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PLANBESKRIVNING 

Ungefärlig gräns för planområde visas med röd linje. Polishuset ligger i södra delen av 
planområdet och den före detta Rifa-fastigheten i den norra delen av planområdet. 

Antagandehandling 

Detaljplan för fastigheten 

Flodhästen 5, med flera (före detta Rifa) 

i Kalmar, Kalmar kommun 
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Planhandlingar 

Planhandlingarna består av: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning 

 Miljökonsekvensbeskrivning 

 Fastighetsförteckning 

 Grundkarta 

 Samrådsredogörelse 

 

Till planen hör också: 

 Planprogram, 2004-06-23 

 

Samt följande utredningar; 

 Risker 

Komplettering 2017-05-30; Riskanalys Arla foods. 

Komplettering 2017-02-20; Riskanalys Arla foods. 

Komplettering 2015-06-25; Riskbedömning i samband med ny detaljplan för kv. Flodhästen 
5 m.fl.  

Riskanalys Arla Foods AB, Kalmar kommun, Riskanalys med alternativa åtgärder för am-
moniaksystem, Brand & Riskanalys, 2012-02-29.  

Riskanalys Arla Foods AB, Kalmar kommun, Brand & Riskanalys, 2010-05-19. Kost-
nadsbedömning av riskåtgärder, 2012-01-20, WSP Systems.  

Arla Foods AB. Förslag till riskreducerande åtgärder, reviderad 2010-02-16, WSP Systems. 

Riskanalys av Arla Foods AB, Brand & Riskanalys, 2006-01-17.  

 Trafikbuller  

Kv Fasanen, Kalmar, Trafikbullerutredning, Soundcon, 2017-03-29. 

Kv Flodhästen, Kalmar, Trafikbullerutredning, Soundcon, 2012-03-26. 

 Industribuller  

Externbullerutredning, Soundcon, 2017-05-04 

Kv Flodhästen, Kalmar, Bullerutredning, Soundcon, 2017-03-06. 

Kv Flodhästen, Kalmar, Externbuller från Arla Foods AB, Soundcon, 2009-11-03. PM 
Rifaprojektet, Soundcon, 2012-01-16.  

 Geoteknik och föroreningar  

Platsspecifikt riktvärde för bly, Structor 2017-10-05 

Rapport Miljöteknisk markundersökning, Areco, 2017-07-31 

Förtätad provtagning, miljöteknisk markundersökning, WSP 2005-05-27. 

Kompletterande miljöteknisk markundersökning, WSP 2004-06-29.  

Översiktlig geoteknisk- och miljöteknisk utredning, WSP 2004-04-05.  

 Dagvatten 

Kv Flodhästen PM- Kompletterande dagvattenutredning, Vatten och samhällsteknik AB, 
2017-09-01 

Föroreningar i dagvatten från RIFA-tomten, Sweco, 2015-07-01. 

Rifa-området, Kv. Flodhästen 4 mfl i Kalmar, Förstudie dagvatten och utformning, Sweco, 
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2012-09-14.  

PM Dagvattenhantering, kv. Flodhästen mm, Kalmar kommun, Vatten och Samhällsteknik 
AB, 2005-06-23. 

 Övrigt 

Flyghinderanalys, Luftfartsverket, 2017-05-10 

Skuggstudier, Atrio Arkitekter AB, 2017-03-29 

Förtydligande PM om åtgärder, 2013-02-07. 

Förstudie kring allmän platsmark, gestaltning, trafik och dagvatten, 2012-09-17. Komplette-
ring 2015-07-01.  

Förstudie för Polishusplatsen, 2012-03-26.  

Magnetfältsmätning, kv Flodhästen 4, Sweco Systems AB, 2011-07-05.  

 

 

Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av Vatten och Samhällsteknik AB på uppdrag av sam-
hällsbyggnadskontoret (SBK) på Kalmar kommun, i samråd med SBK, kommun-
ledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. Fram till och 
med samrådsskede var Eva-Lena Larsdotter projektledare och planhandläggare. 
Undertecknade har varit uppdragsansvariga från granskningsskede och framåt. 

 

 

Hanna Nilsson   Emil Stille 

Planarkitekt    Planarkitekt 
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Sammanfattning 
Detaljplaneförslaget syftar till att ge möjlighet för ny användning av den före detta 
industritomten för Rifa-fabriken i Kalmar. Avsikten är att omvandla den till en 
blandad stadsdel med i huvudsak bostäder men också vårdboende, kontor och 
mindre lokaler i bottenvåningar samt möjligheten till en större matvarubutik. En-
ligt planförslaget kan området inrymma 600 - 700 bostäder. Inom området ska 
även förskola möjliggöras och häkte i anslutning till det befintliga polishuset.  

I samband med planens genomförande kommer gatustrukturen i området att änd-
ras. Galggatan kopplas ihop med Lorensbergsleden via Erik Dahlbergs väg. I det 
omvandlade gamla Rifa-kvarteret föreslås en gatustruktur med smala gator och ett 
torg där i första hand gående och cyklister rör sig. Parkering ska främst ske ge-
mensamt i en samlad parkeringslösning i den västra delen av området men till 
delar även kunna lösas inom övrig kvartersmark. I östra delen av planområdet 
finns ett parkstråk med gång- och cykelväg som ska vara kvar och utvecklas med 
öppen dagvattenanläggning. 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats till detaljplanen. 

 

Inledning 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också 
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprät-
tat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de be-
stämmelser som valts motiveras.  

Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid tolk-
ning av detaljplanen. 

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

 

Bakgrund 
Rifa byggde 1962 en fabrik inom aktuellt område där drygt 200 personer arbetade. 
Fabriken avvecklades 2005, men redan 2002 tog kommunen fram ett planprogram 
för bland annat bostäder inom fastigheten. Planarbetet har därefter pågått i peri-
oder och många turer har avlöst varandra. Den del som planlades för polishus 
frikopplades från övriga planområdet och färdigställdes så att polishuset kunde 
byggas i området 2009. En rad utredningar har tagits fram under årens lopp ge-
nom planprocessen och detaljplaneförslaget har omarbetats därefter.  

 

Syftet med detaljplanen 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra: 

• nya bostäder av varierad storlek och karaktär 

• vårdboende 

• häkte i anslutning till befintligt polishus 

• förskola 

• en större matvarubutik 

• samlad parkeringslösning i ett parkeringsgarage 
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• koppling mellan Galggatan och Lorensbergsleden via Erik Dahlbergs väg 

 

Planen ger också möjlighet till: 

• omgestaltning av Perstorpsvägen med exempelvis kantstensparkering, cykelväg 
och trädplantering 

• trafikminskning på den del av Galggatan som löper norr om polishuset genom 
åtgärder som hindrar att gatan används för genomfartstrafik 

• säkerställande av gång- och cykelstråk samt parkområde i öster.  

 

Detaljplanen ska möjliggöra en flexibilitet i placeringen av bebyggelsen inom bo-
stadskvarteren. En variation i höjd och fasadutformning ska eftersträvas. Lägre 
bebyggelse placeras i utkanten av fastigheten Flodhästen 5 i norr, söder och i 
öster, högre bebyggelse placeras i fastighetens centrala del där ett punkthus utgör 
den högsta byggnaden inom planområdet. 

Trafikrörelserna inom området ska hållas nere genom att parkering främst ska 
samlas i ett parkeringshus. Parkområdet ska utformas med ängskaraktär där en 
öppen dagvattenhantering inryms. 

 

Plandata 
Planområdet är cirka 11,6 hektar stort, och omfattar följande fastigheter: 

 Flodhästen 5 (före detta Rifa) som ägs av PPE Fastigheter i Kalmar AB 

 Del av Flodhästen 3 (mejeriet) som ägs av Arla Foods AB 

 Tvättbjörnen 1 (polishuset och angränsande ytor) som ägs av 
Vacse Kalmar AB  

 Del av Oxhagen 2:1, (grönområde och gatumark) som ägs av Kal-
mar kommun. 

 Del av Fasanen 1 (gatumark och mark för bostadsändamål), ägs av Glebes 
Fastighets AB. 

 Del av Diamanten 1 (mark för bostadsändamål), ägs av Kalmarhem AB. 

 Del av Oxhagen 2:2 (gatumark), ägs av Kalmar kommun 

 Del av Malmen 2:2 (gatumark), ägs av Kalmar kommun 
 

Planområdet avgränsas av Perstorpsvägen och fastigheten Diamanten 1 i norr, 
Arrheniusgatan och Arla Food AB:s fastighet Flodhästen 3 i väster, Erik Dahl-
bergs väg i söder, kvarteret Stadsträdgården och fastigheten Fasanen 1 i öster.  
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Planområdets läge i Kalmar stad. 

 

 

Skrafferad yta markerar planområdet.  

 

Planförfarande och tidsplan 
Det finns två planförfarande som kan användas vid framtagandet av en detaljplan, 
standard och utökat. Standardförfarandet kan användas om planförslaget 

 är förenligt med översiktsplanen, 

 är förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande, 

 inte är av betydande intresse för allmänheten, 

 inte i övrigt är av stor betydelse och 

 inte antas medföra en betydande miljöpåverkan 
Om något av kriterierna för standardförfarande inte uppfylls ska ett utökat förfa-
rande användas. 

Kv Fasanen 

Kv Stadsträdgården 
Rifa – 

Flodhästen 5 
Arla  

Flodhästen  3 

Nord-sydligt grön-, 

 gång- och cykelstråk 

Polishuset – 

Tvättbjörnen 1 

Giraffenområdet 
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Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner enligt så kallat utökat förfa-
rande. Plankartan är utformad enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbe-
stämmelser för detaljplan.  

Tidsplanen förutsätter att inkomna synpunkter under remisskeden eller nya förut-
sättningar under planprocessens gång inte föranleder omfattande revideringsar-
bete. Planens preliminära tidsplan: 

 

 

 

 

 
 

 

  

SAMRÅD 
2 KVARTALET  

2017 

GRANSKNING 
3 KVARTALET  

2017 

PLAN- 
FÖRSLAG 

ANTAGANDE 
1 KVARTALET  

2018 

LAGA  
KRAFT 

    

Synpunkter Synpunkter 
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Nuläge  
 

 
Planområdet (röd streckad linje) enligt nuläge, med reservation för att Rifa-
byggnaden numera är riven. Bakgrundskarta Google. 

 

gCGcy 

gCGcy Torg 

gCGcy Polishus 

gCGcy Arla Foods AB 

gCGcy 
Grönområde 
med gång- och 

cykelstråk 

Rifatomten med 
den gamla indu-
stribyggnaden, 

som idag är riven 

gCGcy 
Köpcentrum 

Giraffen 
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Gällande program och detaljplaner 

Planprogram  

År 2004 godkändes ett planprogram för kv Flodhästen1 som utgick från en flexi-
bel användning av befintlig RIFA-byggnad, exempelvis handel, kontor och lager. 
Friytor behövdes då för parkering. En väganslutning mellan Galggatan och 
Kungsgårdsvägen fanns också med i planprogrammet som en möjlighet. Det 
fanns även en önskan om att förstärka grönstråket längs banvallen och att skapa 
en öppen dagvattenhantering. 

Planförslaget bedöms följa planprogrammets intentioner. Nu är tonvikten i plan-
förslaget att skapa attraktiva bostäder i en utvidgning av Kalmar innerstad. Möj-
lighet till andra verksamheter ska också inrymmas men volymmässigt ligger fokus 
på bostäder.  

 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Gällande planer i området är 0880K-I:333 (Stadsplan för kv Flodhästen och Kän-
gurun) från 1971 samt 0880K-P07/07, detaljplan för nytt polishus från 2007. Pla-
ner som berörs i mindre omfattning är 0880K-I:167, 0880K-I:221, 0880K-I:223, 
0880K-I:235, 0880K-I:241, 0880K-I:327, 0880K-I:416 och 0880K-P90/20. Ingen 
av berörda detaljplaner har någon genomförandetid kvar. 

 
Gällande detaljplaner inom och i anslutning till planområdet som berörs. Planområdet är markerat 
med svart linje. 

