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Detaljplan för Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 mfl. i Kalmar

HANDLINGAR
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
 Plankarta med bestämmelser, 2013-12-17
 Illustrationskarta, 2013-12-17
 Denna planbeskrivning med genomförandedel, 2013-12-17
 Miljökonsekvensbeskrivning, 2013-05-13, rev. 2013-10-02
 Fastighetsförteckning, 2013-10-03
 Bilagor:
-Kulturhistorisk utredning, 2013
-Värdebeskrivning för Kalmar hamn, 2013-04-30
-Trafikutredning, april 2013
-Miljöundersökning, 2013-04-08
-Geoteknisk undersökning, 2013-04-24
-Riskanalys, 2013-02-14, reviderad 2013-05-13,
kompletterad 2013-09-26
-Hållbarhetsprogram, september 2013
Bilagorna finns att läsa där detaljplanen är utställd och på
kommunens hemsida www.kalmar.se/utredningar

PLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att etablera
Linnéuniversitetets i Kalmar samlade verksamhet och lokalbehov i Ölandshamnen
som ett stadsintegrerat universitet. Linnéuniversitetets placering bidrar till att skapa
stadsliv i Kalmars enda kringbyggda vattenrum året om och på så vis även fungera
som en koppling mellan Kvarnholmen och den södra delen av staden med slottet.
Etableringen av Linnéuniversitetet i Ölandshamnen medför alltså att största möjliga
stadsutveckling genereras och att stadens attraktionskraft starkt höjs även ur ett
internationellt perspektiv.
Etableringen hjälper till att generera stadsliv till det ”ingenmansland” som råder
kring järnvägsstationen i Kalmar och på så vis höja kvaliteten på en av stadens
viktigaste platser med slottet och befästningsstaden på vardera sidor.
Detaljplanen ska säkerställa att området blir stadsintegrerat genom att reglera
bebyggelsens innehåll till utåtriktad verksamhet i bottenvåningarna samt att
behandla och höja kvaliteten på de närmast omgivande gaturummen och
platsbildningarna. I planarbetet ingår att förena de stora och riksintresseskyddade
värden som finns i området så att de kan förädlas och utvecklas hand i hand. Detta
bland annat genom att bearbeta de korsningspunker som finns i området där Södra
vägen– de gröna näringarna och hamnens livsnerv korsas med turismens och det
kulturhistoriskt viktiga rörelsestråket som förenar den södra och norra delen av
Kalmar.

PLANDATA
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Lägesbestämning
Planområdet ligger strax söder om Kvarnholmen, nordöst om Kalmar slott.
Det gränsar till stationsområdet i nordväst och Kalmar hamn i söder.
Planområdet kringgärdar Ölandshamnens vattenrum och avgränsas av
Stuvaregatan i öster, och Barlastgatan i söder. Korsningen mellan
Barlastgatan och Järnvägsgatan samt korsningen mellan Ölandskajen och
Järnvägsgatan omfattas av planen samt ett stycke av Järnvägsgatan i söder
och en bit i norr. Längs Järnvägsgatans sträckning i väst berörs även en
randzoon av Sylvanderparken. Inom planområdets gränser finns också
platsbildningen väster om Baronens köpcenter och korsningspunkten
mellan Larmgatan och Ölandskajen.

Lilastreckat område visar planområdets utbredning.

Areal
Planområdet omfattar ca 6 hektar, varav ca 1 hektar är vattenområde.
Markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs till störst del av Kalmar kommun.
Fastigheten Eldaren 6 där den befintliga Sjöfartshögskolan ligger ägs av
Kunskapsmiljön 2 AB. Den norra delen av planområdet intill Baronen
tillhör fastigheten Vedgårdsholmen 15 och ägs av Npf Sweden, Baronen
AB. Angränsande och närmast intilliggande fastighetsägare till planområdet
är LW fastigheter i Kalmar AB, Fastighets AB Halvstöten, Baltic Offshore
fastigheter AB, Jernhusen stationer AB, Steakhouse nettono AB och
Kalmarbo Bankmannen AB. För överblick, se kartbilden på nästa sida.
För ytterligare detaljer, se separat fastighetsförteckning som är en bilaga till detaljplanen.
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Karta som visar markägoförhållanden inom planområdet, angränsande och närmast intilliggande. All
ljust lilamarkerad och ofärgad markyta ägs av Kalmar kommun.

PLANPROCESS
Planen handläggs enligt Plan- och bygglagens regler om normalt
planförfarande och kan efter antagande i kommunfullmäktige tidigast vinna
laga kraft under första kvartalet 2014.
AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN
Behovsbedömning
En behovsbedömning har upprättats i enlighet med de lagar som gäller för
miljöbedömningar av planer och program (MKB-förordningen (MKBF 1998905), Plan- och Bygglagen 5 kap 18§ och Miljöbalken 6 kap. 11-18§).
Behovsbedömningen upprättas för att utreda om planens genomförande
kan innebära en betydande miljöpåverkan.
Resultatet av behovsbedömningen visar att genomförandet av detaljplanen
kan antas medföra betydande miljöpåverkan och en
miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats enligt MB 6:12.
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”.
En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats av Norconsult AB på
uppdrag av Kalmar kommun*. Nedanför återges en kortfattad
sammanfattning av dokumentet.
*Miljökonsekvensbeskrivningen i sin helhet är en del av denna detaljplan.

6 (59)

Samhällsbyggnadskontoret

2013-12-17

Risker och störningar
Risker och störningar i planområdet bedöms inte öka till följd av
planförslaget. Eftersom antalet personer i området ökar, så ökar även
antalet personer som kan drabbas av konsekvenserna från en olycka i
området. Det medför en ökad samhällsrisk såvida säkerhetshöjande
åtgärder inte utförs för att minska olycksrisken längs Järnvägsgatan.
Verksamheterna på Tjärhovet bedöms innebära acceptabla risknivåer inom
planområdet även med det ökande antalet människor. En kompletterande
utredning beträffande dominoeffekter och hantering av ammoniumnitrat
föreslås dock.
Utbyggnad av universitetet vid Ölandshamnen kan medföra att
säkerhetsåtgärder som egentligen är nödvändiga redan idag skyndas på och
faktiskt utförs.
Buller
Tillåtna bullernivåer för Kalmar hamn och Kalmar Lantmän överskrids
idag. Inga ytterligare krav på hamnens verksamhet tillkommer på grund av
föreslagna byggrätter. Det förutsätts att åtgärder vidtas så att befintliga
bullertillstånd klaras oavsett tillkommande förändringar.
Vad gäller undervisningslokaler är praxis att ekvivalenta ljudnivåer på
vistelsesytor inte överskrider 55 dBA. Med planerad
kvarters/gårdsbebyggelse bedöms detta klaras.
Ljudnivåerna inomhus klaras om fasader utformas enligt Boverkets
ljudnivåkrav.
Luftmiljö
Planerad utbyggnad kan leda till ökad trafik, men detta bedöms inte
medverka till att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid eller partiklar
överskrids. Partikelhalterna bedöms ligga kvar under miljömålens nivåer
även vid utbyggt planområde.
Kulturmiljö
En ny storskalig bebyggelse i hamnen blir tydlig i stadens framtida siluett.
Det blir viktigt att tillkommande byggnader inte konkurrerar men utgör ett
komplement till befintliga byggnader. Konsekvenserna för kulturmiljön av
planerad utbyggnad bedöms som små eller måttliga.
Stadsbild och grönstruktur
Tillkommande bebyggelse bedöms smälta in relativt väl och tillföra
stadsbilden en ny karaktärsbyggnad, utan att ta över eller förminska övriga
byggnaders framträdande roll. Den visuella kontakten mot Kalmar hamn
och Tjärhovet minskar och planområdet kommer att uppleveas mer som
en del av staden än som en del av hamnen. Den visuella kontakten mellan
Kvarnholmen och slottet är viktig att bevara.
Planområdet bedöms bli en mer tillgänglig och synlig del av staden med
planerad bebyggelse. Områdets roll som en del av ett rekreationsstråk
mellan Södra Kvarnholmen via hamnen och parkerna till slottet stärks.
Planen bidrar även till att service i gästhamnen stärks.
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Utbyggnaden bedöms ge övervägande positiva konsekvenser för såväl
stadsbild som stadens grönstruktur och friluftsliv.
Markförhållanden
För grundläggning av byggnader krävs pålning för att undvika skadliga
sättningar. Vid schaktning under förekommande vattenyta krävs spont eller
annan tätskärm och att länshållning/grundvattensänkning utförs innanför
sponten. Byggnader med källare ska utföras vattentätt och högsta
högvattenyta ska utgöra underlag vid dimensionering av golv- och
väggkonstruktioner. Ytterligare geotekniska utredningar krävs i samband
med detaljprojektering.
Det finns sedan tidigare kända markföroreningar i området som bitvis har
sanerats. Vid en tidig och översiktligt gjord markundersökning har
ytterligare miljögifter över nivå för mindre känslig användning påträffats.
Ytterligare utredningar behöver göras av området i det vidare arbetet och
saneringar kan bli nödvändiga.
Vid eventuella schaktarbeten bör beredskap finnas för att ta hand om
förorenat länsvatten.
Vattenförhållanden
Planerade utbyggnader bedöms inte nämnvärt påverka
miljökvalitetsnormerna eller vattenkvaliteten i Kalmarsund. För att undvika
översvämningar i planområdet ska en lägsta golvnivå på 2,65 m gälla inom
planområdet i enlighet med kommunens rekommendationer.
Befintligt dagvattensystem i planområdet bör ses över för att ytterligare för
att kunna minska dagvattenbelastningen. Idag är all yta i planområdet
hårdgjord. Om kommunens dagvattenpolicy för tillkommande bebyggelse
följs kan dagvattenförhållandena därför förbättras.
Riksintresse
En utbyggnad inom planområdet kan innebära viss konflikt för riksintresse
för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § MB genom att områdets
kulturhistoriska värden i viss mån kan påverkas negativt.
Planerad bebyggelse kan anses försvåra användande av hamnen i egenskap
av riksintresse för hamnanläggningar enligt 3 kap 8 § MB utifrån den
störningssituation som hamnens nuvarande och planerade verksamhet
medför. Redan idag är risken stor att nuvarande verksamheter störs på
samma sätt som planerad. Därmed kan man hävda att en konflikt finns
oavsett om planerad nyetablering genomförs eller inte och att
tillsynsmyndigheten kan kräva att hamnen vidtar åtgärder.
Aktuellt planförslag innebär en konflikt med Södra vägen och järnvägen i
egenskap av riksintresse för kommunikationer 3 kap 8 § MB genom
gångstråk över aktuell vägsträcka och järnvägen. Detta kräver
skyddsåtgärder som kan påverka tillgängligheten till verksamheten i
hamnen. Dagens risksituation vid aktuell vägsträcka är dock sådan att
tillsynsmyndigheten kan kräva att skyddsåtgärder ska genomföras oavsett
om planerad nyetablering genomförs eller inte.
Planen kräver ett upphävande av strandskyddet enligt 7 kap 18 MB.
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Naturmiljö
Planförslaget medför att vissa grönytor tillkommer vilket är positivt. En
smal strimla av Sylvanderparken tas i anspråk i detaljplanförslaget för att få
plats till en ny trafiklösning. I miljökonekvensbeskrivningen beskrivs
ingreppet som litet.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Kommunala planeringsdokument
Översiktsplan
En ny översiktsplan, ”Unika Kalmar, Översiktsplan för Kalmar kommun” antogs
av kommunfullmäktige den 17 juni år 2013.
I den nya översiktsplanen finns 3 ledstjärnor för utvecklingen av unika
Kalmar. Mer Kalmarsund, mer Möre och mer stadsliv. Mer stadsliv
beskrivs i Översiksplanen som att staden ska utvecklats till att bli en mer
inbjudande och demokratisk mötesplats där det finns ett brett utbud av
aktiviteter, boende och arbete. Kalmar ska vara ett kulturellt och spännande
besöksmål där staden ska erbjuda besökare och befolkning attraktiva
mötesplatser.
För att öka kommunens och stadens attraktivitet finns fem strategier i
översiktsplanen. Två av dem är speciellt aktuella i relation till detta
detaljplanarbete. Den första lyder: ”Linnéuniversitetet är en kreativ
drivkraft för näringslivet och hela regionen.” Linnéuniversitetet är Sveriges
sjätte största lärosäte. Översiktsplanen beskriver hur Linnéuniversitetets
utbildningsutbud tillsammans med ett unikt näringsliv i regionen ger
maximal utdelning och kan ge studenter starka motiv att stanna kvar i
regionen efter avslutad utbildning. Den forskning som bedrivs vid
universitetet kan i samverkan med omgivande samhälle stärka utvecklingen
i regionen. Den andra lyder: ”Kalmarsund är turist- och besöksregion med
internationell dragningskraft”. Strategin beskrivs bland annat som att
besöksnäringen är en lokal och regional styrka som utvecklas till att vara
ännu mer lockande under alla årstider. Kalmarsund är ett av Sveriges mest
attraktiva besöksmål och en självklar och viktig mötesplats i
Östersjöregionen för såväl privatpersoner, organisationer och företag.
Förslaget som denna detaljplan ger stödjer de övergripande målen i
översiktsplanen kring att skapa ett spännande besöksmål genom ett
attraktivt stadsliv och samverkan mellan näringsliv och universitetet.
Ölandshamnen i förhållande till slottet och befästningsstaden är en viktig
del för att förädla staden som besöksmål.
Fördjupad översiktplan
En fördjupad översiktsplan ”Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med
omgivande vattenrum” antogs av kommunfullmäktige 2011-12-19. Den
fördjupade översiktsplanen beskriver strategin för hur Kalmars attraktivitet
ska stärkas och ligger till grund för arbetet med denna detaljplan.
I inledningen av den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen med
omgivande vattenrum, beskrivs ”värdebaserad stadsutveckling”. I texten
står det hur man ofta tidigare har arbetat med fastlåsta målbilder utifrån
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plankartans två dimensioner. I den fördjupade översiktsplanen menar man
nu att den statiska och tvådimensionella stadsplaneringens tid är förbi och
att det nu arbetas med fler dimensioner: stadsrummets tredje, tidens fjärde
och stadslivets femte dimension. Sist i texten står: ”Värdebaserad
stadsutveckling omfattar både korta och långa tidshorisonter och bjuder in
till att ställa frågan: På vilket sätt förädlar det här unika Kvarnholmen?”
I arbetet med att utveckla Ölandshamnens vattenrum i relation till den
omkringliggande staden har ovanstående ställningstagande varit
vägledande.
För att stärka stadens attraktivitet säger den fördjupade översiktsplanen:
Koppla, mixa, generera! Planen uppmanar till att koppla ihop den södra
delen av staden med gamla stan och slottet med Kvarnholmen. Planen
pekar ut ett område som innefattar Linnéuniversitetet i Ölandshamnen och
stationsområdet som en utvecklingszon med behov av en ny generator och
koppling till den omkringliggande staden. Ölandshamnen med gästhamnen
beskrivs som ett område som är viktigt att utveckla som en publik
mötesplats året om.
Den fördjupade översiktsplanen tar också upp hur stadens vattenrum kan
stärkas och särpräglas för att innerstaden ska kunna erbjuda en palett av
olikartade och kvalitativa vattenrum. På så sätt kan känslan av ”staden
byggd på öar” stärkas.

Bild 1.

Bild 2.

Bild 1. från den Fördjupade översiktsplanen med omkringliggande vattenrum s.76.
Strategi 1. ”Förstärk kopplingen mellan Kvarnholmen, slottet och stadsdelen Gamla stan”
Bild 2. från den Fördjupade översiktsplanen med omkringliggande vattenrum s.54. Utvecklingszoner med
behov av en ny generator.

