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BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB) 
 

Detaljplan för  

Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19 m fl. vid 
Karlssons äng 
i Kalmar, Kalmar kommun 
 

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

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

 

Bakgrund 
I norra delen av planområdet finns gällande detaljplan 0880K-P07/21 från 2007 ”Del av 
Berga 10:19, södra Vimpeltorpet” som togs fram i samarbete med Fanerdun Group AB 
som en storkvartersplan. Denna detaljplan genomfördes dock inte, med undantag för 
huvudgatan från Brunnslätsvägen. 

Området ligger enligt ÖP inom området ”diagonalen” med koppling mot Norra staden, 
Norrliden strand och Berga centrum som har stor betydelse för att utvecklas med nya 
bostäder och verksamheter för att stärka det lokala serviceunderlaget. 

Behovet av nya bostäder är stort inom kommunen och framförallt i service- och 
kollektivtrafiknära områden. Detaljplanen för planområdet är enligt Kalmar 
kommuns prioriteringslista för detaljplaner av hög prioritet och här ska prövas 
möjlighet till 400 bostäder samt en ny förskola. 
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Platsen 
Planområdet finns i norra delen av Kalmar, där stadsdelarna Berga, Norrliden, 
Ljusstaden och Vimpeltorpet samt Berga industriområde möts. Området 
avgränsas av Norra vägen, Norrlidsvägen, Brunnslätsvägen och 
Visionsvägen/Alice Babsgata. Planområdets yta är ca 32 ha och utgör främst 
kommunalägd mark med fastigheter Tehuset 1 och 2 samt del av Berga 10:19. 
Längs Kapten Karlssons väg finns ett antal privatägda bostadsfastigheter. 
Området utgörs av öppen gräsmark i nordväst, ett sammanhängande skogsparti 
längst Norrlidsvägen i öster och ett 10tal bostadstomter längs Kapten Karlssons 
väg i sydväst. Skogsområdet längs Norrlidsvägen hyser stora natur- och 
rekreationsvärden pga ett flertal gamla ekar och ett flertal stigar igenom de olika 
skogsdelarna.  

 

Planen 
Planens syfte är att möjliggöra för ca 400 nya bostäder, varav ca en fjärdedel ska 
utgöra småhustomter, och en ny förskola. Anslutningar av planområdet till 
angränsande kvarter via bilvägar samt genom gång- och cykelvägar ska beaktas. 
Det sammanhängande skogsbandet längs Norrlidsvägen har stora naturvärden att 
tillvarata i området och ska bevaras i stor utsträckning.  

 

Påverkan 
Hantering av dagvatten, buller, landskapsbilden och trafik är bland de större 
frågorna som hanteras i planen. Störst påverkan bedöms planförslaget ha på 
landskapsbilden/stadsbilden, då nuvarande gräsmark omvandlas till nytt 
bostadskvarter. Byggnader vid stora vägar och korsningar av Norra 
vägen/Brunnslätsvägen samt Norrlidsvägen/Alice Babsgata ger ett markant, nytt 
intryck i befintliga gaturummet och som entrébebyggelse för Karlssons äng och 
Ljusstaden. Stadsmiljön anses dock tåla byggnationer med högre höjd, utan att 
särskilda miljömässiga värden försvinner. Dagvatten, buller och trafikflöden går 
att hantera med olika lösningar utan risk för hälsa eller miljön.     

 

Samlad bedömning 
Planförslaget utgör förtätning av mark i tätortsnära läge, som ökar underlaget för 
bland annat service och kollektivtrafik. De negativa konsekvenserna som kan 
uppstå pga planförslaget är relativt små och går att hantera med olika lösningar. 

Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. 
Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivning och i denna 
behovsbedömning. 

 

 

Birgit Endom 

Planarkitekt  
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Sammanfattning – planens Påverkan Berörs Kommentar 

miljöpåverkan Stor Måttlig Liten Ingen inte  

Förordnanden och skyddsvärden       

1. Riksintressen     x  

2. Andra skyddsvärden   x   

I södra delen finns ett 4,4 ha stort 
nyckelbiotopområde av typ ”ädellövträd” 
(N 88-2001). Planförslaget avser 
användningsbestämmelsen ”NATUR” för 
området. Mindre ingrepp kommer att ske i 
samband med breddning av befintlig 
grusväg till GATA.  Särskilt värdefulla träd 
intill vägen skyddas genom 
planbestämmelse med marklovplikt.  