                                          

 
1
 Beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 2004-06-23. 
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Mark- och vattenförhållanden 
Geoteknisk utredning2 har visat på normala grundläggningsförhållanden i huvud-
delen av norra delen av planområdet, medan det i södra delen krävs åtgärder som 
bortschaktning av jordlager eller för mindre delar pålning eller liknande åtgärder. 
Vid föreslagen häktestomt väster om polishuset och centralt i planområdet finns 
lager med finsediment mäktigare än 1,5 meter. Grundvattenytan låg vid mättill-
fället 0,8 till 2,2 meter under markytan. Vattentäta grundläggningskonstruktioner 
kan behövas då djup grunddränering inte är möjlig. 

 

Natur och kultur  
Platsen för planområdet har, innan det blev ett industriområde, brukats som 
åkermark och använts för kolonilotter. I planområdets östra gräns har det funnits 
ett järnvägsspår. Järnvägen var en smalspårig järnväg mellan Kalmar och Berga 
(Högsby). Järnvägsspåret revs 1974, då man 1968 hade ersatt det med nytt spår 
strax väster om Kalmar. 

En industriarvsinventering är gjord för Kalmar kommun där den gamla Rifa3-
tomten och Mejeriet4 ingår och beskrivs översiktligt. En slutsats i inventeringen är 
att livsmedelsindustrin representerar ett särskilt viktigt och levande kulturarv i 
Kalmar stad. Mejeriet flyttades till denna plats 1954 och är senare utbyggt i flera 
omgångar. Rifa-fabriken invigdes 1964 och byggdes också den ut i några om-
gångar innan verksamheten slutligen lades ned 2008. Slutsatsen i inventeringen är 
att det kulturhistoriska värdet inte motiverar ett bevarandekrav, men rekommen-
derar vissa dokumentationsåtgärder. Rivningen av byggnaderna påbörjades i slutet 
av 2016.  

På kvartersmark finns inga naturvärden utöver en trädplantering på Flodhästen 5 
längs Perstorpsvägen och Arrheniusgatan. Denna omfattas av biotopskydd, men 
dispens för fällning av träd är beviljad. På den gamla banvallen i den östra delen 
av planområdet finns en stig och längs med banvallen finns trädridåer med blan-
dad växtlighet, en del med ursprung i de kolonilotter som tidigare låg här. Här 
finns också ett bestånd av Bornholmsbjörnbär.  

 

                                          

 
2
 Översiktlig geoteknisk- och miljöteknisk utredning, WSP 2004-04-05. 

3
 Rifa (Radioindustrins Fabrikaktiebolag) bildades 1942 av bland andra ASEA, men redan 

1947 blev Ericsson ensam ägare till företaget. Flera fabriker fanns i Sverige och 1964 invigdes 

fabriken i Kalmar. Till en början tillverkades papperskondensatorer, men verksamheten utveck-

lades till att producera olika delar till telefonväxlar. Vid avvecklandet hette fabriken Evox Rifa 

AB. 
4
 Mejeriet är Arla Food AB:s anläggning på fastigheten Flodhästen 3. 
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Ekonomiska kartan från 1941. Föreslaget planområde visas med röd streckad linje (ungefärlig 
avgränsning). Planområdet utgjorde vid tillfället åkermark och gränsade i öster till ett järnvägsspår. 

 
Den tidigare Rifa-fabrikens entré mot Arrheniusgatan. Bild Kalmar Lexikon. 

 

Bebyggelse  
Rifas huvudbyggnad var cirka 7 meter hög, av betong med fasader i rödbrunt te-
gel. Den har nu rivits och inom fastigheten Flodhästen 5 finns endast fyra skydds-
rum kvar under mark från det som utgjorde Rifa-fabriken, se avsnitt Skyddsrum. 

Polishuset byggdes 2009 och är en relativt sluten byggnad med modernt form-
språk i två till fyra våningar. Den högsta delen med fyra våningar angränsar mot 
ett nyanlagt torg och har blivit ett riktmärke i staden, framförallt i Galggatans fond 
men också längs Erik Dahlbergs väg. Byggnaden definierar ett tydligt gaturum i 
sin längdriktning och anger en större skala än omgivande befintlig bebyggelse. 
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Polishuset med torget framför, sett från nordost. 

 

Arlas huvudbyggnad, som ligger närmast Erik Dahlbergs väg och gränsar till plan-
området, är cirka 7 meter hög fördelat på två våningar. Här finns stora fläktsystem 
och skorstenar på taken. Bakom denna byggnad finns cisterner av plåt varav en 
del är vitmålade. Här finns också ett cirka 15 meter högt torktorn i röd plåt med 
vita vertikala linjer. Arlas industribyggnad och cisterner skiljer sig från övrig be-
byggelse i stadslandskapet och dess verksamhet har efterhand blivit alltmer in-
klämd bland funktioner där mycket människor vistas. I norra delen av Arlas fas-
tighet finns äldre byggnader från 1950-talet.  

 
Arla, sett från Erik Dahlbergs väg. Planområdet ligger öster om Arla. 

 

Angränsande bostadsbebyggelse i Oxhagen, norr om planområdet och Perstorps-
vägen (kvarteret Diamanten), består av flerfamiljshus i tre våningar. En stor parke-
ringsyta finns mellan bebyggelsen och Perstorpsvägen. 

 
Bostadsbebyggelsen i kvarteret Diamanten, norr om planområdet. 

 

Väster om Arrheniusgatan, i kvarteret Alabastern, finns bland annat Röda korsets 
verksamhet med en secondhandbutik. Byggnaderna i kvarteret har en tydlig baksi-
deskaraktär mot planområdet. 
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Angränsande bostadsbebyggelse i öster, kvarteret Stadsträdgården och Fasanen, 
utgörs av flerbostadshus i lamellform i tre våningar, utförda med tegelfasad. Söder 
om planområdet ligger Giraffens köpcentrum med stora byggnadsvolymer. 

 

 
Bostadsbebyggelsen i kvarteret Stadsträdgården, öster om planområdet. 

 

 

Tillgänglighet och infrastruktur  
Inom planområdet finns gatorna Perstorpsvägen, Arrheniusgatan, Galggatan, Erik 
Dahlbergs väg samt Lorensbergsleden. 

Ett gång- och cykelstråk i nord-sydlig sträckning mellan stadsdelarna Oxhagen 
och Malmen finns i den östra delen av planområdet. Längs med Erik Dahlbergs 
vägs norra sida finns ett gång- och cykelstråk i öst-västlig riktning. I takt med om-
vandlingen av Gamla industriområdet behövs starkare kopplingar för gång- och 
cykeltrafik mellan stadsdelarna Oxhagen och Malmen. 

Inom planområdet finns Kalmars polishus, vilket har sin entré, varuintag samt 
utfarter på norra sidan mot Galggatan. För polishusets parkeringsbehov finns en 
parkeringsyta på 3900 m² med utrymme för 126 parkerade bilar norr om Galgga-
tan på fastigheten Flodhästen 5. Servitutet för parkeringen är på 4160 m², vilket 
motsvarar mellan 139 och 166 parkeringsplatser5.  

Kollektivtrafik finns i nuläget utmed Erik Dahlbergs väg med linjerna 421 
(Rinkabyholm), 405 (Hansa City-Norrliden-Kvarnholmen), 404 (Färjestaden), 402 
(Smedby). Hållplats finns direkt sydväst om planområdet. 

                                          

 
5
 I normalfallet är ytbehovet 25-30 m² per parkeringsplats beroende på parkeringsytans utform-

ning. 
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Trafikmängder för gatorna runt Flodhästen 5. Den övre siffran visar ÅDT (årsdygnstrafik; genom-
snittligt trafikflöde per dygn) och den nedre andelen tung trafik. Översta siffran visar aktuellt tra-
fikflöde (mätningen av Galggatan och Erik Dahlbergs väg gjordes 2010). 

 

Service  
Planområdet ligger centralt i Kalmar. I närområdet finns kommersiell och offent-
lig service i form av bland annat Giraffens köpcentrum, Oxhagsskolan och för-
skola i Oxhagen. 

 

Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp 

Fastigheterna inom planområdet är anslutna till det kommunala vatten- och av-
loppsledningsnätet, som finns i angränsande gator. Området ingår i det kommu-
nala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 

 

Värmesystem 

I östra delen av planområdet finns en fjärrvärmeledning i gränsen mellan fastig-
heterna Flodhästen 5 och Oxhagen 2:1. 

 

El- och tele 

El- och teleledningar finns inom planområdet på flera platser och i olika storlekar. 
Större ledningar finns nedlagda i Galggatan. 

 

Dagvatten 

Större delen av området för fastigheten Flodhästen 5 har, då området var bebyggt, 
avvattnats mot Perstorpsvägen samt mot angränsande grönområde i öster. De 

3100 
6 % 

210 
8 % 

320 
22 % 

4500 
4 % 

12600) 
5 % 

4500 
4 % 

Arrheniusgatan 
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allmänna ytorna inom planområdet avvattnas via dagvattenledningsnät i gatorna. 
Området ingår i det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten. 

 

Störning och risk  

Buller 

Ljudnivåer från trafik regleras från och med 2015 i förordningen (2015:216) om 
trafikbuller. I förordningen anges att ljudnivån 55 dBA inte bör överskridas vid en 
bostadsbyggnads fasad eller 50 dBA ekvivalent ljudnivå/70 dBA maximal ljudnivå 
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  

Riktvärden för industribuller ska klaras enligt Boverkets rapport 2015:21. Ljudni-
våer som kräver åtgärder är värden som utomhus vid bostäders fasader är 45-50 
dB(A) ekvivalent ljudnivå klockan 22-06, vilket kräver ljuddämpad sida med högst 
40 dB(A) ekvivalent ljudnivå det tidsintervallet. Vid mer än 50 dB(A) ska inte bo-
städer byggas. 

Följande bullerutredningar är framtagna för Arlas verksamhet och trafikbuller från 
större vägar och gator i planområdet: 

 Externbullerutredning, Soundcon, 2017-05-04 

 Kv Flodhästen, Kalmar, Bullerutredning, Soundcon, 2017-03-06 

 Kv Flodhästen, Kalmar, Trafikbullerutredning, Soundcon, 2012-03-26 

 PM Rifaprojektet, Soundcon, 2012-01-16 

 Kv Flodhästen, Kalmar, Externbuller från Arla Foods AB, Soundcon, 2009-11-03 

 

Risker på grund av närhet till Arla 

Riskutredningar är gjorda för Arlas verksamhet 2017-02-20, 2017-01-20, 2015-06-
25, 2012-02-29, 2010-05-19 och 2006-01-17. De tre senare utredningarna är gjorda 
efter vissa åtgärder och ett utökat tillstånd för Arla. Tillståndet har villkor kopplat 
till sig som innehåller krav att arbeta med riskfrågor. Arlas mejeriverksamhet kräver 
diverse kemikalier för att hantera de komplicerade processer som modern mejeri-
verksamhet innebär. Ur riskhänseende är de mest intressanta processkemikalierna 
ammoniak som används i kylsystem, salpetersyra som används för diskning och 
pH-justering, samt etanol som används för osttvätt. 

Arlas kemikaliehantering har inneburit att åtgärder, för att minska risken med farliga 
gasutsläpp, har utförts av exploatören av fastigheten Flodhästen 5 inne på Arlas 
fastighet. Riskanalysen från 2017-01-20/2017-02-20 konstaterar att riskerna nu är 
mycket låga, vilket beskrivs mer utförligt i MKB:n. 

 

Markföroreningar 

Det har gjorts miljötekniska markundersökningar i området 2017-07-31 av Areco 
samt 2004-04-05 och 2005-05-27 av WSP Sverige AB, dessutom har delar av befint-
liga byggnader undersökts. Inom området har bly påträffats i halter över Natur-
vårdsverkets generella riktvärden för känslig och mindre känslig markanvändning. 
Dessa halter återfinns till största delen ytligt, cirka 0-1 meter. Det har också påträf-
fats föroreningshalter av PAH-H och koppar, dessa föroreningar har påträffats i 
jordlager från 0-1,5 meter i den södra delen av fastigheten Flodhästen 5. I den östra 
delen av planområdet där det är grönområde idag, på del av fastigheten Oxhagen 
2:1, har bly också påträffats ytligt i halter över KM.  

