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MEDVERKANDE

Denna handling är en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) tillhörande miljö-
bedömningen för den fördjupade översikts-
planen (FÖP) för Södra staden i Kalmar 
kommun. MKB:n har föregåtts av en 
avgränsning för miljöbedömning och båda 
dokumenten har tagits fram av Vatten 
och Samhällsteknik AB genom Ingela 
Redin, Catarina Lund, Åsa Blixte och Eva 
Djupfors. För MKB:n har översiktsplanens 
layout legat till grund som tagits fram av 
Hultbergmartens. Foto omslagssida: Olof 
Persson.

PROJEKTORGANISATION
Beställare

Kommunstyrelsen är beställare. För infor-
mation om projektorganisationen, se den 
fördjupade översiktsplanen för Södra staden. 
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1. INLEDNING

MKB:ns bakgrund och syfte
Enligt miljöbalkens (MB) 6 kap 12 § ska 
både konsekvenser, eventuella åtgärder 
samt rimliga alternativ till planförslaget 
med hänsyn till dess syfte och geografiska 
räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas 
i miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n.

Härvid syftas till betydande positiv eller 
negativ miljöpåverkan som kan antas 
uppkomma med avseende på biologisk 
mångfald, befolkning, människors 
hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, 
klimatfaktorer, materiella tillgångar, 
landskap, bebyggelse och kulturarv som 
forn- och kulturlämningar. Förutom den 
miljömässiga påverkan ska även de samlade 
sociala och ekonomiska konsekvenserna, 
som ett genomförande av planförslaget kan 
medföra, behandlas.

Planarbetets huvuddrag och syfte
Kommunstyrelsen fattade ett beslut 
hösten 2011 om att upprätta en fördjupad 
översiktsplan för Södra staden för att få ett 
helhetsgrepp och för att skapa en samlad 
visionsbild för området.

Ett syfte med den fördjupade översiktsplanen 
för Södra staden är att uppnå en värdebaserad 
stadsutveckling där människors behov 
tillgodoses nu och i framtiden. Tanken 
är att miljöfrågorna ska integreras i 
samhällsplaneringen. Visionen är att skapa 
förutsättningar för ett modernt stadsliv i 

skärgårdslandskap och visionen ska nås 
genom ett antal ledstjärnor och strategier. 
Följande ledstjärnor ska visa vägen vid 
planeringen och hjälpa till att peka ut 
strategierna:

• Utveckla samspelet mellan livsmiljö och   
 besöksmål.
• Lyfta fram natur- och kulturhistoriska   
 värden i mötet mellan tradition och   
 nytänkande.
• Förstärka kopplingen mellan stad och   
 landskap.
De strategier som pekas ut för att nå visionen 
är att integrera natur och kultur i stadslivet, 
variera boende utifrån unika förutsättningar, 
generera och blanda verksamheter för en 
levande stadsdel och tillgängliggöra Södra 
staden för boende och besökare.

Målet med förslaget till utveckling för Södra 
staden är att områdets kvaliteter utvecklas 
inom fyra olika teman; 

• Landskap och kulturhistoria, 
• Boende och befolkning, 
• Service och verksamheter samt 
• Kommunikation och tillgänglighet. 

Kartbilden på efterföljande sida visar kommuens 
övergripande utvecklingsstrategier för Södra staden 
i den fördjupade översiktsplanen� Kartbild: Kalmar 
kommun
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MKB:ns avgränsning
Avgränsning sett till miljöaspekter

En avgränsning beträffande MKB:ns innehåll, 
omfattning och detaljeringsgrad har enligt 
MB 6 kap 12-13 §§ genomförts i form av en 
checklista. Utgångspunkt för checklistan har 
varit de nationella miljökvalitetsmålen. 

Samråd avseende avgränsningens innehåll 
och slutsatser har hållits med länsstyrelsens 
planeringsenhet. Se ”Avgränsning av MKB, 
Fördjupad översiktsplan för Södra staden, 
Kalmar kommun”, daterad 2013-08-27.

Avgränsningen grundar sig på kriterierna 
i bilagorna till MKB-förordningen och 
utgår från samhällsbyggnadskontorets 
checklista för detaljplaner. Följande aspekter 
har bedömts som relevanta att behandla i 
planförslagets miljökonsekvensbeskrivning: 

• Natur- och kulturmiljö, landskapsbild och  
 strandskydd
• Rekreation och friluftsliv
• Översvämningsrisk med hänsyn till kli-  
 matförändringar
• Påverkan på vatten
• Störningar
Motiveringen till avgränsningen till 
ovanstående punkter är att dessa 
miljöaspekter anses vara mest intressanta 
med hänsyn till allmänhetens intressen.

Geografisk avgränsning

I huvudsak avgränsas miljökonsekvens-
beskrivningen till planområdets avgränsning. 
Ett genomförande av vissa i FÖP:ens 
beskrivna intentioner kan dock även 
komma att innebära konsekvenser utanför 
planområdet. Där så bedöms vara fallet, 
som exempelvis vid regionala eller t.o.m. 
globala effekter vidgas den geografiska 
avgränsningen för respektive konsekvens. 

I regel blir osäkerheten i bedömningen, 
huruvida miljöeffekter kan förväntas vara 
påtagliga eller ej, större för globala än lokala 
frågeställningar. 

Tidsmässig avgränsning

Framtagandet av miljökonsekvensbeskriv-
ningen och den fördjupade 
översiktsplanen har skett parallellt. 
Miljökonsekvensbeskrivningen har i viss 
mån justerats såväl efter planens samråd som 
utställning.

I samband med en framtida eventuell 
uppdatering av FÖP:en för Södra staden bör 
vid behov även MKB:n aktualiseras. 

Europan 12

Parallellt med arbetet för den fördjupade 
översiktsplanen har Södra staden ingått som 
ett projektområde inom arkitekttävlingen 
Europan 12. 

Inför utställningen av den fördjupade 
översiktsplanen har planförslaget reviderats 
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bland annat med utgångspunkt från de 
tävlingsförslag som fick 1:a och 2:a pris.

Detaljeringsgrad vid bedömning

Huruvida miljökonsekvenserna vid ett 
genomförande av översiktsplanen är 
påtagliga är till viss del en tolkningsfråga. 
Detta eftersom olika utvecklingsscenarier är 
tänkbara inom FÖP:ens ramar. 

Eftersom kommunens intentioner och 
ställningstaganden för Södra staden delvis 
är av övergripande karaktär och alla 
miljökonsekvenser, såväl positiva som 
negativa, inte är numerisk räkningsbara 

FÖP:ens geografiska avgränsning. 
Kartbild: Kalmar kommun

behandlas även miljökonsekvenserna i 
varierande detaljeringsgrad.

Redovisning av alternativ

För att belysa de miljökonsekvenser som kan 
tänkas uppstå för olika utvecklingsscenarier 
beskrivs två alternativa utvecklingsscenarier:

Planförslaget och nollalternativet.

Alternativen beskrivs med hänsyn till 
FÖP:ens syfte och geografiska räckvidd. 
Bedömningen av konsekvenser för 
det s.k. nollalternativet speglar den 
troliga utvecklingen om den fördjupade 
översiktsplanen för Södra staden inte antas. 
Se kapitel 10, nollalternativ.

Föreslagna utvecklingsidéer i den fördjupade 
översiktsplanen är resultatet av en omfattande 
planeringsprocess där det nu aktuella 
utvecklingsförslaget utkristalliserats. Därför 
sker ingen beskrivning av s.k. sidoalternativ.

Etappindelning av områdets framtida utveckling�
Kartbild: Kalmar kommun
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Förslaget innebär att nya attraktiva lägen 
för bostäder och service skapas vilket kan 
locka och möjliggöra för människor att 
bosätta sig i Södra staden. Vattenrummet 
och områden med höga naturvärden ses som 
värdefulla resurser såväl för en ökad kunskap 
och förståelse om natur som rekreation. I 
översiktsplanen framgår grunddragen för 
den avsedda användningen av mark- och 
vattenområden och kommunens syn på hur 
den bebyggda miljön ska utvecklas och 
bevaras. 

Planförslaget bygger på att den nya 
bebyggelsen till största delen ligger samlat 
intill Rinkabyholm öster om nuvarande E22 
eller i anslutning till befintlig infrastruktur 
och att byggnation  sker utifrån landskapets 
naturliga förutsättningar. Föreslagen 
exploatering berör natur, jordbruks- och 
skogsmark men inte de kulturhistoriskt 
värdefulla miljöerna kring Rinkaby och 
Hossmo kyrka. Berörd jordbruksmark består 
i huvudsak av mindre skiften intill befintlig 
bebyggelse. Nya bostadsområden inom 
obebyggda områden påverkar generellt 
landskapsbilden men planförslagets strategier 
ger goda förutsättningar för detaljplanering 
och bygglovgivning där utformningen av den 
nya bebyggelsen slutligen avgörs. 

Mellan Rinkabyholm och kusten föreslås 
nya områden för bland annat bostäder, 
verksamhet och rekreation. I närheten, 
finns värdefull natur i form av bland annat 
betade havsstrandängar och hagmarksskog. 

