer och äldre eller
funktionsnedsatta. I anslutning till centrum
kommer förutom god service även finnas
förskola, skola, lekpark samt aktivitetspark.
Cykelstråket till kusten förbättras. Skötselnivån i lekparken ska höjas och innehållet
ses över. I samband med detta bör även
Fördjupad översiktsplan
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En del av de grönytor som tas i anspråk
för ny bebyggelse används idag relativt
extensivt. En del ytor utmed större vägar
består främst av gräsmark. Annan grönmark som tas i anspråk består av täta
skogsbestånd. På gräsytorna rastas hundar.
Ytor i den östra och norra delen utgörs
också av en relativt tät skog, som är svårforcerad idag. Genom att exploatera delar
av dessa försvinner en del skogsmark.
Kompenserande åtgärder ska dock ske, till
exempel genom att förbättra tillgängligheten till resterande skogsområde. Utmed
stranden köps privata fastigheter upp för
att möjliggöra för allmänheten att röra sig
längs hela strandsträckan.
Då andelen grönytor minskar kommer
kvarvarande grönområden att belastas
mera, med risk för ökat slitage. De
kvarvarande prioriterade större grönområdena och övrig grönstruktur kommer
dock att utvecklas, se punkt 4 nedan.
Planen gör det möjligt att inom Östra
Strandparken ta yta i anspråk för ett nytt
eventuell framtida havsbad och för en
längre brygga. Detaljutformningen bör
ta hänsyn till de naturvärden som finns
på platsen. Syftet med ingreppen är dock
att öka det rekreativa värdet i grönområdet. Tillgängligheten till kusten ska också
förbättras genom tydligare entréer, bättre
cykelväg och belysning.
Då marken hårdgörs för bebyggelse för-

svinner möjligheten till naturlig infiltration.
Detta innebär ökade vattenmängder för
dagvattensystemet att klara av, se punkt 5
nedan.

ledningsnät finns utbyggt. Utifrån
den naturinventering som har
gjorts 2005 bedöms att det inom
föreslagna utbygggnadsområden
inte finns några specifika
naturvärden ur biologisk
mångfaldssynpunkt.

Området är idag i huvudsak inte strandskyddat. Vid detaljplanläggning återinträder tidigare upphävt strandskydd. Av
föreslagna bebyggelseområden ligger
endast området norr om Björkuddsvägen,
vid Krafslösa Vik samt Svartö inom 100 m
från strandlinjen. Vid detaljplanläggningen
måste säkerställas en fri passage utmed
stranden. Detta går helt i linje med intentionerna i denna FÖP, då tillgängligheten
till kusten ska förbättras.

4

Utveckling av rekreationsområden
Befintliga och nya rekreationsområden föreslås utvecklas och tillgängligheten ökas.

Strandnära områden kan i framtiden
komma att ligga i riskzonen för översvämningar vid höga vattennivåer.
Förslagen till ny bebyggelse enligt denna
plan är dock förlagd till högre liggande
partier och bör klara sig. Vid fortsatt
detaljplanläggning bör dock frågan
beaktas. Som en första bedömningsgrund
finns DHIs klimatanalys framtagen på
uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Planen tar ett översiktligt grepp
om grönstrukturen och föreslår en
satsning på fem större områden
som finns redan idag. Två av dessa,
nämligen skogsområdena utmed
kusten, har de högsta naturvärdena
inom området idag. I de fem park-/
naturområdena ska de rekreativa
värdena utvecklas. Genom den
redovisade gröna strukturen finns
även möjlighet att stärka ekologiska
värden.

Sammantaget bedömer kommunen
att samhällsnyttan med den föreslagna
utvecklingen av området är större än
den eventuella miljöpåverkan som
den kan innebära. Utbyggnaden avser
begränsade områden belägna i direkt
anslutning till befintlig bebyggelse och
där infrastruktur i form av vägar och

I Östra Strandparken förekommer fornlämningar. Här finns det
idéer om att skapa en kulturstig,
för att lyfta fram områdets historia.
Borgavägen som löper i nordsydlig
riktning genom området är gammal
och kommer ligga kvar i sin ursprungliga sträckning som en gång-
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och cykelväg genom ett grönstråk. Planen
bedöms därför på ett bra sätt lyfta kulturmiljövärdena och göra dessa tydligare.
Rekreationsmöjligheterna utvecklas i hela
stadsdelen. Kusten görs mer tillgänglig
med bättre stråk som kopplar bebyggelsen till stranden, bättre belysning som
möjliggör kvälls-promenader och en bättre
skötsel av skogen. Kommunen köper upp
de privata strandfastigheter som finns just
norr om handikappbadet. Syftet är att göra
stranden tillgänglig för alla. Även Svartö
föreslås bli mer tillgänglig för allmänheten.
Vid Krafslösaviken skapas en vattenpark
som förutom att förbättra vattenkvaliteten
även ger rekreationsvärden som fågelskådning. Utöver dessa mer naturlika
grönområden föreslås även prioritering av
tre större parkområden; aktivitetsparken,
stora lekparken och Trollbackeparken och
lekparken. Kopplingarna stärks även till
intilliggande golfbana och grönområden
genom utbyggt gång- och cykelnät.
Sammantaget bedöms planen ge goda
rekreativa möjligheter. Det skapas kravlösa
platser med möjligheter att mötas över kultur- och åldergränser. Vid den kommande
detaljutformningen och vid skötselinsatser
bör hänsyn tas till att skapa kvaliteter för
såväl gammal som ung. Det ska finnas
platser och stråk som är tillgängliga för alla
oavsett eventuella funktionsnedsättningar.