Vid byggnation inom planområdet finns det ett efterbehandlingsbehov av marken 
för att denna ska vara lämplig för sitt ändamål.  
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Någon åtgärd för grundvatten inom fastigheten bedöms i den miljötekniska utred-
ningen från 2017 inte vara miljömässigt eller ekonomiskt motiverat på grund av de 
relativt låga föroreningshalterna.  

De miljötekniska rapporterna ska delges aktuell myndighet av den som äger eller 
brukar en fastighet enligt upplysningsskyldighet MB 10 kap 11§. 

 

Skyddsrum 

På fastigheten Flodhästen 5 finns fyra skyddsrum under mark. Dessa är gamla och 
utgör ett hinder för planerad bebyggelse. Enligt muntlig överenskommelse med 
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kommer nya skyddsrum med 
samma kapacitet att uppföras på lämpliga platser inom området och därefter kom-
mer de befintliga att rivas.  
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Planförslag 
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Utsnitt ur föreslagen detaljplanekarta 

  

gCGcy 

Ny koppling mel-
lan Galggatan och  
Lorensbergsleden. 
Infarten till Galg-
gatan avses få  
infartsförbud  
österifrån och den 
västra delen 
utformas som 
lokalgata. 

gCGcy 

Bostadskvarter med möj-
lighet till centrumverk-
samhet i bottenvåning i 
form av handel, kontor, 
kultur, idrott, restaurang, 
service och samlingslokal. 
I den norra delen får ett 
högre punkthus på 15 vå-
ningar (maximalt 44 me-
ter) byggas. 
 

gCGcy 

Befintligt polishus 
ges möjlighet att 
bygga till ett häkte i 
den västra delen. 

gCGcy 

Inom kvarteret  
föreslås en samlad 
parkeringslösning i 
parkeringshus samt  
möjlighet till verk-
samheter i botten-
våningen. 
 

gCGcy 

Bostadskvarter med 
möjlighet till vårdbo-
ende och centrum-
ändamål mot gata i 
form av kontor, kul-
tur, idrott, restaurang 
och samlingslokal. 
Bebyggelsen bör hål-
las lägre (mellan högst 
4-7 våningar) och med 
en variation i fasadut-
tryck och byggnads-
höjd mot Perstorps-
vägen. 

gCGcy 

Gator inom om-
rådet får karaktär 
av gårdsgata. Öp-
pen dagvatten-
hantering inom 
torgyta. 

gCGcy gCGcy 

Bostadskvarter med möjlighet till vårdboende, 
förskola samt centrumändamål i bottenvåning 
mot gata i form av kontor, kultur, idrott, re-
staurang och samlingslokal. Bebyggelsen ska ha 
en variation i fasad och höjd mot Galggatan, 
Perstorpsvägen respektive parkstråket (högst 4 
-7 våningar invid Perstorpsvägen och parken) 

gCGcy 

Grönområde med 
gång- och cykel-
stråk. Ängskaraktär 
med träddungar 
och öppen  
dagvattenhantering. 
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Ändrade mark- och vattenförhållanden  
Mindre ändringar av mark- och vattenförhållanden kommer att ske i samband 
med genomförandet av detaljplanen. Markförhållandena på fastigheten Flodhäs-
ten 5 gör att vissa ytor behöver höjas och några sänkas för att kvartersmarken ska 
anpassas till kommande gatustruktur genom planområdet. 

Inom planområdet finns det konstaterade markföroreningar, vilket gör att berörda 
markytor ska saneras i anslutning till bland annat bostäder för att klara riktvärdena 
för känslig markanvändning samt för parkmark de framtagna platsspecifika rikt-
värden.  

 

Natur och kultur  

I enlighet med programmets intentioner är det betydelsefullt att lyfta fram vattnet 
i stadsmiljön, dels funktionellt för att hantera en miljömässig problematik med 
fördröjning och rening, men också estetiskt för att stärka parken som attraktivt 
promenad- och cykelstråk. 

Befintliga träd längsmed Perstorpsvägen, Arrheniusgatan samt på gatumarken vid 
Galggatan omfattas av biotopskydd. Exploatören har ansökt om biotopskydds-
dispens för att fälla träden längs Perstorpsvägen och Arrheniusgatan, detta har 
beviljats av länsstyrelsen. Kommunen har sökt och fått dispens för fällning av de 
träd som berörs längs Galggatan. Planen förtydligas genom planbestämmelse att 
gatuträd ska ha ett skyddsavstånd på minst 5 meter till nya byggnader.  

 

Ny bebyggelse  
I detaljplanen föreslås en bebyggelsestruktur i fyra nya kvarter inom fastigheten 
Flodhästen 5. Ny bebyggelse föreslås även inom fastigheten Tvättbjörnen 1, intill 
befintligt polishus. Huvudsakligen ska kvarteren inom Flodhästen 5 användas för 
bostadsändamål med inslag av vårdboende, förskola och småskalig verksamhet. 
Byggrätten medger 600-700 nya bostäder på en markyta om cirka 48 000 
kvadratmeter. Exploateringsgraden varierar i de tre större bostadskvarteren mellan 
2,2 och 2,4 bruttoarea per fastighetsarea. Detta ger en teoretisk bruttoarea på cirka 
75 000 kvadratmeter, med en byggnadshöjd som ska varieras mellan högst 21 me-
ter (högst 4 upp till 7 våningar) och högst 27 meter (upp till 9 våningar) där ytter-
kanterna av kvarteren ska hållas i det lägre intervallet. I det sydvästra bostadskvar-
teret regleras exploateringsgraden av byggnadshöjden. Där är byggnadshöjden 
högst 18 meter i den södra delen, vilket motsvarar en byggrätt på cirka 3 000 m2 
och 44 meter i den norra delen, vilket motsvarar ett punkthus med upp till 15 
våningar och en cirka 1 700 m2 stor byggrätt. På plankartan redovisas byggnads-
höjden för det högre punkthuset med en plushöjd på +50 meter totalhöjd över 
nollplanet6. Fastighetsägaren informeras om att flyghinderanalys ska skickas till 
försvarsmakten före byggstart av hus högre än 45 meter. 

 

                                          

 
6
 Syftet med att redovisa plushöjd över nollplanet i plankartan för den högsta byggnaden inom 

planområdet är för att byggnader inte får inkräkta på hinderfrihetsytan för Kalmar flygplats, 

vars gräns går vid +50,3 meter på den aktuella platsen. Med nollplan menas havets medelvat-

tenstånd i höjdsystemet RH 2000. 
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Rekommenderad struktur och gestaltning 

Planen är flexibel avseende reglering av bebyggelsestruktur och gestaltning. Stads-
rummen bör präglas av variation i skala och zonering mellan privat och offentligt. 
Kontraster mellan gård, gränd, gata, torg och park bör försöka uppnås. I gatu-
strukturen mellan de nya kvarteren avses gång- och cykeltrafik prioriteras, men 
bilen ges utrymme på den mjuka trafikens villkor. Mot torg och gator bör slutna 
stadsrum skapas. Mot Perstorpsvägen, Galggatan och parken ska utformningen 
utföras med en variation i fasad och antal våningar. Mot Perstorpsvägen och par-
ken ska höjderna vara högst 4 – 7 våningar. Husliv bör generellt placeras nära 
fastighetsgräns/kvartersgräns, där kvarterens hörn är särskilt viktiga för stads-
rummens karaktär och högre byggnader bör förläggas i dessa lägen. Illustrationer 
på kommande sidor visar exempel på hur området kan bebyggas för att uppnå 
högsta tillåtna exploateringsgrad med utformning som storgårdskvarter. Bilderna 
visar en neutral modell då planen inte reglerar material eller färg. 

 

 
Illustration av möjlig utveckling som storgårdskvarter inom planområdet sett ovanifrån. 
Bild: Atrio Arkitekter AB. 

 
Illustration av möjlig utveckling som storgårdskvarter inom planområdet sett från sydost. 
Bild: Atrio Arkitekter AB. 



21 

 

 
Illustration av möjlig utveckling inom planområdet sett från sydväst. 
Bild: Atrio Arkitekter AB. 

 
Illustration av möjlig utveckling inom planområdet sett från nordväst. 
Bild: Atrio Arkitekter AB. 

 
Illustration av möjlig utveckling inom planområdet sett från nordost. 
Bild: Atrio Arkitekter AB. 
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Illustration av möjlig gatuvy inom fastigheten Flodhästen 5. Bild: Atrio Arkitekter AB.  

 

Illustration av möjlig vy över fastigheten Flodhästen 5. Bild: Atrio Arkitekter AB 
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15 juni klockan 09.00 15 juni klockan 12.00 

15 juni klockan 15.00 15 juni klockan 18.00 

 

Illustration av möjlig vy över nordöstra kvarteret inom fastigheten Flodhästen 5.  

Bild: Atrio Arkitekter AB 
 

Skuggstudier 

Nedanstående skuggstudier visar solförhållandena om området bebyggs enligt 
illustrerat förslag till storgårdskvarter. Skuggstudier framtagna av Atrio Arkitekter 
AB. 
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Vår- och höstdagjämning 09.00 Vår- och höstdagjämning 12.00 

Vår- och höstdagjämning 15.00 
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Referensbilder storgårdskvarter 

Nedanstående bilder är hämtade från områden med en karaktär som skulle kunna 
vara applicerbar på aktuellt planområde som storgårdskvarter. 

Bilderna visar bebyggelse med en variation i fasad och höjd samt innegårdar som eftersträvas i 
aktuellt planförslag i alternativet som storgårdskvarter. Foton från Atrio Arkitekter AB.  
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Bilderna visar grönstruktur och öppen dagvattenhantering som kan vara applicerbara i aktuellt 
planområde. Foton från Atrio Arkitekter AB.  
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Tillgänglighet och infrastruktur  

Gatunät 

En ny anslutning anläggs mellan Galggatan 
och Lorensbergsleden vid befintlig signalre-
glerad korsning vid Erik Dahlbergs väg. An-
slutningen blir en del av ett ringgatusystem 
från (söder till norr) Södra vägen över 
Bragebron, Lorensbergsleden, Galggatan, 
Gröndalsvägen till Ängöleden. Lokalt leder 
detta till en avlastning av Stagneliusgatan och 
västra delen av Galggatan, och i mindre om-
fattning av Erik Dahlbergs väg in mot stads-
kärnan. Östra delarna av Galggatan liksom 
Erik Dahlbergs väg ut mot E22 beräknas bli 
mer belastade. I korsningen Erik Dahlbergs 
väg, Lorensbergsleden och Galggatan plane-
ras en signalreglerad korsning som ger större 
möjligheter till bussprioritering. 

 

Utformningen av den nya vägkopplingen 
mellan Galggatan och Lorensbergsleden har 
gjorts utifrån en avvägning mellan mindre 
lokala konsekvenser och kopplingens roll i 
det övergripande huvudvägnätet. Föreslagen 
utformning dämpar farten och ger minst 
markintrång och bullerstörningar.  

 

 

 

 

 

 

 

Polistorget 

Ny länk 

Ny korsning 

Förslag på utformning och skyltning, 
med förbud mot infart mot den västra 
delen av Galggatan, av den tillkom-
mande anslutningen mellan Galggatan 
och Lorensbergsleden. Bild Ramböll. 
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Trafikmängder för gatorna runt Flodhästen 5. Den två övre siffrorna visar ÅDT (årsdygnstrafik; 
genomsnittligt trafikflöde per dygn) och den nedre andelen tung trafik. Översta siffran visar ett 
uppräknat framtida värde för år 2030 och inom parentes aktuellt trafikflöde (Galggatans mätning 
2010). Procentsatsen anger ökningen av trafikflödet som en ökande befolkning och ny exploate-
ring i andra delar av Kalmar kan antas medföra. Siffrorna är hämtade från Kalmars trafikppro-
gnosmodell, den är kalibrerad för trafikflödena år 2014/2015, tillkommande exploatering om ca 
600 nya bostäder på Flodhästen 5 samt ny vägkoppling mellan Lorensbergsleden och Galggatan. 