Planförslaget berör i liten grad dessa 
värdefulla naturområden. Generellt har 
byggnation och exploatering koncentreras till 
områden med jämförelsevis mindre värdefull 
natur. 

Det finns goda och genomtänkta förslag på 
utveckling av rekreation och friluftsliv och 
det finns stora möjligheter att kombinera 
boende med fritidsaktiviteter. 

Strandskyddet berörs eventuellt av föreslagen 
ny bostadsexploatering enligt planförslaget. 
I ett vassområde inom strandskyddat 
område föreslås det att anläggas en damm 
i syfte att rena dagvatten från befintlig och 
ny exploatering innan ytvattnet rinner ut i 
recipienten. Rätt utfört bedöms dammen 
kunna stärka strandskyddets syften. 

Utgångspunkten är att planförslaget 
ej innebär en ökad påverkan i form 
av  miljögifter och näringsläckage utan 
förbättrar förutsättningarna för en god 
vattenkvalitet såväl i yt- och grundvatten. 
För att bidra till en förbättring, föreslås 
områden för omhändertagande av befintligt 
dagvatten från Rinkabyholm och de nya 
bebyggelseområdena. 

Sett till framtida klimatscenario med stigande 
vattennivåer i Östersjön så kommer låglänta 
ytor att översvämmas. Inom planområdet 
finns det både befintlig och föreslagen be-
byggelse som ligger inom områden med 
lägre marknivå än 2,5 m. Vid planering av 
ny bebyggelse är detta en given förutsättning 

2. SAMMANFATTNING
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Foto: Eva Djupfors

som kan innebära okonventionella lösningar. 
Infrastrukturen måste detaljstuderas så att den 
utformas robust sett till klimatförändringarna.   

Genomförandet av planförslaget förutsätter 
att den nya sträckningen för E22 väster 
om Rinkabyholm byggs. Detta leder till en 
avsevärd mindre genomfartstrafik genom 
samhället, vilket förbättrar trafiksäkerheten 
och ökar tillgängligheten inom området. 
Rinkabyholm får dessutom en bättre 
kontakt med kusten. Däremot riskerar en ny 
barriäreffekt att uppstå mellan Rinkabyholm 

och odlingslandskapet  i väster. Passager 
utförs därför på strategiska platser.

Planförslaget bedöms leda till god social- 
och ekonomisk hållbarhet genom ett varierat 
bostadsbestånd med närhet till service, skola 
och omsorg samt kollektivtrafik. Det finns 
även goda möjligheter för olika typer av 
fritidsaktiviteter och rekreation i attraktiva 
naturområden vid kusten. Planförslaget gör 
det möjligt för verksamheter inom området 
att växa och ett större befolkningsunderlag 
gynnar den service som redan finns i 
Rinkabyholm.
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I dag finns miljökvalitetsnormer MKN för:

• vattenförekomster
• utomhusluft
• fisk- och musselvatten
• omgivningsbuller
Inom miljökonsekvensbeskrivningen 
för den fördjupade översiktsplanen för 
Södra staden bedöms att endast MKN 
för vattenförekomster och utomhusluft är 
aktuella att behandla. 

MKN ska följas såväl vid översiktsplanering 
som detaljplanering. MKN regleras både i 
plan- och bygglagen och miljöbalken.

Vattenförekomster
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
samt vattendirektivet behandlas under kapitel 
7. VATTEN.

Utomhusluft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar 
till att skydda människors hälsa och miljön. 
Det finns MKN för flera ämnen, bland annat 
kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid och 
partiklar (LM 10). 

I Kalmar mäts partiklar (PM 10) och flyktiga 
organiska ämnen, VOC (bensen) vid en 
mätstation på Kalmar brandstation, ca 6 km 
norr om planområdet. Miljökvalitetsnormerna 
underskrids i denna mätpunkt som 
representerar bakgrundsvärden i staden. 

Beräkningar som genomförts i samband med 
detaljplanering för mer utsatta gatumiljöer 
i Kalmar, visar att miljökvalitetsnormerna 
kommer att klaras även i Södra staden.

Konsekvenser

Genomförandet av planförslaget förutsätter 
att en ny sträckning av E22:an byggs väster 
om Rinkabyholm. Detta kommer att innebära 
en minskning av såväl personbilstrafiken som 
tung trafik på nuvarande sträckning, vilket 
i sin tur kommer att påverka luftkvalitén i 
Rinkabyholm positivt.

Ny bebyggelse genererar å andra sidan 
ny trafik till- och från planområdet. 
Trafikmängden bedöms dock i jämförelse 
till tidigare beräkningar för andra platser, 
där MKN för utomhusluft kunnat hållas, 
som relativt liten. Ett genomförande av 
planförslaget bedöms därmed inte påverka 
luftkvalitén så att miljökvalitetsnormerna för 
luft äventyras. 

3. MILJÖKVALITETSNORMER, MKN
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4. MILJÖKVALITETSMÅL

Sveriges riksdag har antagit 16 nationella 
miljökvalitetsmål med tillhörande 
preciseringar och etappmål som beskriver den 
kvalité och det tillstånd för Sveriges miljö, 
natur- och kulturresurser som är ekologiskt 
hållbara på lång sikt. 

För Kalmar län har det tidigare funnits 
regionala miljökvalitetsmål. Numera gäller 
dock de nationella målen med tillhörande 
preciseringar och etappmål. Länsstyrelsen 
och Skogsstyrelsen ansvarar för det regionala 
miljömålsarbetet. Regionförbundet i Kalmar 
län har satt upp delmål som gäller begränsad 
klimatpåverkan, se nedan under detta mål.
Miljökvalitetsmålen är vägledande för en 
långsiktig och hållbar samhällsutveckling:

1.  Begränsad klimatpåverkan
2.  Frisk luft
3.  Bara naturlig försurning
4.  Giftfri miljö
5.  Skyddande ozonskikt
6.  Säker strålmiljö
7.  Ingen övergödning
8.  Levande sjöar och vattendrag
9.  Grundvatten av god kvalité
10. Hav i balans, levande kust & skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Bortsett från miljömålet nr 14. Storslagen 
fjällmiljö kommer samtliga ovan nämnda 
miljökvalitetsmål behandlas i MKB:ns 
efterföljande avsnitt. Ett flertal av målen är 
relaterade till varandra vilket innebär att en 
viss åtgärd direkt eller indirekt kan påverka 
flera mål samtidigt. Exempelvis innebär en 
begränsad klimatpåverkan (mål 1), indirekt 
en minskad försurning (mål 3) vilket i sin tur 
påverkar mål 8  och 10, levande sjöar och 
vattendrag och hav i balans, positivt. 

För flera miljömål anger bl.a. Miljömålsrådet 
att det krävs beslut på nationell nivå om 
ytterligare åtgärder för att kunna uppnå 
respektive miljömål. Se Naturvårdsverkets 
webbplats www.miljomål.se där 
miljökvalitetsmålen och en årlig uppföljning 
hur målen bedöms att nås redovisas. 

Begränsad klimatpåverkan

Det nationella målet är att 
fram till år 2020 minska 
utsläppen av växthusgaser med 
cirka 40 procent i jämförelse 
till 1990 års utsläpp. Målet 

avser de verksamheter som inte omfattas av 
EU:s system för handel med utsläppsrätter. 
Prognosen är att risken för en farlig 
klimatpåverkan inte kommer att nås, 
utvecklingstrenden är fortsatt negativ.

Kalmar län har satt som mål att arbeta för 
en fossilbränslefri region. Regionen och 
länet har startat ett samarbete ”NoOil” med 
mål om att bidra till en hållbar tillväxt, att 



15FÖP FÖR SÖDRA STADEN, KALMAR KOMMUN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Miljökvalitetsmål 15

effektivisera bränsleanvändning i länet och 
uppnå att Kalmar län 2030 inte har några 
nettoutsläpp av fossil koldioxid.

Konsekvenser

Orsaken till den ökade halten växthusgaser i 
atmosfären är bland annat förbrukningen av 
fossila bränslen vid exempelvis transporter 
eller produktion av el- och värme.

En hållbar samhällsutveckling som är 
väl förenligt med målet om att uppnå ett 
fossilbränslefritt län kan därför ställas i 
relation till; 

• de boendes avstånd till arbetstillfällen och     
     social och kommersiell service, 
• byggnadsteknik och
• värmesystem.
Gång- och cykelavstånd samt goda 
bussförbindelser till arbetstillfällen, 
kommerciell service, barn- och hälsoomsorg 
utgör ett viktigt utgångsläge för att minska 
de boendes bilberoende. Samtliga föreslagna 
bebyggelseområden som pekats ut i FÖP:en 
ligger på 30 minuters cykelavstånd till 
Kalmar stadskärna. Planförslaget innebär 
även ett ökat underlag till de redan befintliga 
busslinjerna till och från Rinkabyholm. 
Resetiden till och från Kalmar central 
med buss är cirka 15 - 25 minuter, vilket 
bedöms vara ett gott pendlingsavstånd. Även 
pendlingsmöjligheter till Karlskrona, dvs 
söderut, bedöms som goda. 