KONSEKVENSBESKRIVNING
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Utveckling av dagvattenhantering och förbättrad vattenkvalitet
Kustvattnet bedöms idag ha en
måttlig kemisk och ekologisk status
till följd av bland annat för hög
näringshalt och miljögifter. Eftersom miljökvalitetsnormen inte
heller år 2015 bedöms kunna uppnå
god status kommer ett åtgärdsprogram för detta att tas fram.
Utvecklingen av Norrliden kan
komma att påverka vattenkvaliteten
genom en ökad andel hårdgjorda
ytor, dränerande ingrepp samt ökad
trafikmängd. Planen innehåller dock
ett flertal åtgärder för att förbättra
vattenkvaliteten inom planområdet
och i kustvattnet.
Kompletterande beskrivning av
vattenfrågor kommer att tas upp i
kommande arbete med tematiskt
tillägg för Vatten till översiktsplanen. Vattenfrågan styrs av Vattendirektivet, miljökvalitetsnormer
och bevakas sen i kommande
detaljplaner.

till kustvattnet kommer att minska. Planen
föreslår även att genomströmningen vid
Svartö ska förbättras. Detta skulle innebära
ökad syresättning.

Miljökvalitetsmål
Den övergripande målsättningen med
miljökvalitetsmålen, som riksdagen antagit,
är att vi fram till 2020 ska lösa de stora
miljöproblemen i Sverige. Undantaget är
miljömålet Begränsad klimatpåverkan som
ska vara uppnått till 2050. I samband med
arbetet med konsekvensbeskrivningen är
dessa miljökvalitetsmål en viktig utgångspunkt. Vi har här valt att fokusera på de
miljömål som framförallt kan påverkas
genom åtgärder på översiktsplanenivå
i Kalmar. Utgångspunkten har varit de
regionala delmål som tagits fram för de
övergripande nationella målen.

Med ökad andel hårdgjord yta upp-står
större mängder dagvatten att ta hand om.
Planen redovisar en vattenstruktur för
att ta om hand dagvattnet lokalt. Detta är
positivt ur samhällsekonomisk synvinkel
då öppna naturliga system är billigare än
tekniska system, som dessutom belastar
reningsverken. Planen föreslår även större
fördröjningsdammar som ska jämna
ut flödena vid riklig nederbörd, vilket
minskar risken för översvämning. Att ta
hand om dagvattnet på detta sätt kan också
skapa estetiska och ekologiska kvaliteter i
stadsmiljön.

Begränsad klimatpåverkan

Fossil koldioxid utgör den enskilt största
andelen växthusgaser som släpps ut i
Kalmar län. Utsläppen kommer huvudsakligen från bilar och arbetsfordon samt
tung industri. Utsläppen har minskat, men
inte i tillräcklig omfattning. Ytterligare
åtgärder krävs. År 2030 ska inget nettoutsläpp av fossil koldioxid ske från Kalmar
län. Detta förutsätter starka drivkrafter för
produktion av förnybar energi samtidigt
som användningen av fossil energi hålls
tillbaka. Satsningar bör därför göras på
ökad användning av vindkraft, biobränsle
och solenergi.

Utan föreslagna åtgärder kan planen medföra ökade växtmängder, uppgrundning till
följd av ökade mängder sediment, lagring
av tungmetaller och näringsämnen i havsvikarnas sediment. Växt- och djurlivet kan
komma att påverkas av olika ämnen som
kommer med orenat dagvatten och badvattnet kan försämras. Det är därför viktigt
att föreslagna åtgärder genomförs.

Dammar föreslås anläggas för
att förbättra vattenkvaliteten vid
kusten. Dessa kommer att fungera
som rening av dagvatten samt
fördröjning av höga flöden. Detta
medför att tillförseln av förorenande och näringsbelastande ämnen

Kalmar kommun har ställt sig bakom
målet och ska arbeta för en minskning av
koldioxidutsläppen, bland annat genom
att stimulera kollektivtrafikresande och
resande med cykel.
Fördjupad översiktsplan
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FÖP Norrliden Strand
Planen förbättrar förutsättningarna för
cykling. Förtätad stadsdel med fler invånare ger större underlag för kollektivtrafiken och gör det möjligt att behålla
och öka turtätheten.
Ingen övergödning

Utsläppen av kväve och fosfor utgör ett
stort miljöproblem för kust och vattendrag. Halterna har ökat även de senaste
tio åren. Enligt de uppsatta miljökvalitetsnormerna för sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten i Kalmar län ska de
2015 uppvisa god status enligt vattenförvaltningsförordningen och EG:s ramdirektiv för vatten. I flera av dessa vattendrag
och hela kustvattenområdet inom länet
risker dock god status inte nås till 2015 på
grund av övergödning. Halterna av kväve
och fosfor i kustvattnet visar inga tecken
på minskning sedan 90-talet och de kustnära halterna av kväve är dubbelt så höga
som utsjöhalterna.
Även om utsläppen minskar inom vissa
verksamheter är förändringstakten dock
för långsam. Framför allt bör vi minska
utsläppen från jordbruksmark, enskilda avlopp, reningsverk och trafiken. Det är även
viktigt att fånga upp närsalter genom anläggning av våtmarker och restaurering av
vattendrag. För kusten försvåras möjligheterna att nå målet ytterligare av Östersjöns
långa omsättningstid (cirka 30 år) och den
höga belastningen av närings-ämnen från
kringliggande länder. Positivt
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är att det pågår mycket vatteninriktat
naturvårdsarbete både regionalt, nationellt
och inom EU.
FÖP Norrliden Strand
Planen anger höga ambitioner för att
förbättra kustvattnet. Lokalt omhändertagande av dagvatten med ekologisk rening
och fördröjning minskar belastningen på
kustvattnet. Utvecklande av vatttenpark
vid Krafslösaviken med våtmarker ger
ytterligare rening och ekologiska värden.
Vattenomsättningen vid Svartö ska också
förbättras.
Hav i balans och en levande kust och
skärgård

