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Detaljplan för 

Brandvakten 7 och del av Kvarnholmen 2:1 
På Kvarnholmen, Kalmar kommun 

 

Behovsbedömning 
 

Inledning 
Syftet med en behovsbedömning är att ta reda på om en miljöbedömning behöver 
göras för detaljplanen. En miljöbedömning, med miljökonsekvensbeskrivning, ska 
göras om detaljplanen kan medföra en betydande miljöpåverkan. 

Behovsbedömningen hjälper också till att avgränsa och peka ut de viktigaste frå-
geställningarna i en eventuell miljökonsekvensbeskrivning. Behovsbedömningen 
grundar sig på kriterierna i bilagorna till MKB-förordningen. 

 

Bakgrund 
Den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen har legat till grund för urvals-
förfarandet i samband med försäljningen av Brandvakten 7. Bebyggelseförslaget är 
valt med tanke på att främja stadsliv i området samt utveckla stadsbild och stads-
rum. 

Planförslaget ska möjliggöra omvandling till kontor och verksamheter på botten-
plan och bostäder från plan två och uppåt. Byggnadens kulturhistoriska värden 
ska bevaras och den nya byggnationen bidra till en attraktiv stadsbild, särskilt i 
mötet med Sveaplan och bron till Malmen. En friliggande, utåtriktad paviljong ska 
vitalisera stadsrummet där Malmbron landar påKvarnholmen. 
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Platsen 
Brandstationen är byggd på utfylld mark. Utfyllnaden skedde på slutet av 1800-
talet när delar av befästningsverket revs och Malmbron anlades. Utfyllnaden har 
en relativt stor mäktighet med inslag av organiska jordarter, vilket gör bärigheten 
svår att förutsäga. Grundvattenytan är belägen mindre än två meter under marky-
tan och följer havsnivån. Det har gjorts en miljöteknisk undersökning som visar 
förekomster av markföroreningar över riktvärdena för Känslig Markanvändning 
(KM) vad gäller polyaromatiska kolväten (PAH) och metaller. I någon enstaka 
mätpunkt så överskreds även riktvärdet för Mindre Känslig Markanvändning 
(MKM).  

Området ligger inom fornlämningen Kalmar stadslager (Kalmar 93:1), vilket inne-
bär att alla markarbeten är tillståndspliktiga hos länsstyrelsen. Med tanke på att 
marken är utfylld har inte planarbetet föregåtts av någon arkeologisk förunder-
sökning. Utifrån gamla kartor kan eventuellt en mindre del av fastigheten Brand-
vakten 7 ha varit en liten holme med broförbindelse till Malmen.  

Brandstationen är beskriven i en kulturhistorisk utredning av Kalmar läns mu-
seum från april 2012, det finns även en mer övergripande kulturhistorisk utred-
ning för Sveaplan och Tullslätten som belyser stadsstrukturens framväxt.  

Brandstationen byggdes 1905, arkitekturen är präglad av sekelskiftets brytning 
mellan olika arkitekturstilar, klassicism, jugend och nationalromantik. Norrfasaden 
är välbevarad och ger ett praktfullt intryck med omsorgsfullt gestaltad fasad och 
fina stenarbeten. År 1985 byggdes brandstationen till som en anpassning till mo-
derna krav på verksamheten. Tillbyggnaden präglas av en förenklad anpassning till 
den äldre delen vad gäller kulör och fasadkomposition. Tillbyggnaden innebar 
också att gården delvis byggdes igen vilket kraftigt påverkade söderfasaden på den 
ursprungliga byggnadsdelen.  

I princip hela planområdet består av byggnad, gata eller körbara ytor, endast en 
mindre dunge i nordvästra hörnet av Brandvakten 7 ger ett inslag av grönska. 

 

Planen 
Den äldre delen av brandstationen bevaras exteriört i stort sett oförändrad, men 
bottenplan byggs om till en nischad kontorsgalleria och övre våningar till bostä-
der. Ovanpå parkeringsdäcket byggs två nya bostadshus i ett mer modernt form-
språk. En friliggande paviljong utnyttjar och förstärker hörnläget på Kvarn-
holmen. 
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Omgivande gator kan i framtiden komma att höjas upp nivåmässigt, vilket påver-
kar nivåsättning inne i kvarteret. Marken framför brandstationen får en ändrad 
disposition. Viss sanering eller efterbehandling av förorenade jordmassor ska ske 
av marken framför brandstationen. 