Sammantaget bedöms det geografiska 
läget för Södra staden med cykelavstånd 
till centrum, pendlingsmöjligheter med 
kollektivtrafik och närheten till service 
minska de boendes bilberoende och därmed 
gynna klimatmålet.

Sett till klimatmålet bör Kalmar kommun 
vid en framtida detaljplanering verka 
för en energisnål byggnadsteknik vid 
nybyggnationer. 

Förutom byggnadsteknik och material 
är naturligtvis även anslutningen till 
fjärrvärmenätet eller förnyelsebara 
energikällor önskvärt för att bidra till 
klimatmålet. I dagsläget finns inget 
fjärrvärmenät framdraget till planområdet.   
Det bedöms dock som möjligt med hänsyn 
till avståndet till det befitnlig fjärrvärmenätet. 
Ny bostadsbebyggelse innebär ett större 
underlag för en kostnadseffektiv utbyggnad 
av tekniska lösningar, som exempelvis 
fjärrvämrenät.

Frisk luft

Målet är att luften ska vara så 
ren att människors hälsa samt 
djur, växter och kulturvärden 
inte skadas. 

Etappmålet om luftföroreningar 
från småskalig vedeldning innebär att nya 
pannor för småskalig vedeldning ska ha 
låga utsläpp av luftföroreningar och hög 
verkningsgrad.
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I Kalmar län står vägtrafiken, energi-
produktion och industriprocesserna för den 
största delen av utsläppen. Även sjöfarten står 
för en betydande del.

Konsekvenser

Sett till föreslaget utvecklingsområde 
kan miljökvalitetsmålets delmål ställas i 
direkt samband med transportsektorn och 
personbilstrafik. 

Det bedöms som osannolikt att de angivna 
riktvärderna kommer att överskridas som 
följd av de utpekade bebyggelseområdena. 
Även längs med den större trafikleden (gamla 
E22:an) bedöms partikelhalterna inte öka. 
Däremot kan en omdragning och förbättring 
av trafikplatsen/Karlsrorondellen innebära 
en minskad partikelhalt i luften i närheten av 
befintliga och planerade bostäder. Dels på 
grund av att trafikleden genom Rinkabyholm 
avlastas, en kortare vägsträckning uppnås 
och trafikstockningar i Karlsrorondellen för 
transporter och personbilstrafik kommande 
från söder upphör.

Avseende etappmålet är det positivt att 
informera redan tidigt i bygglovsskedet 
om Boverkets rekommendationer och 
byggregler avseende småskalig vedeldning. 
Något som även kan nämnas i detaljplanens 
planbeskrivningen.

Bara naturlig försurning
Målet är att de försurande 
effekterna av nedfall och 
markanvändning ska 
underskrida gränsen för vad 
mark och vatten tål. Nedfallet 

av försurande ämnen ska inte heller öka 
korrosionshastigheten i markförlagda 
tekniska material, vattenledningssystem, 
arkeologiska föremål och hällristningar. 

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet 
till år 2020 med i dag beslutade eller 
planerade styrmedel men utvecklingen 
i miljön är ändå positiv. Tillståndet i 
miljön och förutsättningarna för att nå 
miljökvalitetsmålet går långsamt åt rätt håll. 
Det tar emellertid lång tid för naturen att 
återhämta sig efter över ett halvt sekel av 
kraftig försurningspåverkan.

PH värdet i markvattnet har en sjunkande 
trend i södra Kalmar län. Nedfallet av 
svaveldioxid och kväveoxider är större än 
marken tål. Utsläppen av svaveldioxider 
från verksamheter i Kalmar län har en svag 
ökande trend sedan 2005, exklusive utsläppen 
från sjötrafiken inom Kalmar läns territorium. 

Konsekvenser

Minskade utsläpp från energisektorn och 
trafiken är viktiga för att nå målet. Eftersom 
planförslagets bebyggelseområden ligger 
koncentrerade till kollektivtrafikstråk och 
cykelväg in mot centrala Kalmar finns 
potential för ett minskat bilberoende. Service 
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och skola föreslås få en central placering 
vilket också är positivt.

Giftfri miljö
Målet är att förekomsten av 
ämnen i miljön som har skapats 
i eller utvunnits av samhället 
inte ska hota människors hälsa 
eller den biologiska 

mångfalden. Enligt målet ska halterna av 
naturfrämmande ämnen vara nära noll och 
deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen vara försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen ska vara nära 
bakgrundsnivåerna. 

Länsstyrelsen och Miljömålsrådet bedömer 
att målet inte är möjligt att nå till år 2020 
med idag beslutade åtgärder och styrmedel. 
Tillräckliga underlag saknas för att bedöma 
utvecklingen i miljön.

Konsekvenser

När exploatering för exempelvis bostäder 
sker på platser där man kan misstänka 
förekomsten av förorenad mark, kommer 
provtagningar att genomföras och marken 
vid behov saneras i enlighet med gällande 
normer. Enligt länsstyrelsens MIFO-
register förekommer det ett fåtalt potentiellt 
förorenade platser inom planområdet. Dessa 
är i dagsläget till stor del inte riskklassade.

Planens intentioner är att lokala och naturliga 
material som tex trä ska användas för ny 
bebyggelse. Detta ställningstagande bedöms 

som mycket positivt ur ett miljöperspektiv 
och går hand i hand såväl med miljömålet 
om en giftfri miljö och miljömålet om frisk 
luft och skyddande ozonskikt. Detta eftersom 
lokala material innebär minskade transporter.

Skyddande ozonskikt
Miljökvalitetsmålet avser att 
ozonskiktet ska utvecklas så att 
det långsiktigt ger skydd mot 
skadlig UV-strålning. 

Målet nås med i dag beslutade 
styrmedel och med åtgärder genomförda före 
år 2020. Utvecklingen i miljön är positiv. 
Många nya studier tyder på att ozonskiktet är 
på väg att återhämtas, även om det ännu inte 
är helt säkerställt.

Konsekvenser

Ett genomförande av utvecklingsförslaget i 
den fördjupade översiktsplanen bedöms inte 
vara av sådan omfattning att den minskar 
möjligheterna att nå målet. 

Säker strålmiljö
Målet är att människors hälsa 
och den biologiska mångfalden 
ska skyddas mot skadliga 
effekter av strålning. Miljö-
kvalitetsmålet följs upp inom 

fyra områden: strålskyddsprinciper, 
radioaktiva ämnen, ultraviolett strålning samt 
elektromagnetiska fält. 
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Miljömålsrådet bedömer att miljökvalitets-
målet är nära att nås. För att nå hela miljö-
kvalitetsmålet behöver planerade åtgärder 
genomföras för att minska exponeringen 
av UV-strålning samt beslut om ytterligare 
planerade styrmedel tas.  

Konsekvenser

Planområdet ligger inom normalriskområde 
för radon, något som kommer att beaktas 
vid detaljplaneringen. Även kommunens 
magnetfältspolicy kommer att tillämpas 
vid detaljplaneringen. När barns utemiljöer 
planeras är det viktigt att se till att det finns 
möjlighet till lek i skugga för att minska 
risken för solskador. 

Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i 
mark och vatten ska inte ha 
någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förut-
sättningarna för biologisk 

mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten. Utsläppen i 
haven kommer till stora delar från andra 
länder än Sverige, bl.a. genom atmosfäriskt 
nedfall. 

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet 
till år 2020 med i dag beslutade eller 
planerade styrmedel. Utvecklingen i miljön 
är positiv men miljötillståndet i hav, sjöar, 
vattendrag, grundvatten och landmiljöer är 
i många fall fortfarande kraftigt påverkat 

av övergödande ämnen. Så är även fallet i 
Kalmar län.

Dåliga enskilda avlopp liksom närings-
förluster från skogs- och jordbruket är några 
av källorna till övergödning i Kalmar läns 
kustvatten. Enligt Länstyrlesen i Kalmar län 
har de åtgärder som vidtagits för att komma 
till rätta med övergödning hittills inte varit 
tillräckliga, eller inte hunnit ge resultat i 
miljön. 

Konsekvenser

Enligt planförslaget avsätter man områden för 
rening av dagvatten från såväl befintliga som 
nya bebyggelseområden i Rinkabyholm. Ett 
större befolkningsunderlag i området främjar 
dessutom en framtida kostnadseffektiv 
anslutning av nya och befintliga boenden till 
det kommunala reningsverket vid Tegelviken. 

FÖP:en bedöms därför inte stå i konflikt med 
miljömålet.

Möjligheten finns att anlägga våtmarker eller 
genomföra andra vattenvårdande åtgärder 
längs med exempelvis Ljungbyån i syfte att 
minska näringsläckaget till Kalmar sund. 
Åtgärder som kan ha såväl miljömässiga 
vinster som rekreativa värden.
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Levande sjöar och vattendrag
Målet är att sjöar och 
vattendrag ska vara ekologiskt 
hållbara och deras varia-
tionsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig 

produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska- och vattenhushållande funktion 
ska bevaras samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas. Länsstyrelsen bedömer att 
det inte är möjligt att nå målet med de 
åtgärder som planeras. 