Förslaget som denna detaljplan ger för området kring Ölandshamnens vattenrum
stödjer den fördjupade översiktsplanens intentioner med en ny generator i
Ölandshamnen och att koppla området till den omkringliggande staden.
Intentionerna i planen stärker också Ölandshamnen som ett kringbyggd
stadsmässigt vattenrum som en kontrast till den intilliggande Slottsfjärden.
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Gällande detaljplaner
Detaljplanområdet består av delar från flera gällande detaljplaner. Framförallt berör
området fyra detaljplaner som reglerar den befintliga Sjöfartshögskolan,
vattenrummet Ölandshamnen, Baronens köpcentrum och Ölandskajen. Följande
detaljplaner berörs av planförslaget:
1. Kalmar central, stationsområdet samt angränsande områden, Kalmar kommun 0880KP87/17 antagen år 1985.
2. Förslag till ändring av stadsplanen för Barlastholmen och västra upplagsplatsen i Kalmar
0880K-I:118 antagen år 1944.
3. Förslag till ändring av stadsplanen för den av Barlastholmen och Västra Upplagsplatsen
i Kalmar 0880K-I:150 antagen år 1948.
4. Detaljplan för del av kvarteret Kocken m.m på Barlastholmen i Kalmar tätort 0880KP93/11 antagen år 1993.
5. Detaljplan för del av Kvarnholmen 2:6 (Kv. Kocken), Barlastholmen 0880K-P01/09,
antagen år 2001.
6. Detaljplan för område runt Ölandshamnen på Kvarnholmen, Kalmar kommun 0880KP89/20 antagen år 1988.
7. Detaljplan för området kring kv Vedgårdsholmen på Kvarnholmen, Kalmar kommun
0880K-P89/03 antagen år 1988.
8. Förslag till ändring av stadsplanen för Barlastholmen och Västra Upplagsplatsen i
Kalmar 0880K-I:118 antagen år 1944.
9. Detaljplan för Eldaren 1 på Barlastholmen i Kalmar 0880K-P97/02 antagen år
1997.
10. Förslag till ändring av stadsplanen för kv. Rörgängaren och oljefabriken i Kalmar
0880K-I:319 antagen år 1971.
11. Förslag till ändring av stadsplanen för kv.Oljefabriken, Lotsen, Rörgängaren i Kalmar.
I:186 antagen 1954.

Karta som visar gällande detaljplanområden i relation till aktuellt detaljplanområde.

Samhällsbyggnadskontoret

2013-12-17

12 (59)

Överkommunala beslut och dokument
Riksintresse för kulturmiljö
Delar av planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård. Beteckningen är
Kalmar län K 48. I Länsstyrelsens meddelande 1997:30 redovisas motiven för
riksintresset. Länsstyrelsen tar bland annat upp att Kalmar är ett av landets främsta
exempel på stadsbyggnadskonst från 1600-talet. Kalmar stad var huvudpunkten för
Sveriges östkustförsvar på 1600-talet och är ett bra exempel på residens- och
försvarsstadens fortsatta utveckling. Kvarnholmen med bevarad stadsplan,
byggnader och vallar från 1600-talet, är fortfarande centrum för handel och
administration i Kalmar. Här finns vattenområden som gör den befästa staden med
dess vallgravar lätt att förstå, samt rester av de gamla befästningsvallarna. Slottet
med murpartier från äldre medeltid är idag ett av landets mest ursprungliga
renässansslott.
Ett nytt förslag till riksintresseformulering för Kalmar stad antogs under 2010. I det
analysunderlag som finns till formuleringen delades riksintresset in i 10 delområden.
Där planområdet finns i riksintressets norra del och benämns delområde nr 4.
Området Kvarnholmen, handels-och sjöfartsstaden. Det är i denna del av staden som
handel- och sjöfartsstaden Kalmar växte fram under 1800-talets slut. Ångkvarnen,
som idag inrymmer Kalmar Läns museum och Kalmarsalen, är ett utmärkande spår
från 1800-talet som berättar om Kalmars betydelse som utskeppningshamn för
spannmål. I den södra delen av delområde 4 har äldre lager och
administrationsbyggnader successivt omvandlats för nya mer kommersiella
funktioner. Mellan befästningsstaden och hamnbyggnaderna finns friytor med
gator, gräs, spårområden och parkeringsytor. Det bidrar till att särskilja
befästningsstaden och hamnens byggnader.
Enligt den slutliga analysen av delområde 4 bör framtida förändringar i den södra
delen av området inriktas på ökad kontakt med vattnet, Slottsfjärden, slottet och
slottsparken. Områdets särskilda värde med utsikt och vattenkontakt bör odlas på
ett sätt som bidrar till att bebyggelsens hamnkaraktär vidmakthålls.
Planförslaget kan bidra till att bevara och utveckla de värden som riksintressets
analysunderlag beskriver. Attraktiva kopplingar byggda för människor mellan Slottet
och befästningsstaden, Slottsfjärden och Ölandshamnen kan överbrygga det
”ingenmansland” som finns på platsen idag.
Riksintresse för hamn
Kalmar hamn och farleden genom Kalmarsund är utpekade som riksintresse för
transportsystem av Trafikverket enligt beslut 2010/13990. Till riksintresset hör även
Södra Vägen och järnvägsspåret till hamnen. Riksintresseområdet för hamnen är
ännu inte avgränsat. Fram till en aktuell avgränsning görs, gäller hamnens
verksamhetsområde som riksintresseområde.
I samband med denna detaljplan har Sweco infrastructure AB arbetat fram en
värdebeskrivning för hamnens verksamhet, Värdebeskrivning Kalmar hamn 2013-0430, på uppdrag av Kalmar kommun, som kan användas som underlag för
bedömning av riksintresse.
Riksintresse för väg och järnväg
Tillsammans med flygplatsen är trafikplats Kalmar södra samt Södra vägen,
Fölehagsvägen och Flygplatsvägen av riksintresse. Södra vägen är av särskild
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betydelse för regional eller interregional trafik. Vägen ansluter också till utpekad
hamn av riksintresse och är rekommenderad väg för transport av farligt gods.
I samband med planarbetet har en riskanalys tagits fram som bland annat beskriver
farligt godsledens risker i dagens situation och risker vid den situation som planen
medger. Riskanalysen visar att dagens situation bör förbättras och att säkerheten vid
korsningspunkterna kan förbättras jämfört med idag vid tillkommande etablering
om föreslagna åtgärder vidtas. Läs mer under planbeskrivningens rubrik
”Planeringsunderlag, Riskanalys”.
Fornminne
Fornminnet RAÄ 93 omfattar delar av Kalmar, bland annat hela Kvarnholmen.
Planområdet gränsar till rutnätsstaden på Kvarnholmen. Hur man utvecklar
områdena strax utanför muren är viktigt för att förstärka intrycket av ”innanför”
och ”utanför” samt att kontakten mellan rutnätsstaden och slottet kan
behållas/förstärkas. Planförslaget kan bidra till att stärka kopplingen mellan slottet
och befästningsstaden för människor som rör sig i staden.

PLANERINGSUNDERLAG
Från högskola till universitet
”Linnéuniversitetet är en spjutspets för hela regionen. Att Kalmar sedan 2010 är en
universitetsstad är bland det viktigaste som hänt kommunen i modern historia. Vi ska ta tillvara
de möjligheter det innebär att vi är en universitetsstad. Detta är en fantastisk möjlighet för Kalmar
att bryta den långvariga negativa utvecklingen och istället ta rejäla kliv framåt.”
Utdrag ur budgeten för 2010 och ekonomisk planering för 2013-2014.
Arbetet med en nyetablering av Linnéuniversitetet i Kalmar inleddes år
2008 på initiativ av dåvarande rektor Agneta Bladh. Idén var att bilda ett
universitet med Växjö och samla det på en plats i Kalmar för att tydliggöra
dess existens i staden. För att profilera ett blivande universitetet och det
unika med dess placering i Kalmar var arbetsnamnet på projektet ”Seaside
campus” under värdeorden stadsnära, sjönära och kommunikationsnära.
För att hitta de bästa förutsättningarna för universitetets verksamhet utifrån
värdeorden så har olika placeringar studerats under flera år. I dessa
undersökningar har det visat sig att Ölandshamnen är den bästa platsen
med Fredriksskans som ett något svagare andrahandsalternativ.
Den 26 april 2011 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att anta en
avsiktsförklaring om att Linnéuniversitetet ska utvecklas som ett
stadsintegrerat universitet i Kalmar. I de diskussioner som föregick beslutet
sades bland annat att universitetet är en mycket viktig pusselbit i Kalmars
framtida utveckling där kvalitet som kompetens, nyfikenhet och kreativitet
är nyckelfaktorer. Ett universitet mitt i staden kommer att underlätta
förtätning, skapande av mötesplatser och vidgning av nuvarande stadskärna
till att omfatta hela innerstadsområdet. Det bidrar till mångfald och
öppenhet, vilket i sin tur resulterar i en tillåtande livsmiljö. Blandningen
med boende och andra verksamheter bidrar till en levande stadsmiljö.
Tanken var att pröva flera alternativ i centrala Kalmar för att undersöka
möjligheterna om en god placering för Kalmar kommuns utveckling och en
god placering för universitetets dragningskraft och attraktivitet.
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Linnéuniversitetet har ungefär 800 anställda och drygt 6000 studenter i
Kalmar idag. Universitetets lokaler finns på 18 olika adresser runt omkring i
staden. Mestadels i byggnader som inte ursprungligen är utförda som
undervisningslokaler. Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö är just nu det
universitet i Sverige med högst söktryck. Vid en undersökning bland
studenter om vad som gör Linnéuniversitetet till ett populärt alternativ
anges ”modernt” som en viktig anledning. För att kunna svara upp till
studenternas bild av Linnéuniversitetet vill man från universitetets sida
kunna erbjuda en modern och ändamålsenlig studiemiljö som är
stadsintegrerad.
Kulturhistorisk utredning
I samband med detaljplanarbetet har en kulturhistorisk utredning tagits
fram av Kalmar Läns museum på uppdrag av Kalmar kommun: Kalmar
hamn, Kulturhistorisk utredning 2013. Den kulturhistoriska utredningen
beskriver hur stad och hamn har utvecklats hand i hand långt in på 1900talet, ibland helt i symbios.
Läs mer under rubriken ”planeringsförutsättningar, kort historik”. Den
kulturhistoriska utredningen är en bilaga till detaljplanen.
Riskanalys
I samband med detaljplanarbetet har en riskanalys tagits fram av Brand &
Riskanalys AB på beställning av Kalmar kommun: ”Riskanalys för universitet,
resecentrum, restauranger och hotell vid Ölandskajen/Barlastholmen, Kalmar
kommun. Förstudie till detaljplan 2013-02-14”. Syftet med Riskanalysen är att
redovisa risknivå och ge förslag på eventuella åtgärder vid byggnation av
Linnéuniversitetet, resecentrum, hotell och restauranger i området kring
Ölandshamnen och Barlastholmen.
Riskanalysen redogör för tre olika scenarier: dagens situation i
planområdet, dvs ”nuläge”, föreslagen byggnation i området utan vidare
säkerhetsåtgärder och föreslagen byggnation i området med föreslagna
säkerhetsåtgärder. De risker som beaktats i rapporten är transport av
farligt gods på Södra vägen och järnvägen och hantering av farliga ämnen
på Tjärhovet. Rapporten redovisar samhällsrisk och individrisk.
Samhällsrisken till följd av farliga transporter på Södra vägen ligger inom
området då riskerna kan accepteras under förutsättning att rimliga
riskreducerande åtgärder vidtagits, både i dagens befintliga situation och
om föreslagen byggnation uppförs utan säkerhetsåtgärder. Rapporten ger
därför olika förslag på åtgärder i närheten av Södra vägen som bör vidtas
för att minska risknivån vid befintlig situation, liksom vid nybyggnation i
området.
Individrisken hänger samman med avstånd från vägen vilket gäller både
för dagens situation och om föreslagna byggnader uppförs. Området bör
enligt rapporten därför utformas så att människor inte uppmuntras till att
vistas i ”vägens direkta närhet”. Korsningspunkterna över Tjärhovsgatan
från Ölandskajen och Barlastgatan bör utformas på säkert sätt. Om
byggnader uppförs närmare vägen än 35 meter bör säkerhetshöjande
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åtgärder vidtas i byggnadernas fasader. Exempelvis användande av
brandsäkra fasadmaterial, brandskyddsglas och ej öppningsbara fönster.
Vid en olycka på Tjärhovet kan ett brandgasmoln bildas som vid
ogynnsamma väderförhållanden kan spridas mot Barlastholmen och
Ölandshamnen. Samma sak gäller även för den övriga omkringliggande
staden. Sannolikheten för att en olycka ska inträffa där ett brandgasmoln
bildas är mycket liten och bidrar inte till samhälls- och individrisken enligt
den definition som har använts.
Kommunen bedömer att universitets etablering kan ske i Ölandshamnen utifrån nedanstående
sammanfattande slutsatser som dras i riskanalysen:
korsningspunkter inom planområdet föreslås ny utformning för att tydliggöra olika person- och
trafikrörelser. Se planbeskrivningens trafikdel sida 27.
 Utifrån de riskkriterier som Kalmar kommun har fastställt erhålls en acceptabel
risksituation i samband med planerade byggnationer.
Förutsättning är att vissa åtgärder vidtas (avseende bland annat sänkt hastighet,
utformning av korsningspunkter och byggnadsåtgärder).
 Risken till följd av verksamhet på Tjärhovet hanteras lämpligen genom säker
hantering av förekommande ämnen samt god beredskap för Räddningstjänst att
kunna hantera en uppkommen olycka. En omfattande brand eller annan olycka på
Tjärhovet kommer att kunna påverka ett stort antal personer oavsett om planerade
byggnationer utförs eller ej.
 Jämförelse av risk till följd av transporterna av farligt gods är acceptabelt. Förslag
på åtgärder i riskanalysen är framarbetade för att bidra till en långsiktigt hållbar
risksituation på området trots närhet till farligtgodsled och Tjärhovet. Detta är
nödvändigt för att uppnå en säkerhetsnivå för invånare som bibehålls över tid samt
möjliggörande av fortsatt verksamhet på Tjärhovet.
För ytterligare läsning, se riskanalysen som är en bilaga till detaljplanen.
Värdebeskrivning Kalmar hamn
Kalmar Hamns totala verksamhetsområde utsågs år 2010 tillfälligt som
riksintresse tills dess att en aktuell värdebeskrivning tagits fram, vilken
ligger till grund för bedömning av riksintresse. Normalt sett är det
Trafikverket som tar fram värdebeskrivningar. Kalmar Hamn finns dock
långt ned på trafikverkets prioriteringslista över värdebeskrivningar som ska
tas fram. Stadens utbyggnadsplaner av Linnéuniversitetet i Ölandshamnen
har dock aktualiserat behovet av ett gemensamt synsätt på hamnens värde
och att en aktuell värdebeskrivning tas fram. Arbetsgruppen för
detaljplanarbetet på Kalmar kommun har därför beställt en aktuell
värdebeskrivning som underlag för detaljplanarbetet i Ölandshamnen.
Värdebeskrivningen av Kalmar Hamn har tagits fram i samarbete mellan
kommunen, Trafikverket, Regionförbundet, Länsstyrelsen och Kalmar
Hamn (kommunalt bolag).
Kalmar hamn är av riksintresse för sjöfarten och har en viktig roll i det
regionala transportnärverket. Kalmar hamns direkta närhet till farleden i
Kalmarsund, närheten till järnvägsnätet med Kust-till kustbanan och

Samhällsbyggnadskontoret

2013-12-17

16 (59)