 

Den västra delen av Galggatan samt gatorna inne i bostadskvarteren kan ges en 
nedtonad karaktär för att hålla nere trafikmängden och för att undvika genom-
fartstrafik genom området. För att ytterligare förhindra genomfartstrafik på den 
västra delen av Galggatan föreslås infartsförbud i ena riktningen, i anslutningen till 
den nya länken mellan Galggatan och Lorensbergsleden. Trafikförordningsregler 
kommer också att reglera genomfartstrafiken. Nya lokalgator inom kvarteret 
kommer vara 10,5 meter i bredd med trädplanteringar och parkeringar inklude-
rade. Planen har planbestämmelse som innebär att träd ska planteras längs med 
gatan som går i nord-sydlig riktning. Husfasaderna dras in på de ställen där träden 
placeras.  

 

Parkering 

Parkeringsbehovet inom planområdet avses till största del lösas samordnat i par-
keringsgarage i anslutning till handelsytan i den västra delen av planområdet. Pla-
nerat parkeringsgarage angörs från Galggatan. Parkering till handelsområdet sker 
även i anslutning till planerad affärsverksamhet. Det finns servitut på en befintlig 
parkering för polishuset som tas i anspråk för ny bebyggelse och ersätts på den 
samlade parkeringsytan (PH-området). Besöksparkering ska ske på kvartersmark.  

Kommunen har tagit fram Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun – i detaljplan och 
bygglov, antagen av kommunfullmäktige 2016-06-20. Aktuellt område tillhör zon B 
(innerstaden) för vilken följande behov anges; 0.3-1.2 p-platser per lägenhet (be-

3400 
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6 % 

200 

(185) 
8 % 300 
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Arrheniusgatan 
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roende på lägenhetsstorlek). Kraven på antalet parkeringsplatser för bil kan sänkas 
om förutsättningar skapas för hållbart resande. I dessa fall tillämpas flexibla parke-
ringstal och kommunen kan tillåta en reduktion av bilplatser. Beräkningen av re-
duktion görs i 6 steg, och i varje steg ställs särskilda krav (utbud av kollektivtrafik, 
bilpool, beteendepåverkande åtgärder, samutnyttjande samt avtal och reservplan). 
Särskild avvägning görs för förskola och grundskola.  

Cykelparkering regleras också av normen och det är angeläget att cykelparkering-
arna lokaliseras närmare målpunkter än bilparkering, samt helst med väderskydd. 
Parkeringsfrågor prövas definitivt i kommande bygglovs- och lantmäteriärenden. 

 

Riktlinjer för bilparkering för planområdet 
Bostäder (inklusive besöksparkering) 
Studentbostad med pentry – 0,3 p-plats/lgh 
1 rok - 0,3 p-plats/lgh 
2 rok - 0,6 p-plats/lgh 
3 rok - 0,9 p-plats/lgh 
4- rok – 1,2 p-plats/lgh 
Handel (anställda och besökare) 
Större stadsdelscentrum 38 p-platser/1000 m² lokalyta 
Kontor (anställda och besökare) 
22 p-platser/1000 m² lokalyta 
Äldrevårdboende, (anställda och besökare) 5 p-platser/1000 m2.  
 
Riktlinjer för cykelparkering för planområdet: 
Bostäder (inklusive besöksparkering) 
1 rok och mindre - 1,0 cykelplatser/lägenhet 
2 rok - 2 cykelplatser/lägenhet 
3 rok - 3 cykelplatser/lägenhet 
4 rok och större - 4 cykelplatser/lägenhet 
Handel (anställda och besökare) 
Större stadsdelscentrum 26 cykelplatser/1000 m² lokalyta 
Kontor (anställda och besökare) 
18 cykelplatser/1000 m² lokalyta 
Äldrevårdboende, (anställda och besökare) 4 cykelplatser/1000 m2. 

 

Kalmar kommun har beräknat grundtalet för parkeringsplatser för bostäder inom 
planområdet till 630, för handel 72 och för vårdändamål till 32. Till detta kommer 
polishusets servitut på parkeringsyta om 4160 m², vilket motsvarar mellan 139 och 
166 platser. Det totala parkeringsbehovet skulle därmed innebära cirka 900 parke-
ringsplatser enligt kommunens norm. Exploatören har beräknat behovet av parke-
ringsplatser till totalt 540 platser, med utgångspunkt i planens byggrätter tillsam-
mans med de möjligheter som parkeringsnormen har för beräkning av flexibla 
parkeringstal, exempelvis reduktioner för bilpool med mera. Parkeringsbehovet 
och reduktioner kommer att prövas vid bygglovprövningen men det bedöms möj-
ligt att lösa parkeringsfrågan utifrån planförslaget. 

 

Parkeringar ska lösas dels i det nya p-huset men även inom varje kvarter under 
byggnaderna. Parkeringsgaragen i de två norra delområdena sammanlänkas via en 
tunnel under gatan. Polisstationens parkeringsbehov avses också lösas inom nytt 
parkeringsgarage. Vid en framtida utbyggnad av polishuset ska tillkommande par-
kering lösas inom den egna fastigheten. 
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Detaljplanens byggrätter för garage och parkeringshus ska vara dimensionerat för 
hela planområdets parkeringsbehov. Cykelparkering ska lösas inom kvartersmark 
på attraktiva platser.  

 

Gång- och cykelvägar 

Gång- och cykelstråken inom planområdet ska bibehållas och till delar utvecklas. 
Stråket genom parken ska breddas 1 - 1,5 m. 

 
Röda pilar visar det övergripande cykelnätet. Svart streckad linje markerar planområdet. 

 

Kollektivtrafik 

Ett genomförande av planen bedöms inte föranleda några förändringar av kollek-
tivtrafikens linjesträckningar.  

 

In- och utfarter 

Inom planområdet föreslås in- och utfartsmöjligheterna regleras på ett antal gatus-
träckor. I kvarteret Tvättbjörnen, i södra delen av planområdet, får in- och utfart 
endast ske mot Galggatan. På en mindre sträcka, i kurvan mot Galggatan, begrän-
sas in- och utfartsmöjligheten för parkeringsgaraget och handelsområdet av trafik-
säkerhetsskäl. För de delar av fastigheterna Diamanten och Fasanen som ingår i 
planområdet får körbara förbindelser inte förekomma mot Perstorpsvägen respek-
tive Galggatans anslutning till Lorensbergsleden. I övrigt regleras endast in- och 
utfarter vid gatukorsningar och gatuhörn. 
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Varutransporter 

Varutransporter till området för handel, kontor och teknisk anläggning angör via 
Arrheniusgatan. Arla kommer även i fortsättningen ta in sina transporter via Da-
léngatan och Arrheniusgatan.  

 

Räddningsväg 

Räddningsväg till bebyggelse inom planområdet ska ske via befintliga och nytill-
kommande gator. Tillgänglighet för räddningsfordon ska säkerställas inom kvar-
tersmark och på dess innergårdar i samband med bygglov. 

 

Ny service  
Planförslaget möjliggör kommersiell och offentlig service inom planområdet. Ex-
empelvis planeras för vårdboende och handelsetablering. Planförslaget medför ett 
ökat behov av förskoleplatser, motsvarande 5-6 avdelningar. Då detta kräver stora 
friytor för lek kommer bostadsgårdarna inom kvarteren att vara bristfälliga. Där-
för kommer den största andelen barn att hänvisas till befintliga och/eller utbyggda 
lokaler i Oxhagen, alternativt till ny förskolebyggnad på annan plats. Planförslaget 
ger dock möjlighet till utbyggnad av någon enstaka avdelning på bottenplan inom 
området.  

 

Lek, rekreation och friluftsliv 

Utrymme för lek- och fysisk aktivitet ska finnas inom kvartersmark för bostads-
ändamål. Större grönytor med möjlighet till friluftsliv, lek och parkvistelse finns i 
Skälbyområdet, cirka 500 meter norr om planområdet. 

 

 
Service- samt grönområden i närheten till planområdet.  

 

Planområde 

E22 

Förskola 

Skälby – grönområde, lek 

LM-skola 

Gymnasieskola 

Sport- och simhall 

Giraffenområdet 
handel 
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Offentliga rum 

Offentliga rum i planområdet utgörs av gatumark och park (13 300 m2) i östra 
delen av planområdet samt de två TORG-ytorna (6 100 m2), varav ett är nytt i 
planens östra del inom Flodhästen 5 och ett är det befintliga ”polistorget” i plan-
områdets sydöstra del. 

 
Principskiss för utformning av parkyta 
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Förändring av teknisk försörjning  

Vatten och avlopp 

Tillkommande bebyggelse ska anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät. 

 

Värmesystem 

Möjlighet finns att ansluta tillkommande bebyggelse till fjärrvärmenätet. 

Befintlig fjärrvärmeledning invid östra kvartersgränsen kommer att bytas ut och 
flyttas längre österut, vilket då innebär att kvartersmarken inte berörs av det led-
ningsområdet. 

 

El- och tele 

El- och tele kan anslutas till befintliga leverantörer till fastigheterna. El- och tele-
kommunikationer kan byggas ut i samband med exploateringen. En transforma-
torstation finns vid gång- och cykelvägen nära Galggatan. Den berörs inte av för-
ändring men säkerställs med användningsbestämmelse i planen. En tillkommande 
transformatorstation planeras i nordvästra hörnet av parkerings- och handelskvar-
teret. 

Vid exploatering närmast Arrheniusgatan krävs att befintlig elledning flyttas ut 
från kvartersmark till gatumark. 

Spontning av Kalmar Energis ledningar behöver göras om kablarna blir frilagda 
till följd av schaktning. Skanova önskar behålla sina ledningar i nuvarande lägen. 

 

Dagvatten 

Fyra dagvattenutredningar har tagits fram under planarbetets gång för planområ-
det.7 Dessa betonar vikten av att ta hand om dagvattnet på plats inom planområ-
det eftersom dagvattennätet inom plan- och närområdet är hårt belastat. Utred-
ningarna visar på olika möjliga åtgärder med infiltration och fördröjning för om-
händertagande, samt åtgärder för att minska mängden dagvatten. I utredningen 
från 2015 konstateras att någon form av rening av dagvattnet från planområdet är 
nödvändig för att inte öka belastningen på vattenförekomsten Kalmarsund. Ut-
redningen fastslår att om biofilter eller liknande anläggs kan reningsbehovet upp-
fyllas. I den kompletterande dagvattenutredningen från 2017 utreds vilka åtgärder 
som krävs inom varje kvarter inom planområdet. (Se bild nedan.) Dagvatten från 
trafikerade ytor, som innehåller högre halter av förorenade ämnen, leds till regn-
bäddar/dagvattenbiofilter. I andra hand ska dagvattnet från vägar ledas till skål-
dike/utjämningsmagasin. Infiltration av dagvatten, relaterat till markföroreningar, 
anses inte kunna försämra underliggande grundvatten då området ska saneras till 
halter som inte kan medföra påverkan på dessa. 

Huskroppar med källare och underjordiska parkeringshus kommer att kräva 
pumpning av dräneringsvatten. 