Vid norra delen av Kapten Karlssons väg 
finns skyddat fornlämningsområde av typ 
Boplats (RAA Kalmar 115). 
Fornlämningsområde föreslås ingå i ett 
NATUR-område med möjlighet att 
anlägga en pulkabacke ovanpå. 
Fornlämningsområdet bedöms inte 
påverkas negativt av planförslaget. Enligt 
länsstyrelsens beslut 431-7530-15 (2015-
11-16) gör länsstyrelsen bedömningen att 
planerad ny bebyggelse inom ansökt 
område inte kommer att påverka 
boplatsens fornlämningsområde och per 
beslut 431-4320-16, att fornlämningen kan 
övertäckas. 

Övergripande mål och normer       

3. Miljökvalitetsmål  x    

Planförslaget gynnar främst miljökvalitets-
målen Levande skogar och God bebyggd miljö, 
eftersom detaljplaneläggning säkerställer 
bevarandet av nuvarande nyckelbiotop 
som NATUR och genom att planförslaget 
medför en kontrollerad bebyggelse-
förtätning inom tätortsområdet. 
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Sammanfattning – planens Påverkan Berörs Kommentar 

miljöpåverkan Stor Måttlig Liten Ingen inte  

4. Miljökvalitetsnormer      

Planområdet ligger inom ett 
avrinningsområde som avvattnas till 
Krafslösaviken som ingår i 
vattenförekomsten S n Kalmarsund 
SE564250-162500. Vid den senaste 
statusklassningen bedömdes 
vattenförekomsten ha måttlig ekologisk 
status och god kemisk ytvattenstatus 
(exklusive kvicksilver och PBDE). 
Planområdet ligger också inom 
grundvattenförekomsten Kalmarkustens 
sandstensformation SE628995-153160 som 
vid den senaste statusklassningen 
bedömdes ha god kemisk och kvantitativ 
status.  

Planområdet ligger inom kommunalt 
verksamhetsområde för dricksvatten, 
avloppsvatten och dagvatten med Kalmar 
Vatten AB som huvudman. Kalmar 
kommuns Tematiska tillägg till 
översiktsplanen – Vatten och avlopp ska 
följas. I den av Kalmar Vatten AB 
upprättade dagvattenutredningen beskrivs 
både strategi för hantering av dagvatten 
inom planområdet samt förfarandet och 
rening i Krafslösadämmet vid 
Krafslösaviken.  

Planförslaget medger nytt bostadskvarter 
med stort inslag av Natur/Park, redovisar 
plats om utformning av 
dagvattenanläggningar samt reglera andel 
hårdgjorda ytor inom flerbostadsområden.’ 

Kommunen gör därmed den samlade 
bedömningen att miljökvalitetsnormer för 
vatten inte påverkas negativt.  

Effekter på miljö, hälsa och  
säkerhet 

      

5. Ekologiska naturvärden och 
nyckelbiotoper 

  x   

I södra delen finns ett 4,4 ha stort 
nyckelbiotopområde av typ ”ädellövträd” 
(N 88-2001). Planförslaget avser 
användningsbestämmelsen ”NATUR” för 
området. Mindre ingrepp kommer att ske i 
samband med breddning av befintlig 
grusväg till GATA.  Särskilt värdefulla träd 
intill vägen skyddas genom 
planbestämmelse med marklovplikt.  

Stenmur i söder är biotopskyddad och 
skyddas genom planbestämmelse. 
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Sammanfattning – planens Påverkan Berörs Kommentar 

miljöpåverkan Stor Måttlig Liten Ingen inte  

6. Växtliv  x    

I samband med inflyttning av nya boenden 
intill skogsområdet kommer flera 
människor vistas och röra sig igenom 
skogen. Mindre delar av skogen kommer 
att omvandlas till kvartersmark befintlig 
grusväg breddas för ny anslutningsväg och 
anläggningar för dagvattenhantering 
kommer att anordnas.   

7. Djurliv  x    

I samband med inflyttning av nya boenden 
intill skogsområdet kommer flera 
människor vistas och röra sig igenom 
skogen. Mindre delar av skogen kommer 
att omvandlas till kvartersmark, befintlig 
grusväg breddas för ny anslutningsväg och 
anläggningar för dagvattenhantering 
kommer att anordnas. Stenmurar intill 
kvartersmarker skyddas genom 
planbestämmelse. 

8. Kulturmiljö   x   

Skyddat fornlämningsområde av typ 
Boplats (RAA Kalmar 115). Planförslaget 
avser för området NATUR. Upplag av 
jordmassor för anläggning av pulkabacke 
bedöms inte påverka fornlämingen 
negativt. Enligt länsstyrelsens beslut 431-
7530-15 (2015-11-16) gör länsstyrelsen 
bedömningen att planerad ny bebyggelse 
inom ansökt område inte kommer att 
påverka boplatsens fornlämningsområde 
och per beslut 431-4320-16, att 
fornlämningen kan övertäckas. 