Stångådalsbanan samt kopplingen till E22 och riksväg 25 skapar goda
förutsättningar för ett hållbart transportsystem.
Kalmar hamns verksamhet bedrivs främst på Tjärhovet och
Barlastholmen/Finngrundet. Även södra Kvarnholmen ingår i hamnens
område. Stora mängder gods anländer till Kalmar hamn varje år. Det gods
som anländer med fartyg transporteras vidare på land med långtradare eller
järnväg. Godstransporterna till Kalmar består i huvudsak av
petroliumprodukter, skogsprodukter, jordbruksprodukter och olika
bulkprodukter. Kärnan i Kalmar hamns upptagningsområde finns inom en
radie på 5-10 mil från hamnen, vilket innebär att merparten av Kalmar läns
företag inom gröna näringar på ett eller annat sätt är beroende av Kalmar
hamn.
Ur ett europeiskt perspektiv talar mycket för att sjöfarten kommer att öka i
framtiden och där kan Kalmar spela en viktig roll. I arbetet med
värdebeskrivningen gjordes en så kallad swot-analys där man gemensamt
definierade styrkor, svagheter, möjligheter och hot för hamnens
verksamhet. I det arbetet framkom det som en stor styrka för hamnen att
det finns gott om utvecklingspotential inom de befintliga miljötillstånden
som idag endast nyttjas till ungefär hälften. En fördubbling av
verksamheten kan alltså ske inom befintliga tillstånd. Som hamnens svaghet
definierades landinfrastrukturen i regionen som är förhållandevis svag. I
landinfrastrukturen finns exempelvis sträckor med enkla järnvägsspår vilket
begränsar framkomligheten med tågtransporter. Södra vägen har begränsad
kapacitet eftersom den förutom funktionen av farligt godsled måste
fungera som en stadsgata och passeras av medborgare i staden då den skär
rakt igenom Kalmar.
I värdebeskrivningen framkom det att många av möjligheterna för hamnen
utgår från att kunna utvecklas tillsammans med den övriga staden. En
växande stad bör innebära ett växande lokalt näringsliv, vilket rimligen bör
leda till att hamnen får en volymökning.
En viktig slutsats i värdebeskrivningen är att det troligtvis är möjligt att
kombinera hamnens verksamhet med utvecklingen av en växande stad. På
grund av redan befintlig bebyggelse och närheten till staden har hamnens
godsverksamhet ingen framtid norr om Barlastgatan. Denna del av hamnen
skulle kunna användas till annan verksamhet än dagens. Om hamnen ska
kunna utöka sin kapacitet kan landinfrastrukturen behöva utvecklas.
Åtgärder för att klara en utökad verksamhet bör utgå från att handla enligt
fyrstegsprincipen, dvs, tänk om, optimera, bygg om och bygg nytt. Inom
hamnens verksamhetsområde kan en effektivisering av den befintliga
verksamheten och befintliga ytor ge utökat utrymme för hamnrelaterad
verksamhet.
Kommunen bedömer att planförslaget inte hindrar hamnens verksamhet att fortsätta
utvecklas utifrån följande slutsatser som görs i Värdebeskrivningen;
 Det är troligtvis möjligt att kombinera hamnens verksamhet med utvecklingen av
en växande stad. Det som är avgörande är att eventuell ny verksamhet tar hänsyn till
de influensområden som hamnens verksamhet innebär.
Fortsättning på nästa sida.
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 På grund av redan befintlig bebyggelse och närheten till staden så har hamnens
godsverksamhet ingen framtid norr om Barlastgatan. Denna del av hamnen skulle
kunna användas till annan verksamhet än dagens.
 Om hamnen ska kunna öka sin volym till den nivå som de har miljötillstånd för,
kan det komma att krävas utökad kapacitet i landinfrastrukturen beroende på vilken
tid på dygnet som trafiken ökar. Åtgärder för att klara en ökad verksamhet bör utgå
från fyrstegsprincipen det vill säga, tänk om, optimera, bygg om och bygg nytt.
Enligt planförslaget förbättras de två korsningspunkter som planförslaget berör och
trafiksituationen längs Järnvägsgatan (Södra vägen) kommer att förbättras. Se planbeskrivningens
trafikdel sida 27.
För ytterligare läsning, se värdebeskrivningen som är en bilaga till detaljplanen.
Utvecklingsplan
Som underlag för denna detaljplan har en visionär utvecklingsplan tagits
fram för ett större område runt Ölandshamnen än planområdets
utsträckning. Syftet är att ge en helhetsbild av en önskvärd utveckling av
närområdet så att den utvecklingen i så fall kan stödjas av aktuellt
planförslag. Utvecklingsplanen skissar bland annat hur man kan koppla
befästningsstaden med ”gamla stan” och intilliggande stadsdelar.
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Kort historik
Sjöfarten och hamnen är anledningen till Kalmars uppkomst. Staden växte
fram intill den naturhamn vid namn ”Kättilen” som vi idag kallar för
Slottsfjärden. Sjötrafiken till, från och inom Kalmar samt stadens hamn
representerar en snart tusenårig kontinuitet. Sedan mitten av 1600-talet har
hamnområdet funnits söder om Kvarnholmen. Områdets fysiska form har
genomgått stora förändringar över tiden. I Kalmar liksom i andra
hamnstäder, har ökande hamnverksamhet och fartygsstorlekar lett till en
successiv utökning av hamnen genom utfyllnader. I Kalmar, som byggts
upp på öar, har naturliga småholmar utvidgats och gett upphov till tre
”hamnöar” som idag bildar en tydlig serie årsringar. Vedgårdsholmen,
Barlastholmen och Tjärhovet bildar en slags ”tripp-trapp-trull”-serie i
ökande storlek inifrån och ut, sett från Kvarnholmen.
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Illustrationskarta av hamnens ”årsringar”.

Området vid Ölandshamnen som denna detaljplan hanterar är del av den ”mittersta
årsringen” och heter idag Barlastholmen. Barlastholmen utgjordes ursprungligen av
ett par små öar, Yttre Vedgårdsholmen och Lilla Kvarnholmen, som togs i anspråk
av den nya hamn som växte fram i mitten av 1600-talet. Den västra delen av
Barlastholmen har tillkommit genom mindre utfyllnader som gjorts successivt från
1700-talet fram till 1900-talet vilket gör dess tillkomsthistoria otydlig. Denna
otydlighet gäller i viss mån även holmens bebyggelse med enstaka större byggnader
som representerar olika decennier från 1920-tal till 2000-tal utan rumslig tidsordning.
Barlastholmens östra del tillkom under 50-talet och är till stor del obebyggd.
Barlastholmens storlek i relation till Vedgårdsholmen och Tjärhovet uttrycker dess
plats i tillkomstordningen.
Barlastholmens gatu- och fastighetsstruktur har två krockande riktningar vilket
tydligt avspeglar dess utvecklingshistoria i övergången mellan ”staden på
Kvarnholmen” och ”industristaden Kalmar”.

Foto ur den kulturhistoriska utredningen. Utblick från slottet österut över Ölandshamnen och
Kalmarsund på 1930-talet.Till höger syns Barlastholmen med sina lager- och
magasinsbyggnader, som under 1920-talet bands samman helt med Kvarnholmen till vänster.
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Kulturhistoriskt värde
Det område där planen nu medger ny bebyggelse omfattar främst en del av
Barlastholmen invid Ölandshamnen.
Enligt den kulturhistoriska utredningen är Barlastholmen ett förhållandevis ”tåligt”
område vad det gäller förändringar. Strandkonturen i området har förändrats i flera
omgångar. Ytterligare förändringar av området är möjliga så länge områdets karaktär
som ö inte görs otydlig. Vid nybyggnation bör man beakta de befintliga stråk,
fastighets- och byggnadsriktningar som representerar holmens och hamnens två
utvecklingsskeden. Den kulturhistoriska utredningen beskriver också att karaktären
av Ölandshamnen som folklig mötesplats är viktig att bevara. Kvarteret
Vedgårdsholmens (Baronens) form som historiskt avtryck och dess nära relation till
vattnet är viktigt att bevara, samt upplevelsen av slottet från befästningarna och
Kaggensgatans förlängning.
Den byggnation som planen föreslår följer befintlig byggnadsstruktur på
Barlastholmen och ersätter i viss mån befintliga byggnader. Vid en studie av
tillkommande byggnaders volym och ”fotavtryck” blir det tydligt att de
tillkommande byggnaderna finns i en skala som motsvarar ett mellanting av
Tjärhovets industriellt rationella volymers storlek och Kvarnholmens mindre,
stadsmässiga struktur. Planen följer på så vis de kulturhistoriska
rekommendationerna för området där Barlastholmen som yta också lägger sig i en
skala mellan Vedgårdsholmens och Tjärhovets. De förändringar planen medger
innebär också att Ölandshamnens karaktär som folklig samlingsplats kan stärkas
med liv under hela året.
Beskrivning av planområdet och dess omgivningar

Flygfoto av planområdet med dess omgivningar. Ett antal funktioner finns markerade på bilden.

Ölandshamnen är en livlig och välbesökt plats sommartid. Gästhamnen fylls då med
båtgäster och turister. Ölandshamnen är Kalmars enda stadsmässiga vattenrum där
man som båtgäst får en hamnplats mitt i staden.
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Längs Ölandshamnens södra kaj finns Linnéuniversitetet med befintlig verksamhet i
form av Sjöfartshögskolan (SJÖ), delar av fakulteten för hälsa och livsvetenskap
(FHL) och Kalmarsundslaboratoriet (KSL). Universitetets verksamhet i
Ölandshamnen omfattar idag ca 1200 personer. I fastigheten finns även restaurang
Zegel, turistbyrå, Destination Kalmar, en hifi-butik och en tandläkarmottagning.
Öster om Linnéuniversitetet finns magasinsbyggnader med ett antal hyresgäster,
bland annat Baltic Offshore, FH Tank Storage och Kalmar Marina. Kalmar marinas
verksamhet består bland annat av en segelverkstad, verkstad för småbåtar och en
verksamhet för förvaring av segelbåtar. Segelbåtarna tas upp i slutet av säsongen för
upprustning under vintern och hämtas åter vid säsongens början av sina ägare.
Längs Ölandshamnens nordvästra sida finns små paviljonger längs vattenrummet
med glassförsäljning, café och viss matservering sommartid.

Foto av pågående verksamhet med förvaring av segelbåtar vid magasinbyggnad längs Ölandshamnens södra kaj och
caféverksamhet sommartid längs Ölandshamnens nordvästra kaj.

Längs Ölandshamnens norra kaj finns Baronens köpcenter med ett utbud av
butiker, caféer och restauranger. Här finns hotell Packhuset med sin verksamhet
och ytterligare längre österut finns Hamnkrogen.
De fasader som vänder sig mot Ölandshamnens vattenrum kan utvecklas för att ge
bättre kontakt mellan byggnadernas inre och de omgivande utomhusytorna. I
Sjöfartshögskolan finns få människor sommartid vilket gör att den då inte bidrar till
liv på platsen. Baronens fasad som vänder mot Ölandshamnen har få öppningar
som ger kontakt mellan ute och inne och likaså saknar magasinsbyggnaderna väster
om Sjöfartshögskolan helt kontakt mellan inne och ute.

Baksidan av Baronen sett från kajen vid Sjöbefälsskolan och magasinbyggnader längs Ölandskajens södra sida.

Söder om planområdet finns Kalmar Hamn. Kajerna i direkt anslutning till
planområdet används framförallt som upplag av trävaror. Här finns också Hamnens
hus och Byteatern med sin verksamhet. Ytterligare söderut finns Tjärhovet med
bland annat Kalmar Lantmän och den nya foderfabriken som är under uppförande.
Ytterligare en rad företag finns på Tjärhovet och sammantaget arbetar ungefär 200
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personer här till vardags. I området hanteras flera miljöfarliga produkter och
bullrande verksamhet pågår som exempelvis flisning*. I hamnområdet finns också
ett kallbadhus och café lotsutkiken.
*Hamnens verksamhet beskrivs utförligt i den värdebeskrivning som har tagits fram för Kalmar
Hamn.
Väster om planområdet sträcker sig Järnvägsgatan som är anvisad farligtgodsled och
en viktig transportled för hamnens verksamhet. Likaså sträcker sig ett järnvägsspår
med transporter av farligt gods längs planområdets västra sida. Ytterligare västerut
finns Sylvanderparken med några av stadens vackraste utblickar mot slottet och
”slottsparkeringen” dit turister hänvisas för besöksparkering.
Nordväst om planområdet finns Kalmars centralstation varifrån stadens samtliga
kollektivtrafikförbindelser finns att tillgå. Här finns tågtrafik med direkta
förbindelser till bland annat Köpenhamn, Göteborg, Linköping och Växjö. Samtliga
linjer för regionaltrafik och lokaltrafik utgår också från centralstationen.
Angränsande till både stationsområdet och planområdet finns en yta med en
markreservation som ger rätt att pröva en ny hotelletablering.
Angöring till området sker från väster via Södra vägen (Järnvägsgatan) och
Barlastgatan, via Södra vägen (Järnvägsgatan) och Ölandskajen eller Norrifrån via
Larmgatan och Ölandskajen eller Skeppsbrokajen och Ölandskajen, både med bil
och cykel. Eftersom området för den aktuella etableringen av universitetet finns på
en halvö finns begränsat med ankomstvägar även för gång och cykeltrafiken där
man också måste röra sig via Kvarnholmen och Ölandskajen för att nå
planområdet. Området kan nås med båt från Kalmarsund till båtplatserna i
Ölandshamnen samt med buss och tåg till det angränsande centralstationsområdet
väster om planområdet. Kalmar/Öland Airport finns endast 5 km från planområdet
med en transporttid på 9 minuter med bil, 18 minuter med cykel och 20 minuter
med kollektivtrafik.
Avläsbar stadsutveckling
I Kalmars himmelsprofil kan man avläsa de perioder av stadsutveckling som staden
har genomgått under sina 800 år.
Slottet har sitt ursprung från tidig medeltiden och var från början en
försvarsanläggning. Slottets skepnad har förändrats över tiden men representerar
ändå en historisk kontinuitet för Kalmar som stad.
Domkyrkan representerar en tid av dramatiska förändringar. På 1600-talet flyttades
hela staden från ”gamla stan” vid slottet till Kvarnholmen och anlades som en
befäst stad och blev en av de bästa representanterna för stormaktstiden.
”Ångkvarnen” på sydöstra Kvarnholmen och vattentornet uppfördes under 1800talet vid industrialismens intåg. Kvarnen är en väldig volym som placerades bland
de små fiskarstugorna på Kattrumpan efter att befästningsmuren rivits ned.
Vattentornet placerade man med sin kolonnliknande gestalt på befästningsmuren.
Det var en rationell tid då man stolt visade fram den nyaste teknikutvecklingen.
Även hamnens byggnader på Tjärhovet tar tydlig plats i stadens himmelsprofil. Inte
minst Kalmar Lantmäns nya foderfabrik som blir en av stadens högsta byggnader
och en tydlig symbol för Öland och Mörebygdens gröna näringar. På samma sätt
som ovanstående byggnader tar plats i Kalmars stadssiluett, får Linnéuniversitetets
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byggnader nu ta del i himmelsrummet. Det blir ett avtryck från vår kunskaps- och
informationsteknologiska tid där råvaran nu är människan och där kunskap och
kreativitet är i fokus. Konstmuséet kan räknas in i vår tidsepok i staden, även om
det gör avtryck på annat sätt än i mötet med himlen.

Bild ur internt arbetsmaterial med registrering av byggnadsstorlekar. Universitetsbyggnaderna lägger sig i
en skala mellan Kvarnholmens och hamnens vilket motsvarar dess placering i staden och de tidigare
beskrivna ”hamnens årsringar”. De markanta byggnader som visas på bilden till höger är vattentornet,
domkyrkan, slottet och Ångkvarnen.

Bild ur digital modell som visar stadens himmelprofil sedd från Lindö.

Beskrivning av arkitektonisk idé
Ett arkitektoniskt förslag ligger till grund för denna detaljplan som har tagits fram i
samarbete mellan Malmström/Edström arkitekter och Jais arkitekter. Förslaget
redovisar en analys av den plats som nu prövas för Linnéuniversitetets etablering
och en volymstudie av hur platsen kan bebyggas. Förslaget arbetades fram under
sommaren 2012 och har vidareutvecklats under hösten 2012 och 2013.
Enligt förslagsställarna har Linnéuniversitetets önskan om att vara ett
stadsintegrerat universitet i Kalmar unika förutsättningar att lyckas med en placering
i Ölandshamnen. Området kring hamnen utgör ett centrum i staden, både historiskt
och i nutid. I området finns målpunkter både för stadens invånare och för besökare
i form av handel (Baronen), besöksmål (slottet) och inte minst som nod för stadens
kollektivtrafik. Området har en intressant komplexitet som inte återfinns någon
annanstans i staden. Arkitekterna menar att Kalmar som stad har internationellt sett
intressanta arkitektoniska och kulturhistoriska värden som det bör byggas vidare på
med samma kvalitet. Det som tillförs staden måste hålla samma höga kvalitet som
det befintliga så att stadens attraktionskraft höjs ytterligare.
Trots de omkringliggande värdena runt Ölandshamnen präglas området av stora
trafikytor, parkering och spårområden. I förslaget identifierar arkitekterna ett
område som de kallar för no mans land eller ett ingenmansland. Det är inte
utformat för människor och erbjuder därför inte en miljö värd att vistas i.
Människor undviker miljöer som inte är stimulerande och attraktiva eller till och
med otrygga. För att koppla Kvarnholmen och de norra delarna av staden med
slottet och de södra delarna av staden, där Ölandshamnen kan fungera som en länk,
måste ingenmansland överbryggas.
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Planområde och det ”Ingenmansland” som har en barriäreffekt mellan de norra och södra delarna av
staden.