                                          

 
7
 Kv Flodhästen PM – Kompletterad dagvattenutredning, Vatten och Samhällsteknik, 2017 

Föroreningar i dagvatten från RIFA-tomten, PM, Sweco 2015-07-01 
Rifa-området, Kv. Flodhästen 4 mfl i Kalmar, Förstudie dagvatten och utformning,  
Sweco, 2012-09-14 
PM Dagvatten, kv. Flodhästen mm, Kalmar kommun, Vatten och Samhällsteknik, 2005 
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Dagvattnet föreslås i planen att i mesta möjliga mån omhändertas genom infiltrat-
ion i marken och renas lokalt. Därmed begränsas utflödet från området, förore-
ningar avskiljs, det tillskapas vackra miljöer och grundvattenbildningen främjas. 
Det saknas idag ytvattendrag inom området, vilket avses anläggas i parkområdet, 
varifrån vattnet kommer att ledas vidare. För att få funktion på avvattningen 
kommer det även krävas ledningar under mark. Efter den lokala reningen och 
fördröjningen leds det dagvatten som inte infiltreras vidare i kommunens ledning-
ar till Hagbygärdediket, vidare till Törnebybäcken som mynnar i Västra sjön och 
till sist i Kalmarsund. (Se vidare i Miljökonsekvensbeskrivningen under kapitlet Dagvat-
ten samt Miljökvalitetsnormer). Total utsläppsmängd har bestämts av kommunen till 
30 l/s norrut och 15 l/s söderut för att inte överbelasta dagvattennätet. Kalmar 
Vatten ansvarar för detta då det kräver analys/vetskap om nedströms liggande 
dagvattennät. 

Följande planbestämmelser reglerar hanteringen av dagvatten: 

dagvatten – huvudsakligen öppen hantering av dagvatten för fördröjning och 
rening ska finnas. (Gäller torg och park) 

n1 – Markytan inom egenskapsområdet ska anordnas så att en volym på minst … 
kubikmeter blir tillgänglig för dagvattenhantering. Kvartersmark placeras högre än 
omgivande gator/torg.  (Gäller huvuddelen av fastigheten Flodhästen 5). 

n2 – Markytan inom egenskapsområdet ska anordnas så att en volym på minst … 
kubikmeter blir tillgänglig för dagvattenhantering. (Gäller områden väster om fas-
tigheten Tvättbjörnen 1). 

För kvarteren så finns alltså en volym specificerad som ska finnas tillgänglig för 
fördröjning av dagvatten för att undvika översvämningsskador på byggnader och 
mark. Om kvarteret delas upp i olika fastigheter kan en gemensamhetsanläggning 
för dagvattenhantering bildas eller så får varje fastighet lösa sin egen fördröjnings-
volym utifrån proportionell fördelning baserad på fastighetens yta. Markens an-
ordnande vad gäller markavvattning och avledande av dagvatten följs upp i det 
tekniska samrådet som en del av det tekniska egenskapskravet att hantera fastig-
hetens dagvatten på ett säkert sätt (se BBR 6:642).    

När Rifa-byggnaden fanns var 75 procent av marken inom fastigheten Flodhästen 
5 hårdgjord genom byggnader och asfaltsytor. En förbättring förväntas i och med 
planförslaget där gröna innergårdar kommer att anläggas.  
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Illustration av föreslagen dagvattenhantering inom gator och torg, framtagen av Outside Land-
skapsarkitekter & Ingenjörer AB. 
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Översvämning till följd av stigande havsnivåer är inte ett problem för aktuellt om-
råde. Däremot kan området påverkas av förväntade tillfälliga översvämningar till 
följd av korta skyfall som kan komma mer frekvent i framtiden. Vid skyfall klarar 
inte kommunens dagvattenledningar att ta hand om mer dagvatten. Därför är det 
viktigt att området höjdsätts så att inga instängda områden skapas. Från de östra 

 
Utdrag ur Dagvattenutredning från 2017, framtagen av Vatten och Samhällsteknik. Bilden och texten 
beskriver den planerade dagvattenhanteringen inom varje kvarter.  

Område A: Utjämning och rening av dagvatten sker inom regnbäddar. Totalt krävs att cirka 650 m2 re-
serveras för regnbäddar. Möjlighet finns att ersätta delar av regnbäddarna med dagvattenkassetter för att 
minska eller tillskapa körbara ytor. 

Område B: Utjämning av överskottsvatten föreslås huvudsakligen ledas till och utjämnas inom parken. 
En mindre andel omhändertas inom en regnbädd. Det krävs att cirka 120 m2 reserveras för regnbäddar.  

Område C: Inom parken finns goda möjligheter att inrymma större volymer dagvatten. Totalt krävs att 
cirka 620 m3 kan utjämnas inom område C.  

Område D: Överskottsvatten föreslås avvattnas till fullo inom område C.  

Område E: Merparten av överskottsvattnet leds till område C. Frekventa regn tas dock omhand i regn-
bäddar. Dessa behöver kunna rena och utjämna cirka 70 m3.  

Område F: Överskottsvatten avleds till en ny dagvattendamm placerad i västra delen av delområdet. 
Denna behöver en yta om cirka 330 m2 för att kunna utjämna cirka 162 m3.  

Område G: Utjämning av dagvatten avses ske inom regnbäddar. Totalt krävs att cirka 100 m2 reserveras 
för regnbäddar. Kraftigare regn utjämnas i ny dagvattendamm sydväst om tilltänkta byggnader/parkering. 
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delarna av planområdet får översvämmande ytvatten ledas mot parkstråket där 
vattnet kan fördröjas. 

 

Avfallshantering 

Närmaste befintliga återvinningsstation finns inom kvarteret Giraffen söder om 
planområdet och Erik Dahlbergs väg. På de blivande fastigheterna ska utrymme 
för sophantering finnas. Avfallshanteringen bör anpassas så att sopbilar inte be-
höver köra in på mindre gator och torgmiljöer inom kvartersmarken. Kommunen 
verkar numera för att sopkärl ska vara nedgrävda med miljöstationer som i första 
hand placeras ut mot allmänna större gator där så är möjligt. Återvändsgator und-
viks för att transporter inte ska behöva vända inom området.  

 

Behov av åtgärd mot störning och risk  

Buller 

Planområdet är bullerutsatt då bostäder kommer att placeras nära Arlas industri-
verksamhet och större hårt trafikerade vägar. Inom området planeras verksam-
heter som i sin tur också alstrar buller i form av fläktar, transporter och dylikt. En 
kompletterande bullerutredning har tagits fram parallellt med planarbetet som 
visar vilka åtgärder som krävs för att klara bullerkraven.  

 

Buller från Arla 

Fastigheten väster om planområdet ska fortsatt kunna användas för industriell 
verksamhet. Ett åtgärdspaket ska genomföras för att medge föreslagen markan-
vändning inom planområdet utan begränsningar. Eftersom Arlas verksamhet 
bedrivs dygnet runt gäller ett riktvärde för externt industribuller på 40 dB(A) nat-
tetid. Externbullerutredningarna8 visar att det för stora delar av området, särskilt 
med högre bebyggelse, är svårt att uppfylla riktvärdet utan åtgärder på Arlas verk-
samhet, som avskärmning och inbyggnad av bullerkällor eller andra åtgärder som 
minskar bullret från verksamhetens processer. En bullerbestämmelse sätts därför 
för bostäderna och ett avtal med vilka åtgärder som ska genomföras och hur 
kostnaden för dessa ska fördelas måste finnas innan detaljplanen kan antas. I 
Arlas tillstånd ingår villkor om hur mycket buller som de omgivande bostäderna 
får utsättas för. 

 

Externbullerutredningarna visar att det är i den sydvästra delen av det nordvästra 
kvarteret som industribullret överskrider riktvärdena om inte ljudkällorna åtgär-
das. Om vårdboendet placeras i det bullerutsatta hörnet, i en L-form likt refe-
rensbilden, kan de nattkänsliga utrymmena placeras in mot gården, medan lokaler 
för dagvistelse vänds mot bullerkällan. Om bullerkällorna åtgärdas kan även 
andra utformningar bli aktuella.  

                                          

 
8
 Externbullerutredning, Soundcon, 2017-05-04, Kv Flodhästen, Kalmar, Bullerutredning, 

Soundcon, 2017-03-06 samt Kv Flodhästen, Kalmar, Externbuller från Arla Foods AB, 

Soundcon, 2009-11-03  
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Referensbild hur vårdboende kan utformas för att klara bullerkrav, natt-
känsliga utrymmen placera in mot gården och daglokaler vänds mot bul-
lerkällan 

  
 

 

 

Exempel på åtgärder som hanterar industribuller genom planbestämmelse i de-
taljplanen är: 

 Riktvärden för industribuller ska klaras enligt följande. Gäller frifältsvär-
den utomhus vid bostäder fasad. Bostäder, rekreationsytor, utbildningslo-
kaler och vårdbyggnader kan accepteras i lägen med en ljudnivå upp till 
45 dB(A) ekvivalent ljudnivå nattetid (kl 22-07). Vid 45-50 dB(A) ekviva-
lent ljudnivå kl 22-07 ska ljuddämpad sida finnas med högst 40 dB(A) ek-
vivalent ljudnivå kl 22-07. Vid mer än 50 dB(A) ska inte bostäder byggas. 
Däremot tillåts en ljudnivå på maximalt 55 dB(A) vid fasad vid arbetslo-
kaler. De bostäder som erhåller ljudnivåer i intervallet 45-50 dB(A) under 
natten ska ha tillgång till ljuddämpad sida och vara bulleranpassad. 

Ljudnivån på den ljuddämpare sidan ska inte under natten överskrida 40 
dB(A). 

 

Trafikbuller 

För trafikbuller leder de mer trafikerade gatorna, som omger planområdet, till att 
riktvärdena utomhus överskrids (mot Perstorpsvägen), vilket får hanteras med 
anpassade planlösningar för bostäderna. En bebyggelsestruktur med relativt 
slutna kvarter är i detta perspektiv fördelaktigt och ger framförallt en god ljud-
miljö på innergårdar. Särskilt hörnlägen måste studeras i syfte att uppnå accep-
tabla boendelösningar. Nuvarande västra delen av Galggatan bedöms få en kraf-
tig sänkning av trafikmängderna inom planområdet i och med byggandet av en ny 
länk till Lorensbergsleden. Den östra delen av Galggatan får en motsvarande 
höjning av trafikmängderna, och den nya länken mellan Galggatan och Lorens-
bergsleden kommer att påverka fastigheten Fasanen 1 öster om planområdet. En 
del lägenheter på fastigheten Fasanen 1 kan behöva åtgärdas med fönsterbyten 
och översyn av luftintag med mera, i och med planens genomförande. Se vidare i 
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miljökonsekvensbeskrivningen. Trafikbullerförordning 2015:216 (för planärenden 
påbörjade efter 2 januari 2015) gäller, upplysning om detta är bifogad plankartan. 

Exempel på åtgärder som hanterar trafikbuller genom planbestämmelse i detalj-
planen är: 

 p1 – byggnad ska vara placerad med långsida mot Galggatan respektive 
Perstorpsvägen så att en bullerdämpad sida uppnås. 

 f3 – I byggnad vid Perstorpsvägen ska minst hälften av bostadsrummen i 
varje lägenhet placeras mot en ljuddämpad sida.  

 

Åtgärder av risker på grund av närheten till Arla 

För att minska risken från Arlas kemikaliehantering har åtgärder utförts under 
2016 för att minska risken med farliga gasutsläpp. De genomförda åtgärderna har 
analyserats i en riskanalys9, i vilken det konstateras att riskerna nu är mycket låga. 

Det finns ett kommunalt handlingsprogram för skydd mot olyckor antaget för 
mandatperioden 2007 - 2010 i kommunfullmäktige 2008-06-16, som anger an-
svarsfördelning och mål för det förebyggande arbetet. Utöver de bilder som ana-
lysmetoderna ger anges att det är viktigt att belysa ett ”worst case scenario”. Kyl-
systemet på Arla har bytts ut mot mindre enheter, vilket gör att ett ”worst case 
scenario” får mycket mindre omfattande konsekvenser. Dessa frågor är djupare 
belysta i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Exempel på åtgärder som hanterar risker på grund av närheten till Arla genom 
planbestämmelse i detaljplanen är: 

 b1 – Inom 150 meter från fastigheten Flodhästen 3 ska ventilationsintag 
placeras i riktning bort från fastigheten och nödutrymning vara möjlig i 
riktning bort från fastigheten.  

 

Information ska ges till Arla så att de kan arbeta in risker i sitt systematiska 
brandskyddsarbete samt att ett skyddsavstånd på 50 m krävs mellan cistern för 15 
m3 etanol och byggnad för allmänhet.  