9. Landskapsbild / stadsbild  x    

Nuvarande öppen gräsmark kommer att 
förändras i samband med planerad 
bebyggelse. Vid Norra 
vägen/Brunnslätsvägen samt 
Norrlidsvägen/Alice Babsgata fåtal 
kommer den planerade bebyggelsen ge 
gaturummet ett mera stadsmässig karaktär 
än nuvarande karaktär som genomfartsled. 

10. Rekreation och rörligt friluftsliv   x   

Tillgängligheten till skogsområdet och dess 
rekreativa värden kommer att förbättras. 
Planerade gångpassager och stigar igenom 
skogen och NATUR-områden säkerställer 
fortsatt möjlighet till rekreation och rörligt 
friluftsliv inom planområdet. 
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Sammanfattning – planens Påverkan Berörs Kommentar 

miljöpåverkan Stor Måttlig Liten Ingen inte  

11. Transporter och kommunikationer  x    

Genomförandet av planförslaget medför 
en ökning av trafikmängden på 
Brunnslätsvägen, Norrlidsvägen och Alice 
Babsgata samt Norra vägen. Den 
tillkommande trafikmängden beräknas vara 
ca 1600 fordon per dygn. Fördelning av 
trafikmängden bedöms fördelas främst 
mellan Norrlidsvägen och 
Brunnslätsvägen. Planförslaget redovisar 
vägstruktur med delvis separata gång- och 
cykelvägar som baseras på nuvarande 
rörelsemönster och viktiga målpunkter och 
busshållplatser i närområdet.  

12. Mark- och vattenanvändning  x    

Övervägande del av nuvarande öppen 
gräsmark samt mindre delar av skogen 
kommer att omvandlas till nya bostäder 
samt gator och dagvattenanläggning.  

13. Energi   x   

För nya bostäder krävs utbyggnad av 
elledningar. Ny transformatorstation 
föreslås intill nya huvudgatan och regleras 
som E-område. 

14. Naturresurser     x  

15. Mark   x   
Byggnation av allmänna platser och 
grundläggning för nya bostäder medför 
liten påverkan på marken. 

16. Vatten  x    

Planförslaget medför ökning av den 
hårdgjorda ytan och därmed också 
volymen ytavrinning i form av dagvatten. 
Inom planområdet föreslås anläggningar 
för fördörjning av dagvatten. 

17. Luft    x  

Pumpstationen i södra delen kan orsaka 
tillfälliga luktstörningar. Bebyggelsen har 
placerats utanför skyddsavståndet på 50 
meter. 

18. Störningar  x    

Trafik på norra vägen och Norrlidsvägen 
medför bullerpåverkan för nya bostäder. 
Planbestämmelse reglerar bullerskydd samt 
anpassad placering och utformning av nya 
bostäder. 

19. Risker för hälsa och säkerhet     x  
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 Stor Måttlig Liten Ingen 
Berörs 

inte Kommentar 

Förordnanden och skyddsvärden       

1. Riksintressen       

Påverkan på något riksintresse 

- järnvägar 
    x  

- sjöfart, farled     x  

- transportnät, vägar     x  

- TEN-vägar     x  

- rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2 §)      x  

- obruten kust (MB 4 kap 3 §)      x  

- högexploaterad kust (MB 4 kap 4 §)     x  

- kulturmiljö     x  

- Natura 2000     x  

- naturvård     x  

- vindbruk     x  

- yrkesfiske     x  

2. Andra skyddsvärden       

Påverkas område eller natur som har 
särskild skyddsstatus enligt Miljöbalken 
3, 4 och 7 kap:  

- världsarv? (ej aktuellt just nu) 

- Förordnanden gäller nationalparker,  

- naturreservat,  

- kulturreservat,  

- naturminnen,  

- djur- och växtskyddsområden,  

- strandskyddsområden,  

- miljöskyddsområden,  

- vattenskyddsområden  

- eller andra enligt lagen särskilt 
skyddade områden. 

  x   

Vid norra delen av Kapten Karlssons väg 
finns skyddat fornlämningsområde av typ 
Boplats (RAA Kalmar 115). 
Fornlämningsområde föreslås ingå i ett 
NATUR-område med möjlighet att 
anlägga en pulkabacke ovanpå. 
Fornlämningsområdet bedöms inte 
påverkas negativt av planförslaget. Enligt 
länsstyrelsens beslut 431-7530-15 (2015-
11-16) gör länsstyrelsen bedömningen att 
planerad ny bebyggelse inom ansökt 
område inte kommer att påverka 
boplatsens fornlämningsområde och per 
beslut 431-4320-16, att fornlämningen kan 
övertäckas. 