Många åtgärder pågår för att förbättra
tillståndet i kustvattnet, vilket har gjort
situationen lite ljusare för Östersjön.
Förutom höga halter av kväve och forsfor
finns dock fortfarande miljöproblem som
flera hotade fiskarter, fortsatt spridning
av miljögifter, Östersjövattnets naturligt
långa omsättningstid och svikande siffror för yrkesfisket. Kustens kulturmiljöer
försämras troligen också fortfarande, när
fiskenäringen blir allt svagare.
Kalmar kommun har beslutat sig för att,
i samverkan med länets kustkommuner,
näringsliv, organisationer och invånare,
minska utsläppen av fosfor och kväve till
Kalmarsund så att vi minst uppfyller vår
andel av de svenska åtaganden som gjorts
i Helsingforskommissionens (HELCOM)
aktionsplan.

bostäder. Ny bebyggelse ger samtidigt
förbättrade möjligheter till god service
och kollektivtrafik. Planen prioriterar fem
större grönområden, där kvaliteten ska höjas. Dessa kopplas samman genom attraktivare och tydligare grönstråk än som finns
idag. Därigenom bedöms konsekvenserna
för grönstrukturen positiva trots att exploatering planeras på grönytor.

FÖP Norrliden Strand
Det finns i stadsdelen inte något ursprungligt fiskesamhälle. Däremot syftar
planen till att stärka kustprägeln i bebyggelsen och skapa dagens levande kustsamhälle.
Övriga konsekvenser för kust- och havsmiljön har beskrivits ovan vid miljömålet
Ingen övergödning.
En god bebyggd miljö

Målet omfattar vitt skilda aspekter av
boende- och livsmiljön. Det syftar till att
skapa hälsosamma och energieffektiva
bostäder som är fria från bullerstörningar och lokaliserade så att det finns plats
för grönska och friluftsliv samtidigt som
avstånden till arbeten och service medger
resurssnåla transporter. De kulturhistoriska
värdena ska bevaras och en god arkitektur
gynnas.

Den nationella folkhälsopolitiken inrymmer de flesta sociala aspekter som kan
vara intressanta att lyfta i en konsekvensbedömning av en översiktsplan. Den
svenska folkhälsopolitiken utgår från elva
målområden som fokuserar på de faktorer som påverkar folkhälsan: livsvillkor,
miljöer, produkter och levnadsvanor.
Utöver dessa elva mål ansvarar Folkhälsoinstitutet även särskilt för frågor om äldres
hälsa. Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen. Vi har här valt att fokusera
på de folkhälsomål som som kan påverkas
genom åtgärder på översiktsplanenivå.
Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället
är en grundläggande förutsättning för
folkhälsan. I ett demokratiskt samhälle
erkänns alla människors lika värde med
jämlika möjligheter till delaktighet och
påverkan. Faktorer som är relevanta för
målet är bland annat valdeltagande, integration, diskriminering, jämställdhet och
förutsättningar för funktionsnedsatta.

Kalmar kommun har som målsättning att
energianvändningen i kommunägda byggnader ska minska med 10 procent årligen.
FÖP Norrliden Strand
Planens övergripande syfte är att förbättra
livsmiljön i Norrliden Strand. Området är
idag ganska slitet, men har samtidigt höga
kvaliteter (som social mångfald, kustnära
läge, stor tillgång på grönområden) som
planen tar utgångspunkt från. Planen innebär en förtätning av en befintlig stadsdel.
På detta sätt kan kommunen undvika
ianspråktagande av helt nytt område för
Fördjupad översiktsplan

Folkhälsomål

FÖP Norrliden Strand
Kommunen har lagt stor vikt vid att
engagera och göra boende, näringsidkare
och andra berörda delaktiga i planeringen
av det framtida Norrliden Strand. Visionen
för området utarbetades gemensamt och
inkomna synpunkter i samrådsskedet har
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lett till att planen förtydligats och reviderats. Det innebär dock inte att alla får
precis det de efterfrågat, eftersom samhällsplaneringen måste göra avvägningar
mellan olika behov. Dialogerna har dock
varit givande och resulterat i en bättre
översiktsplan för stadsdelen än om dialogerna inte hade genomförts. Det är viktigt
att även framöver möjliggöra engagemang
och delaktighet i stadsdelens utveckling, till
exempel vid framtagandet av detaljplaner.
Ett av huvudsyftena med planen är att
ge de fysiska förutsättningar som behövs för att förbättra integrationen och
jämställdheten inom stadsdelen. Blandad
bebyggelse och attraktiva målpunkter i
hela stadsdelen är exempel på vad som
föreslås. Bolokaler i centrum ska överbrygga eventuella hinder att starta en egen
verksamhet. Genom närhet mellan skolor,
bibliotek och dylikt och livsmedelsbutik
och andra affärer underlättas mycket i det
vardagliga livet. Utvecklingen av ett starkt
stadsdelscentrum och därtill kopplad god
kollektivtrafik bedöms därför som positivt
ur jämställdhetssynpunkt, då det underlättar för såväl kvinnor som män att smidigt
hämta och lämna på dagis, ta sig till arbetet
och göra inköp.

