
I Sverige finns en lång tradition av stadsplanering som går 
tillbaka till 1600- och 1700-talens intensiva planering och 
byggande av städer. 

Under mitten av 1700-talet ansåg dåtidens föregångare 
till dagens arkitekter* att staden med sina hus och gator 
var ett komplext fenomen. Det strävades efter ordning i 
stadsplaneringen, en ordning som kallades för regul- 
aritet. Det här krävde mängder av kunskap och erfarenhet 
enligt arkitekterna. 

Stadsplanering som en kunskaps-
baserad verksamhet som regleras 
på nationell nivå började ta form  
i Sverige i och med 1874 års bygg-
nadsstadga. Genom stadgan  
tvingades städer att ta fram stads-
planer och ha byggnadsordningar 
och byggnadsnämnder.

* Marc Antoine Laugier och Pierre Patte

Begreppet stadsbyggnad började användas ganska sent 
i utbildningar vid Sveriges tekniska högskolor. Ämnet 
stadsbyggnad kom till 1935 i arkitektutbildningen på KTH, 
Kungliga tekniska högskolan, i Stockholm. Det var en ut-
veckling av det tidigare ämnet stadsanläggningslära. Den 
första befattningen som professor i stadsbyggnad utlystes 
1945 vid KTH och tillträddes 
två år senare av Uno Åhrén 
(Eva Rudberg, 1981).

Vad är stadsplanering?
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Stadsplanering
Stadsplanen skulle enligt 1874 års byggnadsstadga bestå 
av byggnadskvarter, som gator, torg och allmänna platser. 
Planen skulle också se till behovet av plats och bekvämlig-
het vid rörelse, hälsan i form av ljus och frisk luft, vara trygg 
vid exempelvis bränder och vara omväxlande och fin. 

Källa: Boverket, kring Äldre lagar om planering och bebyggelse

Stadens ställning mot markägarna förstärktes i och med 
1931 års stadsplanelag. Lagen öppnade också för en be-
gränsning av planmonopolet som tidigare hade förstärkts 
i 1907 års stadsplanelag. 

Planmonopolet innebär att det är kommunen som  
ansvarar för att planlägga mark- och vattenanvändningen 
i kommunen och att det bara är kommunen som kan anta 
planer och bestämma om ett område ska planläggas. 
Stadsplanen skulle enligt stadsplanelagen innehålla 

gränser och hur områdena skulle användas; som bygg-
nadskvarter, gator, torg, parker och allmänna platser, 
områden för järnväg, hamn, trafik, idrott, vatten och skydd 
och säkerhet för anläggningar samt begravningsplatser. 
Områdenas ”höjdlägen” skulle också finnas med i den 
omfattning som var nödvändig.

Källa: podden Plan-blog/2019/11/17/stadsplanering-vs-stadsbyggnad 
Abdellah Abarkan

Stadsplan, Kalmar stad 1906



I stadsplanelagen fick landsbygden och stadsliknande 
samhällen på landet var sitt avsnitt. Lagen hade stort fokus 
på indelningen i kvarter och tomter. De offentliga öppna 
rummen fick mindre utrymme. Innehållet var ändå i linje 
med tidigare bestämmelser om ordning och regularitet i 
städer och att se staden utifrån ett större perspektiv. 

Källa: podden Plan-blog/2019/11/17/stadsplanering-vs-stadsbyggnad 
Abdellah Abarkan
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Byggnadsplan

Plankarta för Byggnadsplan över Rockneby stationssamhälle, fastställd år 1951

Plankarta för detaljplan för kvarteret Drönaren vid Kaptensgatan i Kalmar, laga kraft år 1991, reglerar bostadskvarter, park och gata.   

Flygbild över kvarteret  

Domherren år 20202

Flygbild över kvarteret Drönaren år 2020      

Förslag till ändrad stadsplan för kvarteret Domherren,  fastställt år 1981, 

reglerar främst bostadskvarter och att särskild miljöhänsyn ska tas.



Detaljplan
Stadsplan upphörde som vanligt begrepp när plan- 
och bygglagen, PBL, infördes 1987. Stadsplan ersättes då 
av detaljplan. 