Påverkas områden med biotopskydd 
(t.ex. stenmurar, alléer och odlingsrösen)   x   

I södra delen finns ett 4,4 ha stort 
nyckelbiotopområde av typ ”ädellövträd” 
(N 88-2001). Planförslaget avser 
användningsbestämmelsen ”NATUR” för 
området. Mindre ingrepp kommer att ske i 
samband med breddning av befintlig 
grusväg till GATA.  Särskilt värdefulla träd 
intill vägen skyddas genom 
planbestämmelse med marklovplikt.  

I tallskogsområde i nordost finns ett antal 
stenrösen. Dessa föreslås ingå i NATUR-
området och bedöms inte påverkas. 

Stenmurar intill kvartersmarken skyddas 
genom planbestämmelse och ska bevaras. 
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 Stor Måttlig Liten Ingen 
Berörs 

inte Kommentar 

Höjdbegränsning runt flygplatsen     x  

Övergripande mål och normer       

3. Miljökvalitetsmål       

Berörs något av de 16 nationella 
miljömål som ska ligga till grund för all 
planering. 

  x   

Planförslaget gynnar främst miljökvalitets-
målen Levande skogar och God bebyggd miljö, 
eftersom detaljplaneläggning säkerställer 
bevarandet av nuvarande nyckelbiotop 
som NATUR och genom att planförslaget 
medför en kontrollerad bebyggelse-
förtätning inom tätortsområdet. 

Berörs något av de regionala 
miljömålen?   x   Se ovan under nationella miljömål. 
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4. Miljökvalitetsnormer       

Överskrids några miljökvalitetsnormer?    x  

Planområdet ligger inom ett avrinnings-
område som avvattnas till Krafslösaviken 
som ingår i vattenförekomsten S n 
Kalmarsund SE564250-162500. Vid den 
senaste statusklassningen bedömdes 
vattenförekomsten ha måttlig ekologisk 
status och god kemisk ytvattenstatus 
(exklusive kvicksilver och PBDE). 
Planområdet ligger också inom 
grundvattenförekomsten Kalmarkustens 
sandstensformation SE628995-153160 som 
vid den senaste statusklassningen 
bedömdes ha god kemisk och kvantitativ 
status.  

Planområdet ligger inom kommunalt 
verksamhetsområde för dricksvatten, 
avloppsvatten och dagvatten med Kalmar 
Vatten AB som huvudman. Kalmar 
kommuns Tematiska tillägg till 
översiktsplanen – Vatten och avlopp ska 
följas. I den av Kalmar Vatten AB 
upprättade dagvattenutredningen beskrivs 
både strategi för hantering av dagvatten 
inom planområdet samt förfarandet och 
rening i Krafslösadämmet vid 
Krafslösaviken.  

Planförslaget medger nytt bostadskvarter 
med stort inslag av Natur/Park.  

Omhändertagandet av dagvatten sker både 
genom naturlig infiltration med viss 
naturlig rening på plats (ej hårdgjorda ytor 
minst 40 procent regleras genom 
planbestämmelse) och att nya bostads-
kvarteret samt gatumark ansluts till det 
kommunala dagvattensystemet. Inom 
planområdet föreslås vidare anläggning av 
dagvattenanläggningar inom PARK och 
NATUR i form av breddade diken och en 
stor fördröjningsyta i centrala delen, 
planbestämmelse dagvatten.  

Föroreningsbelastningen från planområdets 
dagvatten bedöms som liten och 
Krafslösadämmet bedöms klara det extra 
tillskott som exploateringen i detaljplanen 
ger i form av hårdgjorda ytor och ökad 
föroreningsbelastning utan att den 
övergripande reningseffekten påverkas 
negativt.   

Kommunen gör därmed den samlade 
bedömningen att miljökvalitetsnormer för 
vatten inte påverkas negativt.  

- utomhusluft     x  

- vattenkvalitet    x  Se ovan. 

- fisk- och musselvatten     x Berör ej Kalmar kommun 
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- omgivningsbuller     x  

Effekter på miljö, hälsa och 
säkerhet 

      

5. Ekologiska naturvärden och 
nyckelbiotoper 

      

Påverkan på område som pekats ut i: 

- länsstyrelsens (Natur i östra Småland) 
eller kommunens naturvårdsprogram 

    x  

- skogsstyrelsens nyckelbiotop- eller 
sumpskogsinventering   x   

Nyckelbiotopområde av typ ”ädellövträd” 
(N 88-2001) berörs. Se vidare under punkt 
2 ovan, ”Andra skyddsvärden”. 

- kommunens grönstrukturplan   x   

Lövskogsområden hyser enligt 
grönstrukturplanen höga naturvärden och 
det sammanhängande skogsbandet längs 
västra sidan Norrlidsvägen och utgör 
kärnområde för biologisk mångfald. 
Områdets största värde baseras främst på 
den mycket gamla, grova ekskogen i söder 
(=nyckelbiotop). Södra delen av 
planområdet, där ekskogogen ingår, 
redovisas vidare som nya grannskapspark. 