För att skapa en attraktiv miljö krävs det att platsbildningar, vyer och livfyllda
gaturum uppträder med jämna mellanrum. En analys har gjorts i planförslaget av
viktiga platser, siktlinjer och noder i staden och i planområdet för att utveckla en
attraktiv miljö. Platsen vid Baronens västra gavel pekas bland annat ut som en viktig
kopplingspunkt för att binda samman Kvarnholmen med Ölandshamnen. En bro
föreslås över Ölandshamnens vattenrum med förutsättning att gästhamnens
båttrafik, vilken är viktig för platsens liv sommartid, fortsatt kan finnas och
utvecklas på platsen. En koppling föreslås även över Slottsfjärdens vattenrum för
att koppla Kvarnholmen och Ölandshamnen med slottet, gamla stan och
stadsparken med konstmuseet. Slottsfjärden och bron behandlas dock inte i denna
detaljplan.

Skiss ur planförslaget som ligger till grund för detaljplanen. Skissen visar en analys av viktiga stadsrum
och kopplingar mellan dem som kan skapa attraktivitet och rörelse i området. Några av platserna och
kopplingarna måste stärkas och utvecklas för att fungera. Exempelvis platsen vid Baronen och sträckan
längs Ölandskajen.
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Arbetet med att överbrygga ”ingenmansland” är ett långsiktigt arbete och måste
följas upp i kommande utvecklingsarbete och detaljplaner i området, i framtiden.
Även den byggda strukturen i detaljplanen har utformats för att skapa rörelser i
området. För en attraktiv stadsmiljö är det viktigt att olika vägval är möjliga precis
som i den attraktiva stadsmiljön på Kvarnholmen där det finns en finmaskig
gatustruktur att röra sig i. Byggnaderna grupperas så att tre inre gårdar bildas och
rörelser kan ske runt den tillkommande strukturen eller genom den. De nya
byggnaderna har tillsammans med de befintliga placerats så att de skapar en
universitetsplats med goda solförhållanden. Ölandshamnen ska erbjuda en attraktiv
och stadsmässig plats för besökare, kalmarbor och studenter. Universitetet kommer
till staden och staden till universitetet. Kajen som universitetet är tänkt att placeras
vid är norrvänd och byggnaderna kan därför utformas med mer glasade fasader.
Tanken är att byggnaderna ska utformas som individer för att den nya
byggnadsstrukturen ska få ett varierat och stadsmässigt uttryck.

Skiss ur planförslaget som ligger till grund för detaljplanen. De färgade linjerna visar olika möjligheter till rörelse i den
föreslagna universitetsstrukturen. Den gula linjen visar på kontakten som kan uppstå mellan hamnplatsen och
universitetsplatsen. Illustrationen på framsidan av planhandlingen visar hur kontakten kan se ut bildligt i framtiden.

För att universitetsplatsen och de inre gårdarna ska få mycket ljus så är
byggnadsvolymernas höjd och utbredning noga studerat.

Fortsättning på nästa sida.
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Urplock av solstudiebilder från planförslaget som ligger till grund för detaljplanen. Med den beskrivna
solslussen menas mellanrummet mellan universitetsetableringarna där solen tydligt bryter igenom mitt på
dagen på bilden som visar den 21 maj/21 augusti kl 10.00 och 12.00.

PLANFÖRSLAGET
Verksamhet och bebyggelse
Planförslaget medger att den befintliga Sjöfartshögskolan byggs till med ett
antal byggnadsvolymer. Den lägre tvåvåningsdelen förblir oförändrad. En
befintlig magasinsbyggnad rivs och ersätts av universitetslokaler och
Kalmarsundslaboratoriet rivs och ersätts av nya universitetslokaler och
universitetsplatsen. Marken vid den befintliga Sjöfartshögskolan används
idag främst som gräsytor och parkering. Den befintliga
magasinsbyggnadens verksamhet ryms inte inom planområdet utan måste
ersättas på annan plats.
För att universitetsstrukturen i Ölandshamnen ska vara stadsintegrerad
måste bottenvåningarna som vänder sig mot kajer och platsbildningar
innehålla utåtriktade andra verksamheter (beteckning S1 på plankartan).
Intill Sjöfartshögskolan i fastighetens norra del tillåts idag kontor och
handel. Här blir det enligt planförslaget även möjligt att ha eftergymnasial
skolverksamhet på andra våningen (beteckning KHS2 på plankartan).
Förutom utåtriktad verksamhet, kontor och handel tillåts eftergymnasial
skolverksamhet i de nya byggnaderna.
I den tillkommande universitetsstrukturen finns tre områden där det är
möjligt att bygga förbindelselänkar mellan universitetsbyggnaderna.
Under de tillkommande universitetsbyggnaderna enligt detaljplanen
kommer det att finnas möjlighet att anlägga underjordisk parkering och
källare. Ytorna ska vara tillräckliga för att rymma universitetets totala
parkeringsbehov för bil och delar av cykelparkeringsbehovet. Även
förvaring av redskap och utrustning för bland annat
Kalmarsundslaboratoriet kan rymmas i källaren.
De paviljonger som tillåts längs Ölandshamnens nordvästra kaj enligt
detaljplanen innebär att befintliga paviljonger rivs (beteckning HS på
plankartan). De nya paviljongerna ska bidra till att vitalisera och definiera
Ölandshamnen.
Offentliga platser och stråk
Planen möjliggör att en attraktiv och stadsmässig plats kan anläggas och
erbjudas besökande och studerande i Ölandshamnen (beteckning
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universitetsplats på plankartan). För att möjliggöra platsbildningen tillåts
en utbyggnad av kajen (beteckning BRYGGA på plankartan). Den byggda
strukturen består i huvuddrag av tre gårdsrum som kringgärdas av ett antal
byggnadskroppar. Minst två av gårdarna blir halvoffentliga rum som
allmänheten ska kunna passera igenom. Syftet är att möjliggöra olika vägval
i Ölandshamnens tillkommande byggnadsstruktur.
Ytorna kring universitetets etablering ska utformas som attraktiva,
offentliga stråk (beteckning KAJ, BRYGGA och universitetsplats på
plankartan). Med universitetets utökade etablering i Ölandshamnen måste
gång- och cykelförbindelser förbättras längs Ölandskajen, Barlastgatan och
i närområdet. Om detta står mer beskrivet i planbeskrivningens avsnitt Gator och
Trafik.

Platsen vid Baronens västra gavel
För att koppla Ölandshamnen till den omkringliggande staden föreslås en
upprustning av platsen vid Baronens västra gavel (beteckning hamnplats
på plankartan). Platsen används idag som parkering, inlastning för
Baronens butiker och uppfart till parkering på Baronens tak. Längs
Skeppsbrogatan och Ölandshamnen sträcker sig staket. En rad
tillbyggnader har tillåtits på fasaden och allt sammantaget skapar en
barriäreffekt, både mellan staden och Ölandshamnens vattenrum och
mellan den omkringliggande staden och Baronen. Platsen har stor potential
som länk mellan Kvarnholmen och Ölandshamnen då den gränsar till
vattnet och har optimalt läge för kvällssol sommartid. Samtal pågår med
fastighetsägaren om att på längre sikt förbättra platsen ytterligare förutom
de förändringar som planen föreslår. Upprustning av platsen kan enligt
planförslaget ske med bibehållen inlastningsfunktion och uppfart till
parkeringstaket på Baronen. Däremot måste parkeringsplatserna ersättas på
annan plats.

Foton ur den Kulturhistoriska utredningen (s.41) som visar Baronens västra gavel 1930 och 2013. Det
översta fotot visar hur byggnaden en gång såg ut. På den nedersta bilden är byggnaden svår att urskilja
efter att en rad ostrukturerade påbyggnader har tillåtits.
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Material och uttryck
Planen föreslår att ytorna runt Ölandshamnen ska utformas som kaj och hamnplats.
Historiskt sett har dessa varit belagda med gatsten, vilket signalerar kvalitet och
robusthet. I det gestaltningsförslag som tagits fram i samband med planarbetet
föreslås det därför att platser, stråk och gator åter utformas med olika typer av
gatsten, se illustrationsplan. Även den kulturhistoriska rapporten förespråkar att
gatsten används som markbeläggning i området.
De nya universitetsbyggnaderna ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet. De
byggnadshöjder som planen medger att volymerna får byggas i gör att universitetet
tar plats i stadens himmelsprofil. Utformningen måste därför leva upp till slottet och
domkyrkans arkitektoniska nivå och det måste tas ställning till hur
byggnadskropparna möter himlen. Byggnaderna ska utformas med modern
arkitektur för att ge ett bidrag från vår samtid i stadens himmelsprofil vid sidan av
slottet, domkyrkan, ångkvarnen och vattentornet.
Tillgänglighet
Planområdet nås från Järnvägsgatan, Tjärhovsgatan, Skeppsbrogatan och
Larmgatan. Tillkommande byggnader, gator och platsbildningar ska
tillgodose plan- och bygglagens krav på tillgänglighet.
Hållbarhet
Kommunen har tagit fram ett hållbarhetsprogram i samband med
detaljplanarbetet i Ölandshamnen. Hållbarhetsprogrammet är en bilaga till
detaljplanen. Linnéuniversitetet har tagit fram ett hållbarhetsprogram för
sin nyetablering i Ölandshamnen. Hållbarhetsprogrammen har till stor del
utarbetats gemensamt med gemensamma målsättningar för arbetet och
nyetableringen av universitetets samlade lokalisering i Ölandshamnen.
Strandskydd
Strandskyddet i planområdet återinträder när de gamla detaljplanerna ersätts av en
ny. Kommunen upphäver strandskyddet inom hela planområdet i samband med
antagandet av detaljplanen. I planbeskrivningens genomförandedel anges skälen för
att upphäva strandskyddet.
Naturvärden
Det aktuella planområdet domineras av hårdgjorda ytor och innehåller få
gröna inslag. Enligt kommunens ekolog som har besiktigat området finns
inga idag kända naturvärden i området. Längs Järnvägsgatans västra
streckning berörs dock en randzoon av Sylvanderparken.
Gator och trafik
Planen medger att Linnéuniversitetet flyttar sin samlade verksamhet till
Ölandshamnen vilket innebär en förskjutning av trafikflöden och
parkeringsbehov i staden. Den ökande trafiken i de centrala delarna
kommer att kräva justeringar av infrastrukturen. Detta för att tillgodose de
olika trafikslagens behov, nu och i framtiden, för en hållbar utveckling av
Kalmar stad.
I detta avsnitt redogörs för den nuvarande och framtida önskade
trafiksituationen. Första delen handlar om den övergripande
trafiksituationen i den aktuella delen av staden. Andra delen handlar om
hur trafiken skall lösas inom detaljplanområdet.
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Övergripande trafiksituation
Linnéuniversitets etablering i Ölandshamnen kommer framför allt påverka
trafiksituationen i södra Kalmar, på Kvarnholmen, Malmen och i
stationsområdet. Södra vägen som är av riksintresse och det centrala
trafiknätets koppling till detaljplanen är viktigt att ha i beaktande.

Södra vägens streckning genom Kalmar.
Södra vägen (Järnvägsgatan)
Södra vägen är klassad som en farligtgodsled och är en del av riksintresset
för Kalmar hamn. Framkomligheten måste hållas god för godstrafik till och
från hamnen för att säkra dess utveckling. Detaljplanen har en direkt
påverkan på två korsningar inom planområdet och indirekt påverkan
genom ökade trafikmängder längs med Södra vägen.
Södra vägen har i nuläget vissa problem såsom köbildning samt
framkomlighetsproblem för tung trafik. Vägen och järnvägen innebär en
stor barriäreffekt för oskyddade trafikanter. Det krävs åtgärder i nuläget för
att anpassa Södra vägen till översiktsplanens mål för trafik. En etablering av
Linnéuniversitetet i Ölandshamnen påverkar inte det befintliga behovet av
åtgärder längs Södra vägen. Därför avgränsas åtgärdsförslagen till de direkt
påverkade korsningspunkterna i planområdet.
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden
att ta fram en trafikstrateg. I samband med det arbetet kommer Södra
vägen att utredas vidare där hela Södra vägens funktion ur samtliga
trafikanters behov ska beaktas.
Kvarnholmen, Malmen och stationsområdet
Enligt Linnéuniversitetet färdas 80 % av deras studenter med cykel vilket
gör att planen framför allt påverkar cykelrörelserna i de centrala delarna av
Kalmar. Den nya etableringen innebär att all verksamhet för
Linnéuniversitetet samlas till ett område och därav kommer cykelrörelserna
bli mer koncentrerade i stråk. Det kan leda till problem i vissa
kapacitetssvaga punkter i cykelnätet. Därför har en utredning påbörjats för
Kvarnholmen med omnejd för att identifiera eventuella svagheter i det
centrala cykelnätet. I detaljplanförslaget ges åtgärdsförslag för kopplingar
till det befintliga cykelvägnätet, som är under utredning.
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Detaljplanområde
De trafikelement som innefattas av planområdet och inverkar på det
befintliga trafiksystemet är korsningarna Tjärhovsgatan/Barlastholmen,
Järnvägsgatan/Ölandskajen och Ölandskajen/Larmgatan och vägarna
Barlastgatan, Järnvägsgatan/Tjärhovsgatan, Ölandskajen och i viss mån
södra delen av Larmgatan. Ölandshamnens lokalisering i staden gör att
trafiken till och från Linnéuniversitetet kommer vara koncentrerad från
norr. Enligt översiktsplanen ska oskyddade trafikanter ha högsta prioritet i
korsningspunkter vilket planen i möjligaste mån tar hänsyn till. Hamnens
riksintresse gör att det blir en avvägning mellan säkerhet och
framkomlighet mellan olika trafikslag. I detaljplanen har det tagits hänsyn
till utrymmeskraven för tung trafik i korsningar.
Vägar inom detaljplanområdet
I detta avsnitt förklaras de olika gatornas användningsområde och framtida
sektion.

Vägar inom planområdet.
1. Järnvägsgatan/Tjärhovsgatan
Järnvägsgatan som byter namn till Tjärhovsgatan är en farligtgodsled som
har stor betydelse för hamnens verksamhet. Därför är framkomligheten för
lastbilar viktig att ha i beaktande när gatans sektion och korsningspunkter
utformas. Järnvägsgatan/Tjärhovsgatan föreslås få en
hastighetsbegränsning på 40 kilometer per timme. Detta eftersom den
hastighetsplan som har tagits fram av kommunens trafikavdelning och som
är politiskt antagen, föreslår att hela Södra vägen skall ha en hastighet
reglerad till 40 km per timme. I och med att det är en farligtgodsled är det
viktigt att oskyddade trafikanter separeras från den övriga trafiken. Även
antalet passager för oskyddade trafikanter skall begränsas och vara
utformade på ett trafiksäkert sätt. Gång- och cykelvägen intill
Järnvägsgatans/Tjärhovsgatans placering kommer att utredas i ett senare
skede. Järnvägsgatan/Tjärhovsgatan har två korsningar som är viktiga inom
planområdet, dessa behandlas under avsnittet Korsningspunkter.
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2. Ölandskajen
Ölandskajen kommer i och med etableringen få ett större flöde av
oskyddade trafikanter än i nuläget. Det innebär att det krävs stort utrymme
i vägrummet för att de oskyddade trafikanterna skall kunna röra sig enkelt
och säkert inom området. Vägen skall även vara utformad för att kunna
hantera busstrafik samt transporter till näringsidkare. Dessa faktorer har lett
fram till att vägsektionen utformas som en lågfartsgata (30 kilometer per
timme). Vägens sektion innehåller en gång och cykelväg som är 4.8 meter
bred på den södra sidan samt en trottoar på norra sidan som är 2 meter.
Måtten sammanfaller med de typritningar som finns för huvudcykelnätet.
Dagens befintliga övergångsställe skall finnas kvar och åtgärdas med en
trafiksäker lösning. När det gäller sektionen för körbana, har VGU`s
(Trafikverket och Sveriges kommuner och landstings rekommendation för Vägars och
Gators utformning) rekommendationer använts med utrymmesklass A för
bussar och lastbilar i 30 kilometer per timme. Planen föreslår att det ska
finnas möjlighet till gatuparkering längs södra sidan. Sammantaget ger detta
ett sammanlagt gaturum på 16 meter. Inlastning till verksamheterna i den
västra delen av planområdet med exempelvis restaurang Zegels verksamhet,
kan ske via korttidsparkeringen nordväst om den befintliga
Sjöfartshögskolan. Inlastning och sophämtning vid de mindre
paviljongbyggnaderna längs Ölandskajen kan också ske via parkeringarna
längs Ölandskajens södra sida. Ölandskajen har två korsningar som är
viktiga inom planområdet, dessa behandlas under avsnittet
Korsningspunkter.
3. Barlastgatan
Barlastgatan är en viktig gata för hamnen och dess verksamhet vilket gör
det viktigt med bra framkomlighet för godstransporter. Det är viktigt att ha
god framkomlighet för lastbilar. Det finns även ett stort behov att separera
oskyddade trafikanter från lastbilar. Sektionen är dimensionerad enligt
VGU`s rekommendationer för utrymmesklass A, 50 kilometer per timme.
Orsaken till detta är att lastbilarna skall få vingelmån och minska
konflikterna med oskyddade trafikanter. En gång- och cykelväg anläggs på
norra sidan. Den kommer tillhöra områdets lokalnät och utformas med en
bredd på 3,8 meter enligt typritning. Gång- och cykelvägen kommer inte
trafikera hela Barlastgatan, se vidare under Korsningsutformning.
4. Larmgatan
Cykelvägnätet ses över i samband med planerna för Linnéuniversitetets
flytt av den samlade verksamheten till Ölandshamnen. I arbetet ingår även
att se över Larmgatan.
5. GC-väg
Gång och cykel- vägen bakom universitetet är tänkt som en viktig del av det
övergripande trafiknätet för oskyddade trafikanter i området. Den blir en viktig länk
till universitetet och ska utformas på ett sätt som gör att det blir en naturlig väg att
färdas i området. Gång och cykel- vägens sektion ska ha plats för en gång- och
cykelväg enligt kommunens typritning för huvudcykelnätet samtidigt som det ska
finnas möjlighet till att anlägga cykelparkeringar. Idag är gatan utformad som en
baksida till universitetet och fastigheten Matrosen 1. I den framtida utformningen
eftersträvas kontakt mellan byggnaderna och gatan vilket skulle ge den en mer
attraktiv och stadsmässig karaktär.
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Idag finns en transformationsstation och en pumpstation inom området som kan
flyttas för att hitta den bästa gestaltningen av ytan. Det är viktigt att GC-vägen
utformas på ett inbjudande och trafiksäkert sätt och att transformatorstationen och
pumpstationen placeras varsamt. Det är viktigt att infarten från Barlastgatan
utformas så att GC-vägen blir det naturliga sättet att röra sig på för oskyddade
trafikanter. Man ska inte lockas att fortsätta längs Barlastgatan ut till Tjärhovsgatan.
Illustrationerna nedan visar GC-vägen med befintlig placering av
transformatorstation och pumpstation.