en. Planen ger utrymme för ny skolmiljö
i anslutning till parkerna vid centrum.
Planen prioriterar satsningen på en stor
aktivitetspark och en större lekpark. Dessa
knyts samman med kusten genom ett at
traktivt och tryggt grönstråk, som unga ska
kunna nyttja på ett säkert sätt. Om planens
vision om ökat näringsliv i stadsdelen kan
medföra att idag arbetslösa invånare startar
egen verksamhet påverkar detta indirekt
även barnens uppväxtvillkor.

i levnadsvillkor, jämställdhet och rättvisa.
Faktorer som är relevanta för målet är
bland annat arbetstillfällen, utbildningsnivå, integration, tillgång till bostad och
trygghet.
FÖP Norrliden Strand
Översiktsplanen försöker så långt som är
möjligt i översiktsplanesammanhang skapa
förutsättningar för en ökad ekonomisk och
social trygghet. Förtätningen ger bättre
förutsättningar för service och handel
samt mindre näringsverksamhet i form av
bokaler i området. Planen stimulerar möjligheterna till att bygga med mer blandade
upplåtelseformer, vilket kan leda till en
mer jämlik och integrerad stadsdel. Planen
försöker stimulera att det framöver inte ska
vara lika tydliga skillnader i ekonomiska
förutsättningar mellan östra och västra
Norrliden. Alla ska ha tillgång till stadsdelens olika kvaliteter, såsom strand, centrum
och aktivitetspark.

Miljöer (och produkter)

Målet omfattar en mängd typer av miljöer
och produkter. Ur ett planeringsperspektiv
är det den del som handlar om miljöer
som är intressant. Faktorer som är relevanta för målet är bland annat utomhusluft,
närmiljö, buller och säkra miljöer ur ett
skadeperspektiv.
FÖP Norrliden Strand
Nya bostäder utmed Norrlidsvägen kan
innebära boende i bullerstörd miljö. Vägen
ska dock omformas till en stadsdelsgata
med esplanadkaraktär. Dagens hastigheter
kommer att dämpas. Trafiken ska så långt
möjligt också begränsas genom ökat
kollektivtrafikanvändande. Kommande
detaljplaneläggning får visa om åtgärder
behöver vidtas för att klara bullerriktvärden. Utvecklingen av ett förbättrat
gång- och cykelvägnät kommer att minska
riskerna för cyklister. Även ombyggnaden
av Norrlidsvägen kommer att minska dess
barriärverkan och korsande stråk kommer
att göras säkrare.

Barns och ungas uppväxtvillkor

Ekonomiska och sociala förutsättningar

Trygga och goda uppväxtvillkor är
avgörande för barns och ungdomars
hälsa och för folkhälsan på lång sikt.
Faktorer som är relevanta för målet är
bland annat förhållanden i barnets familj,
miljön i bostads- och närområdet, skolan,
förskolan och fritiden.

Ekonomisk och social trygghet är en av de
mest grundläggande förutsättningarna för
folkhälsan. Det finns ett samband mellan
god folkhälsa och ett samhälle präglat av
ekonomisk och social trygghet, jämlikhet

FÖP Norrliden Strand
Planen försöker stärka barns och ungas
uppväxtvillkor dels genom fysiska åtgärder,
dels genom att ändra strukturen i stadsdelFördjupad översiktsplan
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Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är en förutsättning för en
god folkhälsa och samhället bör därför utformas så att det ger förutsättningar för en
ökad fysisk aktivitet för hela befolkningen.
FÖP Norrliden Strand
Planen lyfter ett antal åtgärder som ger
goda förutsättningar för ett aktivt fysiskt
och kulturellt liv. Människor behöver
kunna motionera, cykla till jobbet, sjunga
i kör, dansa, ta del av och själva kunna uttrycka sig i konstnärliga former som teater,
bild, film och så vidare. Allt detta bidrar
till känsla av sammanhang och mening i
livet – det goda livet. Därför ska Norrliden
Strand utformas så att dessa behov kan
tillgodoses hos alla medborgare.
Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut
och koppla samman stadsdelens större
grönområden och stadsdelscentrum med
intressanta målpunkter utanför stadsdelen.
Planen ger också utrymme för en utökning
av befintlig motionsslinga. Grönområdena
och kusten ska göras mer tillgängliga och
attraktiva för ytterligare stimulera till fysisk
aktivitet. En stor lekplats i en av parkerna
samt en park som helt inriktas på olika aktiviteter ska också locka till att barn, unga,
vuxna och gamla vistas mer ute i stadsdelens gröna och allmänna rum.
Hälsosamt åldrande

Andelen äldre i befolkningen ökar och
alltfler når också riktigt höga åldrar. Men
att bli äldre behöver inte innebära försäm
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rad hälsa och livskvalitet. Hälsofrämjande
och förebyggande insatser genom hela
livet, även upp i höga åldrar, har positiva
effekter på hälsan och livskvaliteten hos
äldre personer. Erfarenheterna visar att det
finns fyra områden som är speciellt viktiga
för att man som äldre ska må bra: social
gemenskap, delaktighet/meningsfullhet/
känna sig behövd, fysisk aktivitet samt bra
matvanor.