Planförslaget avser för skogsområdet 
NATUR. Mindre ingrepp sker i form av 
nya bostäder, anordnande av 
dagvattenanläggning och breddning av 
nuvarande grusväg till gata. 

Mellan södra skogsdelen och bostäder i 
söder redovisas PARK med anordnande 
av lek och möjlighet till spontanidrott. 

- ängs- och betesmarksinventeringen     x  

- ÖP  x    

Enligt ÖP 2013 ingår planområdet både i 
Diagonalen och i utvecklingsstråket A till Ö 
där stadsutvecklingsprojekt ska möjliggöra 
för nya bostäder och verksamheter. 
Samtidigt krävs en utveckling av infra- och 
grönstrukturen. Norrlidsvägen och Norra 
vägen ska utvecklas mot att bli 
övergripande stadsgator.  
Planförslaget stämmer överens med 
översiktsplanens intentioner. 

6. Växtliv       

Påverkan på  

- rödlistade, fridlysta eller sällsynta arter 
   x  

Flera rödlistade lavar och svampar har 
påträffats på de gamla ekarna. Det aktuella 
området är Natur i planen och särskild 
marklovplikt gäller för träden längs vägen 
genom ekskogen.  

- träd utpekat i länsstyrelsens 
trädinventering    x  

Inom planområdet finns ett flertal gamla 
träd som registrerats i länsstyrelsens 
inventering av särskilt skyddsvärda träd. 
Planförslaget tar hänsyn till dessa träd 
genom att de står inom naturmark och 
träden intill vägen genom ekskogen 
skyddas av en särskild marklovplikt. 
Vägens har anpassats för att inte träden 
ska skadas. 
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7. Djurliv       

Påverkan på  

- rödlistade, fridlysta eller sällsynta arter 
  x   

Flera rödlistade insektsarter som är knutna 
till gamla träd och död ved har påträffats i 
ekskogen. Planförslaget tar hänsyn till 
dessa genom att ekskogen klassas som 
Natur och de gamla träden längs vägen 
omfattas av en särskild marklovplikt. Inom 
planområdet har även flera rödlistade 
fågelarter påträffats, främst i skogen. 
Påverkan minimeras genom att skogen till 
stor del klassas som Natur i planen. 
Kornknarr har endast tillfälligt observerats 
på den öppna marken som föreslås bli 
kvartersmark. 

- flyttfågelsträck eller vandring för 
djuren     x  

8. Kulturmiljö       

Påverkan på  

- fornlämning 
  x   

Vid nordvästra delen av planområdet norr 
om Kaptens Karlssons väg finns 
fornlämningen Kalmar 115 registrerad i 
fornlämningsregistret. Det är en möjlig 
boplats där man i samband med arkeo-
logiska undersökningar i början på 1990-
talet hittade avslag av flinta, kvarts och 
porfyr. Enligt beslut från länsstyrelsen 
beslut 2015-11-16, i ärende 431-7530-15 
görs bedömningen att planerad ny 
bebyggelse inte kommer att påverka 
boplatsens fornlämningsområde.  Vidare 
anförs i beslutet att övriga områden som 
ingått i arkeologiska utredningen från 1993 
bedöms inte berörs av planerad ny 
bebyggelse. 

Upplag av jordmassor för anläggning av 
pulkabacke inom berört område bedöms 
inte påverka fornlämingen negativt. Enligt 
länsstyrelsens beslut 431-4320-16 ges 
tillstånd att fornlämningen kan övertäckas. 

- på industriarv     x  

- äldre vägar   x   

Kapten Karlssons väg utgör en del av den 
urgamla landsvägens sträckning, känd från 
1500-talet som vägen mellan Kalmar och 
Stockholm. Vägen utgör i sig själv en 
levande kulturhistorisk lämning och 
bevaras enligt planförslaget som allmän 
plats/GATA.  



Samhällsbyggnadskontoret  Behovsbedömning - Checklista
 

2016-06-15 

12(17) 

 

 

 

- plats av kulturhistoriskt intresse    x  

Planområdet har kulturhistoriskt präglats 
främst av den slingrande förbindelseleden 
mellan Kalmar och Stockholm, nuvarande 
Kaptens Karlssons väg, och dess lägre 
belägna markpartier som används för bete, 
och delvis fiske. Utmed vägen och pga av 
dess topografiska höjdläge uppstod 
begränsad (torp)bebyggelse. Det finns 
även registerad fornlämning Kalmar 115 
som utgör en möjlig boplats. 