Utformningsskiss av GC-väg mellan universitetet och fastigheten Matrosen 1sett från
norr.

Utformningsskiss av GC-väg mellan universitetet och fastigheten Matrosen 1sett från
söder. På bilden kan man se att transformatorstationens befintliga placering skymmer
sikten något för cykeltrafiken.
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Korsningspunkter inom detaljplanområdet
I detta avsnitt förklaras de olika korsningspunkternas användningsområde
och framtida funktion.

Trafikkorsningar inom planområdet.
1. Järnvägsgatan/Ölandskajen
Nulägesbeskrivning:
Korsningen mellan Järnvägsgatan och Ölandskajen är i nuläget utformad
som en vanlig trevägskorsning med väjningsplikt för de som färdas från
Ölandskajen. Samtliga tillfarter har ett körfält. Största delen av fordonen
från norr på Järnvägsgatan svänger in på Ölandskajen vilket försämrar
framkomligheten för trafiken till hamnen. Antalet fordon som kommer
från Ölandskajen och svänger söderut är begränsat. Trafik till hamnen ska i
nuläget lämna företräde för oskyddade trafikanter vid två övergångsställen.
Korsningen kompliceras på grund av ett godstrafikspår som korsar
Ölandskajen.
Korsningen har i nuläget säkerhetsbrister med två övergångsställen som saknar
hastighetsdämpande åtgärder vilket skapar en osäker trafiksituation.
Hastighetsbegränsningen är 50 km per timme samtidigt som siktförhållandena är
bristfälliga på grund av att Järnvägsgatan svänger lätt in mot korsningen med
Ölandskajen. Träd skymmer siktlinjen. Det finns således ett behov av att anlägga
trygga och säkra överfarter för oskyddade trafikanter i korsningen. Korsningens
utformning är otydlig med breda sektioner och låg kantsten vilket ytterligare bidrar
till att försämra trafiksäkerheten. Trafikkorsning har ett stort flöde av oskyddade
trafikanter och tung godstrafik. Trots stora brister fungerar den i nuläget sett till
olycksstatistiken med endast två lindriga olyckor under de senaste 10 åren.
Förbättringspotentialen är dock stor och skillnaden mot nuläget med
Linnéuniversitetets etablering i Ölandshamnen blir att flödet med oskyddade
trafikanter blir mer jämnt året om. I nuläget är flödet som störst sommartid i och
med besöksnäringen. Eftersom det bedrivs minimal undervisning under sommaren
kommer inte maxperioden på året att belastas hårdare. Därmed finns det inget
hinder för att etablera Linnéuniversitetet i Ölandshamnen avseende konflikten
mellan oskyddade trafikanter och godstrafik.
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Framtida lösning:
Korsningens nya utformning innebär att den regleras med trafiksignaler
samt att ett vänstersvängsfält anläggs på Järnvägsgatan. Samtliga tillfarter
ska kunna hantera svängande tung trafik eftersom Ölandskajen trafikeras av
såväl bussar som lastbilar. I framtiden är det troligt att all södergående
kollektivtrafik från centralstationen kommer att köra längs
Ölandskajen/Järnvägsgatan vilket gör att korsningen utformats med tanke
på att den ska klara en hög andel högersvängande busstrafik från
Ölandskajen. Vänstersvängsfältet på Järnvägsgatan ska utformas med
tillräcklig längd för köande busstrafik för att minska risken för köbildning.
Förslaget förbättrar tillgängligheten till hamnen, men medför visst intrång i
Sylvanderparken.
Gång- och cykelvägarna utformas så att de oskyddade trafikanterna samlas i
ett tydligt stråk som korsar Järnvägsgatan i den mest säkra punkten. I det
tänkta förslaget placeras endast ett övergångställe i den södra tillfarten av
Järnvägsgatan där antalet svängande fordon i konflikt med oskyddade
trafikanter är minimal. Övergångsstället kopplas till nya gång- och
cykelvägen längs Ölandskajen på ena sidan och befintligt gång- och
cykelvägnät i Sylvanderparken på den andra. Det norra övergångsstället tas
bort i förslaget eftersom det är en säkerhetsrisk på grund av hög andel
svängande fordon från Ölandskajen. Att koncentrera oskyddade trafikanter
till en överfart ökar säkerheten eftersom exponeringen ökas.
För att ytterligare förbättra trafiksituationen i korsningen bör den befintliga
gång- och cykelvägen längs Järnvägsgatans placering utredas vidare. Det
sker dock inte inom detta detaljplanarbete. Cykelvägen kan eventuellt
flyttas in i Sylvanderparken för att på så sätt öka avståndet mellan de
oskyddade trafikanterna och godstrafiken.
Vänstersvängsfältet gör att kapaciteten i tillfarten ökar avsevärt vilket
gynnar godstrafiken till hamnen.
Marken i gaturummets närhet utformas med fördel så att det inte
uppmuntrar till vistelse i vägens direkta närhet.

Korsn
ingspunkt Järnvägsgatan/Ölandskajen
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2. Tjärhovsgatan/Barlastgatan
Nulägesbeskrivning:
Korsningen är i nuläget utformad som en trevägskorsning. Det går ungefär
lika mycket vänstersvängande trafik från Tjärhovsgatan in till Barlastgatan
som vidare till Tjärhovet. Den vänstersvängande trafiken minskar
framkomligheten för de godstransporter som skall vidare rakt fram. Antalet
oskyddade trafikanter är okänt men bedöms vara lågt. Detta eftersom det
saknas gång och cykelväg, samt att det finns parkeringar bredvid
verksamheterna. Det finns också lämpligare stråk som ligger i genare
sträckning från de centrala delarna av staden. På Barlastgatan finns
framförallt målpunkter för lastbilar och få för cyklister.
Framtida lösning:
Den framtida utformningen av korsningen är tänkt att vara i stort sett
samma som idag, skillnaden är att ett vänstersvängsfält anläggs på
Tjärhovsgatan för att förbättra framkomligheten för godstransporter men
även öka säkerheten genom att minska risken för upphinnandeolyckor.
Korsningen är tänkt att vara fri från oskyddade trafikanter eftersom gångoch cykelvägen längs med Barlastgatan inte löper hela vägen fram till
korsningen på grund av befintliga parkeringsutfarter. Gång- och
cykeltrafiken leds istället in i området upp mot Ölandskajen. Det finns inga
målpunkter i direkt närhet på andra sidan som motiverar en gång- och
cykelväg med hastighetssäkrad övergång. Det finns även säkerhetsaspekter
som gör att en gång och cykelväg med övergångsställe är direkt olämpligt
på sträckan. På grund av nuvarande parkeringsutfarter och
siktförhållanden. Dessutom skulle ett övergångsställe missgynna trafiken till
och från hamnen samtidigt som ett övergångsställe inte går att utforma på
ett trafiksäkert sätt i korsningen utan att framkomligheten till hamnen
påverkas negativt. Tillgång till Sylvanderparken fås genom att använda
övergången vid korsningen Järnvägsgatan/Ölandskajen. Det är viktigt att
Sylvanderparken utformas på ett sätt som inte inbjuder till ”ovälkomna”
passager av Tjärhovsgatan.

Korsningspunkt Tjärhovsgatan/Barlastgatan
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Godstransporter till området:
Angöring samt last och lossning till Linnéuniversitetet kan ske via
Barlastgatan och infart från Stuvaregatan alternativt via Barlastgatan och
den södra delen av universitetsplatsen.
3. Larmgatan/Ölandskajen
Nulägesbeskrivning:
Korsningen mellan Larmgatan och Ölandskajen är i nuläget utformad som
en vanlig korsning med väjningsplikt på Larmgatan. Det finns ett
övergångsställe i varje tillfart. Övergångsställena har en bristande
utformning. Det största trafikflödet är längs Ölandskajen i nuläget.
Korsningens utformning innebär att oskyddade trafikanter är
lågprioriterade eftersom trafiksäkerheten är bristande.
Framtida lösning:
För att öka samspelet mellan olika trafikanter skapas en upphöjd plats. Ett
så kallat ”shared space” eller delad yta. Det finns inget motsvarande svenskt
begrepp. I shared space-området har alla trafikanter samma skyldigheter
och måste visa hänsyn till varandra. Detta medför att alla trafikanters
säkerhet gynnas för att hastigheten hålls låg.
Linnéuniversitetets etablering innebär höga flöden av oskyddade trafikanter
som ska korsa Ölandskajen. Det finns även höga flöden av motorfordon
och det krävs en trafiksäker lösning med hög kapacitet för att hantera
denna situation. Ett shared space-område har visat sig fungera i andra
städer med liknande förutsättningar, det är dock viktigt att utformningen
inbjuder till låga hastigheter för att hög trafiksäkerhet ska nås och
gestaltningsfrågorna blir därför mycket viktiga. Erfarenheter från
Norrköping där Skvallertorget är ett shared space-område visar mycket
goda resultat vad gäller bland annat trafiksäkerhet och framkomlighet för
oskyddade trafikanter. Dock är det en del som känner sig otrygga med att
inte ha ett övergångsställe, detta ses positivt eftersom medvetenheten ökas
och därmed säkerheten.
Shared space-området samspelar även väl med idén om ett torg framför
Baronen.

Korsningspunkt Larmgatan/Ölandskajen
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Parkering
Det parkeringsbehov som Linnéuniversitetet genererar med sin verksamhet
ska tillgodoses inom den egna kvartersmarken vad gäller bil och delvis vad
gäller cykelparkering, både under byggtiden och efter fullt utbyggd plan.
Parkering kommer att ske under de tillkommande byggnadsvolymerna.
I kommunens parkeringspolicy och parkeringsnorm finns inga separata
nyckeltal för universitetsändamål, utan har istället beräknats som en
sammanställning av olika nyckeltal kombinerat med universitetets
uppskattade behov.
Det beräknade behovet för Linnéuniversitets etablering har sedan jämförts
med Lund kommuns parkeringsnorm. Lund är en studentstad med en god
cykeltradition och har många års erfarenhet med cykel- och
bilparkeringsfrågor för universitet. Kalmar kommun har långsiktiga mål om
att bli en bättre cykelstad där cyklistens roll i den nya översiktsplanen är
tydligt förstärkt. De lokala förutsättningarna är viktiga i samtliga
trafikplaneringsfrågor vilket gör att raka jämförelser är svåra. Lunds
erfarenheter i cykelparkeringsfrågor är dock viktiga att ha i beaktande.
Det finns goda möjligheter för samnyttjande av parkering för bilar mellan
universitetet, kringliggande verksamheter och staden. Sommartid och på
helger då handelns och stadens parkeringsbehov växer är universitetets
behov mindre. För att avlasta omkringliggande attraktiva ytor som idag
används för parkering ska universitetet, kommunen och omkringliggande
verksamhet komma överens om hur ett sådant samnyttjade kan sättas i
system och användas optimalt.
Cykelparkering
Eftersom en hög andel studenter använder cykel, genererar det ett stort
behov av cykelparkering. Antalet är dock svårt att beräkna eftersom många
studenter endast deltar i undervisning vissa dagar i veckan eller endast har
få föreläsningar per vecka. Omlokaliseringen till hamnen gör det ännu
svårare att bedöma antalet cyklister eftersom den kan medföra ändrade
färdmedelsval. Osäkerheten kring behovet av parkeringsplatser är därför
stort och måste vägas mot etableringens lokalisering i staden, universitetets
befintliga antal cykelparkeringsplatser och som ytterligare stöd i
beräkningen, beprövad erfarenhet från Lund som jobbat med
cykelparkeringsfrågor under många år.
Universitetets befintliga antal cykelparkeringsplatser har räknats för att
signalera vilket antal platser som minst behövs. Enligt Linnéuniversitetet
och kommunen är 1 300 korttidsparkeringar rimligt som utgångsvärde för
cykelparkeringarna för den nya etableringen. 1300 cykelparkeringsplatser
ska i första han anläggas för att täcka cykelparkeringsbehovet. Jämförs
antalet med Lunds parkeringsnorm för cyklar är antalet planerade
cykelparkeringsplatser för Linnéuniversitetet betydligt färre än Lunds lägsta
rekommenderade gräns.
Förslaget innebär dock en ökning av dagens befintliga cykelparkeringar
vilket kan vara tillräckligt eftersom antalet studenter inte ökar. Med Lunds
kommuns erfarenheter av cykelparkeringar ska det från universitetets sida i
förväg utredas var 1 700 extra cykelparkeringar kan anläggas när ett större
behov säkerställts. Dvs totalt 3 000 platser. Eftersom Linnéuniversitetet ska
uppföras som ett stadsintegrerat universitet finns inte tillräcklig egen
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kvartersmark i området, utan byggnaderna omges till stor del av
allmänplatsmark. Delar av det totala cykelparkeringsbehovet får därför
anläggas på allmänplatsmark i samråd mellan universitetet, dess
fastighetsägare och kommunen.
Forskning visar att en viktig faktor för cykelparkering är närhet till entréer.
Cykelparkeringarna bör därför placeras efter det troliga behovet i närhet till
varje entré. Enligt Malmö stad ska avståndet till entrén vara högst 25 meter
från cykelparkeringarna för att vara av en hög standard. Vid en ogynnsam
placering av cykelparkeringarna finns en överhängande risk att cyklar
parkeras vid olämpliga ställen som exempelvis kan hindra
utryckningsfordon eller personer med nedsatt funktionsförmåga.
Felplacerade cyklar kan innebära att estetiska syften i området äventyras.
Vid kontroll av de befintliga cykelparkeringarna vid Linnéuniversitets
nuvarande lokaler märks ett beteende att cykeln ska stå nära entrén. Om
det finns cykelställ eller inte har ingen större betydelse. Med tanke på den
centrala lokaliseringen på den nya etableringen och områdets höga värde
går det inte att tillåta den typen av ”parkeringslösning” i det attraktiva läget.
Det ska därför finnas möjlighet till att reglera cykelparkeringarna så att de
används korrekt. Övergivna samt felaktigt parkerade cyklar ska snabbt
kunna avlägsnas.
Cykelparkeringarna ska utformas tydligt, de ska vara enkla att förstå och
använda och det måste finnas lediga platser till alla som vill cykla. Inom
universitetsområdet utformas cykelparkeringen som ”vanliga cykelställ”
vilket ger en rationell lösning och ett diskret ingrepp i miljön när platserna
är tomma. Innovativa cykelställ används ofta på ett felaktigt sätt vilket
minskar antalet cykelparkeringar istället för att öka dem. Om ”nyare”
cykelställslösningar skall användas i området skall dessa vara av väl
beprövat slag.
I den illustrationsplan som har tagits fram i samband med planarbetet och
som är en del av planhandlingarna visas ett förslag på var 1 300
korttidsparkeringar för cyklar kan placeras, varav 25% ska finnas under tak
i parkeringskällaren. Långtidsparkering och möjlighet att låsa fast ramen i
cykelställ kommer främst att erbjudas i garagen.
Bilparkering
Genererat bilparkeringsbehov för Linnéuniversitetet har beräknats till att
vara 350 platser, vilket motsvarar 7 platser/1000 m2. För beräkning av
nödvändigt antal platser har bland annat en jämförelse gjorts av campus i
Växjö. I Växjö finns 7 parkeringsplatser/1000 m2 universitetsyta vilket
fungerar och anses tillräckligt. Eftersom universitetet där ligger separerat
från andra användare ger detta en säker indikation. Motsvarande siffra
beräknat på tillkommande universitetsyta i Ölandshamnen blir 350 platser.
I beräkningen av behövligt antal parkeringsplatser för universitetet har även
jämförelser med andra lärosäten i Sverige gjorts. Förslaget innebär
exempelvis samma antal parkeringsplatser för bil som Lund och Malmös
parkeringsnorm för universitet respektive högskolan anger.
Cykel -och bilparkering föreslås byggas ut successivt för att undvika att
onödig parkeringsyta anläggs.
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Under planarbetets gång har två 3-dimensionella översiktsbilder tagits fram
för att visa på hur korsningspunkterna Järnvägsgatan/Ölandskajen och
Tjärhovsgatan/Barlastgatan ser ut idag och hur de skulle kunna komma att
se ut i framtiden, enligt förslagen trafiklösning i detaljplanen.