Konsekvenser

Planområdet avvattnas via Törnebybäcken, 
Ljungbyån och ett antal mindre dikessystem, 
delvis kulverterade. Större delen utav 
området är jordbruksmark där det ej föreslås 
någon ändrad markanvändning. Det är 
positivt med vattenvårdsåtgärder i anslutning 
till jordbruksmark. Detta är dock inget som 
specifieras i planförslaget.

Dagvatten från framtida exploatering och 
stor del av redan befintlig bebyggelse i 
Rinkabyholm föreslås att omhändertas i ett 
öppet dagvattensystem samt dämme innan 
utloppet i Kalmarsund. 

Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker 
och hållbar dricksvatten-
försörjning samt bidra till en 
god livsmiljö för växter och 
djur i sjöar och vattendrag. Det 

är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 
år 2020 med i dag beslutade eller planerade 
styrmedel. Tillräckliga underlag saknas för att 
bedöma utvecklingen i miljön.

Konsekvenser

Rinkabyholm med omnejd försörjs huvud-
sakligen via kommunalt vatten, vars 
vatten-täkt ligger i Nybroåsen. Generellt 
kan ny exploatering innebära något lägre 
grundvattennivåer till följd av ökad andel 
hårdgjord yta. Följs förslagen i FÖP:en 
innebär detta en bättre kontroll och rening av 
dagvattnet och därmed en högre säkerhet för 
grundvattnet i planområdet.

Hav i balans samt levande kust och 
skärgård

Östersjön ska ha en långsiktigt 
hållbar produktionsförmåga 
och den biologiska mångfalden 
ska bevaras. Kust och skärgård 
ska ha en hög grad av biologisk 

mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat 
nyttjande av hav, kust och skärgård ska 
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 
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Särskilt värdefulla områden ska skyddas 
mot ingrepp och andra störningar. Det är 
inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 
år 2020 med i dag beslutade eller planerade 
styrmedel. Det går inte att se en tydlig 
riktning för utvecklingen i miljön.

Konsekvenser

Den fördjupade översiktsplanens förslag 
är att öka tillgängligheten till stränder och 
vatten, skapa ett kuststråk blandat med 
boende och rekreationsområden. Detta ska ge 
en hög attraktionskraft för kuststaden Kalmar 
och förutsätter omsorgsfull detaljplanering 
med hänsynstagande till kustens höga 
natur- och kulturvärden samt prioritering av 
vattenkvalitetsaspekten. Se även målet för 
Ingen övergödning.

Myllrande våtmarker
Målet är att våtmarkernas 
ekologiska och vattenhus-
hållande funktion i landskapet 
ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för 

framtiden. För att nå målet bör även fler 
våtmarker skapas i odlingslandskapet för att 
kompensera för de våtmarker som har 
försvunnit på grund av utdikningar inom 
jordbruket. Det är inte möjligt att nå 
miljökvalitetsmålet till år 2020 med i dag 
beslutade eller planerade styrmedel. Det går 
inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i 
miljön.

Konsekvenser

Områden för bostadsutveckling berör 
inte värdefull våtmark inom området. 
Platsen som i FÖP:en valts för att anlägga 
en damm för rening av dagvatten har i 
kommunens översiktliga planeringsunderlag 
klassats som område ”med mycket högt 
naturvärde”. Sammantaget bedöms dammens  
miljövinster överstiga ingreppet i befintligt 
vassområde och rätt utfört kunna stärka 
strandskyddets syften. Något som kommer 
att utredas närmare i ett eventuellt framtida 
tillståndsärende. 

Levande skogar
Skogens och skogsmarkens 
värde för biologisk produktion 
ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras 
samt kulturmiljövärden och 

sociala värden värnas. 

För att nå målet måste ökade medel avsättas 
till skydd för skogsbiotoper och arealer som 
kan undantas från skogsbruk. I Kalmar län 
ökar mängden skog som skyddas men inte i 
tillräcklig grad för att nå miljökvalitetsmålet 
2020. Målet för de frivilliga avsättningarna 
är uppnådda och områdena håller hög kvalité. 
För ädellövskog har en utökning av arealen 
skett genom nyetablering och framgallring. 
Skogens kulturmiljövärden skadas i stor 
omfattning men det finns indikation på att 
läget förbättras.
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Konsekvenser

Planförslaget berör skogsmark. Vid 
detaljplaneringen bör särskild hänsyn tas 
till såväl kulturvärden som den biologiska 
mångfalden i gammal skog och lövskog. Det 
är positivt om kommunens grönstrukturplan 
med tillhörande strategier kan ligga till grund 
som kunskapsunderlag inför en framtida 
exploatering. 

Ett rikt odlingslandskap
Målet är att odlingslandskapets 
och jordbruksmarkens värde 
för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden och kulturmiljö-
värdena bevaras och stärks. 

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet 
till år 2020 med i dag beslutade eller 
planerade styrmedel. Utvecklingen i miljön 
är negativ. Inga större förändringar av vare 
sig miljötillståndet eller styrmedel och andra 
förutsättningar för att nå målet har skett under 
det senaste året.

Jordbrukslandskapet i Kalmar län är av 
stort värde för livsmedelsproduktionen. 
Åkermarkens produktionsförmåga tillhör 
landets högsta. Förbättringar sett till 
biologisk mångfald och kulturmiljövärden 
i odlingslandskapet bör genomföras för att 
bidra till miljökvalitetsmålet.

Konsekvenser

Ängs- och betesmarker, såsom betade 
strandängar har höga naturvärden och 
kan förutom till ett rikt odlingslandskap 
direkt kopplas till miljömålet ett rikt 
växt- och djurliv. Enligt ställningstagande 
i Översiktsplan för Kalmar kommun ska 
exploatering på jordbruksmark ha ett mycket 
starkt motiv. Enligt planförslaget föreslås 
några nya bostadsområden på åkermark som 
är svårbrukad eller består av små skiften intill 
befintlig bebyggelse. Bebyggelse föreslås 
på jordbruksmark för att skogsmark i stället 
ska kunna sparas för rekreation. Särskilt 
lövskogsområdena har potential att utveckla 
höga biologiska värden och tillför även 
rekreativa värden för den nya bebyggelsen.

God bebyggd miljö
Målet är att städer, tätorter och 
annan bebyggd miljö ska utgöra 
en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god 
regional och global miljö. 

Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet 
till år 2020 med i dag beslutade eller planerade 
styrmedel. Det går inte att se en tydlig riktning 
för utvecklingen i miljön.
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Det är angeläget att kommunerna i Kalmar 
län prioriterar byggnation i lägen som är 
bäst lämpade utifrån miljökvalitetsmålet. 
Allt för stort fokus på strandnära lägen i 
flera av länets kommuner innebär snarare 
ett utökat transportbehov. Kunskapen 
om de kulturhistoriska värden som finns 
i bebyggelsen räcker inte för att värna 
byggnadsbeståndets kvaliteter. 

Konsekvenser

Planförslaget stämmer väl överens med 
översiktsplanens intentioner. Målet omfattar 
olika delmål av varierande slag och vissa av 
frågorna kan till stor del inte påverkas förrän 
i detaljplaneskedet eller i samband med 
bygglovgivning (exempelvis inomhusmiljö, 
buller, energianvändning i byggnader och 
avfallshantering). Planförslaget månar om 
bevarandet av värdefulla kulturmiljöer och 
utveckling av natur- och vattenområden. 
Förslaget innebär förbättringar vad gäller 
tillgänglighet och trafiksäkerhet och 
möjliggör byggande av olika typer av 
bostäder, service och verksamheter vilket 
ger en social hållbarhet. Föreslagna områden 
för bebyggelse ligger i närheten av befintlig 
infrastruktur som vägar och ledningsnät 
vilket är ekonomiskt och resursbesparande.

Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska 
bevaras och nyttjas på ett hållbart 
sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer 
och ekosystemen samt deras 
funktioner och processer ska 

värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska ha tillgång till en god 
natur- och kulturmiljö med rik biologisk mång-
fald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd. De åtgärder som befintliga styrmedel 
lett till är otillräckliga och arbetet med att värna 
ekosystemen och hejda förlusten av biologisk 
mångfald går för långsamt för att 
miljökvalitetsmålet ska kunna nås. Det är inte 
möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 
med i dag beslutade eller planerade styrmedel. 
Utvecklingen i miljön är negativ.

Konsekvenser

Eftersom planförslaget innebär en ändrad 
markanvändning från naturmark till 
bostadsändamål, så innebär det ofrånkomligen 
en förlust av naturmarker och livsmiljöer 
för växter och djur. Å andra sidan kan 
bostadsområden med parker, trädgårdar och 
dagvattendammar innebära en möjlighet 
till ökad biologisk mångfald jämfört med 
monokulturer inom jord- och skogsbruket. 
Inriktningen på planeringen bör då vara 
att i första hand ta hänsyn till hotade och 
sällsynta arter och deras livsmiljöer såsom 
nyckelbiotoper, ädellövskog och värdefulla våt-/
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betesmarker samt skapa goda förutsättningar 
för växt- och djurlivet i ”randzoner”, dvs mellan 
natur och boende. 