Alternativ
Konsekvenserna av översiktsplanens
utbyggnadsförslag bör ses i relation till annan möjlig utveckling av området. Därför
jämförs förslaget med ett så kallat nollalternativ och ett alternativt utbyggnadsförslag.
Nollalternativet är den troliga utveckling som kommer att ske om planen inte
genomförs. Då antalet invånare i Kalmar
i stort bedöms fortsätta att öka finns ett
fortsatt behov av bostadsutbyggnad. Det
kommer därför finnas ett exploateringstryck även vid Norrliden, Bergavik och
Björkenäs. Nollalternativet innebär dock
att det inte finns någon uttalad strategi för
hur denna utbyggnad ska ske.

FÖP Norrliden Strand
Andelen äldre är lägre i Norrliden än i
resten av Kalmar. Befolkningen är ung
även i ett nationellt perspektiv. Översiktsplanen har dock ett långt tidperspektiv
och om det finns möjlighet att bo kvar i
stadsdelen kan antalet äldre komma att
öka. Planen lyfter bland annat möjligheten
till äldrebostäder i anslutning till centrum.
Genom att erbjuda en större variation i
boendeformer och upplåtelseformer kan
äldre välja att flytta till en mindre lägenhet
och ett mer anpassat boende när behov
uppstår. Vid utvecklingen av stadsdelens
allmänna platser och miljöer är det viktigt
att beakta behoven hos såväl unga som
gamla. Det handikappanpassade badet ska
finnas kvar och gärna utvecklas vidare.
Handikappanpassat bad och promenadslingor är positivt för såväl äldre som personer
med funktionsnedsättning.

0

Det andra alternativet utgörs av den
utveckling som i den fördjupade översiktsplanen för Norrliden Strand föreslogs i
samrådsskedet.
0 - Nollalternativ

Viss exploatering kommer att ske i stadsdelen. Bostadsutbyggnad kommer till
stånd där det uppstår ett intresse att bygga.
Utan en övergripande strategi kan utbyggnaden ske på ett sätt som inte tar hänsyn
till befintliga kvaliteter och som skapar
nya konflikter. Färre bostäder kan troligen
realiseras än i planförslaget och det blir
ingen satsning på ökad integration genom
till exempel ökad blandning av upplåtelseformer.
Stadsdelen kommer, liksom idag, inte att
nyttja det kustnära läget, då kopplingarna
Fördjupad översiktsplan
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till havet inte förbättras. Norrlidsvägen
kvarstår som en stark barriär genom
området, då den inte omgestaltas till
en stadsdelsgata. Östra och västra
bebyggelseområdena förblir separerade.
Centrum kommer inte genomgå någon
större förändring, då det inte byggs nya
hus med möjlighet till affärsverksamhet.
Med en mindre ökning av antalet invånare
i stadsdelen finns dock en risk för att idag
tillgänglig service och kollektivtrafik inte
klarar sig i längden, utan får läggas ner.
Folklivet i centrum kommer utöver detta
inte att förändras nämnvärt, då det inte
skapas nya attraktiva mötesplatser.
Det kommer inte att ske någon utbyggnad
vid Bergavik. Därmed bevaras skogsområdet intakt. Tillgängligheten till och inom
kustskogen förbättras dock inte. Den
uteblivna bebyggelsen innebär att området
även framöver kommer att bestå enbart av
privatägda enbostadshus. Segregationen
motverkas inte, då bebyggelsen inte blandas.
Nollalternativet innebär att inga grönområden exploateras, vilket gör att den
ekologiska potentialen finns kvar inför
framtida beslut. Det kommer dock inte
tas ett samlat grepp kring grönområden
och dagvattenfrågan. Därmed utvecklas
inte några rekreativa kvaliteter, utan en del
områden förblir relativt otillgängliga. Rena
gräsytor utan större innehåll kommer att
ligga kvar. Nya kopplingar med gång- och
cykelstråk till viktiga målpunkter i angränsande stadsdelar uteblir också.

Nollalternativet innebär mindre ökning av
boende än planförslaget, vilket innebär att
underlaget för att förbättra kollektivtrafiken
uteblir. Det sker inte någon utbyggnad av
gång- och cykelstråk eller annan satsning
på att minska biltrafiken i nollalternativet.

2 - Utbyggnad enligt aktuellt förslag

1 - Utbyggnad enligt samrådsförslag

Förslaget har en tydligare vision för områdets gröna och blå struktur. En prioritering av grönområdena medför att skötselinsatser kan fokuseras till särskilt viktiga
områden. Parkerna utvecklas med tydliga
karaktärer - vattenpark, aktivitetspark,
strandpark och lekpark. Med den sammanhängande struktur som bildas gynnas såväl
de ekologiska systemen som invånarnas
möjlighet till rekreation och möten med
andra människor.

Detta alternativ innebär att fokus läggs på
skapandet av starka parkidentiteter och ett
levande centrum. Det sker förtätning med
bostäder och annan bebyggelse, dock inte i
samma omfattning som i samrådsförslaget.