Detaljplanen är det instrument som styr stadsplaneringen 
sedan plan- och bygglagen (PBL) infördes 1987. Stadspla-
neringen har så småningom mynnat ut i stadslandskap 
som kan ses som ett lapptäcke, där varje 
enskild tomt eller begränsat område  
planeras och utformas för sig (se karta 
ovan).

Helhetsperspektivet ska ägnas åt i den 
översiktliga planeringen som är mer  
visionär till sitt innehåll. Just nu arbetar 
Kalmar kommun med att ta fram en  
ny översiktsplan.  

Du kan läsa mer om det på  
kalmar.se/ny-oversiktsplan

© Samhällsbyggnadskontoret, 2020

0 200 400 600 800 m

Planmosaik över Kalmar stad ”lapptäcke” av detaljplaner



Kalmar kommuns arbete 
med detaljplanering
En detaljplan är ofta det första steget som tas när något 
ska byggas. Det är bara kommunen som kan göra en  
detaljplan. Det beror på att kommunen enligt lag har  
ensam rätt att bestämma över hur mark och vatten får  
användas. Kommunen har ett så kallat planmonopol.

I Kalmar kommun är det samhällsbyggnadskontoret som 
ansvarar för detaljplaner. En gång i halvåret gör kommu-
nens planutskott en prioritering av vilka detaljplaner  
samhällsbyggnadskontoret ska jobba med under  
kommande halvår. 

I detaljplaner får kommunen reglera användningen av 
mark- och vattenområden och bebyggelse. Detaljplanen 
innehåller planbestämmelser som får rättsverkan. Det 

som bestäms i detaljplanen är ramar för prövningen av 
bygglovsärenden i framtiden. Kommunen kan använda en 
detaljplan för att pröva en ändrad mark- och vattenanvänd-
ning eller om ett område är lämpligt för exempelvis bebyg-
gelse.

Detaljplanen finns för att säkra att mark- och vattenområ-
den inom planområdet används till sådant som områdena 
är mest lämpade för. En detaljplan kan tas fram både när 
det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras  
eller bevaras. När kommunen tar fram en detaljplan görs 
det enligt en bestämd process, som gör att de som berörs 
av detaljplanen ska få insyn i projektet, få fram ett bra  
beslutsmaterial och förankra planförslaget.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ØP

ØP

ØP

ØP ØP

ØP ØP
ØP ØP

ØP ØP

ØP ØP

ØP

ØP

ØP

ØP

ØP

+7,1

+6,5

+6,2

)+29,6
m1 m2

f4

m1 m2

f7

)+23,6

m1 m2 b3

f4 f5

b3

b3

f3

)+20,6

m1 m2 b3

f3 f4 f5

infiltr.

e2
)+9,3

v
1

v
1

)+9,3

)+9,0

G33
)+17,0

m1 m2

f6

e1 90
)+10,0

)+10,0 m1 m2

m1 m2

f7

)+29,6
m1 m2

f4 )+23,6
m1 m2 f4 )+17,6

m1 m2

f4

)+20,0

m1 m2f1

)+11,0 m1 m2)+17,6

m1 m2 b3

f4

)+23,6m1 m2

f4

)+20,6

m1 m2f2
f4 )+17,6

m1 m2

f4

)+20,0

m1 m2f1

m1 m2

f7

b3

b3

b3

b3

b3

b3

b3

f3

b3

b3

b3

b3

)+17,6
m1 m2 b3

f3 f4
e 1 1

00
)+1

0,
0

)+17,6
m1 m2 b3

f4

u

u

u

u

u

g g

g

g

x

x

x

u

g

g

g
g

g

u

u

u

u

g

B

B

B

PARK

P
P

G
ATA

C

B C

B C

PARK

H1

GGGGG

GGG
G

G

GG GG G G

G
G

G

G GGGG GG
GG
GGG

G
G

G

G G

G

G

G
GG G

G

G

G

G
G

G

GG

GG

G

G
GG

G

G G GGGG
G

G

G

G

G

G

G

GGG

GG
GGGGG
GGGGGGGGGGGGGG

GG

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G
G

G

G

G
G

G
G

G
G GGG

G

G
GG

G

G

G
G
G

G
G
G

G

G

G

S:1

VISIRET

3

5

SVÄRDET

1

Norra vägen

Väpnaregatan

Ledungsvägen

8

6

4

1C

1B

1A

2B

2A

5

2B

2A

1A

3

2D

2C

12

3C

3B

3A

1B 1A
10

12B

1C

1B

4B

4A

3C

3B

3A

2D

2C

2B

2A

12A

7

8

9

6

11
11

7

76

7

6

7

7

7

6

7

7

6

6

Skala 1:1000 (A3)