Översiktsbild av korsningspunkter Ölandskajen/Järnvägsgatan och Barlastgatan/Tjärhovsgatan idag.

Översiktsbild av korsningspunkter Ölandskajen/Järnvägsgatan och Barlastgatan/Tjärhovsgatan enligt planförslaget.
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Platsbildningen vid Baronen
Om platsen vid Baronen omvandlas enligt planens förslag (beteckning
hamnplats på plankartan) måste de parkeringsplatser som försvinner,
ersättas på annat sätt så att det parkeringsbehov som Baronens köpcenter
genererar tillgodoses av fastighetsägaren och inte belasta kommunens
system.
På längre sikt finns en tanke från Baronens sida att utveckla sin fastighet
genom att bygga in befintlig takparkering. Parkeringen används enligt
fastighetsägaren idag i liten utsträckning och drar dessutom till sig viss
problematik som ”tillhåll”. Om takparkeringen tas bort måste även dessa
platser ersättas på ett sätt så att Baronens parkeringsbehov inte belastar
kommunens system.
Till dess att en eventuell omvandling av platsen vid Baronen sker tillåter
planen fortsatt att markytan används som idag, det vill säga för angöring
och parkering.
Brand
I planarbetet har det samråtts med Kalmar brandkår kring vilka
förutsättningar som behövs kring en räddningsinsats i Ölandshamnen.
Hur en räddningsinsats kan genomföras i planområdet avgörs i
bygglovskedet. Det krav som räddningstjänsten kan ställa är att man vid
utrymning ska kunna komma intill med sina fordon, eller vid en lägre
byggnad, komma intill med stegar. Behovet av att komma intill byggnader
vid utrymning avgörs bland annat av hur byggnaderna utformas vad gäller
utrymningsvägar med brandtrappor. Möjligheterna för räddningsinsatser är
också beroende av fastighetsägarens ambition. Om räddningstjänstens
fordon behöver komma intill byggnaderna är detta möjligt längs kajer,
lokalgator och universitetsplatsen inom planområdet. Vid en större olycka
vill man inte att alla resurser i form av (10-15) brandfordon ska köra ända
fram till olyckan. Därför utser man en så kallad brytpunkt dit alla fordon
kör. Brytpunkt för räddningstjänstens fordon ska helst kunna ske inom 50
meter från byggnadernas entréer vilket är möjligt med planförslagets
utformning. Idag har brandkåren brytpunkt sydväst om planområdet på
ytan för upplag inom hamnens område. Eftersom området numera är
stängslat måste räddningstjänsten först hämta en nyckel till grinden innan
uppställning. Om planen är täckt med timmer eller flis ska uppställning ske
längs Barlastgatan. Dessa platser kan fortsatt användas enligt den nya
detaljplanutformningen. En lämplig återsamlingsplats för universitetets
tillkommande verksamhet kan vara på parkeringen nordväst om
planområdet. Även det avgörs i ett senare skede än i detaljplanarbetet.
Geoteknik
En översiktlig geoteknisk utredning inom området för nya byggnader har
genomförts, Ölandshamnen, Kalmar kommun, översiktlig geoteknisk utredning
2013-04-24. För huvuddelen av undersökningsområdet krävs troligen
grundförstärkningsåtgärder som pålning för tyngre byggnader. Vid
geotekniskt gynnsamma förhållanden kan det vara möjligt att anlägga lättare
byggnader direkt på befintlig fyllnadsjord. Samtliga byggnader skall
konstrueras med avseende på nutida och framtida havsnivåer. I samband
med detaljprojektering av blivande byggnader krävs kompletterande
undersökningar.

39 (59)

Samhällsbyggnadskontoret

2013-12-17

Även för kajanläggningarna i området krävs kompletterande utredningar
för att utreda skick på befintliga konstruktioner och bedöma om eventuella
förstärkningsåtgärder behövs.
Arkeologi
En arkeologisk arkivstudie har tagits fram av Kalmar Läns Museum i
samband med detaljplanarbetet.
Inom planområdet finns kända arkeologiska fynd sedan tidigare. Ett
skeppsvrak påträffades vid uppförandet av Sjöfartshögskolan. Den gamla
farleden gick genom planområdet innan det fylldes ut och man kan därför
förvänta ytterligare fynd i området. Det är också en möjlighet att rester av
byggnader kan hittas knutna till de mindre holmar som fanns i området.
Det är dock oklart hur välbevarade fynden i så fall är eftersom man tidigare
har bebyggt området.
Störningar
Hamnens verksamhetsområde ser olika ut i olika delar. För att undvika
buller brukar flisning exempelvis ske i vissa delar och i andra inte, eftersom
ljudet blir högt på Kvarnholmen. Likadant är det med den miljöfarliga och
riskfulla hanteringen av produkter. Den finns på Tjärhovet och inte på
Barlastholmen. Enligt värdebeskrivningen som har tagits fram i samband
med detaljplanarbetet finns ingen utvecklingsmöjlighet för hamnens
verksamhet norr om Barlastgatan oavsett universitetets etablering i
Ölandshamnen. På Kvarnholmen och i övriga staden finns bostäder som är
den mest känsliga användningen. På Barlastholmen möts stad och hamn
redan idag. Verksamheten på Barlastholmen inom hamnområdet med
upplagsytor för timmer, kontorsbyggnader, verkstad och Byteatern fungerar
redan idag som en bufferzon/övergångszon mellan den farligare
hanteringen på Tjärhovet och staden. Likaså fungerar universitetsändamål
på norra Barlastholmen, turistbyrå, kontor osv, som en
buffertzon/övergångszon mellan bostäderna på Kvarnholmen och hamnen,
eftersom det är en mindre känslig form av stad. Den stora skillnaden är att
man inte sover i dessa verksamheter, gentemot bostäder, sjukhus, hotell osv.
Illustrationen på nästa sida visar Kvarnholmen, Tjärhovet och
Barlastholmen med dess verksamheter däremellan.
Både Kalmar Lantmän och Kalmar Hamn AB skriver i sina svar till
kommunen att de inte anser att det finns någon konflikt mellan den
befintliga hamnverksamheten och övrig verksamhet i anslutning till
hamnen, exempelvis Linnéuniversitetets tre befintliga institutioner i
Ölandshamnen. Linnéuniversitetet finns på platsen som är aktuell i
planförslaget idag. Inga klagomål från universitetet har framkommit under
de dryga 10 år som verksamheten har funnits där. Oavsett utredning kan
detta faktum fungera som en indikator och verklighetsbaserat test på att
universitetsverksamhet fungerar på platsen med hänsyn till störningar från
hamnverksamheten.
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Illustration av Barlastholmen idag. Norr om Barlastgatan är området detaljplanelagt för skola, oljecisterner, mark för magasin och
lagerhus. Söder om Barlastgatan är området detaljplanelagt som mark för hamnändamål och upplag.