Genom planområdet går även ett dike som 
funnits åtminstone sedan lagaskiftet 1845.  

För planområdet har upprättas en 
kulturhistorisk utredning som redovisar för 
kulturhistoriska värden.  

Planförslaget säkerställer Kapten 
Karlssons väg som GATA och 
bebyggelsehistoprisk område i södra delen 
av området har försetts med bestämmelser 
kring utformnings och bevarande. 

- byggnadsminne     x  

- kulturhistoriskt eller konstnärligt 
värdefulla byggnader, föremål mm    x  

På fastigheten Vätten 4, finns bostadshus 
och två mindre byggnaderhar som anses ha 
ett högt kulturhistoriskt värde då husen 
tillhörde gårdarna i Berga by. Gården var 
en av dem som vid enskiftet 1818 flyttades 
ut från radbyn. Vätten 4, är en av de 
byggnader utmed Kapten Karlssons väg 
som stått som förebild för den nya 
bebyggelse som tillkom på 1980-talet. 

Planförslaget reglerar skyddsbestämmelse 
för dessa byggnader. 

- skyddsvärt kulturlandskap     x  

9. Landskapsbild / stadsbild       

Påverkan på 

- betydelsefulla utsikter eller siktlinjer 
 x    

Ett nytt bostadskvarter på tidigare 
gräsbevuxen mark kommer att förändra 
stadsbilden och siktlinjer främst från 
Brunnslätsvägen söderut. Placering och 
utformning av flerbostadshusen vid Norra 
vägen och Norrlidsvägen kommer 
förändra gaturummet för dessa vägar.  

- områdets skala  x    

Nya bostäders skala bedöms ha anpassats 
till angränsande bebyggelsens skala och 
placering intill gaturummen. Lägre 
bebyggelse har placerats närmast 
Brunnslätsvägen och dess villakaraktär, 
byggnadshöjder och –volymer ökar 
successivt mot söder där de höga träden 
och slänter tar vid.  
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10. Rekreation och rörligt friluftsliv       

Påverkan på 

- det rörliga friluftslivet. 
  x   

Planförslaget föreslår ett antal PARK- och 
NATUR-områden. I mitten av området 
intill skogsbrynet skapas ett större 
parkområde med flera typer av 
rekreationsmöjligheter så som lek, ytor för 
spontanidrott, promenadstråk och 
vistelseytor. Längs dikesstråket väster om 
planområdets huvudgata avses anläggas 
gångstig. Stigar inom skogsområdet 
kvarstår som möjlighet för att röra sig 
inom bostadsnära naturen.  

- lekmöjligheter.   x   

Norr om planområdet (Ljusstaden och 
södra Vimpeltorpet) och vid Berga 
centrum finns närmast anordnade 
lekplatser på allmän platsmark. 
Anordnande av lekplats föreslås inom 
PARK-området i södra del av 
planområdet. Parken ska även ge möjlighet 
till spontanidrott och annan fri lek. 

- park eller annan rekreationsanläggning.    x   
Nya PARK-områden skapas inom 
planområdet. 

- allmänhetens tillgänglighet till 
naturskön utsiktsplats.   x   

Se punkt ovan, Påverkan på rörliga 
friluftslivet 

- område utpekat i ÖP 2013     x 
Översiktsplanen redovisar inget område 
för rekreation och rörligt friluftsliv inom 
planområdet. 

11. Transporter och 
kommunikationer 

      

Påverkan på 

- transportrörelser (antal) 
 x    

Genomförandet av planförslaget medför 
en ökning av trafikmängden på 
Brunnslätsvägen, Norrlidsvägen och Alice 
Babsgata samt Norra vägen. Den 
tillkommande trafikmängden beräknas vara 
ca 1600 fordon per dygn. Fördelning av 
trafikmängden bedöms att fördelas främst 
mellan Norrlidsvägen och 
Brunnslätsvägen. Planförslaget redovisar 
vägstruktur med delvis separata gång- och 
cykelvägar som baseras på nuvarande 
rörelsemönster och viktiga målpunkter och 
busshållplatser i närområdet. 

- transportmönster för människor och 
varor (hur)   x   

Huvudsakliga trafikströmmar bedöms rör 
sig på områdets huvudgata då det placerats 
främst flerbostadshus och den nya 
förskolan.  Utmed Brunnslättsvägen 
förbättras gång- och cykelmöjligheter för 
oskyddade trafikanter och inom nya 
bostadskvarteret har vägbredden anpassats 
för att gynna gång- och cykeltrafik mellan 
viktiga anslutningspunkter till 
planområdet. 