Detaljplan för

Använd lagstiftning
PBL (2010:900) jan 2015

Använda allmänna råd
BFS 2014:5 - DPB 1Diarienummer

XX

Antagande

Laga kraft

Del 1(1)

Planarkitekt

0 5010 20 30 40
Meter

±

³³E22 ³³E22

Berga

Funkabo

Oxhagen

Tallhagen

Djurängen

Kalmar Svinö
Märh.

N fjärden

Jutnabben

Skälbyviken

RidhusS:ta Birgitta ka Harholmarna

Svensknabben

Naturreservat

Beslutsdatum Instans

GRUNDKARTA INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Reviderad:Upprättad:

Del av kv. Visiret och Svärdet m.fl.
 

Jonas Hallberg

2019-03-212018-05-23

  

 

2014-4257

 

dnr: 2014-4257

GRUNDKARTA över
Del av kv. Visiret och Svärdet m.fl
Kalmar kommun
UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN:
Utdrag ur Kalmar kommuns baskarta,
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Höjdsystem RH 2000.

Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun
ansvarar ej för bifogande ledningar.

Upprättad på samhällsbyggnadskontoret,
verksamhet stadsingenjör 2018-11-05.

Ronny Liljesson                                             Simon Vestlund
Kartingenjör                                                   Kartingenjör

Grundkartans beteckningar

Upphävt Strandskyddsområde

Strandskydd

s Servitut
lr Ledningsrätt
s:1 Samfällighet
ga:1 Gemensamhetsanläggning

Vatten/Damm/Bassäng

Bostadshus, fasadlinjen redovisad
Bostadshus, takkonturen redovisad
Uthus, fasadlinjen redovisad
Uthus, takkonturen redovisad
Byggnad i allmänhet, fasadlinjen redovisad
Byggnad i allmänhet, takkonturen redovisad
Skärmtak
Transformatorbyggnad

\ \ Staket
J Stödmur/Kaj1 Höjdkurvor

Häck
Mur
Slänt
Vattendrag/dike²

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

Traktgräns
Fastighetsgräns

! ! ! ! Rättighetsgräns

Ê Elstolpe/telestolpe

K Brunn
Belysningsstolpe[!

Brygga
Trappa

GatunamnDunövägen

Traktnamn/kvartersnamnRINKABY
Fastighetsbeteckning12:3

Lantmäterimyndigheten
i Kalmar kommun

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

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

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

PARK Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

P Parkering, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

H1
Kiosk, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

e2
Mark får användas för återvinning/miljöhus, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utfart

Störningsskydd

Utförande

Utformning

+0,0 Föreskriven höjd över grundkartans nollplan

Marken får endast bebyggas med uthus och garage, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 00 Största tillåtna byggnadsarea angiven i m², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

G00 Största takvinkel angiven i grader, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)+0,0 Högsta tillåtna byggnadshöjd angiven i meter över angivet nollplan , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Ø P

ØP Körbar in och utfart får ej anordnas, PBL 4 kap. 9 §

Samtliga lägenheter ska ha tillgång till uteplats inom kvarteret, som är avskärmad från intilliggande väger. För lägenheter över 35 m² ska minst hälften av
boningsrummen orienteras mot en ljuddämpad sida, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Entréer till byggnad får ej ordnas under marknivån +6,1 meter över grundkartans nollplan, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §

Markreservat för gemensamhetsanläggningar

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Ändrad lovplikt, fastighetsplan
Marklov krävs för åtgärder som försämrar markens genomsläpplighet. Denna bestämmelse gäller för mark som regleres av bestämmelsen "infiltr.". PBL 4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats., PBL 4 kap. 7 §

Marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik. PBL 4 kap. 6 §

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. PBL 4 kap. 6 §

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för parkering. PBL 4 kap. 18 § 1 st

Antagande

@@@@
@@@@
@@@@Byggnad får ej uppföras, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

infiltr. Marken ska utformas med en genomsläpplighet på 40%, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Takkupor får uppföras i liv med fasad, för 33% av fasadens längd , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Entrévåning ska vara förhöjd jämfört med ovanliggande våningar , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Utrymningsväg ska ordnas från Ölandsleden , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7 Mark får underbyggas med parkeringsdäck. Däckets övre bjälklag får uppföras högst 7,5 meter över grundkartans nollplan., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Portik ska sparas ut med en fri höjd av 5 meter , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Intilliggande byggnader ska sammanlänkas för att skärma av buller från Norra Vägen. Skärmen ska vara 66% transparent. Fri höjd på 3,5 meter från mark
ska sparas ut., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Entréer ska anordnas mot Norra Vägen, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

x

u

g

Centrumändamål medges i gatuplan, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

v1 I entrévåning ska lägsta våningshöjd vara 3,3 meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägenhetsfördelning
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Norra vägen

Ölandsleden

Flygbild över kvarteret Visiret och Svärdet, år 2020Plankarta för detaljplan för del av kvarteret Visiret och Svärdet, laga kraft 2019. Detaljplanen reglerar främst bostadskvarter, park och parkering samt 

mindre område för handel. Här har kommunen påbörjat genomförandet av detaljplanen.

Schematisk skiss över process för att ta fram den detaljplan



Ny teknik effektiviserar  
samhällsbyggnadsprocessen

Simon Vestlund, projektledare på Kalmar 
kommun berättar:

– Hela projektet handlar om en effektivisering av 
samhällsbyggnadsprocessen. Ofta kan vi dra nytta av 
olika digitala hjälpmedel men det handlar egentligen 
lika mycket om att se över processerna, ta reda på att 
vi jobbar med rätt saker och fundera över hur vi kan 
göra det på ett bättre sätt.

Rent konkret är projektet indelat i sju delaktiviteter. 
Den första, som innefattade att ta fram underlag för 
upphandling och andra projektförberedelser, är till 
stor del genomförd. Bland annat gjordes i våras test-
flygningar över Kalmar slott tillsammans med forsk-
ningsinstitutet RISE. Dessutom togs tidiga kontakter 
med leverantörer av data och hårdvara och företag 
som använder denna typ av data i andra ärenden, allt 
för att säkerställa de bästa förutsättningarna för pro-
jektet. Fokus har legat på framtidssäkrade lösningar 
och hög noggrannhet. 

Under hösten kommer nu de övriga aktiviteterna att 
dra igång. Dessa involverar stora delar av samhälls-
byggnadskontoret i Kalmar kommun. I de olika  
delprojekten deltar till exempel medarbetare från 
mätning, kart- och GIS, lantmäteri, planering och 
bygglov. Ett riktigt tillsammansarbete!

– Det här är verkligen en chans för oss alla att få nya 
kunskaper, testa ny teknik och möjligheterna med den. 
Tillsammans ska vi utveckla våra processer så att det 
blir enklare och bättre framöver. För våra kommunin-
vånare såklart, men också för oss som jobbar här.

En av delaktiviteterna handlar om att digitalisera  
detaljplaner, ett omfattande men nödvändigt arbete. 
Eftersom de digitaliserade planerna ska användas i 
e-tjänster och i bedömningar framöver, ställs höga 
krav på utförande och tolkning, något som kan vara 
nog så klurigt när planer från olika tidsepoker ska 
översättas till samma digitala språk.

En annan aktivitet handlar om att samla in mätdata 
med drönare utrustad med lidar och utifrån det skapa 
3D-modeller. Lidar (som är en akronym för light de-
tection and ranging) fungerar ungefär som ett ekolod 

men använder istället ljus som studsar mot mark och 
byggnader. Med en sensor kan man sedan läsa av  
avståndet och på så vis få information om hur det ser 
ut. Dessa mätpunkter sammanställs sedan till en tre-
dimensionell bild av stad och landskap, som på sikt 
ska resultera i en digital tvilling av kommunen.