Andelen hårdgjorda ytor ska inte öka med anledning av planförslaget. 

 

Påverkan 
Byggnationen bedöms inte påverka fornlämningar, den nybyggnation som är ak-
tuell är en paviljong på utfylld mark utan möjlighet till källare. I övrigt berör pro-
jektet redan bebyggd mark. Fastigheten har stora kulturhistoriska värden, dessa 
beaktas i planförslaget med skyddsbestämmelser och reglering av möjlig ny be-
byggelse.  

Föreslagen bebyggelse påverkar landskapsrummet mellan Kvarnholmen och 
Malmen på olika sätt. Larmgatans gaturum blir starkare definierat av tillbyggnader 
och aktiva fasader, vilket stärker kopplingen till Malmen och Svea-
plan/Trädgårdsgatan. Paviljongen fyller ut det öppna och ödsliga stadsrummet där 
Malmbron landar på Kvarnholmen, vilket också bidrar till stärkt samband mellan 
Kvarnholmen och Malmen. Däremot minskar bebyggelsen på den utfyllda marken 
Kvarnholmens ö-karaktär vilket är ett av målen i den fördjupade översiktsplanen. 
Paviljongen följer dock ett befintligt mönster med friliggande solitärbyggnader ut-
anför kvartersstrukturen på Kvarnholmen. 

Miljökvalitetsnorm för vatten bedöms inte påverkas av planförslaget. 

 

Friliggande paviljong med utåtriktad verk-
samhet i bottenplan, kontor på övre plan 

Ombyggnad till bostäder 
från plan 2 och uppåt 

Påbyggnad för bostäder mot 
Larmgatan 

Stråk för fotgängare längs 
byggnaden 
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Samlad bedömning 
Planförslaget utgör i huvudsak ett mindre tillägg till befintliga strukturer. Den 
friliggande paviljongen är placerad på tidigare obebyggd mark, men har en tydlig 
solitärkaraktär i linje med liknande tillägg i Kvarnholmens ytterzoner. 
 
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. 
Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivning och i denna behovsbedöm-
ning. 

 

 

 

 

Emil Stille 

Planarkitekt 
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Sammanfattning – planens Påverkan Berörs Kommentar 

miljöpåverkan Stor Måttlig Liten Ingen inte  

Förordnanden och skyddsvärden       

1. Riksintressen   X   
Riksintresset för Kalmar stadskärna be-
döms inte påverkas negativt. 

2. Andra skyddsvärden    X  Strandskyddets syften påverkas inte. 

Övergripande mål och normer       

3. Miljökvalitetsmål   X   
God bebyggd miljö och Giftfri miljö på-
verkas, men i liten utsträckning. 

4. Miljökvalitetsnormer    X   

Effekter på miljö, hälsa och  
säkerhet 

      

5. Ekologiska naturvärden och nyck-
elbiotoper     X  

6. Växtliv    X   

7. Djurliv    X   

8. Kulturmiljö  X    
Viktiga kulturhistoriska värden berörs, 
men planen innehåller skyddsbestämmel-
ser och söker beakta och bevara dessa. 

9. Landskapsbild / stadsbild  X    
Zonen mellan Kvarnholmen och Malmen 
påverkas, starkare samband men minskad 
ö-karaktär. 

10. Rekreation och rörligt friluftsliv    X   

11. Transporter och kommunikationer  X    
Ett gångstråk flyttas och två gators sektion 
påverkas. Larmgatan ska bli gångfartsgata. 

12. Mark- och vattenanvändning   X   

Kvartersmark byter användning och 
främst påbyggnad är aktuell. En nybyggd 
paviljong tillkommer på idag obebyggd 
kvartersmark. 

13. Energi   X    

14. Naturresurser   X    

15. Mark  X    
Förorenade massor finns under mark, 
villkor för startbesked finns därför i plan-
förslaget. 

16. Vatten  X    

Miljökvalitetsnorm för vatten påverkas 
inte. Befintlig byggnad är lågt belägen men 
bedöms vara robust mot översvämning. 
Ny byggnad är en paviljongsbyggnad som 
får utformas för att klara översvämning 

17. Luft    X   

18. Störningar   X   
Bullerriktvärden kan klaras för ny bostads-
bebyggelse. 

19. Risker för hälsa och säkerhet   X    

 