Slutsatser

Den fördjupade översiktsplanen för Södra staden 
är av översiktlig karaktär. I denna planeringsfas 
undersöks de generella förutsättningarna för 
en framtida utveckling av markanvändningen. 
Ny bebyggelse samt infrastruktur har därför 
endast lagts ut schematiskt. Detta innebär att 
det i nuläget heller inte är möjligt att dra mer än 

generella slutsatser avseende påverkan på ett 
flertal av miljökvalitetsmålen. 

För att kunna planlägga i enlighet med de 
av riksdagen uppsatta miljökvalitetsmålen 
bör i nästa planeringsskede, dvs under 
detaljplaneringen, en mer detaljerad 
analys av planområdets förutsättningar 
genomföras än vad en fördjupad översiktsplan 
medger.  Södra staden bedöms då ha goda 
förutsättningar att bidra till en långsiktig hållbar 
samhällsutveckling som är väl förenligt med 
gällande miljökvalitetsmål och samtidigt vara ett 
mycket attraktivt boendeområde i Kalmar län.

Miljökvalitetsmålen är ett viktigt verktyg för att uppnå en långsiktig hållbar samhällsutveckling för kommande 
generationer� Foto: Åsa Blixte
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5. KULTURMILJÖ & LANDSKAP

Kulturmiljö
Inom planområdet finns miljöer med mycket 
höga kulturvärden. 

Miljön kring Hossmo kyrkby är utpekad som 
ett område med högt bevarandevärde och 
föreslås enligt planförslaget inte ytterligare 
exploateras för bostadsändamål. 

Samma ställningstagande gäller även för 
Rinkaby- och Hossmo stationsområden med 
bevarandevärda miljöer och bebyggelse. 

I Rinkabyholm förekommer värdefull 
bebyggelse som utgörs bland annat av en del 
äldre sommarvillor från början av 1900-talet. 
Dessa bebyggelsemiljöer berörs inte av 
förslag på nya exploateringar.

Betad strandäng� Foto: Kalmar kommun
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Riksintresset Ljungby - Hossmo H47* med 
Hossmo kyrka

Området var en centralbygd av maktpolitisk 
betydelse i Möres kärnområde där 
kommunikationsleder möts. Området 
består av ett moränrikt odlingslandskap 
med fullåkersbygd och storgårdar, betade 
strandängar kring Ljungbyån och den forna 
riksvägen. Hossmo försvarskyrka och 
kungsgård samt farledsspärrar i åmynningen 
vittnar om Ljungbyån som tidig transportled 
och centralmaktens intressen i området. Det 
finns järnåldersgravfält utmed Ljungbyån 
och området är fornlämningsrikt med alla 
förhistoriska perioder representerade. 
Hossmo kyrka är från 1100-talet. 
Riksintresset berörs inte av förslag på ny 
exploatering.

Fornlämningar

Ett relativt stort antal forn-/kulturlämningar 
finns inom området som måste tas hänsyn till 
i samband med detaljplanering.

Äldre vägar och järnvägen

Flera äldre vägar/vägrester finns inom 
planområdet exempelvis mellan Dörby och 
Rinkaby samt mellan Rinkabyholm och 
Dunö (Generalstabskartan 1870 Kalmar 
J243-17-1). Den så kallade Ångloksleden 
är idag en cykel- och promenadväg på en 
gammal järnvägsbank för en smalspårig 
järnväg mellan Kalmar och Torsås. Järnvägen 
stod klar 1899 och lades ner 1965. De äldre 

vägarnas sträckning bör tas tillvara i den 
framtida detaljplaneringen.

Landskap
Den fördjupade översiktsplanens ambition 
är att de unika landskapskaraktärer som är 
signifikanta för området ska tas till vara, 
lyftas fram och förstärkas. Visionen är att 
utveckla en stadsmiljö i skärgårdslandskap. 
Ledstjärnorna i detta arbetet ska vara en 
känsla för landskapet och dess kulturhistoria. 
Även herrgårdslandskapet som är signifikant 
för odlingsbygden i området ska genomsyra 
planeringen där natur- och kulturlandskapet 
integreras med ny och befintlig bebyggelse. 
Byggnation ska ske utifrån landskapets 
geologiska förutsättningar.

Bedömning
Nya bostadsområden inom i huvudsak 
obebyggda områden påverkar generellt 
landskapsbilden. Planförslaget berör natur, 
jordbruksmark och skogsmark men inte 
de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna 
kring Hossmo kyrka, Rinkaby och Hossmo 
stationsområden. 

Omfattningen av planförslagets påverkan på 
landskapsbilden kan i stor utsträckning styras 
genom bestämmelser som anges i kommande 
detaljplaner.

 * Källhänvisning: Riksantikvarieämbetet� Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Kalmar län (H) enligt 3 kap     
   6§ miljöbalken� H län beslut 1997-08-18� Dokumentet uppdaterat 2012-01-11�
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6. NATURMILJÖ & REKREATION

Naturmiljö
Planförslaget anger att det finns flera 
naturområden som är av särskilt intresse 
för utveckling, det är bland annat det öppna 
eklandskapet, de låglänta strandängarna, 
sumpskogarna och det av skolan flitigt 
använda skogsområdet ”skolskogen”. Den 
fördjupade översiktsplanens målsättning 
är att göra kultur och natur mer tillgänglig 
för allmänheten. Naturvärden finns inom i 

huvudsak södra delen av planområdet. En 
översiktlig naturinventering har gjorts för 
delar av området 2009 och länsstyrelsen 
har genomfört en trädinventering. 
Vidare planeringsunderlag avseende 
naturmiljöintressen och rekreativa värden 
finns bl.a. att tillgå på länstyrelsens och 
skogsstyrelsens GIS-databaser.

Bevarandeintressen i och i anslutning till Södra staden� Kartbild: Vatten och Samhällsteknik AB� Se även bilaga 1�
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Riksintresset Hossmo - Bottorpskusten

Riksintresse för naturvård finns inom 
planområdet i form av strandängar, 
lövskogslundar och hagmarksskog. 
Kuststräckan är starkt betespräglad 
med en rikedom av uddar och grunda 
vikar. Riksintresseområdet tillhör länets 
värdefullaste odlingslandskap med stora 
arealer naturliga betesmarker, stenmurar, 
alléer och solitärträd. Inom området finns 
goda exempel på betade havstrandängar och 
strandnära, opåverkade partier fastmark med 
lång kontinuitet som betesmark. 

Föreslaget område för exploatering av 
bostäder i sydost, öster om Dunövägen, 
berörs i sin södra del marginellt av 
riksintresseområdet. Området består av 
en mindre värdefull tallskog. En lämplig 
avgränsning av bostadsområdet med hänsyn 
till riksintresseområdet bör studeras vid 
detaljplaneringen.

Skyddade arter

Enligt Artdataportalens databas visas 
översiktligt att det finns 15-20 rödlistade 
växtarter på 60-70 lokaler och flera rödlistade 
svampar och lavar inom planområdet eller 
dess närhet.

Det finns ca 5 rödlistade fågelarter med 
häckningsstatus. En inventering av häckande 
fåglar kring Rinkabyholm gjordes våren 
2012 och totalt noterades då 109 arter inom 
de inventerade områdena. Det finns drygt 60 
lokaler med rödlistade småkryp. 2012 gjordes 

en inventering av vedlevande skalbaggar på 
Dunö med omgivningar och man fann 28 
rödlistade arter vilket understryker områdens 
värden med förekomst gammal ek. Sveriges 
giftigaste spindel, större sporrspindel, som 
är klassad som nära hotad, finns bland annat 
på strandängarna mellan Ekö och Dunö. 
Sandödlan är mycket viktig för området och 
har påträffats både på Boholmarna och i 
Rinkaby.

Biotopskydd

Biotopskydd är ett generellt lagligt skydd 
mot all form av exploatering för vissa 
biotoptyper som anses särskilt skyddsvärda. 
Biotopskyddet är reglerat i 7 kap 11 § 
miljöbalken. Exempel på generellt skyddade 
biotoper är källor, öppna diken, stenmurar, 
åkerholmar, odlingsrösen, alléer våtmarker 
och naturliga bäckfåror i odlingslandskapet. 

Inom planområdet finns bland annat 
stenmurar, åkerholmar och alléer.

Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, sump-
skog och naturvärden

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket 
höga naturvärden. De har en nyckelroll 
för bevarandet av skogens hotade växter 
och djur. En nyckelbiotop är ett område 
med en speciell naturtyp som har stor 
betydelse för skogens flora och fauna och har 
förutsättningar att hysa hotade och rödlistade 
arter.

Norr om Dunö och på Dunö finns 
nyckelbiotoper i form av betade hagmarker 
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med grova ädellövträd. Nyckelbiotoperna 
berörs inte av framtida expoatering. 