 

Markföroreningar 

Det har gjorts miljötekniska markundersökningar i området 2017-07-31 av Areco10 
samt 2004-04-05 och 2005-05-27 av WSP Sverige AB, dessutom har delar av befint-
liga byggnader undersökts. Inom området har bly påträffats i halter över Natur-
vårdsverkets generella riktvärden för känslig och mindre känslig markanvändning. 
Dessa halter återfinns till största delen ytligt, cirka 0-1 meter. Det har också påträf-
fats föroreningshalter av PAH-H och koppar, dessa föroreningar har påträffats i 
jordlager från 0-1,5 meter i den södra delen av fastigheten Flodhästen 5. I den östra 
delen av planområdet där det är grönområde idag, på del av fastigheten Oxhagen 
2:1, har bly också påträffats ytligt i halter över KM. 

 

Vid byggnation inom planområdet finns det ett efterbehandlingsbehov av marken 
för att denna ska vara lämplig för sitt ändamål.  Inom detaljplanen, där det plane-

                                          

 
9
 Riskanalys Arla Foods, Kalmar kommun, upprättad 2012-02-29 av Brand & Riskanalys AB 

och reviderad 2017-01-20 och kompletterad 2017—02-20 av Process Safety Group Sweden 

AB 
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ras för bostäder, kommer marken att saneras till känslig markanvändning. För 
området i öster, som i plankartan benämns ”PARK, dagvatten g/c stråk”, kom-
mer marken att saneras till framtagna platsspecifika riktvärden för bly och för 
övriga ämnen till känslig markanvändning. Det framtagna platsspecifika riktvärdet 
för bly motsvarar 200 mg/kg TS i parkområdet i Oxhagen. Detta kan jämföras 
med det generella riktvärdet för KM på 50 mg/kg TS och för MKM som är 400 
mg/kg TS. Där det planeras för parkering och centrumändamål samt kontor och 
vård kommer marken att saneras till mindre känslig markanvändning.   

 

Någon åtgärd för grundvatten inom fastigheten bedöms i den miljötekniska utred-
ningen från 2017 inte vara miljömässigt eller ekonomiskt motiverat på grund av de 
relativt låga föroreningshalterna. Sanering ska föregås av en anmälan till tillsyns-
myndigheten.  

 

Exempel på åtgärder som hanterar markföroreningar genom planbestämmelse i 
detaljplanen är: 

 a1 – Startbesked/lov får inte ges förrän markens lämplighet har säker-
ställts genom att markföroreningen har avhjälpts. 

 

Beskrivning av planbestämmelser  

Allmän platsmark  

 GATA1 – Huvudgata för trafik mellan områden som är en del av det övergri-
pande trafiknätet. Huvudgatan är avsedd för alla trafikslag och har en högre 
framkomlighet för biltrafiken än lokalgatorna. En ny länk mellan Galggatan 
och Erik Dahlbergs väg tillskapas. 

 GATA2 – Gata för lokaltrafik. Del av Galggatan tonas ned. Gatorna inom 
bostadskvarteret på fastigheten Flodhästen 5 utformas som lokalgator där 
framkomligheten inte är prioriterad. 

 PARK – Grönstråk med ängskaraktär med mindre träddungar och öppen 
naturliknande dagvattenhantering. Ytan används främst som kvalitet för det 
övergripande gång- och cykelstråk som sträcker sig genom parken.  

 TORG – Torgområde i form av öppen plats i det offentliga rummet avsedd 
för vistelse, angöring till intilliggande bebyggelse och i huvudsaken öppen 
dagvattenhantering med fördröjning.  

 

Kvartersmark 

 Nordvästra kvarteret – (B, C2, D) I huvudsak planeras bostäder inom kvarte-
ret samt vårdboende i den sydvästra delen. Det finns även möjlighet till cent-
rumverksamhet i form av kontor, kultur, idrott, restaurang och samlingslokal. 
Bebyggelsen placeras fördelaktigt längs med gatorna för att skapa en skyddad 
innegård. Bebyggelsen kan vara lägre längs med Perstorpsvägen för att sedan 
successivt öka längre söderut i kvarteret. Mot Perstorpsvägen ska utformning-
en av fasader utföras med variation i fasad och i antal våningar. 

 Nordöstra kvarteret – (B, C3, D, S1) I huvudsak planeras bostäder inom kvar-
teret med möjlighet till centrumändamål i bottenvåning mot gata och torg i 
form av handel, kontor, kultur, idrott, restaurang, service och samlingslokal. 
Det finns även möjlighet till vårdboende och i de nedersta två våningarna för-
skola. Bebyggelsen placeras fördelaktigt längsmed gatorna för att skapa en 
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skyddad innegård. Bebyggelsen kan vara lägre längs med Perstorpsvägen och 
Galggatan för att sedan successivt öka centralt i kvarteret. Mot Perstorpsvä-
gen, Galggatan och parken ska utformningen av fasader utföras med en variat-
ion i fasad och antal våningar. Kvarteren öppnar sig mot parken i öster så att 
siktlinjer och kontakt skapas med parken.  

 Sydöstra kvarteret – (B, C3, D, S1) I huvudsak planeras bostäder inom kvarte-
ret. Det finns även i bottenvåning mot gata möjlighet till centrumverksamhet i 
bottenvåning mot gata och torg i form av kontor, kultur, idrott, restaurang 
och samlingslokal. Vårdboende möjliggörs också i kvarteret och i de nedersta 
två våningarna förskola. Bebyggelsen placeras fördelaktigt längsmed gatorna 
för att skapa en skyddad innegård. Bebyggelsen kan vara lägre längs med Per-
storpsvägen och Galggatan för att sedan successivt öka centralt i kvarteret. 
Mot Perstorpsvägen, Galggatan och parken ska utformningen av fasader utfö-
ras med en variation i fasad och antal våningar. Kvarteren öppnar sig mot 
parken i öster så att siktlinjer och kontakt skapas med parken.  

 Östra delen av sydvästra kvarteret – (B, C1) Bostäder och möjlighet till cent-
rumändamål i bottenvåning i form av handel, kontor, kultur, idrott, restaurang 
och samlingslokal. Infart till parkering ska ske från nuvarande Galggatan och 
inlastning via GATA2 norr om kvarteret. Byggrätten omfattar cirka 4 800 
kvadratmeter byggnadsyta med bland annat ett punkthus på cirka 44 meter13. 

 Västra delen av sydvästra kvarteret – (P, C4) Parkering med möjlig centrum-
verksamhet i bottenvåning. Ytan ger möjlighet att etablera en besöksparkering 
för handelsverksamheten, samt tillskapa ett parkeringshus för både handels-
verksamheten samt de närliggande kvarterens parkeringsbehov. Infart till par-
kering ska ske från nuvarande Galggatan och inlastning via via GATA2 norr 
om kvarteret. Byggrätten på 18 meters totalhöjd medger ett hus på upp till 
6 våningar. Byggnaden kan också fungera som en skärm mot Arlas verksam-
het. 

 Södra kvarteret – (K, D) Kontor och vård. Syftet med ändringen av planbe-
stämmelsen är att möjliggöra etablering av häkte eller fängelse i anslutning till 
det befintliga polishuset. Även andra verksamheter är möjligt om det inte står i 
konflikt med häktets säkerhetskrav, eller om häktet inte byggs här. Byggrätten 
omfattar 15 000 kvadratmeter ny verksamhetsyta med en högsta totalhöjd på 
20 meter. Därutöver är det möjligt med ny byggnation delvis ovanpå polishu-
set. 

 E - Tekniska anläggningar. Två områden avsedda för transformatorstationer 
för matning av el till planområdet. E-området i väster kan eventuellt integreras 
i parkeringsgaraget. 

 

 

                                          

 
13 Syftet med att redovisa plushöjd över nollplanet i plankartan för den högsta byggnaden inom 

planområdet är för att byggnader inte får inkräkta på hinderfrihetsytan för Kalmar flygplats, 

vars gräns går vid +50,3 meter på den aktuella platsen. Med nollplan menas havets medelvat-

tenstånd i höjdsystemet RH 2000. 
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Genomförande och konsekvenser 
Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

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

 

Etapputbyggnad 

Utbyggnaden är tänkt att börja i norra delen av planområdet med vårdboende, 
bostäder och handelslokaler. Galggatan ges en utformning av lokalgata när den 
nya anslutningen till Lorensbergsleden färdigställs. Parken längs gamla banvallen 
bör också upprustas i denna första etapp med tanke på dess betydelse för områ-
dets attraktivitet och dagvattenhantering. Gator och torg inom nuvarande fastig-
heten Flodhästen 5 byggs ut i tidigt skede för att ansluta området till Galggatan, 
Arrheniusgatan och Perstorpsvägen. Viss nivåsättning och ledningsdragning be-
höver också göras i ett tidigt skede.  

 
Bilden visar byggherrens planerade utbyggnadsordning inom fastigheten Flodhästen 5. 

Bild från Atrio Arkitekter AB.  

 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär 
att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden.  

 



43 

 

Exploateringsavtal 

Exploateringsavtal måste finnas innan planens antagande, som reglerar markfrå-
gor, iordningsställande av allmän platsmark (inklusive marksanering), ledningsflytt, 
kostnadsfördelning och eventuellt tidsplan för åtgärder nödvändiga för planens 
genomförande.  

 

Exploateringsavtal mellan kommunen och PPE Fastigheter i Kalmar AB 

(ägare till Flodhästen 5) 

Exploateringsavtal för Flodhästen 5 undertecknades av PPE Fastigheter i Kalmar 
AB 180123 och går upp för godkännande parallellt med att detaljplanen går upp 
för antagande. Exploateringsavtalet reglerar kostnads- och ansvarsfördelning för 
plankostnader, marköverlåtelser och fastighetsbildning, villkor för exploatering på 
kvartersmark, villkor för utbyggnad och övertagande av allmän platsmark, villkor 
för allmänna ledningar, ersättningar parterna emellan samt villkor för skyddsåtgär-
der mm. 
 
Enligt exploateringsavtalet ska kommunen ansvara för ansökan om fastighetsbild-
ning för de marköverlåtelser som ska göras. Markområden som ska överlåtas par-
terna emellan ska fastighetsregleras utan ersättning. Parterna är överens om att 
dagvattenservitutet berörande Flodhästen 5 och Oxhagen 2:1 ska upphöra. För-
rättningskostnaderna ska bekostas av PPE Fastigheter i Kalmar AB. PPE Fastig-
heter i Kalmar AB ansvarar för och bekostar avhjälpandet av markföroreningar 
för de områden som ska överlåtas till kommunen.  
 
Vidare bekostar och ansluter PPE Fastigheter i Kalmar AB exploateringsområdet 
mot allmän platsmark samt bekostar och utför nya lokalgator och torg inklusive 
dagvattenhantering inom kvartersmark på Flodhästen 5. PPE Fastigheter i Kalmar 
AB ska utföra parkåtgärder i parken mellan gång- och cykelvägen öster om Flod-
hästen 5 och kvarteret Stadsträdgården. Kostnaderna fördelas enligt exploate-
ringsavtal. I samma park ska kommunen respektive Kalmar Vatten AB utföra och 
bekosta en breddning av gång- och cykelvägen och bygga en dagvattenanläggning. 
Kalmar kommun bekostar och utför en ny fyrvägskorsning vid Erik Dahlbergs 
väg, Lorensbergsleden och ny sträckning av Galggatan.  
 
PPE Fastigheter i Kalmar AB bekostar nödvändiga ledningsflyttar förutom fjärr-
värmeledningen längs gång- och cykelvägen vilken ska bekostas av Kalmar Energi 
AB. Anslutningsavgifter som föranleds av de nya byggrätterna ska bekostas av 
PPE Fastigheter i Kalmar AB.  
 

Övriga avtal eller överenskommelser 

Avtal om utförande och ersättning mellan Arla Foods AB (ägare till Flod-

hästen 3) och PPE Fastigheter i Kalmar AB (ägare till Flodhästen 5) 

Avtal mellan parterna tecknades 2016-02-29 och reglerar ansvars- och kostnads-
fördelning för de skyddsåtgärder avseende hantering av ammoniak och salpeter-
syra samt bullerdämpande åtgärder som krävs för detaljplanens genomförande.  