- transportsystem   x   
Ökad antal boende inom planområdet 
medför ökat behov av kollektivtrafikresor. 
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- parkeringsmöjligheter   x   

Boendeparkering ska lösas inom egen 
fastighet. Inom flerbostadskvarteren vid 
Norrlidsvägen och Norra vägen föreslås 
möjlighet till garage under planterbart och 
körbart bjälklag. 

- trafiksäkerhet   x   
Ett antal korsningar har försetts med 
utfartsförbud 

12. Mark- och vattenanvändning       

Förändring mot 

- gällande ÖP / FÖP 
  x   

Planområdet ingår i Norra staden och 
ingår därmed både i Diagonalen och i 
utvecklingsstråket A till Ö där stadsut-
vecklingsprojekt ska möjliggöra för nya 
bostäder och verksamheter. Samtidigt 
krävs en utveckling av infra- och 
grönstrukturen. Norrlidsvägen och Norra 
vägen ska utvecklas mot att bli över-
gripande stadsgator. Ett område i nordost 
är särskilt utpekat som utredningsområde 
för nya bostädet, samtidigt som det är 
utpekat som ett värdefullt naturområde i 
grönstruktur-planen. Ny bebyggelse 
föreslås därför endast närmast korsningen 
Norrlidsvägen-Alice Babs gata, där natur-
värdena är relativt låga och bebyggelsen 
bidrar till att markera entrén till 
Ljusstaden. 
Planförslaget bedöms stämma överens 
med översiktsplanens intentioner.  
 
I den fördjupade översiktsplanen 
Norrliden strand (FÖP Norrliden strand, 
antagen 2012) redovisas planområdet som 
betydelsefull länk mellan stadsdelarna 
Vimpeltorpet och Norrliden/Berga, 
genom att beakta gröna rörelsestråk samt 
att utreda bebyggelse längs Norrlidsvägen. 
Norrlidsvägen är prioriterad för kollek-
tivtrafik och gång- och cykelvägar men ska 
på sikt byggas om för att ge karaktären av 
en stadsgata med mera rumslighet. 
Planförslaget bedöms stämma överens 
med översiktsplanens intentioner.  

- gällande DP   x   

Större delar av planområdet är inte 
planlagda idag. Inom planområdet i övrigt 
berörs 5 detaljplaner:  
0880K-P07/21, laga kraft 2007 
0880K-I:277, fastställd 1967 
0880K-I:374, fastställd 1978,  
0880K-P87/03, fastställd 1987 
0880K-P07/19, laga kraft 2007. 
Detaljplanen 0880K-P07/21 kommer 
ersättas genom planförslaget, medan 
bestämmelser för de berörda delarna i 
övriga detaljplaner justeras i mindre 
omfattning. 
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- nuvarande mark- och 
vattenanvändning  x    

Nuvarande markanvändning, skog och 
befintlig bebyggelse vid Kapten Karlssons 
väg förändras inte av planförslaget. 

I övrigt omvandlas nuvarande gräsmark till 
ett nytt bostadskvarter med gator, park och 
naturområden. 

Påverkan på 

- viktig samhällsservice t ex skola 
 x    

Behov av ny förskola uppstår i samband 
med nya bostäder. Ny förkola föreslås 
inom planområdet. 

- andra tänkta projekt     x  

13. Energi       

Möjlighet att använda förnybar 
energikälla.    x  

Vid Norra vägen finns fjärrvärmeledningar 
med möjlighet att ansluta nya 
bostadsområdet.  
Kommunen ser positivt till val av förnybar 
energikälla inom planområdet. 

Behov av nya system för distribution   x   

För nya bostäder krävs utbyggnad av 
elledningar. Ny transformatorstation 
föreslås intill nya huvudgatan och regleras 
som E-område. 

14. Naturresurser       

Påverkar användning av ej förnybar 
naturresurs.     x  

Påverkan på 

- jordbruksareal 
    x  

- annan produktionsyta (skog)     x  

15. Mark       

Påverkas jorden av förflyttning, 
sammanpressning eller täckning?   x   

Genomförandet av planförslaget medför 
förändringar genom byggnation av 
allmänna platser och grundläggning för nya 
bostäder. 