Illustration av Barlastholmen enligt detaljplaneförslaget. Norr om Barlastgatan är området detaljplanelagt för skola, mark för magasin
och lagerhus. Söder om Barlastgatan är området detaljplanelagt som mark för hamnändamål och upplag.
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Risker
Enligt den framtagna riskanalysen är det mycket liten sannolikhet för att en
explosion ska ske på Tjärhovet med sådan omfattning att det direkt berör
byggnaderna inom planområdet. Trots detta ska fönster gärna vara
laminerade för att undvika splitterskador vid explosion. Byggnadernas
stomme kan utföras explosionstålig, dvs med platsgjuten betongstomme.
Byggnadernas ventilation utförs så att den stängs av automatiskt vid brand
eller så att den kopplas om till reducerat friskluftsintag. Detta står också på
plankartan under rubriken övriga upplysningar.
Hela universitetets etablering sker utanför det område kring vägen som
innebär förhöjd risk. Däremot kommer trafiken runt Ölandshamnen öka. I
planbeskrivningens trafikdel på sida 27 beskrivs en rad säkerhetshöjande
åtgärder i planområdets korsningspunker.
Illustrationen på nästa sida visar riskavstånd för en rad scenarier som kan
ske längs Södra vägen och på Tjärhovet. De röda prickarna motsvarar en
boende. Kalmars mest tätbebyggda del finns på Malmen på varsin sida om
Södra vägen. Den gula färgen visar riskavstånd för gasololycka. Den lila
ringen på 350 meter visar skyddsavstånd vid explosion av ammoniumnitrat
inom vilken det finns risk för dödsolycka. Den lila ringen som visar ett
skyddsavstånd på 1000m berättar inom vilket område det finns risk för
personskada vid samma typ av olycka. Personskada kan vara att fönster till
exempel krossas och splitterskador uppstår. I sådant fall är det bättre att
befinna sig i ett nybyggt hus närmare olyckan än i ett äldre med klenare
fönster. Den största ringen visar ett område som kan behöva utrymmas vid
storbrand på Tjärhovet med kraftig rökutveckling.
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Buller
I den miljökonsekvensbeskrivning som har tagits fram i samband med
planarbetet finns ett kapitel där bullersituationen i planområdet blir belyst.
Planområdet ska användas för utbildningsändamål, där utbildningen
kommer att ske inomhus. Det är därför viktigt att skapa en god ljudmiljö
inomhus, så att samtal och koncentrationsförmåga inte påverkas av buller
vare sig från området omkring planområdet, eller från övriga brukare i
byggnaderna. Byggnaderna ska därför utformas så att de överensstämmer
med gällande regelverk till exempel Boverkets byggregler (BBR). BBR
hänvisar, när det gäller skollokaler, i allmänt råd i avsnittet om buller, vidare
till de riktvärden som ges ut av bland annat Naturvårdsverket och Socialstyrelsen. Vid nybyggnation vid befintliga industrier, vägar och järnvägar
finns goda möjligheter att utforma de tillkommande byggnaderna så att
bullerstörningar inomhus elimineras.
Universitetet kan komma att utsättas för höga ljudnivåer från verksamheter
i hamnen samt från trafiken. Riktvärdena för trafikbuller och industribuller
skiljer sig åt och likaså vad gäller åtgärdsbehov.
Bullernivåer inomhus
Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6) gäller
bland annat för undervisningslokaler. Riktvärdena som anges är 30 dBA för
ekvivalent ljudnivå och 45 dBA för maximal ljudnivå, samt riktvärden för
lågfrekvent buller.
Industribuller
Naturvårdsverkets Riktlinjer för externt industribuller, Råd och riktlinjer,
1978:5 har gällt fram till och med juni 2013 då de upphävdes. Numera
hänvisar Naturvårdsverket till en vägledning på deras webbsida som ett
stöd för prövnings- och tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken. Den bygger
på de upphävda Allmänna Råden, RR78:5. Detta är en övergångsvägledning i avvaktan på den vägledning som planeras till 2014.
Vägledningen är uppdaterad till aktuell lagstiftning. Därutöver har riktvärden för
arbetslokaler och särskilda kväll-, natt- och helgvärden för utbildningslokaler tagits
bort. Även riktvärdena för befintlig industri har tagits bort eftersom målet sedan
införandet av riktvärden 1978 var att nå ner till värdena för nyetablering.
Naturvårdsverkets vägledning redogör för riktvärden för utomhusmiljö.
Riktvärdena är ett stöd i en bedömning om vad som är rimligt att kräva i
varje enskilt fall, hur mycket buller som en industri får utsätta omgivningen
för. Riktlinjerna används även vid det omvända fallet, alltså vid ny
bebyggelse vid befintlig industri.
Kalmar Hamn och Kalmar Lantmän
Kalmar Hamn och Kalmar Lantmän är exempel på tillståndspliktiga
verksamheter som har bullervillkor. Kalmar Hamn har tillstånd till miljöfarlig verksamhet från år 2009 samt ett beslut från miljödomstolen år 2010
för att driva hamnverksamhet. Kalmar Lantmän har tillstånd till miljöfarlig
verksamhet från år 2011 för djurfodertillverkning.
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Kalmar Hamn och Kalmar Lantmän har idag krav på sig att begränsa buller
från sin verksamhet så att riktvärden enligt tillstånd till miljöfarlig
verksamhet inte överskrids.
Det finns inga krav i villkoren för respektive verksamhet att summera
bullerkällor från de olika verksamheterna. I praktiken kan det sammanlagda
ljudet från flera verksamheter bli högre än buller från en enskild verksamhet.
Det finns arbetslokaler och utbildningslokaler på Barlastholmen idag.
Dessa påverkas i nuläget av verksamheterna i hamnen.
Buller från hamnverksamheten alstras främst av fartyg, kranar och arbetsmaskiner vid lastning och lossning, samt vid annan hantering av gods.
Buller kan även uppstå i samband med reparationer och underhåll.
Bullerutredningar har tagits fram för Kalmar Hamn och Kalmar Lantmän.
På östra Tjärhovet är fler industriverksamheter belägna; Nynäs, Statoil Fuel
& Retail, Stena/Reci, FH Tank Storage. Dessa verksamheter har också tillstånd till miljöfarlig verksamhet med bullervillkor. Dessa verksamheter
ligger dock ligger något längre bort från planområdet och har inte en
bullrande verksamhet.
Bullerberäkningarna visar att bullervillkor i miljötillståndet för Kalmar
Hamn kan vid viss typ av verksamhet överskridas och att Kalmar Lantmän
tidigare har överskridit sina villkor vid spannmålssäsong. Detta kommer att
åtgärdas.
Slutsats industribuller
Detaljplanen utarbetas med utgångspunkten att Kalmar Hamn AB och
Kalmar Lantmäns verksamheter skal kunna drivas vidare med de
förutsättningar beträffande buller som gäller enligt dagens respektive
miljötillstånd.
Planerade universitetsbyggnader kommer att påverkas av buller från
hamnverksamheten på liknande sätt som befintlig del av universitetet gör i
nuläget. Tillsynsmyndigheten kan därför komma att kräva att Kalmar
Hamn och Kalmar Lantmän vidtar bullerskyddsåtgärder och/eller
begränsar verksamheten oavsett om planerad nyetablering genomförs eller
inte.
Bullerberäkningarna visar att bullervillkoret i miljötillståndet för Kalmar
Hamn kan vid viss typ av verksamhet överskridas och att Kalmar Lantmän
tidigare har överskridit sina villkor vid spannmålssäsong.
Universitetet har haft sin verksamhet i drygt 10 år där 1200 personer vistas
i Ölandshamnen. Under denna tid har inga klagomål om störning från
universitetet inkommit till kommunen. De klagomål som framkommit
kring buller har varit från privatpersoner på Kvarnholmen och internt inom
hamnområdet. Det finns inga garantier för att inga bekymmer med buller
kan uppstå i planområdet i framtiden, men det verklighetsbaserade testet av
lokaliseringen kan ändå ses som en indikator på att problematiken är
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hanterbar. Även hamnen skriver i sitt samrådssvar att det i dagsläget inte
råder någon konflikt mellan universitetets och hamnens verksamhet.
Oavsett krav på ljudskyddad utomhusmiljö för universitetet, innehåller
planförslaget väl skyddade innegårdar där en bra ljudmiljö miljö kan
uppnås.
Trafikbuller (väg och tåg)
Det finns inga riktvärden för trafikbuller som gäller för undervisningslokaler. Ofta används dock de riktvärden som används för bostäder;
ekvivalent inomhus 30 dBA, maximal inomhus 45 dBA samt ekvivalent
utomhus på vistelseytor 55 dBA.
Det finns domar som säger att den ekvivalenta bullernivån på vistelseytor
vid grundskolor inte ska överstiga 55 dBA. Tack vare byggnadernas
placering kommer flera av vistelseytorna runt universitetet att hamna i
”ljudskugga” från både hamnens verksamhet och omkringliggande vägar.
Vägtrafikbuller
Översiktliga beräkningar av vägtrafikbuller har gjorts för befintlig byggnad
närmast Ölandskajen respektive Barlastgatan. Byggnaden närmast Ölandskajen har i nuläget ekvivalenta ljudnivåer på cirka 60 dBA och byggnad
närmast Barlastgatan cirka 52 dBA. Vid den befintliga bebyggelsen
beräknas den ekvivalenta ljudnivån öka med mindre än 1 dBA utifrån den
uppskattade trafikökningen.
Tågbuller
Bullerpåverkan från Kalmar station på de nuvarande universitetsbyggnaderna är med dagens trafik begränsad. De ekvivalenta nivåerna
klaras och de maximala tangeras. Persontågtrafiken bedöms på sikt något
mer än fördubblas vilket innebär att ekvivalenta ljudnivåer kommer att öka
med cirka 4 dBA. Maximala ljudnivåer bedöms inte förändras om inte typ
av tåg och hastighet ändras.
Idag går cirka ett godståg om dagen förbi universitetsområdet i promenadfart. Det finns inga uppgifter om trafiken kommer att ändras. I dagsläget
anses inte tåget utgöra något bullerproblem.
Slutsats trafikbuller (väg och tåg)
Vad gäller arbetslokaler och universitet finns inga riktvärden för ljudnivåer
utomhus. Ljudnivåer inomhus klaras om fasader och fönster utformas
enligt Boverkets ljudnivåkrav (Boverket 2008). Tack vare byggnadernas
placering kommer flera vistelseytor utomhus ligga i ”ljudskugga” och få en
bra ljudmiljö.
Utformning av fasader och fönster regleras i planbestämmelse på plankartan. (?)
Luft
Luftkvaliteten i Kalmar stad mäts kontinuerligt och
miljökvalitetsnormerna uppfylls. Innehållet i den föreslagna planen har
obetydlig inverkan på luftkvalitetsnormerna.
Vibrationer
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Linnéuniversitetets verksamhet finns i Ölandshamnen sedan cirka 10 år
tillbaka med fakulteterna Sjöfartshögskolan, Institutionen för hälsa och
livsvetenskap samt Kalmarsundslaboratoriet. Kalmarsundslaboratoriet och
Sjöfartshögskolan har universitetets mest känsliga mätutrustning i sina
befintliga lokaler. Inga problem har hittills uppstått för verksamheten i
planområdet med den känsliga mätutrusningen. Bekymmer vad gäller
vibrationer inom planområdet anses därför fram till idag vara obefintliga.
Miljöundersökning
I planarbetet har en översiktlig miljöteknisk markundersökning tagits fram:
”Fastigheten Eldaren 6 m.fl. –Ölandshamnen, Översiktlig miljöteknisk
markundersökning, WSP 2013-04-08”. Syftet med miljöundersökningen var
att få en översiktlig bild av om det aktuella planområdet är förorenat.
Miljöundersökningen finns som bilaga till detaljplanen.
Största delen av det aktuella undersökningsområdet är utfyllt.
Fyllnadsmassorna har varierande djup, på sina håll ned till 4 meter. Det
finns ingen dokumentation kring fyllnadsmassornas ursprung.
I rapporten definierar man marken i undersökningsområdet som mindre
känslig, dvs motsvarande kontor eller annan plats där människor vistas
tillfälligt eller under sin yrkesverksamma tid. Ölandshamnen innehåller
förorenade fyllnadsmassor som överskrider gränsen för mindre känslig
mark. I några punkter finns höga halter av PAH:er. I det vidare arbetet
föreslår rapporten därför att en rad kompletterande undersökningar utförs
och att eventuella åtgärder vidtas innan byggnation sker på platsen.
För läsning om den vidare processen angående miljöundersökning, se planbeskrivningens
genomförandedel.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Kommunala allmänna VA-ledningar finns i Landgången (kajen framför
Sjöfartshögskolan) och Barlastgatan. En pumpstation för spillvatten är belägen i
planområdets nordvästra del. Dricksvattenförsörjningen inom planområdet bedöms
vara tillräcklig för en framtida exploatering och en ökad förbrukning. Någon del av
nätet kan dock behöva förstärkas. Sprinklersystem för brandsläckning kan i dagsläget
inte anläggas eftersom det kräver ett rundmatat vattenledningssystem. Om det blir
aktuellt med sprinklersystem inom planområdet måste ledningssystemet i så fall
uppgraderas ytterligare. En ökad belastning på spillvattennätet kommer att leda till
ett behov av uppgraderingar av detta nät och pumpstation.
Dagvatten
Planområdet är beläget i anslutning till vattenförekomsten Nvs Kalmarsunds
kustvatten, se vidare beskrivning i MKB s71. Dagvatten från planområdet leds idag
till Nvs Kalmarsunds kustvatten via två utlopp. Ett dagvattenutlopp finns i Gamla
Hamnbassängen vid Östra Kajplan och det andra utloppet är beläget vid
Lotsutkiken på Tjärhovet. Området består idag mestadels av hårdgjord yta och inga
frekventa driftstörningar finns rapporterade. Kapaciteten på ledningsnätet för
dagvatten bedöms därför vara tillräcklig för den tänkta exploateringen.
Dagvattenhantering inom planområdet ska följa principerna i kommunens
dagvattenpolicy. Den säger bland annat att dagvatten från kvartersmark i första hand
ska fördröjas och renas lokalt innan anslutning sker till allmän ledning. Val av
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byggnadernas ytmaterial bör även uppmärksammas i ett tidigt skede då detta
påverkar dagvattnets karaktär. Generellt bör en öppen dagvattenhantering
eftersträvas inom planområdet, till exempel att dagvatten avleds öppet i mindre
kanaler och rännor hellre än i slutna ledningar. Infiltration av dagvatten bör dock
undvikas då området innehåller förorenade fyllnadsmassor. Höjdsättningen av
området är viktig för att minimera riskerna för framtida översvämningar.
Dagvattenutloppen ligger dämda vid normalvattenstånd och möjlig
dagvattenavrinning begränsas ytterligare vid höga vattenstånd.
Avfall
Möjlighet för avfallshantering för gästhamnens verksamhet finns idag som
en tillfällig lösning i en paviljong längs Ölandskajen. De nya byggrätterna
som planen medger innebär att den anläggningen måste rivas. Därför måste
avfallshanteringen ersättas på annan plats inom planområdet.
Avfallshanteringen måste utformas på ett sådant sätt att omkringliggande
utomhusservering och eventuell restaurangverksamhet fungerar utan
exempelvis risk för lukt. All verksamhet inom planområdet måste klara sin
avfallshantering inom den egna kvartersmarken. Det finns möjlighet att
angöra planområdet från Ölandskajen där det föreslås tillfälliga
parkeringsplatser varifrån viss sophantering kan ske. Det finns också
möjlighet att angöra planområdet via Barlastgatan och Stuvaregatan samt
via Barlastgatan och kajen söder om universitetsplatsen. En lösning för vart
angöring för sophantering ska göras visas i bygglovskedet.
Universitetet har en rad sopstationer inom planområdet idag, bland annat i
området mellan universitetet och fastigheten Matrosen 1. Denna och övriga
sopstationer ersätts av sophantering i tillkommande universitetsbyggnader.
Värme
Ledningar för fjärrvärme finns längs Landgången. Innan ledningarna når
Barlastgatan kommer de att behöva flyttas ett stycke in på allmän plats
El, tele
Det finns befintliga el-ledningar i området som kommer att behöva flyttas
eftersom de riskerar att komma för nära eller under de nya byggrätterna.
Det finns en transformatorstation i lokalgatan mellan Eldaren 1 och
Matrosen 1 som enligt planförslaget kan behöva flyttas för optimal
dragning av gång- och cykelvägen. Detaljplanen tillåter därför att hela GCområdet får användas för placering av transformatorstation (och
pumpstation).
Höjdsättning med hänsyn till klimatförändring
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-12-19 följande: Marken i
planområdet ligger framförallt på en höjd av +2,0 meter. Eftersom
kontakten mellan ute och inne-, kaj och utåtriktad verksamhet i
bottenvåningarna, anses som mycket viktig, kan innovativa lösningar visas
för hur tillkommande byggnaders lägsta färdiga golvnivå kan vara lägre än
+2,65 meter.
Riktlinjen för lägsta färdiga golvhöjd är + 2,65 meter över referensytan i RH 2000 vid
nybyggnation med hänvisning till 2 kapitlet 5 §5 punkten plan- och bygglagen för att
minska risken för olyckor, översvämningar och erosion. Färdig golvhöjd kan tillåtas
under +2,65 meter om byggherren kan redovisa åtgärder för att undvika skador på
bebyggelsen vid en framtida översvämning på grund av höjd havsnivå.
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Nödhamn
Söder om planområdet på den sydvästra delen av Barlastholmen finns en
befintlig nödhamn. Den ska kunna användas för båttrafik mellan Kalmar
och Öland om Ölandsbron är satt ur funktion. Läget för nödhamnen
påverkas inte av planförslaget.
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Genomförandetid och tidplan
Detaljplanen handläggs genom s.k. normalt planförfarande enligt plan- och
bygglagen. Antagande beräknas kunna ske i kommunfullmäktige under 1:a kvartalet
2014. Innan planen antas ska vissa avtal mellan planens intressenter finnas på plats.
Genomförandetiden är satt till 5 år räknat från den dag planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men
den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till
ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).
Genomförandet av detaljplanen kommer att etappindelas utifrån byggtekniska krav
för platsen och utifrån universitetets behov och befintliga hyresavtal. Utbyggnaden
inom planområdet kommer att ske i två eller flera etapper. I en första etapp ska
ersättningslokaler för den befintliga verksamheten på platsen byggas i den östra
delen av planområdet och en tillbyggnad på den befintliga byggnaden i väst. Den
första etappen beräknas stå klar 2016.
Inför genomförandet av detaljplanen krävs beslut i servicenämndens
investeringsbudget om delfinansiering av gatan Ölandskajen och korsningen
Ölandskajen Tjärhovsgatan.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.
Markförvärv
Kommun avser att förvärva fastigheten Eldaren 6 av Kalmar hamn AB.
Kommunägd kvartersmark är tänkt att säljas till en eller flera exploatörer efter
universitetets upphandling av hyresvärd. Överföring och byten av mark redovisas i
de fastighetsrättsliga konsekvenserna.
Regler och tillstånd
Strandskydd återinträder i planområdet i och med ny detaljplan. För att kunna
genomföra detaljplanen måste strandskyddet upphävas inom hela planområdet. Som
skäl för upphävande anförs Miljöbalken 7 kap 18 c § punkt 1 och 2 med
motiveringen, att där strandskyddet begärs upphävas är sedan tidigare ianspråktagen
mark på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Genom att
utveckla platsen så ökar allmänhetens tillgänglighet till vattenrummet. Exploatering
sker på redan ianspråktagen mark och all byggnation är avskild med allmänna ytor
närmast strandlinjen. Därmed anser kommunen att strandskyddet kan upphävas
inom planområdet.
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Inom planområdet finns påträffad fornlämning RAÄ-nummer 121:1. Markingrepp i
området kräver tillstånd enligt Kulturminneslagen, kap 2.
Tillstånd krävs för uppförande av bryggor i den nordöstra delen av planområdet
betecknat med W2, öppet vattenområde där brygga och öppningsbar bro får
uppföras. Inför en ansökan om tillstånd ska samråd ske i första hand med
Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.
Markföroreningar
Utökad lovplikt har införts vid väsentlig ändring av markens användning. Bygglov
får inte ges förrän markföroreningar har avhjälpts inom respektive fastighet.
Inför avhjälpande är nästa steg att genomföra detaljerade undersökningar för att
avgränsa föroreningar före saneringsåtgärd. De detaljerade undersökningar ligger till
grund för riskbedömningen samt riskvärdering och förslag till åtgärder samt
åtgärdsmål. Marken planeras för bland annat universitetsändamål, vilket närmast är
att tolka som MKM (mindre känslig markanvändning). Tidigare framtagna
platsspecifika riktvärden från 2001 behöver ses över för att bedöma om de
fortfarande är applicerbara inom planområdet.
I de utredningar som genomförts har ett antal platser inom planområdet identifierats
där det är ökad risk att påträffa föroreningar (figur 1).
• I det nordöstra hörnet av Eldaren 6 har halter av framförallt PAH och bly
påträffats. I angränsande område har det funnits 6 stycken cisterner ovan jord med
okänt innehåll.
• I den nordöstra delen av Eldaren 1 (nuvarande Sjöfartshögskolan) har det
tidigare funnits ett verkstadsområde mellan 1930-talet och mitten på 1990-talet.
Verksamheten bestod bland annat av bilverkstad, smedja, snickarverkstad,
plåtverkstad och en skyltverkstad. På den östra delen av Eldaren 1 har Kooperativa
förbundet haft lagerlokal och kontor. Fastigheten inrymde ett pannrum och
bränslerum. Exakt lokalisering av dessa rum är inte klarlagt. I området påträffades
PAH:er, metaller (framförallt bly) och oljeföroreningar i jord ned till cirka 2 meter
under markytan. Inför sanering togs platsspecifika riktvärden fram som
efterbehandlingsmål. Området sanerades delvis år 2002 och cirka 380 ton
förorenade massor kördes till deponi.
• I del av Barlastgatan och angränsande parkeringsyta har det tidigare varit
spårområde. I före detta spårområde har höga halter av PAH:er, aromater och
bensen påträffats på cirka 1 meters djup.
• Tetraklormetanhalter som hittades i grundvattenrör på Eldaren 1.
Vid byggnation i detta område kommer provtagning av urschaktade massor att
behövas för borttransport och mottagning av massor vid lämplig
mottagningsanläggning. Beredskap bör även finnas för att ta hand om förorenat
länsvatten.
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Figur 1. Uppmätta föroreningshalter i området. Gröna punkter innebär halter under NV:s generella riktvärde för
KM, gröna punkter med prick innebär halter över rekommenderade nivåer för mindre än ringa risk, gula punkter
innebär halter över NV:s generella riktvärde för KM, röda punkter visar halter över NV:s generella riktvärde för
MKM och röda punkter med prick visar halter över Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall.

Avtal eller andra överenskommelser
Beställare av detaljplanen är Akademiska hus AB och kommunstyrelsens
arbetsutskott genom Kommunledningskontoret, Mark- och planeringsenheten.
Fastigheten Eldaren 1 har överlåtits till AEVS Eldaren AB och ett plankostnadsavtal
har tecknats mellan samhällsbyggnadsnämnden och AEVS Eldaren AB.
För att genomföra detaljplanen har Kalmar kommun, Linnéuniversitet och AEVS
enats om en avtalsstruktur. Vid genomförande av detaljplanen kommer två kvarter
att bildas där idag enbart kvarteret Eldaren finns. Strukturen innebär att det västra
kvarteret, idag innefattande Sjöfartshögskolan, ska ägas av AEVS och det östra
kvarteret ska ägas av vinnande anbudsgivare av universitetets hyresvärdsupphandling
men fram tills dess av kommunen.
AEVS är skyldiga att upphandla de ombyggnader, tillbyggnader och nybyggnader i
kvarteret enligt LOU. Skyldigheten säkerställs av ett genomförandeavtal mellan
Linnéuniversitet och AEVS.
Innan antagande av detaljplanen skall ett exploateringsavtal och avtal om byte av
mark tecknas mellan ägaren till fastigheten Eldaren 1 (AEVS Eldaren AB) och
kommun.
En markreservation och avsiktsförklaring mellan Kalmar kommun och LNU ska
upprättas för att trygga att samtliga ovan nämnda avtal och överenskommelser
upprättas.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Allmänt
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighetshavare.
Förändringarna framgår av tabell och karta nedan. De arealuppgifter som anges
inom (parentes) är enbart grafiskt tolkade och kan senare komma att justeras.
Fastighetsregleringarna genomförs i första hand med överenskommelse om
fastighetsreglering mellan fastighetsägarna som grund. Detsamma gäller inrättande
av gemensamhetsanläggningar. Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos
Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.
Kommunen bedömer inte att några fastighetsindelningsbestämmelser behövs för att
detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.

Fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheterna i planområdet

Karta som visar förändringsområden tillsammans med tabellen nedanför.
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Fastighetsrättsliga konsekvenser
Till Eldaren 1 överförs område 8 (cirka 1512 m2), 12 (cirka 1
m2), 13 (cirka 5 m2), 16 (cirka 55 m2) och 17 (cirka 13 m2)
från Kvarnholmen 2:6.
Till Eldaren 1 överförs område 3 (cirka 42 m2) från
Kvarnholmen 2:25.
Till Eldaren 1 överförs område 4 (cirka 40 m2) från Lotsen
2.
Från Eldaren 1 överförs område 5 (cirka 89 m2), 7 (cirka 370
m2), 9 (cirka 27 m2), 18 (cirka 439 m2) och 23 (cirka 345 m2)
till Kvarnholmen 2:6.
Från Eldaren 1 avstyckas område 10, därefter överförs hela
Eldaren 6 och område 6 till den avstyckade fastigheten
genom fastighetsreglering. Alternativt överförs område 10
(cirka 3338 m2) till Eldaren 6, se Eldaren 6 nedan.
3D-fastighetsutrymme och gemensamhetsanläggning ska
bildas inom figur 23 för garage gemensamt för Eldaren 1
och Eldaren 6. Ovanför garaget ska vara allmän plats (KAJ)
som ska tillhöra kommunens fastighet Kvarnholmen 2:6.
3D-fastighetsutrymmen och gemensamhetsanläggning ska
bildas inom figur 18 för garage och förbindelsegång
gemensamma för Eldaren 1 och Eldaren 6. Resten av
utrymmet inom denna yta ska vara allmän plats (Kaj) som
ska tillhöra kommunens fastighet Kvarnholmen 2:6.
Gemensamhetsanläggning för garage ska inrättas för
Eldaren 1 och 6.
Ifall Eldaren 1 ska indelas i flera fastigheter, ska
gemensamhetsanläggningar samtidigt med
fastighetsbildningen inrättas för gård och förbindelsegång.
Servitut för gc-väg (0880-01/56.1 och 0880-01/76.1) som
belastar Eldaren 1 ska upphävas. Servitut för Eldaren 1 för
skärmtak (0880-01/26.1) ska upphävas när område 13 förs
till fastigheten.
Ledningsrätter för el, fjärrvärme, VA och tele (0880K01/76.2-5) ska efter marköverföringarna bara belasta
Eldaren 1 i den sträckning som går genom garage i 3Dfastighetsutrymmen inom figur 18 och 23.

Eldaren 6

Till Eldaren 6 överförs område 10 (cirka 3338 m2) från
Eldaren 1.
Till Eldaren 6 överförs område 6 (323 m2) från
Kvarnholmen 2:6.
Alternativt avstyckas område 10 från Eldaren 1, därefter
överförs hela Eldaren 6 och område 6 till den avstyckade
fastigheten genom fastighetsreglering.
3D-fastighetsutrymme och gemensamhetsanläggning ska
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bildas inom figur 23 för garage gemensamt för Eldaren 1
och Eldaren 6. Ovanför garaget ska vara allmän plats (KAJ)
som ska tillhöra kommunens fastighet Kvarnholmen 2:6.
3D-fastighetsutrymmen och gemensamhetsanläggning ska
bildas inom figur 18 för garage och förbindelsegång
gemensamma för Eldaren 1 och Eldaren 6. Resten av
utrymmet inom denna yta ska vara allmän plats (KAJ) som
ska tillhöra kommunens fastighet Kvarnholmen 2:6.
Gemensamhetsanläggning för garage ska inrättas för
Eldaren 1 och 6.
Ifall Eldaren 6 (eller avstyckad fastighet) ska indelas i flera
fastigheter, ska gemensamhetsanläggningar samtidigt inrättas
för gård och förbindelsegångar.
Ledningsrätter för el, fjärrvärme, VA och tele (0880K01/76.2-5) ska efter marköverföringarna belasta Eldaren 6 i
sydvästra hörnet samt i den sträckning som går genom
garage i 3D-fastighetsutrymmen inom figur 18 och 23.
Kvarnholmen 2:1

Från Kvarnholmen 2:1 överförs område 2 (cirka 8 m2), 20(4
m2) och 22 (14 m2) till Kvarnholmen 2:6 alternativt till
fastigheter som avstyckas från denna fastighet.

Kvarnholmen 2:6

Från Kvarnholmen 2:6 avstyckas tre fastigheter (område 1,
19 och 21) för handels- eller skoländamål. Till Kvarnholmen
2:6 (alternativt till avstyckade fastigheter) överförs område 2
(cirka 8 m2), 20(4 m2) och 22 (14 m2) från Kvarnholmen 2:1.
Till Kvarnholmen 2:6 överförs område 5 (cirka 89 m2), 7
(cirka 370 m2), 9 (cirka 27 m2), 18 (439 m2) och 23 (345 m2)
från Eldaren 1.
Till Kvarnholmen 2:6 överförs område 15 (cirka 298 m2)
från Lotsen 2.
Från Kvarnholmen 2:6 överförs område 8 (cirka 1512 m2),
12 (cirka 1 m2) och 13 (cirka 5 m2) till Eldaren 1.
Från Kvarnholmen 2:6 överförs område 6 (cirka 323 m2) till
Eldaren 6 eller avstyckad fastighet från Eldaren 1.
Kvarnholmen 2:6 kommer inom figur 18 att urholkas av
3D-fastighetsutrymmen för garage och förbindelsegång
gemensamma för Eldaren 1 och Eldaren 6.
Kvarnholmen 2:6 kommer inom figur 23 att urholkas av
3D-fastighetsutrymme för garage gemensamt för Eldaren 1
och Eldaren 6.
Servitut för gc-väg för Kvarnholmen 2:6 (0880-01/56.1 och
0880-01/76.1) ska upphävas. Servitut för Eldaren 1 för
skärmtak (0880-01/26.1) ska upphävas när område 13 förs
till denna fastighet.
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Ledningsrätterna för el, fjärrvärme, VA och tele (0880K01/76.2-5) kommer efter marköverföringarna att belasta
Kvarnholmen 2:6, Eldaren 6 samt 3D-fastighetsutrymme för
Eldaren 1 och Eldaren 6 inom område 18 och 23.
Ledningarna ska delvis flyttas från mark till garage, se nedan
under tekniska och ekonomiska frågor.
Kvarnholmen 2:25

Från Kvarnholmen 2:25 överförs område 3 (cirka 42 m2) till
Eldaren 1.

Lotsen 2

Från Lotsen 2 överförs område 4 (cirka 40 m2) till Eldaren 1.
Från Lotsen 2 överförs område 15 (cirka 298 m2) till
Kvarnholmen 2:6.

Vedgårdsholmen 15

Planen medför inga förändringar av fastigheten.

Sektionsskiss över fastighetsindelningen inom område 18

Fastighetsrättsliga konsekvenser för övriga rättighetshavare i planområdet
Rättighetshavare
Hyresgäster

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Hyresgäster i byggnader på nuvarande Eldaren 1 (område
10) och nuvarande Eldaren 6 kan påverkas beroende på hur
fastighetsregleringen genomförs. Detta får hanteras i
samband med fastighetsregleringarna.
Hyresgäster i cafébyggnader mm längs gästhamnens kaj på
Kvarnholmen 2:6 påverkas när befintliga byggnader rivs och
eventuella kontrakt sägs upp/ändras.
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Kalmar Energi Elnät AB

Ledningsrätt för el (0880K-01/76.2) kommer efter
marköverföringarna att belasta allmänplatsmark och 3Dfastighetsutrymme för garage samt Eldaren 6. Ledningarna
ska delvis flyttas från mark till garage, se nedan under
tekniska och ekonomiska frågor.

Kalmar Energi Värme AB

Ledningsrätt för fjärrvärme (0880K-01/76.3) kommer efter
marköverföringarna att belasta allmänplatsmark och 3Dfastighetsutrymme för garage samt Eldaren 6. Ledningarna
ska delvis flyttas från mark till garage, se nedan under
tekniska och ekonomiska frågor.

Kalmar kommun

Ledningsrätt för vatten och avlopp (0880K-01/76.4)
kommer efter marköverföringarna att belasta
allmänplatsmark och 3D-fastighetsutrymme för garage samt
Eldaren 6. Ledningarna ska delvis flyttas från mark till
garage, se nedan under tekniska och ekonomiska frågor.

Telia AB

Ledningsrätt för tele (0880K-01/76.5) kommer efter
marköverföringarna att belasta allmänplatsmark och 3Dfastighetsutrymme för garage samt Eldaren 6. Ledningarna
ska delvis flyttas från mark till garage, se nedan under
tekniska och ekonomiska frågor.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
En Översiktlig geoteknisk utredning och miljöteknisk markundersökning har
genomförts av WSP i samband med planläggningen (uppdragsnr: 10177052). Delar
av planområdet har tidigare undersökts i flertal omgångar. Stora delar av
planområdet är utfylld mark och utfyllnadsmassornas ursprung är oklart. Den
översiktliga geotekniska utredningen visar att för huvuddelen av området krävs
grundförstärkningsåtgärder för tyngre byggnader. För byggnader med källare
kommer vattentät spontning och pumpning för sänkande av grundvattennivå att
krävas samt vid byggandet krävs vattentät konstruktion. I samband med
detaljprojektering av blivande byggnader och anläggningar, då utformning och läge
på dessa är fastställda erfordras kompletterande undersökningar och utredningar.
Kompletterande miljötekniska undersökningar beskrivs under rubriken Regler och
tillstånd.
Vid schaktningsarbeten vid byggandet av det marinbiologiska laboratorierummet på
Eldaren 1 år 1997 påträffades ett skeppsvrak. Med anledning av fyndet förstärks
misstanken om att flera lämningar kan påträffas. Men det är svårt att säga hur
bevarandegraden på dessa lämningar är med tanke på den bebyggelse och
verksamhet som nu finns på platsen. Vid markarbeten på obebyggda områden inom
detaljplanen kommer arkeologisk utredning att behövas.
Tekniska anläggningar
Delar av kajerna inom planområdet är eftersatta och kommer att behöva åtgärdas
när användningen av dessa förändras. I det sydöstra hörnet av Eldaren 1 finns
fjärrvärme-, el-, opto och VA-ledningar, samtliga ledningsslag behöver flyttas för att
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ge plats åt nya byggrätter. Ledningsslagen ges möjlig placering integrerat i
garagekonstruktion under nya byggrätter eller under allmänplatsmark. Längs Eldaren
1:s västra fastighetsgräns behöver dagvattenledning och elledning flyttas. Norr om
fastigheten Eldaren 6 kommer en elledning att behöva flyttas. Öster om Eldaren 6
längsmed Stuvaregatan kommer en dagvattenledning att behöva flyttas.
Pumpstationen och transformatorstationen som är belägen mellan fastigheterna
Matrosen 1 och Eldaren 1 ges möjlighet att flyttas inom hela området för GC-VÄG.
EKONOMISKA FRÅGOR
Samtliga nedan redovisade översiktliga inkomster och utgifter är angivna i 2013 års
prisnivå exklusive moms.
Detaljplanen medger att inom vattenområde W2 får en öppningsbar bro uppföras.
Någon skyldighet att uppföra en bro finns inte. En finansiering av bron måste ske
mellan berörda aktörer i området.
Delar av detaljplanområdet innefattar huvudgator som inte enbart bör finansieras av
en nyexploatering i området föreslås att halva kostnaden för gatan Ölandskajen och
korsningen Ölandskajen-Järnvägsgatan finansieras av servicenämndens
investeringsbudget.
För att bygga en säker korsning vid Ölandskajen Tjärhovsgatan så krävs intrång i
Sylvanderparken. I samband med ombyggnaden bör investeringsbudgeten utökas
ytterligare för att ge en tydlig entré till Sylvander parken.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunstyrelsens inkomster och utgifter
Inkomster
Kommunstyrelsen får en inkomst av markförsäljning, exploateringsavtal och av
plankostnadsavtal. I detaljplanebestämmelserna anges en totalhöjd och beroende på
våningshöjd så blir det skillnad på antalet kvadratmeter lokalarea. Vid normal
våningshöjd ges maximal exploateringsgrad (antalet kvadratmeter lokalarea).
Beroende på val av våningshöjd kommer kommunstyrelsens inkomster att variera.
Den totala inkomsten beräknas till cirka 75 miljoner kronor.
Utgifter
Kommunstyrelsen får utgifter för:
 Förrättningskostnader
 Plankostnad och utredningsarbeten
 Försäljningsomkostnader
 Flytt av ledningar
 Sanering inom kommunala fastigheter
 Arkeologi inom kommunala fastigheter
 Iordningställande av allmänna gator
 Iordningsställande av allmänplatsmark
 Förvärv av Eldaren 6
 Rivning och sanering av befintliga verksamhetslokaler på Eldaren 6
 Uppsägning/flytt av verksamhetslokaler
 Kajreparationer
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Den totala kostnadsbelastningen för kommunstyrelsens exploateringsbudget uppgår
till cirka 74 miljoner kronor.
Servicenämndens utgifter
Servicenämnden får en ökad kostnad för drift av allmänna gator, park och
torg
Servicenämnden får utgifter som belastar investeringsbudgeten för:
 Ombyggnad av gatan Ölandskajen
 Ombyggnad av korsningen Ölandskajen - Tjärhovsgatan
Den totala kostnadsbelastningen för servicenämndens investeringsbudget uppgår
till cirka 8 miljoner kronor.
Kalmar Hamn AB (kommunalt bolag) inkomster och utgifter
Kalmar Hamn AB får en inkomst vid försäljning av Eldaren 6.
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare
Eldaren 1
Fastighetsägaren får en utgift för utbyggnad av allmänna ytor så som lokalgator, kaj,
brygga baserad på faktisk kostnad som andel av nytillskapad byggrätt i detaljplanen,
ofta benämns detta som gatukostnader. Utöver gatukostnaderna får fastighetsägaren
kostnader för rivning av laboratoriebyggnaden, sanering, flytt av ledningar,
förrättningskostnader och borttagande av markföroreningar. Fastighetsägaren står
även alla kostnaderna i samband med att arkeologiska undersökningar och
utredningar genomförs på fastigheten. Ett avtal har tecknats mellan kommun och
fastighetsägaren vad avser framtagande av detaljplan.
Fastighetsägaren får en inkomst vid framtida försäljning av byggrätt eller som
hyresintäkt.
Kvarnholmen 2:1, 2:6, 2:25, Eldaren 6 och Lotsen 2
Fastigheterna ägs av kommunen eller kommunalt bolag och dess ekonomiska
konsekvenser beskrivs under rubriken ”Ekonomiska konsekvenser för kommunen”. Delar
av fastigheterna är upplåtna med arrenden för handel, kontor och magasin.
PLANAVGIFT
Planeringen bekostas av kommunstyrelsens exploateringsbudget och
plankostnadsavtal. Planavgift tas inte ut vid bygglov.
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Medverkande tjänstemän
Planen har upprättats på samhällsbyggnadskontoret i samråd med
kommunledningskontoret med undertecknade som handläggare.
Med genomförandefrågor har Peder Hägg, kommunledningskontoret och
Gunilla Thorvaldsson, Lantmäterimyndigheten medverkat. I arbetsgruppen
ingår; Staffan Lindholm, Stadsarkitekt, Mikael Kalin, Samuel Yngve,
Anders Håkman, trafikfrågor, Carl-Fredrik Nelson och Peter Borgebäck,
projekteringsfrågor/kostnadsberäkning, Helen Nordin, landskapsfrågor,
Eva Jansson, Anna Aleljung, Maria Eidrup, Marie Jönsson, miljöfrågor,
Christine Bergkvist Björklund, informatör och Arne Andersson
bygglovfrågor.
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