Detta alternativ innebär en tydlig utbyggnadsstrategi, med stark förtätning och tydligt fokus på att stärka stadsdelscentrum.
Alternativet innebär en större befolkningsökning än de övriga alternativen. Detta
ställer ett ökat krav på mötesplatser och
rekreativa områden. Samtidigt bebyggs en
större andel av grönområdena än i övriga
alternativ. Parkerna blir mindre i storlek än
i planförslaget. Stadsdelen får en tydligare
kustprägel, genom förbättrade kopplingar
till kusten, tydligare entréer till grönområdet vid kusten och en ökad tillgänglighet
till strandszonen genom inköp av privata
strandfastigheter.

Liksom i samrådsförslaget ges stadsdelen
en tydligare kustprägel, genom bland annat
förbättrade kopplingar till kusten och en
ökad tillgänglighet till strandszonen.

Ökat antal invånare innebär ett bättre
underlag för offentlig och kommersiell
service. Utbudet blir därför troligen större
i detta alternativ. Det är viktigt att utbyggnaden av offentlig service hinner med i
samma tempo som bostadsutbyggnaden.
Ett samlat område för utveckling av
förskola/skola med intilliggande lek- och
aktivitetsparker realiseras. Med en snabbare befolkningsökning ökar utmaningen
att bevara kvaliteter i området och bygga
vidare på och stärka områdets identitet.

Fördjupad översiktsplan

Ett samlat område för utveckling av förskola och skola med intilliggande lek- och
aktivitetsparker realiseras. Aktivitetsparken
och lekparken är större i det reviderade
förslaget än vid samrådet, vilket ger
utrymme för fler kvaliteter för barn och
unga, men även för äldre.
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Betydande miljöpåverkan
Planens konsekvenser för miljön har
beskrivits ovan tillsammans med sociala
och ekonomiska konsekvenser. Enligt 6
kap 11 § miljöbalken ska alla översiktsplaner miljöbedömas enligt en särskild metod.
I denna ingår att betydande miljöpåverkan
tydligt ska redovisas och åtgärder föreslås
för att minska miljöbelastningen.
Avgränsningen av vilka miljöaspekter
som kan påverkas betydligt om planen
genomförs sker tidigt i planerings- och
miljöbedömningsprocessen. Det kan vara
till exempel den biologiska mångfalden,
människors hälsa, djur - och/eller växtliv,
mark, vatten, luft, klimatfaktorer, landskap,
bebyggelse, forn- och kulturlämningar och
annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter.
I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Norrliden Strand bedöms
främst förändringarna av områdets
grönområden riskera innebära en betydande miljöpåverkan. Vid samrådet om
planförslaget gavs Länsstyrelsen och andra
möjlighet att ge synpunkter på denna
avgränsning. Konsekvenserna för grönområden har beskrivits samlat med övriga
konsekvenser ovan. Nedan fokuseras på
bedömningen om betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens 6 kapitel.

lekplats. Den nya grannskapsparken Krafslösa vattenpark föreslås även i nämnda
plan. Ny bebyggelse föreslås i två fall
inom område som i grönstrukturplanen
bedömts vara värdefullt park- och naturområde, nämligen en mindre del just söder
om Bergauddsvägen samt ett litet område
söder om Granvägen. Även redovisade
befintliga och nya grönstråk beaktas i den
fördjupade översiktsplanen för Norrliden
Strand. Dock smalnas grönstråket mellan
Bergaviksparken och Berga Park av på
grund av föreslagen ny bebyggelse.

Påverkan på grönområden

Som tidigare nämnts har Kalmar kommun en grönstrukturplan, som identifierar
viktiga grönområden för bland annat
rekreation och biologisk mångfald. Grönstrukturplanen föreslår även utveckling
av nya områden och stråk. Denna plan
används som utgångspunkt för bedömningen av huruvida den fördjupade översiktsplanen Norrliden Strand kan innebära en
betydande miljöpåverkan.
Norrliden har idag en grön karaktär.
Det finns större grönområden utmed
kusten vid Krafslösaviken och Bergavik.
I kommunens grönstrukturplan
konstateras att flera av grönområdena har
för låg kvalitet och behöver förbättras.
Trafikbarriärer som Norrlidsvägen gör
att grönområden upplevs svåra att nå.
Boende i norra delarna av Norrliden samt
Björkudden och Björkenäs har idag långt
till en större stadsdelspark. Mindre parker
med lekplatser kan kompensera bristen på
större grannskapsparker, men det är viktigt
att på sikt skapa nya grannskapsparker.
Grönstrukturplanen ger därför förslag på
nya parkområden vid Krafslösaviken och
Vimpeltorpet. Grönstråk, befintliga och
förslag till nya, binder ihop områdena.

Inom Norrliden Strand finns inget
kärnområde av betydelse för den biologiska mångfalden enligt grönstrukturplanen.
Det finns dock två områden som utgör
värdekärnor, nämligen Krafslösaviken och
skogsområdena utanför Björkudden vid
Enudden och västra Svartö. Dessa områden fastläggs i planen som prioriterade
grönområden och ska därmed inte bebyggas utan utvecklas för rekreation.
Den fördjupade översiktsplanen för Norrliden Strand innebär dock att grönytor tas
i anspråk för ny bebyggelse. Dessa består
till största delen av täta skogsområden,
som kan ha värde för djurlivet som där är
mer skyddade. Rekreativa och floristiska
värden är dock inte hög i dessa områden
och de har därför inte pekats ut i grönstrukturplanen. Det finns dock uppgifter
om rödlistade arter bland annat vid Svartö
och Småholmarna. Vid exploatering eller