Påverkas topografi?     x  

Påverkas unikt geologiskt eller fysiskt 
särdrag?     x  

Påverkas området av ökad vind- eller 
vattenerosion?     x  

Påverkan i form av ändrad 
sedimentering eller erosion som för-
ändrar vattendrags fåra eller strand och 
botten av hav, sjö mm? 

    x  

Påverkan på människor eller egendom i 
form av geologiska risker så som 
instabila markförhållanden, skred mm? 

    x  

Påverkas området av hög 
markradonhalt?    x  

Markområdet klassas som normalradon-
mark enligt kommunens kartunderlag. 
Konstruktioner mot mark ska utföras 
radonskyddande, vilket bevakas i samband 
med bygglovet. 
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Påverkas området av att tidigare använts 
som tipp, utfyllnadsplats eller dylikt så 
att miljö- och hälsofarliga ämnen kan 
finnas lagrade i marken? 

    x  

Påverkas området av att tidigare 
verksamheter funnits på platsen. Kan 
markföroreningar finnas inom området 
eller i närheten. 

    x  

16. Vatten       

Påverkas ytvattnets eller vattendragens 
rörelser (strömmar eller riktning)?     x  

Påverkas vattenflöden (riktning och 
mängd) vid högvatten?     x  

Påverkas mängden ytvatten i någon 
vattensamling, t.ex. damm eller våtmark?  x    

Planförslaget medför ökning av den 
hårdgjorda ytan och därmed också 
volymen ytavrinning i form av dagvatten. 
Inom planområdet föreslås anläggningar 
för fördörjning av dagvatten. 

Påverkas absorptionsförmåga, 
dräneringsmönster eller frekvens och 
mängd av ytvattenavrinning?  

 x    
Se punkt ovan.  

Behöver åtgärder vidtas för att hantera 
dagvatten?  x    

Planförslaget medför en ökning av andel 
hårdgjorda ytor inom planområdet vilket 
medför att ytavrinningsvolymen i form av 
dagvatten ökar. Lokalt omhändertagande 
av dagvatten säkerställs genom föreslagna 
dagvattenanläggningar med fördröjnings-
funktion. Genom planbestämmelse säker-
ställs högsta andel hårdgjord yta inom 
flerbostadsområden. 

Krafslösadämmet vid Krafslösaviken, dit 
dagvatten leds vidare innan den når 
Kalmarsund, bedöms klara det extra 
tillskott som exploateringen i detaljplanen 
ger i form av hårdgjorda ytor och ökad 
föroreningsbelastning utan att den 
övergripande reningseffekten påverkas 
negativt. Se vidare i Dagvattenutredningen. 

Påverkas grundvattnets: 

- in- eller utströmningsområde? 
   x   

- flödesriktning eller hastighet?     x   

- mängd genom tillskott av eller uttag 
eller genom förändring av akvifer till 
följd av genombrott? 

   x   

- kvalitet?     x   

Påverkas mängd yt- eller grundvatten, 
som annars varit tillgänglig för 
vattenförsörjningen, som dricksvatten 
eller annan användning? 

   x   

Påverkas människor eller egendom för 
risker i samband med vatten som dålig 
vattenkvalitet eller översvämning? 

    x  

Påverkan från enskilda avlopp?      x  
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Finns möjlighet att klara lägsta höjd på 
färdigt golv?     x Lägsta marknivå inom området är 5 m ö h. 

Påverkar markavvattning omgivande 
fuktiga områden?     x  

17. Luft       

Påverkan på luftkvaliteten     x  

Risk för obehaglig lukt.    x  

Pumpstationen i södra delen kan orsaka 
tillfälliga luktstörningar. Nya bostäder har 
placerats utanför skyddsavståndet på 50 
meter. Avståndet till förskoletomten är ca 
30 meter. Utifrån den förhärskande 
vindriktningen mot nordväst samt de 
rådande topografiförhållanden med 
stigande marknivå mot förskolan görs 
bedömningen att endast tillfälliga och ringa 
luktstörningar kan bli aktuella. 

18. Störningar       

Risk för störning från 

- höga ljudnivåer för människa eller djur. 
 x    

Upprättad bullerutredning för planför-
slaget pekar på att de ekvivalenta ljud-
nivåerna kommer att överskridas för 
bostadshusens fasader som vetter mot 
Norra vägen och Norrlidsvägen. Endast 
för de hus som ligger närmast vägarna, 
större delen av planområdet berörs ej. 
Möjlighet finns att med genomgående 
lägenheter skapa en tyst eller i vissa fall en 
ljuddämpad sida för minst hälften av 
bostadsrummen i varje bostad, samt att 
anordna uteplats på gården som är 
frånvänd från vägen. På plankartan regle-
ras bullerskydd genom planbestämmelse. 

- vibrationer     x  

- starkt ljus eller reflexion     x  

- miljöstörande verksamhet     x  

19. Risker för hälsa och säkerhet       

Risk för 

- explosion 
    x  

- utsläpp av hälso-/miljöfarliga ämnen     x  

- att sårbara system eller ett strategiskt 
mål för terrorangrepp skapas     x  

- behov av brandskydd eller annan typ 
av räddningstjänst     x  

- behov av polisskydd eller annan 
bevakning     x  

- otrygga miljöer skapas     x  

- elektromagnetiska fält (EMF)    x  
Kalmar kommuns policy för magnetfält 
ska följas. 

 


