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

• Trafikutredning 
 

• Fastighetsförteckning 

 

  

  
 

 

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

 

Peter Skarpnord 
Planarkitekt 
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Sammanfattning 
I planförslaget föreslås cirka 100 nya bostäder i blandad bebyggelse av villor, 
rad-/parhus samt flerbostadshus. Planen föreslår även en ny förskola i den 
västra delen av planområdet. I samband med planen ändras huvudmannaskapet 
för Källstorpsvägen inom planområdet från enskilt till kommunalt samt att ett 
mindre område med strandskydd upphävs. Stor hänsyn har tagits till de befint-
liga naturvärdena som finns på platsen. Kommunen bedömer att genomföran-
det av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och en 
miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behand-
las i planbeskrivning och i behovsbedömningen. 
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Inledning 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också 
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller 
upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och 
de bestämmelser som valts motiveras.  

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

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

 

Bakgrund 
Ny pendeltågstation och fortsatt efterfrågan på bostäder resulterade i en 
beställning av detaljplan för del av Harby 1:81 hösten 2011, vilken gjordes av 
kommunstyrelsens arbetsutskott genom kommunledningskontoret, startbeslut 
för detaljplanen fattades 2016-11-07. Då hade området kring Gamla vägen och 
Ester Bagerskas väg redan etablerats för bostäder, vilket planlades 1992. Ny 
föreslagen detaljplan innebär en fortsatt exploatering och utbyggnad av Ester 
Bagerskas väg.  

 

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

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

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

• är förenligt med översiktsplanen, 

• är förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande, 

• inte är av betydande intresse för allmänheten, 

• inte i övrigt är av stor betydelse och 

• inte antas medföra en betydande miljöpåverkan 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

  

SAMRÅD 

3:e KVARTALET 
2017 

GRANSKNING 

1:a KVARTALET 
2019 

PLAN- 

FÖRSLAG 

ANTAGANDE 

2:a KVARTALET 
2019 

LAGA  

KRAFT 
    

Synpunkter Synpunkter 
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Nuläge  
 

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

 

 

 

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

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

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

0880K-P92/05 

0880K-P15/05 

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

 

 

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

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

Kartan ovan visar ungefärlig fördelningen av de olika jordarterna som utgör markförhållandena 
inom planområdet 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning   

Datum Ärendebeteckning  

Upprättad 2017-06-21 2011-4768 10(45) 

Senast reviderad 2019-04-25   

 
 

 

 

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

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

 

Dagvattendamm 
Ljungbyån 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

Järnvägsspåren går förbi planområdet i norr och transporterar både person- 
och godstrafik dagligen. En uppskattning från Trafikverket är att det i 
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genomsnitt går cirka 50 persontåg per dygn måndag till fredag och cirka 40 
persontåg under helgen. Sträckan trafikeras av både SJ, Öresundstågen, 
Krösatågen och olika godstransportörer. 

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

 

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

 

 

Källstorpsvägen 

Tågstation 

Järnväg 

Ester Bagerskas väg 

Grusad väg 

Nya vägen 

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

 

 

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

 

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

”klippiga bergen” 

fotbollsplan 

lekplats 

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

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

Dagvattenutlopp 

Pumpstation, 

spillvatten 

Sedimenteringsdamm 

Utlopp Ljungbyån 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

             
 Foto: Referensbild, Mälark AB. 

Bilden visar anlagd dagvattendamm 
inom ett bostadsområde i västerås 

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

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

Befintlig fotbollsplan berörs inte av planen. 

Befintligt dike 
Justeras till tvåstegsdike 

östra dagvattendammen 
Illustrativt redovisad 

Yta cirka 2100m² 

Gräns avrinning västra och 
östra dagvattendammen 

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

Västra dagvattendammen 
Illustrativt redovisad 

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

 

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

 

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

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A 
A 

B 

B 

C 
C 

Separat cykelbana går från  

Ester Bagerskas väg fram hit 

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

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

 

 

 

Korsningar: 

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

 

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

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

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

 

B B 7 2 3 

7 2 6 3 (m) A A 

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

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

 

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

 

 

A 

B 

Ny infart till planområdet via 
Källstorpsvägen 

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Den allmänna platsmarken får fyra egenskapsbestämmelser: 

 

 

 

 

 
Kvartersmark 
Inom planområdet regleras användningen av kvartersmarken med: 

 
 

 
 

Användningen gäller hela sträckningen av Källstorpsvägen 

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

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

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

Bostäder. 