– Att ha bättre underlag kommer att vara använd-
bart för väldigt många. I samråd och bygglovsärenden 
blir det till exempel mer transparent och lättare att  
förstå. Detsamma gäller förstås för företag och organi-
sationer som använder våra data. Dessutom underlät-
tar det naturligtvis för oss själva i planeringen av nya 
byggnader och mobilitetslösningar, säger Simon.

Målet är även att utveckla e-tjänster för bygglov som 
gör det enklare och snabbare att få sitt ärende be-
handlat. Genom att ha digitala och standardiserade 
underlag hoppas projektet kunna automatisera delar 
av bygglovsprocessen.

– Förhoppningen är att vi kan automatisera delar 
av handläggningen. Exempel på detta kan vara auto-
matiska kontroller av data eller framtagning av hand-
lingar som är av relevans för lämplighetsprövning i 
ett ärende. På så vis kan vi både få en mer rättssäker 
bedömning och frigöra tid för kvalitativt arbete för 
bygglovshandläggarna.

Detta ger naturligtvis stora vinster internt i organi-
sationen men förenklar även för de som har kontakt 
med kommunen exempelvis i bygglovsärenden. 

Genom tydligare underlag och bättre digital kom-
munikation ska det bli lättare för bygglovssökande 
att veta vad som förväntas av dem och följa vad som 
händer i deras ärende. Mycket fokus kommer att  
läggas på en förbättrad kommunikation och de digi-
tala hjälpmedel som finns för det.

Hela projektet bygger i stor utsträckning på samver-
kan. Att samarbeta med andra ger förutsättningar för 
bättre service och mer regionalt tänk. Målet är att alla 
intressenter känner att det är lätt att välja Kalmar- 
regionen, oavsett om det handlar om företag som vill 
starta verksamhet eller privatpersoner som behöver 
bygglov. I projektgruppen deltar förstås medfinansi-
ärerna Nybro och Mönsterås kommuner samt Region 
Kalmar Län, men samverkan sker även med andra  
företag och organisationer och med Linnéuniversitetet.

– Just nu har vi till exempel en ex-jobbare inne som 
hjälper oss att sätta nivån för hur detaljerade under-
lagen ska vara för att funka på bästa sätt. Vi behöver 
sätta en standard som fungerar med andra system och 
verktyg. Det är verkligen bra att få hjälp av studenten 
som kommer in med friska ögon och ett utifrånper-
spektiv, säger Simon.

Senare i projektet hoppas man även kunna arrangera 
work-shops och hackathon för att ytterligare sam- 
verka med universitetet och med företag som kan ha 
nytta av underlagen och verktygen som tas fram inom 
ramen för projektet. 

En stor och viktig del i projektet är nämligen även att 
identifiera vilka användningsområden för den nya 
tekniken som är relevanta för kommuner och sprida 
den kunskapen vidare, så att fler kan dra nytta av så-
väl nya arbetssätt som digitala lösningar. Detta görs 
bland annat i dialog med nätverk för mätning i regi-
onen. Den sista aktiviteten i projektet innebär också 
att göra en skrivelse för att så många som möjligt ska 
kunna ta del av projektresultaten. I slutet av 2022 kan 
vi se fram emot att få läsa den.

Fakta om projektet

I december 2019 beviljades projektet StreamSam medel 
ur Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Fonden 
bidrar med 4 607 223 kr till den totala projektbudgeten 
på 9 364 450 kr. Resterande medel kommer från  
Kalmar kommun, Nybro och Mönsterås kommuner 
samt Region Kalmar län.

Projektet omfattar sju delaktiviteter och kommer att 
pågå till sista december 2022.

Mer information om projektet finns på  
streamsam.kalmar.se

I slutet av 2019 beviljades det tre år långa projektet Streamsam EU-medel för en ambitiös 
satsning på att utveckla innovativa digitala verktyg för en bättre samhällsbyggnadsprocess.

Mätpunkter insamlade vid testflygningar runt Kalmar slott våren 2020.

Drönare under testflygning vid Kalmar slott.

Simon Vestlund är projektledare för Streamsam.