Den föreslagna grönstrukturen i en fördjupade översiktsplanen Norrliden Strand
följer i huvudsak grönstukturplanen.
Norrlidsparken utvecklas till en aktivitetspark och stora lekparken i Bergavik
föreslås upprustas med bland annat en stor
Fördjupad översiktsplan
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annan utveckling bör hänsyn tas till dessa.
Försiktighet bör även iakttas vid Krafslösaviken, Björkudden, Enudden och
Svartö så att inte växt- och djurlivet eller
våtmarken skadas.
Sammanfattande bedömning och behov
av uppföljning

Kommunen bedömer att den fördjupade
översiktsplanen för Norrliden Strand
inte medför en betydande miljöpåverkan. De områden som föreslås bebyggas
omfattas inte av områdesskydd på grund
av höga naturvärden. De är inte heller
utpekade som särskilt värdefulla i grönstrukturplanen. Planen innebär däremot
att värdefulla grönområden prioriteras
för utveckling av större rekreativa värden.
Grönytan i stadsdelen minskar, men de
gröna kvaliteterna kommer att höjas, vilket
kompenserar bortfallet av yta.
Det bör dock följas upp hur mycket grönmark som tas i anspråk och om föreslagna
kvalitetshöjande åtgärder genomförs.

LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE

Länsstyrelsens granskningsyttrande

till de boendes eller övrigas hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Riksintressen enligt miljöbalken (MB)

Området omfattas av riksintresse för flyg,
med en höjdbegränsning för byggnader
och annat på max 50m, vilket redovisas i
planen. Länsstyrelsen bedömer att planen
inte påverkar riksintresset. Riksintresset
ska dock beak-tas vid etableringar i varje
enskilt ärende och Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede vid uppförande av höga
byggnadsverk.

Ärendet

Kalmar kommun har upprättat ett förslag
till fördjupad översiktsplan för Norrliden
Strand samt en tillhörande miljöbedömning. Utställningshand-lingen är upprättad
den 5 april 2011 och ställs ut under tiden
15 april till 15 juni 2011.
Översiktsplanen består förutom av
utställningshandlingen av en samrådsredogörelse.

I de fall översiktsplanens detaljeringsgrad
inte är sådan att ovannämnda frå-gor
kan avgöras övergår denna bedömning
att klaras ut vid samråd i sam-band med
detaljplaner eller tillståndsprövningar. De
konkreta konsekven-serna av vissa uttalade
målsättningar är heller ofta inte möjliga att
bedöma förrän vid enskild prövning.

Det antecknas att länsstyrelsen den 30
november 2009 lämnat samrådsytt-rande
över översiktsplanen.

Länsstyrelsen granskningsyttrande är en del av
översiktsplanen och ska därför finnas i samma
rapport eller samma upplaga som den antagna
planen.

Länsstyrelsens granskning

Allmänt

Länsstyrelsen skall enligt 4 kap 9§ planoch bygglagen (PBL)under utställ-ningstiden avge ett granskningsyttrande över
planförslaget. Av yttrandet skall framgå om
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse
enligt 3 och 4 kap Miljöbal-ken (MB),
2. förslaget kan medverka till att en
miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB inte
följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lä-gen inte är
förenlig med 7 kap MB,
4. sådana frågor rörande användningen av
mark och vattenområden som angår två
eller flera kommuner inte samordnats på
ett lämpligt sätt, och
5. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn

Miljökvalitetsnormer

Länsstyrelsen anser att det saknas en
beskrivning av nuvarande status för vatten
samt en redogörelse för vilka faktorer i
planen som kan komma att inverka på
gällande miljökvalitetsnormer. Till planerat
område gränsar tex kustvattenförekomsten S n Kalmarsund (http://www.viss.
lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID
=SE564250-162500), där den ekologiska
statusen idag bedömts vara måttlig, bl a
för att halterna av näringsämnen bedömts
vara dåliga till måttliga. Då miljökvalitetsnormen inte uppnår god status, kommer vattenförekomsten att omfattas av
åtgärds-program med tillhörande åtgärder,
detta för att uppnå god status senast till
2015. Den aktuella vattenförekomsten
bedöms dock vara inom riskzonen för att
inte uppnå god ekologisk status till 2015,
varav behovet av att utreda vilka faktorer
som kan ha en inverkan på möjligheten
att uppnå en god status till 2015 blir av
än större vikt. Vattenkvaliteten (siktdjup,
blåstång mm) vid Norrlidens yttre brygga

Länsstyrelsen ser mycket positivt på att
Kalmar kommuns planer på att för-bättra
den fysiska miljön och förutsättningarna
för en god social miljö i Norrliden Strand.
Det är också positivt att kommunen satsar
på förtätning i ett område där infrastruktur
och service redan finns utbyggt. Fördjupningen av översiktsplanen är enligt
länsstyrelsens bedömning välstrukturerad
och tydlig med en lagom detaljeringsnivå
för att vara användbar i arbetet med att
utveckla Norrliden Strand.
Allmänt kan noteras att de synpunkter
som länsstyrelsen framfört under samrådstiden i stort sett har inarbetats i det nu
bearbetade och reviderade förslaget.