Grönstrukturplan

Kommunens grönstrukturplan omfattar 
endast en mindre del av planområdet i öster. 
Här ligger Hagbynäs som är ett utpekat 
friluftsområde. Hagbynäsområdet har höga 
naturvärden och är av betydelse för den 
biologiska mångfalden. Ångloksleden och 
Södra kuststråket är övergripande grönstråk 
som berör planområdet. 

Ängs- och betesmarksinventering

Inom planområdet har länsstyrelsen 
genomfört ängs- och betesmarksin-
venteringar. Dessa inventeringar faller i 
planområdets östra delar delvis samman 
med två inventerade betesmarker enligt 
Jordbruksverkets databas TUVA (844-ZNC 
och 5E5-VMG). 

Planerat område för bostadsutveckling berör 
inte de inventerade områdena. 

Våtmarksinventering

Inventerade våtmarker klass 1, mycket 
högt naturvärde, berörs av föreslaget 
exploateringsområde för områdets 
dagvattenhantering (dämme). Området för 
dagvatten är ett vassområde som bedöms ha 
relativt lågt naturvärde. 

Rekreation och friluftsliv

En av tankarna med den fördjupade 
översiktsplanen är att människor ska vägledas 

genom landskapet som ska kunna nås även 
av de som inte är ”vana naturmänniskor”. 
Det finns goda förutsättningar för rekreation 
och friluftsliv i Södra staden, både i form 
av natur- och kustvatten men även i form 
av olika anläggningar som Eköbadet, 
golfbanan vid Stora Binga, motionsspår 
och båtbryggor. Kalmarsundsleden föreslås 
behållas och utvecklas tillsammans med 
nya ströv- och ridstigar. Kopplingen mellan 
rekreationsstråken och passager över 
nya E22 pekas ut som viktiga för att nå 
kulturlandskapet i väst och sydväst samt kust 
och natur i öster.

Strandskydd

Strandskyddet syftar till att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allmänhetens 
tillgång till stränderna och för att bevara 
goda livvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten enligt 7 kap 13 § miljöbalken. 
Strandskyddsfrågorna prövas i samband 
med detaljplaneläggning där det/de särskilda 
skälet/skälen för upphävande redovisas. 
Strandskyddet berörs inte av områden för 
bostadsutveckling. I ett vassområde föreslås 
det att anläggas en damm i syfte att rena 
dagvatten från befintlig och ny exploatering 
innan ytvattnet rinner ut i recipienten. 
Rätt utfört bedöms dammen kunna stärka 
strandskyddets syften. 

 I dagsläget är strandskyddet inom 
planområdet 300 meter utom på Boholmarna, 
Dunö och vid Åmunnen. 
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Bedömning
Naturen inom området har olika karaktär 
och känslighet vilket gör att samma typ av 
åtgärder kan få olika effekter inom olika 
områden. För betsmarkerna är de betande 
djuren en avgörande förutsättning för att 
naturvärdena ska bibehållas. 

Planförslaget är översiktligt utifrån olika 
teman och typer av exploatering. Planerade 
områden för bostäder berör i huvudsak 
naturområden med jämförelsevis låga 
naturvärden. Se värdebeskrivning med 
karta i planförslaget. Det finns goda och 
genomtänkta förslag på utveckling av 
rekreation och friluftsliv och det finns stora 
möjligheter att kombinera boende med 
fritidsaktiviteter. 

För att större träd, spridningskorridorer/
gröna kilar och mindre områden lämpliga 
för närrekreation ska kunna sparas inom 
exploateringsområdena, bör detaljerade natur- 
och landskapsstudier göras. 

Avseende den biologiska mångfalden, kan 
det eventuellt finnas behov av utökade 
inventeringar av framför allt ek och insekter. 
Hänsyn bör tas till spridningskorridorer, där 
även yngre träd är viktiga för framtiden. 
Generellt bör byggnation och exploatering 
koncentreras till områden med relativt låga 
naturvärden. Exploateringen bör kunna ligga 
i nära anslutning till värdefulla områden. Vid 
anläggning av exempelvis rekreationsstråk 
och motionsspår inom värdefulla områden 
måste hänsyn tas till rödlistade och känsliga 

arter. Rödlistade arter ska skyddas i så stor 
utsträckning som möjligt och stabila och 
livskraftiga förekomster bör prioriteras. 

Påverkan på strandskyddets syften vid ett 
upphävande av detsamma kommer att prövas 
vid den framtida detaljplaneringen. 

Bevarandevärd ek� Foto: Eva Djupfors
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7. MARK & VATTEN

Vattendirektivet
EU:s vattendirektiv har införts i 
miljöbalken och i enlighet med detta 
har vattenmyndigheten beslutat om 
miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner 
samt åtgärdsprogram för i princip alla 
vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. 
Vattendirektivet innebär åtgärder som är 
riktade mot ett kommunalt ansvar i syfte att 
god vattenstatus ska uppnås och bibehållas, 
detta arbete ska genomföras i samråd med 
andra aktörer.

Planområdet är beläget i Södra Östersjöns 
vattendistrikt. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna innehåller en 
statusklassning av vattenresurserna. 
För ytvattenresurserna omfattar denna 
statusklassning ekologisk och kemisk status 
och för grundvattenresurserna omfattar 
klassningen kemisk och kvantitativ status. 
Om statusen inte anges som ”god” finns en 
angivelse för när en god status senast skall 
uppnås. I normalfallet är denna tidpunkt 
senast 2015 men i vissa fall medges en 
tidsförlängning, se tabell 1 och 2. 

Som underlag för miljökvalitetsnormerna har 
vattenmyndigheten även fastställt särskilda 
riktvärden (parameterlistor) för ytvatten 
respektive grundvatten.  

Genom att införa rutiner för tillsynsarbete och 
planeringsarbete skapas förutsättningar för att 
tillskapa och säkerställa en god vattenstatus 
för kommunens yt- och grundvattenresurser. 
Ett genomförande av samtliga åtgärder 
innebär även att utökade försiktighetskrav 
riktas mot enskilda markägare och invånare. 
I aktuellt planområde är detta åtgärder som 
kan innebära krav på utformning av avlopps- 
och dagvattenhantering. I samband med 
planläggning är det av stor vikt att ta hänsyn 
till såväl mark- och vattenresurser.  

Ytvatten
Ytvatten inom eller i anslutning till plan-
området utgörs av Hossmoån i västra delen 
och Kalmar Dämme (skapad anläggning för 
dagvattenhantering) i östra delen. Området 
gränsar till Kalmarsund (Västra sjön, Dunö-
fjärden och Hossmoviken) i sydost. Följande 
klassade ytvattenförekomster finns inom eller 
i anslutning till planområdet: 

• Törnebybäcken SE 628439-152591
• Ljungbyån SE 627882-152464
• Hossmoviken SE 563770-161670
• Västra sjön SE 563825-161810
Såväl Törnebybäcken, Västra sjön och 
Hossmoviken uppfyller i dagsläget ej 
kriterierna för en god ekologisk status. Om 
alla möjliga och rimliga åtgärder vidtas kan 
god ekologisk status förväntas uppnås 2021. 
Vattendragen påverkas av näringsämnen 
och miljögifter. Enligt påverkansanalys för 
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miljögifter finns det risk för att Västra sjön 
och Hossmoviken ej uppnår god kemisk 
status 2015.

Planförslaget i sig bedöms inte leda till 
att miljökvalitetsnormerna för ytvatten 
riskerar att överskridas. Hårdgörning av 
marken i samband med exploatering ökar 
ytvattenavrinningen. Den ökade och snabbare 
avrinningen kommer att kompenseras genom 
olika åtgärder (fördröjningsmagasin, dämmen 
m.m.)

