
Förslag till detaljplan för

    FLODHÄSTEN 5 (före detta RIFA)  

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

DETALJPLANENS SYFTE 
Detaljplaneförslaget syftar till att ge möjlighet för 
ny användning av den före detta industritomten för  
Rifa-fabriken i Kalmar.

Planförslagets huvudsyfte 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

• koppling mellan Galggatan och Lorensbergsleden via 
Erik Dahlbergs väg

Planen möjliggör också:

• omgestaltning av Perstorpsvägen med exempelvis kants-
tensparkering, cykelväg och trädplantering

• trafikminskning på den del av Galggatan som löper norr 
om polishuset ge-nom åtgärder som hindrar att gatan an-
vänds för genomfartstrafik

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

PLANFÖRSLAGET I KORTHET
Avsikten är att omvandla området till en blandad stadsdel 
med framförallt bostäder men också möjlighet till vårdboen-
de, kontor och mindre lokaler samt en större matvarubutik. 
Enligt planförslaget kan området inrymma 600-700 bostä-
der. Inom området ska även förskola möjliggöras och häkte i 
anslutning till det befintliga polishuset. 

I samband med planens genomförande kommer gatustruktu-
ren i området att ändras. Galggatan kopplas ihop med Lorens-
bergsleden 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. Parke-
ring ska främst ske gemensamt 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 har upprättats till planen.

FULLSTÄNDIGA HANDLINGAR FINNS HÄR:
• Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 35A i 

Kalmar, under tiden 2017–11-06 - 2017–11–27. 
Öppettiderna är: 
mån-tors 08.00–12.00 • 13.00–16.00  
fre 08.00–12.00 • 13.00–15.30. 

• kalmar.se/detaljplaner
• Kalmar stadsbibliotek, Tullslätten 4
 
LÄMNA SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGET:
Senast den 27:e nov 2017 måste vi få dina skrift-
liga synpunkter. Vänligen ange namn och adress. 
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Vanlig post: 
Kalmar kommun 
Samhällsbyggnadskontoret
Planeringsenheten 
Box 611 
391 26 KALMAR

VID FRÅGOR
Om du har frågor angående planförslaget är du 
välkommen att ringa Emil Stille, 
planarkitekt, telefon 0480-45 03 59 eller skicka 
ett mail till emil.stille@kalmar.se

Granskning
6 nov–27 nov  

2017

Bostadskvarter med 
möjlighet till vård-
boende och centru-
mändamål i form 
av kontor, kultur, 
idrott, restaurang 
och samlingslokal. 
Bebyggelsen bör 
hållas lägre (mellan 
högst 4-7 våningar) 
och med en variation 
i fasad och höjd mot 
Perstorpsvägen.

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

Bostadskvarter med möjlighet till 
centrumverksamhet i bottenvåning, i 
form av handel, kontor, kultur, idrott, 
restaurang och samlingslokal. I den nor-
ra delen får ett högre punkthus på 15 
våningar (maximalt 44 meter) byggas.

Ny koppling mellan 
Galggatan och  Lorens-
bergsleden. Infarten 
till Galggatan avses få 
infartsförbud österifrån 
och den västra delen 
utformas som lokalgata.

Grönområde med 
gång- och cykel- 
stråk. Ängskaraktär 
med träddungar 
och öppen 
dagvattenhantering.

Bostadskvarter med möj-
lighet till vårdboende och 
förskola. Bebyggelsen ska ha 
en variation i fasad och höjd 
mot Galggatan, Perstorps-
vägen respektive parkstråket 
(högst 4 -7 våningar invid 
Perstorpsvägen och parken)

Gator inom områ-
det får karaktär av 
gårdsgata. Öppen 
dagvattenhantering 
inom torgyta.

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

SAMRÅD
Följande större synpunkter har kommit in under samrådet av 
planen:

Barn- och föreslår att till största del lösa behovet av barnom-
sorg genom att bygga ut befintlig förskola i Oxhagsområdet 
men påpekar att detta kräver planändring för att bli möjligt.

Träden längs Arrheniusgatan och Perstorpsvägen omfattas av 
biotopskydd om övervägande del av träden har stam som är 
20 cm eller grövre eller äldre än 30 år. Fastighetsägaren har 
lämnat in ansökan om dispens från biotopskydd för att kun-
na ta ner träden, vilket har beviljats av länsstyrelsen.

Boende i kvarteret Fasanen anser att det måste byggas någon 
bullerdämpning och bytas fönster i samband med ny väg in-
till eller att vägen förläggs närmare polishuset med cykelväg 
och torg emellan bostadskvarter och väg samt att buskar/träd 
får stå kvar.

Boende påpekar att cykelleden behöver breddas på sträckan 
genom området och över Erik Dahlbergs väg.

Länsstyrelsen och Brandkåren anser att riskerna med ammo-
niak är tillräckligt minimerade genom de åtgärder som gjorts 
men att kraven på ventilation och nödavstängning bör inbe-
gripa samtliga nya bostäder och byggnader med verksamhet 
som placeras inom 150 meter från salpetercisternen på Arlas 
fastighet. 

Länsstyrelsen anser att det planerade parkeringshuset bör 
uppföras i samband med att de närliggande fastigheterna be-
byggs med bostäder, skolor och vårdinrättningar. Startbesked 
för ändamålen B,C,D,S bör därför för dessa fastigheter vill-
koras med att parkeringshuset är byggt. 

Länsstyrelsen anser att grundvattenfrågan måste utredas och 
visa om det finns en risk för infiltration av förorenad mark 
från yt-och dagvatten samt om skyddsrum ska vara kvar eller 
tas bort. Höjdsätt gatumark och kvartersmark samt precisera 
vilken typ av dagvattenåtgärd som ska ordnas och dess geo-
grafiska omfattning. Tydliggör i planbeskrivningen hur dag-
vattenhantering ska genomföras samt vem som är ansvarig. 

Lantmäterimyndigheten lyfter att det är viktigt att genomför-
andet för parkeringsanläggningen utreds och beskrivs inför 
granskningen. Detta är viktigt om planen avses genomföras i 
etapper och parkeringsanläggningen ska utföras som en av de 
senare etapperna.
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Möjlig utveckling inom planområdet sett ovanifrån.  Möjlig vy över parken och ny bostadsbebyggelse sett från Perstorpsvägen.  
Bild: Atrio Arkitekter AB

Kartbilden visar planområdet för fastigheten Flodhästen 5 med 
flera.
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