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

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

Dagvattenanläggning så som diken och dammar ska anordnas  

Parkering får anordnas i samband med förskolan  

 
Befintlig bollplan 

 Yta reserverad för skötsel av dagvattendike samt damm. 

 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

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

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

Friliggande villor eller rad-/parhus sammanbyggda i tomtgräns. 

Största byggnadsarea angivet i % av fastighetsarean inom egenskaps-
området 

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

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

Endast friliggande villor.  

Tekniskanläggning, pumphus för kommunalt VA 

Största byggnadsarea angivet i % av fastighetsarean inom använd-
ningsområdet 

Tekniskanläggning, transformatorstation 

Flerbostadshus eller rad-/parhus sammanbyggda i tomtgräns. 

Största byggnadsarea angivet i m² 
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Administrativa bestämmelser 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Genomförandetiden är 15 år 
från den dag planen vunnit laga kraft.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

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

Största takvinkel i grader. 

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

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

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

Marklov krävs även för ingrepp i åkerholmar och odlingsrösen. 

Gäller ej skötsel eller gallring av vegetation 

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

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

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. 

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

 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det 
innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden. 
Den del av Källstorpsvägen som ingår i Källstorp GA:2 övergår till att ingå i 
kommunens ansvar. 

 

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

 

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

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

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

Gemensamhetsanläggning/ 

Rättighet 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

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

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

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

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

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

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

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

Gemensamhetsanläggning 

Källstorp ga: 2 (väg) 

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

Nya gemensamhets- 
anläggningar 

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

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

0880K-12/112.1 
Befintlig ledningsrätt 

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

Arrende: 
00812-009 
00812-010 

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

 

 

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

Område 
Areal 

m2(ca) 
Tillhör idag 

fastighet 

1 4989 Harby 1:81 

2 7968 Harby 1:81 

3 2295 Harby 1:81 

4 2098 Harby 1:81 

5 3408 Harby 1:81 

6 3271 Harby 1:81 

7 5044 Harby 1:81 

8 5111 Harby 1:81 

9 491 Harby 1:81 

10 3220 Harby 1:81 

11 12256 Harby 1:81 

12 3312 Harby 1:81 

13 2095 Harby 1:81 

14 5391 Harby 1:81 

15 6249 Harby 1:81 

16 4772 Harby 1:81 

17 2855 Harby 1:81 

18 414 Harby 1:81 

19 36 Harby 1:81 

20 36 Harby 1:81 

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

 

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

Kommunens exploateringsbudget får kostnader för: 

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

• Utbyggnad av allmän platsmark 

• Kostnader för markanvisning 

• Kostnader för fastighetsbildning 

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

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

 

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

 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och rättighets-
havare 
För de fastighetsägare som i dagsläget inte är anslutna till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet tillkommer en anslutningsavgift. Nuvarande 
arrendator av jordbruksmarken har sagts upp men ska fortsättningsvis 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning   

Datum Ärendebeteckning  

Upprättad 2017-06-21 2011-4768 40(45) 

Senast reviderad 2019-04-25   

 
 
arrendera de delar av planen som inte ingår i etapp1. När planförslaget är fullt 
utbyggt upphör möjligheten till arrende. 

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Fornminnen 
Det finns inga kända fornminnen inom planområdet. 

 

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

 

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

 

Utomhusluft  
Miljökvalitetsnormer (MKN) gäller för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), arsenik, kadmium, 
nickel, bensen(a)pyren och ozon. I Kalmar genomfördes mätningar under 
2003-2004 vilka sammanställts av Kalmar läns luftvårdsförbund. MKN 
överskreds inte för något utsläpp. Dock överskreds de nationella miljömålen 
för exempelvis bensen.  

 

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

 

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

 

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

I dokumentet anges följande mål för en hållbar dagvattenhantering:  

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

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

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

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

ras, både vad gäller föroreningar och flöden.  

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

 

Dispens 
Kalmar kommun har sökt och beviljats dispens för flytt av biotopskyddade 
stenrösen som planlagts med kvartersmark. 
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