Karta över avrinningsområden, dagvattenhantering samt befintlig överföringsledning för spillvatten. 
Kartbild: Vatten och Samhällsteknik AB� Se även bilaga 2�
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 Tabell 1 Miljökvalitetsnormer för ytvatten (HARO = huvudavrinningsområde) 

Statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten 
(vattendrag, sjöar, övergångsvatten och kustvatten)

Grundinformation Ekologisk status och 
ekologisk potential

Kemisk ytvattenstatus (exklusive 
kvicksilver)

Skyddade 
områden

EU-ID Vattenföre-
komst 
namn 

HARO Status 
eller 
potential 
2009 

Kvalitetskrav
och 
tidpunkt 

Status 
2009 

Kvalitetskrav 
och 
tidpunkt 

Tids-
frist 

Mindre 
strängt 
krav 

Komplett-
erande 
krav för 
skyddade 
områden

Vattendrag
SE628439-
152591

Törneby-
bäcken 

Kust-
område 

Otillfreds-
ställande 
ekologisk 
status 

God ekologisk 
status 
2021 

God kemisk 
ytvatten-
status 

God kemisk 
ytvatten-
status 2015

SE627882-
152464

Ljungbyån: 
mynningen 
Hossmo-
viken - 
Råsbäcken 

Ljungby-
ån

God 
ekologisk 
status 

God ekologisk 
status 2015

God kemisk 
ytvatten-
status

God kemisk 
ytvatten-
status 2015

Kustvatten
SE563825-
161810

Västra 
sjön 

Till annat 
land 

Måttlig 
ekologisk 
status 

God ekologisk 
status 
2021 

God kemisk 
ytvatten-
status 

God kemisk 
ytvattenstatus 
2015

SE563770-
161670

Hossmo-
viken 

Till annat 
land 

Måttlig 
ekologisk 
status 

God ekologisk 
status 
2021 

God kemisk 
ytvatten-
status 

God kemisk 
ytvattenstatus 
2015

 

Tabell 2 Miljökvalitetsnormer för grundvatten

Statusklassificering och miljökvalitetsnormer för grundvatten
Grundinformation Kvantitativ status Kemisk grundvattenstatus Skyddade 

områden
EU-ID Vattenföre-

komst 
namn

HARO Status 
2009

Kvalitetskrav 
och 
tidpunkt

Status 
2009

Kvalitetskrav
och
tidpunkt

Tids-
frist

Mindre 
strängt
krav

Komplett-
erande 
krav för 
skyddade
områden

SE628995-
153160

Kalmar Kust-
område

God
kvantitativ
status

God
kvantitativ
status 2015

God kemisk
grundvatten
status

God kemisk
grundvatten
status 2015

- - Krav enl� 
dricks-
vatten-
föreskrift-
erna
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Grundvatten
Planområdet ligger i sin helhet inom 
grundvattenförekomsten Kalmar SE628995-
53160. Grundvattenförekomsten är klassad 
som god, såväl kvantitativt som kemiskt. 
I samband med ny exploatering med 
hårdgjorda ytor och dränering så kan detta 
lokalt medföra viss grundvattensänkning.

Dricksvatten
Den nya bebyggelsen kommer att försörjas 
med kommunalt dricksvatten. Enskilda 
dricksvattenbrunnar kan finnas inom de 
delområden som idag saknar kommunalt 
vatten- och avlopp. Dessa kommer att ges 
möjlighet till kommunal anslutning i de fall 
ny bebyggelse tillkommer i anslutning till 
befintlig bebyggelse.

Avlopp
Enligt avloppsvattendirektivet, som 
handlar om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse, är Kalmar läns kustvatten 
känsligt för fosfor- och kväveutsläpp. 
Kommunen har ett avloppsreningsverk 
i Tegelviken dit de flesta fastigheter är 
anslutna. I en del områden tas avloppsvatten 
omhand i enskilda avloppsanläggningar. 
På grund av risken för näringsläckage 
till Östersjön, måste ny bebyggelse i nya 
detaljplaner eller på obebyggda tomter ges 
gemensamma och lämpliga avloppslösningar. 
I samband med utveckling av nya 
bebyggelse- och verksamhetsområden 

ska dessa anslutas till det kommunala 
verksamhetsområdet. Enstaka nya bostäder på 
landsbygden kan dock i vissa fall tillkomma 
utanför kommunens verksamhetsområde. 
Avloppslösningen för dessa fastigheter avgörs 
vid tillståndsprövningen.

Dagvatten - rening och översvämning
Dagvattennätet är utbyggt i vissa delar av 
Rinkabyholm, men ej för övrig bebyggelse. 
Förutom dagvatten från bebyggelse och gator 
så tillkommer dagvatten från kringliggande 
jordbruksmark. Stora delar av dagvatten från 
åkermark hanteras i dag via Bodämmet, men 
den största delen av åkermark samt även 
vissa delar av Smedby och Rinkabyholm 
avvattnas via ”Kanalen” med tillhörande 
dikessystem. Risken för översvämning i 
anslutning till Ljungbyåns stränder och 
övriga låglänta områden är framförallt 
beroende på vattennivån i Östersjön och 
risken för dämning.

Vid all ny exploatering ska dagvatten-
hanteringen beaktas, såväl avseende renings-
funktion som risken för översvämning. 
Genom ett öppet dagvattensystem kan 
dagvatten fångas upp, fördröjas samt 
en reningsfunktion tillskapas. Öster om 
Rinkabyholm är ett dämme föreslaget 
dit vatten från befintliga och föreslagna 
bebyggelseområden kan ledas. Totalt 
uppskattas det vara dagvatten från cirka 100 
ha som skulle kunna ledas till detta dämme. 
Det är ett litet avrinningsområde sett till 
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möjlig yta för dagvattenhantering, vilket är en 
god förutsättning för fördröjning och rening 
av dagvatten. 

Kartbilden nedan redovisas en ideskiss 
avseende utformning av dämmet 
samt befintligt dagvattensystem för 
Rinkabyholm. Dagvatten från stora delar 
av Rinkabyholm samt merparten av 
föreslagna bostadsområden leds mot det 
nya dämmet.  Dämmet bör byggas för att 

klara dagens högvattennivåer med viss 
marginal, förslagsvis en utgångspunkt från en 
medelvattennivå i dämmet om ca 1,0 m vid 
inloppet samt med vallar/omkringliggande 
mark på ca 1,7 – 1,8 m. Det finns möjlighet 
att succesivt anpassa dämmets utformning 
såväl avseende höjd vallar samt utbredning 
vattenyta, till framtida höjning av Östersjön. 
Detaljutformning av dämmet görs innan eller 
i samband med detaljplan/byggnation av 
etapp 1. Ideskissen redovisar ett vattenområde 

Dagvatten�
Kartbild: Vatten och Samhällsteknik� Se även bilaga 3�
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på mer än 5 ha, vilket innebär att det är en 
tillståndspliktig vattenverksamhet. Blir den 
slutliga utformningen mindre än 5 ha kan en 
anmälan avseende vattenverksamhet göras till 
länsstyrelsen. Dämmet ligger inom område 
för strandskydd, vilket innebär att dispens 
avseende strandskydd måste sökas. Dämmet 
ska konstrueras med tanke på den biologiska 
mångfalden, bland annat är det viktigt att 
tillse vandringsvägar för fisk. 

För att upprätthålla önskade vattennivåer  i 
nyanlagda kanaler uppströms dämmet, så 
kommer det att vara nödvändigt att pumpa 
vatten för recirkulation under vissa perioder. 

Det ska eftersträvas att dagvattnet styrs så att 
omkringliggande områden inte översvämmas 
på ett oönskat sätt. Det rekommenderas att ha 
buffertzoner dit dagvattnet kan söka sig vid 
höga flöden. Inom bebyggda områden kan 
dessa konstrueras på ett tilltalande sätt, det är 
därför viktigt att ha med dem redan i ett tidigt 
planeringsstadie.

Klimatförändringar 
I Kalmar kommun pågår arbete i brett 
samarbete mellan olika förvaltningar 
och bolag med att ta fram en 
klimatanpassningsplan. I denna behandlas 
förändringar såväl inom ett kortare perspektiv 
om ca 50 år samt ett längre perspektiv om 
ca 100 år. I aktuell MKB tas hänsyn till 
klimatförändringar, men vissa frågor såsom 

befintlig bebyggelse kommer att belysas mer 
i klimatanpassningsplanen. 

Klimatförändringar och havsnivån

Människan påverkar miljön negativt 
genom sina utsläpp av växthusgaser med 
temperaturhöjningar och isavsmältningar 
som följd. Den framtida utvecklingen 
av havsnivån är både omdiskuterad och 
svårbedömd. Inom klimatforskningen är man 
dock enig om att en höjning av havsnivån 
pågår och kommer att fortsätta i det långa 
tidsperspektivet. I regel nämns i detta 
sammanhang tidsperspektiv till år 2100 eller 
längre. Detta innebär att konsekvenserna av 
framtida klimatförändringar måste hanteras 
för ett längre tidsperspektiv än för många 
andra delar av miljökonsekvenserna i den 
fördjupade översiktsplanen. 

Enligt FN’s klimatpanel (IPCC) senaste 
klimatrapport AR5, som kom i november 
2013, tyder prognoserna på att havsnivån 
stiger något mer och snabbare än tidigare 
beräkningar. Enligt scenario RCP 8.5 så 
kan medelhavsnivåhöjning  vid sekelskiftet 
hamna på 0,52 – 0,98 m. Havsnivåhöjningen 
i Kalmar förväntas motsvara den globala 
havsnivåhöjningen. Till viss del påverkar 
dock den pågående landhöjningen 
som i sin tur lär minskar effekterna av 
havsnivåhöjningen. Vid framtida högsta 
högvatten ska även hänsyn tas till tillfälliga 
havsnivåhöjningar och inverkan av vågor.
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Ljungbyån� Foto: Eva Djupfors Ny bebyggelse inom detaljplanen för Östra Hossmo 
kyrkby� Foto: Eva Djupfors

Klimatförändringar och vattendrag

Framtida klimatscenario för Kalmar län 
tyder på att årsmedelnederbörden väntas öka 
något. Det som orsakar problem är att det 
blir en mer ojämn fördelning över året med 
blötare vintrar och torrare sommarklimat 
samt att skyfall och perioder med 
intensiv nederbörd ökar. Detta innebär att 
översvämningsrisken utmed vattendrag ökar, 
då extrema högvattenflöden kan bli högre 
än tidigare samt inträffa oftare. Höga flöden 
innebär också en ökad risk för erosion längs 
vattendragen och innebär också en större risk 
att föroreningar förs med i vattendragen.