Fördjupad översiktsplan
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upplevs, trots den måttliga statusen, idag
somgod, och detta bör även fortsättningsvis eftersträvas. Det är därför positivt med
de förslag på t ex dagvattenhantering som
planen anger i syfte att minimera påverkan på kusten. Dagvatten till kusten utgör
idag ett stort problem och vid en så stor
förändring av kustnära miljö är dagvattenfrågan mycket viktig. Länsstyrelsen anser
att det på denna strategiska nivå är svårt
att avgöra vilken påverkan planen kommer
att få på gällande miljökvalitetsnormer.
Kustmiljön, kustvattenkvaliteten samt
miljökvalitetsnormerna ska därför särskilt
beaktas i det fortsatta arbetet med områdets utveckling.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Ej relevant för denna plan.
Mellankommunala frågor

Länsstyrelsen bedömer att det inte finns
större frågor som berör mellan-kommunala intressen.
Hälsa, säkerhet och risk för olyckor,
översvämning eller erosion

Länsstyrelsen har inte funnit något i
planen som på denna strategiska nivå
bedöms olämpligt med hänsyn till säkerhetsrisker, människors hälsa. Frå-gorna ska
beaktas och prövas vid etableringar i varje
särskilt ärende.
Länsstyrelsen vill dock påpeka att det i
områdena närmast kusten kan finnas risk

LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE

för översvämningar vilket måste behandlas
i kommande detaljplaner för dessa områden.

Strandskydd
Stycket om strandskydd kan med fördel
förtydligas genom en karta som visar
skyddets utbredning, inklusive de områden
där strandskyddet återin-träder vid upprättandet av ny detaljplan. Av planen framgår
att en fri pas-sage utmed stranden måste
säkerställas vid detaljplaneläggning för att
strandskyddet ska kunna upphävas. Detta
är dock inte tillräckligt då sär-skilda skäl
alltid krävs för upphävande.

relsen bedömer dock att det trots åtgärder
är svårt att undvika en viss trafikökning i
och med den stora ökning av befolkningen
i området som planeras.

Övriga synpunkter från Länsstyrelsen

Genomförande
Länsstyrelsen ser positivt på planens
målsättning att öka integrationen i stadsdelen genom bland annat en mer blandad
bebyggelsestruktur och bo-stadssammansättning med olika upplåtelseformer och
bostadstyper. Denna fördelning kan dock
vara svår att styra och det är därför viktigt
att målsätt-ningen hela tiden finns med det
fortsatta arbetet med områdets utveckling
och beaktas i varje enskilt ärende. Det är
annars lätt att endast de mest eko-nomiskt
lönsamma delarna av planen utvecklas och
att önskade sociala för-bättringarna uteblir.
Infrastruktur och trafik
Länsstyrelsen ser också positivt på att
kommunen satsar på förtätning vid befintlig infrastruktur och där kollektivtrafiken redan finns utbyggd. Förtät-ning är
också ett sätt att få ner hastigheterna och
öka tryggheten. Planen beskriver att trots
ett ökat invånarantal så kan en trafikökning
i området undvikas genom stärkt kollektivtrafik och bättre gång- och cykelstråk.
Pla-nen behöver dock förtydligas i hur
detta kan möjliggöras med tex nya linjedragningar, lättillgängliga busshållplatser
och lämpliga kopplingar till om-kringliggande områden för gc-vägarna. Länssty-

Kulturmiljö
Den fördjupade översiktsplanen redovisar
omfattande exploateringar i en redan
bebyggd miljö och det är därför viktigt att
se den befintliga bebyggel-sens kulturhistoriska värden och kvaliteter. Bebyggelsen
i Norrliden Strand är till stor del uppförd
under det expansiva 1960-70-talet. Under denna pe-riod producerades en stor
mängd bostäder av skiftande kvalitet. För
att tyd-liggöra bebyggelsens värden bör
en inventering/karaktärisering göras som
visar på vilka kvaliteter som finns idag och
hur man förhåller sig till dessa. Planen bör
också beskriva hur tillägg kan göras till den
befintliga bebyggel-sen för att komplettera
och lyfta fram de värden som finns utan
att skada karaktären.

Konsekvensbeskrivning
Konsekvensbeskrivningen har utvecklats en del efter samrådet. Länsstyrel-sen
anser dock att flera områden fortfarande
saknas i beskrivningen. Bland annat saknas
beskrivningar av konsekvenser för värdefull natur med fokus på ekologiska och biologiska värden, skydd av dricksvattentäkt,
miljökvali-tetsnormer, hälsa och säkerhet,
ändrade trafikströmmar och ändrad hydrologi i känsliga områden.
Konsekvensbedömningen fokuserar till
stor del på sociala aspekter, bla be-döms
endast konsekvenserna för rekreation och
inte påverkan på den biolo-giska mångfalden i form av växt- och djurliv. Ett antal
rödlistade arter åter-finns i området, bla
vid Svartö och Småholmarna. Vid exploatering eller annan utveckling bör hänsyn tas
till dessa. Försiktighet bör även iakttas vid
Krafslösaviken, Björkudden, Enudden och
Svartö så att inte växt och djurli-vet eller
våtmarken skadas.

På samma sätt som bebyggelsevärdena
behöver beskrivas tydligare bör även övrig
kulturmiljö, som tex landskapsarkeologi,
lyftas fram och beskrivas i planen.
De tre rösen som finns i den sydöstra
delen av området utgör tydliga värden
som är möjliga att använda sig av och utveckla. Det är sannolikt att forn-lämningar
förekommer även i andra tidigare oexploaterade områden.
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