 

Avtal inför fastighetsreglering mellan kommunen och Glebes Fastigheter AB 

(ägare till Fasanen 1)  

Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering är färdigförhandlad och 
tecknas i samband med att detaljplanen vinner laga kraft.  
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Överenskommelse om parkering 

Det underlättar genomförandet av planen om en överenskommelse tecknas inom 
ramen för en lantmäteriförrättning om gemensamhetsanläggning för parkering  
mellan Tvättbjörnen 1 och Flodhästen 5 som reglerar servitutets ändring och 
kostnadsfördelning för ny gemensamhetsanläggning.  

 

Överenskommelse om dagvatten 

Ett servitut finns för dagvattenhantering, där tre fastigheter berörs, Flodhästen 5, 
Tvättbjörnen 1 och Oxhagen 2:1. Servitutet ska antingen förändras i sin utsträck-
ning utifrån nya kvartersgränser eller ersättas av kommunal dagvattenhantering på 
allmän platsmark. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Allmänt 

De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet. Föränd-
ringarna framgår av tabell och karta nedan. Arealuppgifter för respektive område 
är ungefärligt angivna enligt grafisk tolkning av kartan. 

 

Fastighetsregleringarna genomförs i första hand med överenskommelse om fas-
tighetsreglering mellan fastighetsägarna som grund. Detsamma gäller inrättande av 
gemensamhetsanläggningar. Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos Lantmä-
terimyndigheten i Kalmar kommun. 

 

Fastighetsbildning 

Mark för allmän plats enligt detaljplanen har kommunen både rättighet och skyl-
dighet att lösa in, eftersom kommunen är huvudman för allmän plats inom plan-
området. Detta genomförs enklast genom att marken överförs genom fastighets-
reglering i en lantmäteriförrättning. I första hand tas besluten om fastighetsregle-
ring med stöd av överenskommelser mellan kommunen och berörda markägare. I 
överenskommelserna regleras även vilken ersättning som kommunen ska betala 
till fastighetsägarna, när det är aktuellt. Finns det ingen överenskommelse, beslutar 
lantmäterimyndigheten om marköverföring och ersättningar enligt lagregler och 
praxis.   

 

Fastighet Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fasanen 1 Till Oxhagen 2:1 ska område 12 (ca 503 m2 ) överföras från 
Fasanen 1. 

 

Flodhästen 3 Till kommunens fastighet Oxhagen 2:1 ska område 13 (ca 29 
m2 ) överföras från Flodhästen 3.  

 

Flodhästen 5 Till kommunens fastighet Oxhagen 2:1 ska område 11 (ca 6253 
m2 ) överföras från Flodhästen 5. Inom område 14 ska därefter 
ett 3D-fastighetsutrymme bildas för en garageförbindelse (bil-
tunnel) till fastigheterna inom figur 1 och 2. 
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Flodhästen 5 kan genom avstyckning indelas i fyra eller fler 
fastigheter (område 1, område 2, område 3+4, område 5). Till 
fastigheten inom område 2 ska även område 10 (ca 50 m2 ) 
överföras från Oxhagen 2:1.  Till fastigheten inom område 3+4 
ska även område 7 (ca 289 m2 ) överföras från Oxhagen 2:1. 
Ifall fastigheterna inom varje kvarter ska indelas i ytterligare fler 
fastigheter, kan gemensamhetsanläggningar behöva bildas för 
tillfartsväg, gård, ledningar mm. 

 

En förbindelse under vägområdet inom område 14 (biltunnel) 
behöver också inrättas som gemensamhetsanläggning. 

 

För Tvättbjörnen 1 gäller servitut för parkering (0880K-
08/56.1) på Flodhästen 5 inom en del av område 5. Senast när 
område 5 ska bebyggas måste servitutet upphävas och ersättas 
med delaktighet i en ny gemensamhetsanläggning för parkering 
för att Tvättbjörnen 1 ska vara fortsatt lämplig för sitt ändamål. 
Avsikten är att en gemensamhetsanläggning för parkeringsan-
läggning ska bildas inom det område 3+7 för fastigheterna 
inom planområdet, se ytterligare under ”Gemensamhetsanlägg-
ningar och rättigheter”. 

 

Område 9 kan avstyckas som en egen fastighet för teknisk an-
läggning eller upplåtas med ledningsrätt. 

 

För allmänna befintliga ledningar inom u-område ska lednings-
rätt bildas på Flodhästen 5 eller fastigheter som avstyckas från 
denna fastighet. Detta gäller dels ledningar på kvartersmark 
längs Perstorpsvägen, dels elledningar längs Galggatan. 

 

Angående ändring eller upphävande av servitut för dagvatten-
hantering för Flodhästen 5 och Tvättbjörnen 1 på Oxhagen 2:1 
(0880K-08/56.2), se nedan under ”Gemensamhetsanläggningar 
och rättigheter”. 

 

Oxhagen 2:1 Till kommunens fastighet Oxhagen 2:1 ska område 11 (ca 6253 
m2 ) överföras från Flodhästen 5. Inom område 14 ska därefter 
ett 3D-fastighetsutrymme bildas för en garageförbindelse (bil-
tunnel) mellan fastigheterna inom figur 1 och 2. 

 

Till Oxhagen 2:1 ska område 12 (ca 503 m2 ) överföras från 
Fasanen 1. 

 

Till kommunens fastighet Oxhagen 2:1 ska område 13 (ca 29 
m2 ) överföras från Flodhästen 3.  

 

Från Oxhagen 2:1 ska områdena 7 (ca 289 m2 ) och 10 (ca 50 
m2 ) överföras till Flodhästen 5 eller fastigheter som avstyckas 
från denna fastighet. 

 

Från Oxhagen 2:1 kan område 6 avstyckas till en ny fastighet. 
Alternativt kan området överföras genom fastighetsreglering till 
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Tvättbjörnen 1.  

 

Område 8 kan avstyckas som en egen fastighet för teknisk an-
läggning eller upplåtas med ledningsrätt. 

 

På Tvättbjörnen 1 gäller servitut för gångväg (0880K-08/56.3) 
till förmån för kommunens fastighet Oxhagen 2:1. Detta servi-
tut behöver ändras för att anpassas till det område som beteck-
nas med ”x” i planen. 

 

Angående ändring eller upphävande av servitut för dagvatten-
hantering för Flodhästen 5 och Tvättbjörnen 1 på Oxhagen 2:1 
(0880K-08/56.2), se nedan under ”Gemensamhetsanläggningar 
och rättigheter”. 

 

Tvättbjörnen 1 För Tvättbjörnen 1 gäller servitut för parkering (0880K-
08/56.1) på Flodhästen 5 inom en del av område 5. Senast när 
område 5 ska bebyggas måste servitutet upphävas och ersättas 
med delaktighet i en ny gemensamhetsanläggning för parkering 
för att Tvättbjörnen 1 ska vara fortsatt lämplig för sitt ändamål. 
Avsikten är att en gemensamhetsanläggning för parkeringsan-
läggning ska bildas inom det område 3+7 för fastigheterna 
inom planområdet, se ytterligare under ”Gemensamhetsanlägg-
ningar och rättigheter”. 

 

På Tvättbjörnen 1 gäller servitut för gångväg (0880K-08/56.3) 
till förmån för kommunens fastighet Oxhagen 2:1. Detta servi-
tut behöver ändras för att anpassas till det område som beteck-
nas med ”x” i planen.  

 

Angående ändring eller upphävande av servitut för dagvatten-
hantering för Flodhästen 5 och Tvättbjörnen 1 på Oxhagen 2:1 
(0880K-08/56.2), se nedan under ”Gemensamhetsanläggningar 
och rättigheter”. 
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Karta som tillsammans med tabellen ovan visar de fastighetsrättsliga förändringarna som planen 
medför för berörda fastigheter.  

 

Gemensamhetsanläggning och rättigheter 

Om flera fastigheter bildas inom respektive kvarter ska gemensamhetsanläggning-
ar inrättas för de anläggningar som behöver vara gemensamma för fastigheterna 
inom kvarteret. Exempelvis kan detta gälla garage, gårdar, gemensamma ledningar 
och anläggningar för sophantering och dagvatten med mera. 

För parkeringsanläggning inom område 3 och 7 behöver en gemensamhetsanlägg-
ning bildas för att tillgodose parkeringsbehovet för fastigheterna inom planområ-
det. Gemensamhetsanläggningen ska inrättas i samband med avstyckningarna från 
Flodhästen 5 görs, och avses vara gemensam för Tvättbjörnen 1 och alla eller en 
del av fastigheterna som bildas av Flodhästen 5. Beslut om upphävande av nuva-
rande servitut för parkering (0880K-08/56.1) och inrättande av gemensamhetsan-
läggning grundas i första hand på överenskommelse mellan fastighetsägarna till 
Tvättbjörnen 1 och Flodhästen 5 inom ramen för en lantmäteriförrättning. Det 
underlättar genomförandet av planen om den överenskommelsen kan träffas in-
nan planen antas. Exploatören har redovisat avsikten att nuvarande Flodhästen 5 
ska bebyggas och överlåtas i etapper. En lösning för parkeringsfrågan måste där-
för finnas i ett tidigt skede. Avsikten är att det nordöstra kvarteret (område 2) ska 
bebyggas först, och att parkeringsbehovet för dessa bostäder ska kunna täckas 
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med parkeringsgarage inom område 2. Ifall område 2 ska indelas i flera fastigheter, 
behöver en gemensamhetsanläggning bildas för detta garage. När det nordvästra 
kvarteret, område 1, därefter ska bebyggas, är avsikten att en del av parkeringsbe-
hovet ska tillgodoses i parkeringsdäck inom område 3 och 7. Innan bygglov kan 
lämnas och byggnationen påbörjas, behöver därför en gemensamhetsanläggning 
bildas för parkeringsanläggningen. Genom att gemensamhetsanläggningen bildas i 
detta skede, säkerställs tillgången till parkering för de deltagande fastigheter som 
ska bebyggas. I gemensamhetsanläggningen behöver med dessa förutsättningar 
fastigheterna inom områdena 1, 3, 4 och 5 delta, liksom fastigheten Tvättbjörnen 
1. För Tvättbjörnen 1 ersätts därigenom de parkeringsplatser som försvinner ge-
nom upphävande av parkeringsservitut inom område 5 med tillgång till parke-
ringsplatser i gemensamhetsanläggningen. Därigenom skapas förutsättningar att 
bebygga även område 5. I samband med lantmäteriförrättningen bör en samfällig-
hetsförening bildas som ansvarar för byggande och drift av gemensamhetsanlägg-
ningen. 

En förbindelse under vägområdet inom område 14 (biltunnel) behöver också in-
rättas som gemensamhetsanläggning. 

Ett servitut för dagvattenhantering (0880K-08/56.2) till förmån för Tvättbjörnen 
1 och Flodhästen 5 gäller inom tidigare parkmark på Oxhagen 2:1. När område 6 
ska bebyggas måste servitutet ändras eller upphävas. Dagvattenhanteringen för 
kvarteret Tvättbjörnen ska ske på kvartersmark. Flodhästen 5:s behov av dagvat-
tenhantering ska enligt planbeskrivningen ske delvis på allmän platsmark och del-
vis på kvartersmark. Beslut om ändring eller upphävande av servitutet för dagvat-
tenhantering grundas i första hand på en överenskommelse mellan kommunen 
(ägare till Oxhagen 2:1) och fastighetsägarna till Tvättbjörnen 1 och Flodhästen 5 
inom ramen för en lantmäteriförrättning. Det underlättar genomförandet av pla-
nen om överenskommelsen kan träffas innan planen antas. 

 

På Tvättbjörnen 1 gäller servitut för gångväg (0880K-08/56.3) till förmån för 
kommunens fastighet Oxhagen 2:1. Detta servitut behöver ändras för att anpassas 
till det område som betecknas med ”x” i planen.  

 

För allmänna befintliga ledningar inom u-område ska ledningsrätt bildas på Flod-
hästen 5 eller fastigheter som avstyckas från denna fastighet. Detta gäller ledningar 
på kvartersmark, dels ledningar längs Perstorpsvägen och dels elledningar längs 
Galggatan. Områdena 8 och 9 för teknisk anläggning kan avstyckas som egna fas-
tigheter eller upplåtas med ledningsrätt.  

 

Fastighetsindelningsbestämmelser 

Kommunen bedömer inte att några fastighetsindelningsbestämmelser behövs för 
att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan sådana bestäm-
melser införas senare genom ändring av detaljplan även under genomförandeti-
den. 

 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 

En pågående kompletterande bullerutredning ska påvisa om eventuella industri-
bulleråtgärder krävs på Arlas fastighet väster om planområdet. Mer information 
kring detta kommer att finnas till granskningsskedet av detaljplanen. 
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Tekniska anläggningar 

Dagvattenhantering sker på allmän platsmark, samt inom kvartersmark. Kalmar 
Vatten ansvarar för ledningsanslutningar till kvartersgräns, medan vägdränering, i 
den mån det inte kan samordnas med dagvattenledningar, sköts av väghållaren. 

En elledning utmed Arrheniusgatan, intill kvartersmarken på fastigheten Flodhäs-
ten 5, avses flyttas. Flytten ska bekostas av fastighetsägaren till Flodhästen 5. 

Fjärrvärmeledning utmed parkstråket, som löper intill gräns för kvartersmark, 
avses flyttas av Kalmar energi. Flytten bekostas av ledningsägaren. 

En ny nätstation behövs för exploateringen, vilken ska förläggas inom kvarters-
mark med användning E i den västra delen av planområdet. 

Vid byggnation i kvartersgräns mot Galggatan eller Perstorpsvägen krävs spont-
ning eller motsvarande grundstabiliserande åtgärd vid byggande av källarvåning, 
för att skydda allmänna ledningar i gatan. 

Vid byggande av ny gata mellan Lorensbergsleden och Galggatan vid korsning 
med Erik Dahlbergs väg bör man försöka flytta beståndet av Bornholmsbjörnbär 
till närbelägen plats, förslagsvis angränsande parkyta. 

 

Ekonomiska frågor 
Ekonomiska konsekvenser för planens genomförande regleras genom avtal. 

 

Kostnader 

Fördelning av kostnader för de risk- och störningsreducerande åtgärder på Flod-
hästen 3 (Arla Foods AB) bestäms i avtal mellan exploatörer och verksamhetsutö-
vare. 

 

Intäkter för kommunen 

Kommunen får intäkter för markförsäljning av framtida byggrätt inom del av nu-
varande Oxhagen 2:1. 

Anslutningsavgifter för VA-, el-och fjärrvärme ger intäkter för kommunens bolag. 

 

Intäkter för exploatören 

Exploatören får intäkter för markförsäljning av framtida byggrätt inom nuvarande 
Flodhästen 5. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Enligt PBL 5:18 ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om ”detaljplanen 
medger en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som 
innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark 
och vatten och andra resurser. Miljökonsekvensbeskrivningen ska möjliggöra en 
samlad bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan 
på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser”.  

Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen kan antas medföra bety-
dande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats 
enligt MB 6:12. Relevanta miljöaspekter utreds fördjupat i separat handling. 
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Detaljplanen för Flodhästen 5 med flera fastigheter i Oxhagen, innebär att indu-
stritomten där Evox Rifa AB tidigare hade sin verksamhet, omvandlas till ett om-
råde för framförallt bostäder, men också möjlighet till bland annat matvarubutik, 
kontor, häkte och skola. Valet av plats är komplicerat på grund av närheten till 
Arla Foods AB.  

Arlas kemikaliehantering har inneburit att åtgärder för att minska risken med far-
liga gasutsläpp har utförts av fastighetsägaren till Flodhästen 5 inne på Arlas fas-
tighet. En riskanalys finns som konstaterar att riskerna nu är mycket låga. 

Bullerskyddsåtgärder måste göras på fastigheten Flodhästen 3 för att riktvärden 
för industribuller utomhus vid bostäder ska klaras.  

Med hänsyn till att en ny väg föreslås mellan Erik Dahlbergs väg och Galggatan, 
krävs åtgärder för befintliga bostäder inom kvarteret Fasanen vad gäller vägtrafik-
buller.  

Större delen av exploateringsområdet har markföroreningar som överskrider rikt-
värden för känslig markanvändning och sanering måste göras innan bostäder kan 
byggas. 

Planförslaget möjliggör lokalt omhändertagande av dagvatten inklusive rening 
med hänsyn till påverkan på Kalmarsund.  

För att förebygga en negativ miljöpåverkan har olika utredningar gjorts och plan-
bestämmelser finns som handlar om risker, buller och markföroreningar.  

Detaljplanen bedöms inte orsaka betydande miljöpåverkan om vidtagna åtgärder 
upprätthålls och om föreslagna åtgärder vidtas. 

 

Sociala konsekvenser 

Planförslaget ger förutsättningar för flera olika markanvändningar. Inom området 
kan det komma att uppföras bebyggelse för boende, arbetsplatser, offentlig och 
kommersiell service i många olika former. Området har stora förutsättningar för 
att bli en självständig fungerande enhet som samtidigt kan fungera som ett kom-
plement till närliggande områden i stadsdelen.  

 

Planavgift 

Planavgift ska inte utgå vid bygglovprövning eller anmälan enligt PBL, eftersom 
plankostnaden regleras i ett särskilt avtal. 

 

Tidigare ställningstaganden 
Överkommunala beslut 

Riksintressen  

Planområdet är beläget inom hinderfrihetsytan för Kalmar flygplats, som i sig är 
av riksintresse. Planförslaget kommer inte att inskränka på hindersfriytan, utan 
byggnader regleras i höjd för att klara kravet. Flyghinderanalys är gjord för plan-
förslaget. 

Inga kända fornminnen eller byggnadsminnen finns inom planområdet.  

 

Miljökvalitetsnormer  

Regeringen har fastställt riktlinjer för utomhusluft, omgivningsbuller (ej aktuellt i 
Kalmar) och vatten, dessa normer är huvudsakligen baserade på krav i EU-
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direktiv och syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnor-
mer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken. 
 

Utomhusluft  

Beräkningar visar att miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid klaras 
för planområdet när det är utbyggt vad gäller påverkan från Erik Dahlbergs väg. 
Mätningar centralt i Kalmar har inte heller visat att miljökvalitetsnormerna över-
skrids. Årsmedelhalten för partiklar från Erik Dahlbergs väg beräknas öka med 
cirka 1,4 µg/m3 för 2030 jämfört med 2010. För kvävedioxid beräknas årsmedel-
halten öka med 1,3 µg/m3.  

Föroreningsutsläppet vid daglig drift vid Arla Foods bedöms inte ge upphov till 
omgivningshalter som medför risk för hälsoeffekter inom exempelvis kvarteret 
Flodhästen, se miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Vatten 

För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnor-
mer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen är att alla 
vattenförekomster skulle ha uppnått god status 2015. Vattenmyndigheterna beslu-
tade i december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och 
grundvatten. 

Planområdet berör vattenförekomsten N v s Kalmarsunds kustvatten 
(SE-563100-161500). Grundvattnet på platsen tillhör Kalmarkustens 
sandstensformation (SE 628995-153160).  

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte motverka ett uppfyllande av miljö-
kvalitetsnormerna under förutsättning att omhändertagande av dagvatten sker 
enligt kommunens mål och principer, enligt föreslagna åtgärder i dagvattenutred-
ning, daterad 2012-09-14, samt enligt planbestämmelser i aktuellt planförslag. Se 
vidare under Kommunala program, och under Dagvatten. 

N v s Kalmarsunds kustvatten  

I den senaste statusklassningen (år 2016-2021) för nvs Kalmarsunds kustvatten 
och Östersjön konstateras att det fortfarande råder måttlig ekologisk vattenstatus, 
främst på grund av övergödning, och att åtgärder krävs för att uppnå miljökvali-
tetsnorm god ekologisk status till år 2021 och absolut senast till 2021.  

Kalmarkustens sandstensformation 

Vattenförekomsten har klassats som grundvatten med god kvalitativ och god ke-
misk status.  

 

Översiktsplaner  

Översiktsplan Kalmar kommun 

Enligt översiktsplan för Kalmar kommun, antagen 2013-06-17, ingår planområdet 
i delområdet ”Innerstaden -Stadskärna”. ”Hela Innerstaden är lämplig för förtät-
ning, framförallt stadskärnan med verksamheter och service i bottenvåningarna”. I 
gällande översiktsplan fastställs även följande under Ställningstagande. 

• Planera för ett hållbart perspektiv där det råder en balans mellan hyresrätter, 
bostadsrätter och eget ägande. Planera med framförhållning för att undvika att 
bostadsbrist uppstår. 

• Planera för fler mindre bostäder. 
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• Planera tät och blandad bebyggelse och innehåll (bostäder, arbetsplatser, ser-
vice samt kultur- och fritidsaktiviteter) i stadskärnan, stadsdelscentrum, längs 
Diagonalen (Norra vägen) och i Gamla industriområdet (K2) för att hushålla 
med marken och stärka underlaget för kollektivtrafik. 

• Utveckla och stärk befintliga stadsdelscentrum med tätare bebyggelse, mötes-
platser, arbetsplatser och service. 

• Hitta kombinationsmöjligheter mellan handel och annat utbud i syfte att er-
bjuda bredare möjligheter till aktiviteter och upplevelser. 

Bedömningen är att detaljplanens förslag ligger i linje med översiktsplanen. 

 

Tematiskt tillägg till översiktsplanen 

Kalmar kommun har tagit fram dokumentet Vatten och avlopp, Tematiskt tillägg 
till översiktsplanen, Kalmar kommun, Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 
2016. I dokumentet anges följande mål för en hållbar dagvattenhantering: 

 dagvattnet ska ses som en resurs i planering och stadsbyggande. 

 dagvattnet ska hanteras säkert för byggnader, övriga anläggningar samt 
värdefull natur- och kulturmiljö samt för biologisk mångfald. 

 dagvattnet ska tas om hand för ett på platsen lämpligt sätt från estetisk, 
biologisk och säkerhetssynpunkt. 

 föroreningar i dagvattnet ska förebyggas och begränsas vid källan. Re-
ningsåtgärder ska sättas in så nära föroreningskällan som möjligt. 

 dagvattnets belastning på ledningssystem och recipienter ska minimeras, 
både vad gäller föroreningar och flöden. 

 

Kommunala program och beslut i övrigt 

Detaljhandelsstrategi 

I Detaljhandelsstrategin för Kalmar kommun, antagen av kommunfullmäktige 
2007-03-26 ingår en utveckling av kvarteret Flodhästen tillsammans med Giraffen 
i det stråk som handeln bör koncentreras till, i ett stråk från Kvarnholmen via 
Giraffen och kvarteret Bilen till Tyska vägen. Inriktningen är i huvudsak volym-
handel med profil på dagligvaror.  

 

Grönstrukturplan  

I Kalmars grönstrukturplan14 är den gamla banvallen utpekad som ett övergri-
pande grönstråk från norra Kalmar förbi Skälby ner mot Esplanaden och parkerna 
längs järnvägen. För det parti av detta grönstråk som ingår i planområdet anses en 
utveckling av stråket till parkkvalitet vara nödvändig. 

 

Kommunens budget 

I kommunens verksamhetsplan (Verksamhetsplan med budget 2016 och eko-
nomisk planering för 2017 - 2018) anges att Kalmar ska vara en attraktiv kom-
mun som erbjuder bra bostäder i hela Kalmar. Nybyggnadsmålet är att Kalmar ska 
planera för minst 833 bostäder årligen, varav 100 villatomter. 

 

                                          

 
14 Grönstrukturen i Kalmar, Planeringsunderlag för Kalmar stad utifrån ett socialt och biologiskt 
perspektiv, Kalmar kommun, KF 29 nov 2010, § 155. 