Högre havsnivå och högre grundvattennivåer 
innebär också en ökad risk för dämnings-
effekter i vattendragen. Dämning i vattendrag 
kan orsakas om utflödet bromsas upp på 
grund av en hög vattennivå i Östersjön. 
Vattendrag som kan påverkas inom 

aktuellt planområde är Ljungbyån och 
Törnebybäcken.

Klimatförändringar och grundvatten

En mer ojämn fördelning med nederbörd 
innebär att grundvattenivån kommer att 
variera mer. En stigande havsnivå påverkar 
också det kustnära grundvattnet. Generellt 
leder en högre havsnivå till en högre 
grundvattennivå. Högre grundvattennivåer 
kan i sin tur öka risken för skred om det finns 
bebyggelse eller infrastruktur i utsatta lägen, 
exempelvis i en slänt mot ett vattendrag eller 
en strandkant. I samband med planläggning 
eller bygglovshantering i utsatta lägen bör 
detta objektsspecifikt studeras närmare. Lägre 
grundvattennivåer kan medföra problem med 
dricksvattenförsörjningen.

*Samtliga höjdangivelser betecknade med ”möh” avser höjdsystem RH 2000�
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Framtida höjning av vattennivån i Öster-
sjön

Planen måste förhålla sig till ett klimat-
scenario som innebär en stigande havsnivå i 
Östersjön. Relativt stora områden vid kusten 
i Kalmar kommun har en marknivå under     
2,5 möh*, se kartbild sida 34.

Planförslaget anger att ny bostadsbebyggelse 
ska förläggas inom markområden med 
en marknivå högre än 2,5 möh. Ett nytt  

verksamhetområde har dock angivits inom 
ett lägre beläget markområde. I dagsläget 
är det ej klart vilken typ av verksamhet 
som planeras där, beroende på utformning 
och användning av byggnader kan det vara 
aktuellt med olika nivåer för färdig golvhöjd.

Samhällsbyggnadsnämnden har 2012-12-19 
beslutat att riktlinjer för färdig golvhöjd är 
+2,65 möh vid nybyggnation. Diskussioner 
pågår för närvarande om att denna nivån ska 

Kartbilden visar erosionsrisker och översvämning vid olika scenario på havsnivån� 
Kartbild: Vatten och Samhällsteknik AB� Se även bilaga�4�
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höjas, samt om olika nivåer på färdigt golv 
ska tillåtas beroende på byggnadens karaktär 
och användningsområde. Med en sockel på 
huset blir det möjligt med en färdig golvhöjd 
+ 3,0 möh.

Eftersom delar av infrastrukturen för el, 
värme och VA ligger inom markområden 
belägna lägre än 2,5 möh måste närmare 
studier genomföras för hur dessa ska 
hanteras. Vid projektering av ny infrastruktur 
ska hänsyn tas till framtida vattennivåer. 

För befintlig bebyggelse och infrastruktur 
som ligger i områden som omfattas 
av översvämningsrisk måste åtgärder 
vidtagas. Kommunen arbetar därför med en 
klimatanpassningsplan. I denna kommer bland 
annat frågeställningar avseende åtgärder för 
att säkerställa infrastrukturen samt vilka krav 
som kan ställas på fastighetsägare som vill 
bygga ut behandlas. Klimatanpassningsplanen 
kan leda till en omarbetning av nu gällande 
detaljplaner och/eller beslut som gäller vid all 
bygglovshantering.  Krav som kan bli aktuella 
att ställa på fastighetsägaren i samband med 
bygglov är åtgärder för att förhindra/minska 
risken för:

• dämning i avloppsnätet
• skador som kan uppkomma vid        
     översvämning, t.ex. fuktsäkert byggande  

Exempel på underlag för VA-/klimat-
anpassningsplanen är inventering och 
utredning av tekniska system. Bland annat 

så måste det säkerställas att vatten inte går 
in bakvägen i systemet samt säkerställas att 
det ej tillförs dag- och dräneringsvatten till 
spillvattennätet. 

Höjning av vattennivån i Östersjön enligt 
nämnda klimatdiskussioner kan t.o.m. 
innebära att det bör belysas huruvida 
en framtida invallning av Västra sjön i 
syfte att skydda befintlig bebyggelse vore 
samhällsekonomiskt rimligt. Ytterligare 
möjliga åtgärder kan vara att förlägga vallar 
längs strandkanten av områden som riskerar 
att översvämmas. 

Ökade flöden i vattendrag

Högre havsnivå och högre grundvattennivåer 
kan innebära dämningseffekter i såväl 
Ljungbyån som Törnebybäcken. I dagsläget 
finns det dock inga beräkningar som visar 
översvämmade områden för dessa vattendrag. 
En god indikation får man genom att titta 
på hur långt upp 2,5 m nivån sträcker sig, se 
kartbilden sida 34. Nivåkurvorna visar att 
det finns befintliga bebyggelseområden som 
riskerar att översvämmas.  

I den fördjupade översiktsplanen för Södra 
staden föreslås ingen ny bostadsbebyggelse 
inom områden som är lägre belägna än     2,5 
möh. Däremot finns befintlig bebyggelse och 
infrastruktur som berörs. Det är viktigt att de 
naturliga översvämningsområden som idag 
finns längs vattendragen ej byggs bort i annat 
fall ges upphov till förvärrade konsekvenser i 
samband med högvattenflöden.  
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MSB (myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap) har i uppdrag att förse 
kommunerna med beräkningar och kart-
material över utbredningsområden för 
översvämning utmed vattendrag vid ett 
100-årsflöde och beräknat högsta flöde. I 
dagsläget finns karteringar, som uppdateras 
kontinuerligt, utförda för 75 vattendrag på 
en översiktlig nivå. Ljungbyån är markerad i 
kategori prio 2 för att översvämningskartera.

I samband med att det blir aktuellt med 
detaljplan för någon av de områden som 
riskerar att översvämmas så bör beräkningar 
över hög-vattenflöden under dämda 
förhållanden tas fram. 

I samband med intensivare nederbörd 
och högre flöden är det ökad risk för att 
föroreningar och näringsämnen följer med, 
detta gäller såväl i små som i större vattendrag. 
Dämmen, översvämningsytor etc. är viktiga 
för att reducera utsläpp i Östersjön.

Ljungbyån i höjd med Hossmo kyrkväg som leder fram till Åmunnen�
Flygbild: Bergslagsbilden AB
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Geotekniska förhållanden – risk för 
skred, ras eller erosion
Befintliga bebyggelseområden på fastlandet 
samt öarna är huvudsakligen byggda på 
fast lagrad friktionsjord i form av morän 
och grus/sand. Även de områden som den 
fördjupade översiktsplanen föreslår för framtida 
exploatering består huvudsakligen av fast 
lagrad friktionsjord. Inom vissa områden 
med föreslagen exploatering i norra samt 

sydvästra delen förkommer silt med sämre 
grundläggningsegenskaper. Här kan det finnas 
behov av grundförstärkningar, framförallt 
vid större belastningar. Efterföljande kartbild 
redovisar en översiktlig jordartskarta över 
området. Redovisade jordarter är de som finns i 
eller nära markytan. 

Risken för skred ökar vid närhet av vattendrag, 
då grundvattennivån stiger samt är avhängig på 
jordart och terrängens lutning. Risken för ras och 

Jordartskarta�
Kartbild: Kalmar kommun� Se även bilaga 5�
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skred är större i områden med morän, finsand 
och silt jämfört med områden med till exempel 
torv, grovsand, grus och berg. Risken är också 
högre i lutande terräng jämfört med en plan yta. 
SGI har en databas över inträffade skred och 
ras. I denna redovisas att inga tidigare skred har 
inträffat i södra Kalmar län och inga områden är 
klassade som skredkänsliga på översiktlig nivå.  
I samband med byggnation i områden invid 
vattendrag bör risken för erosion och skred alltid 
beaktas, sett till ändrade förhållanden. 

Risk för stranderosion utmed kusten före-
kommer framförallt vid finkorniga material 
såsom finkorning sand. Aktuellt kustområde 
har tidigare legat under havsnivån. Finkorniga 
material har därför redan eroderats bort 
vid kusterna när havet successivt dragit sig 
undan, vilket innebär att risken för erosion är 
mindre idag. Erosion kan även förekomma 
vid vattendrag. Inom aktuellt planområde 
bedöms risk för erosion förekomma i områden i 
anslutning till Ljungbyån.
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8. HÄLSA & SÄKERHET 
    

Trafik och transporter
Genomförandet av planförslaget förutsätter 
att en ny sträckning av E22:an byggs väster 
om Rinkabyholm. Detta kommer att innebära 
en minskning av såväl personbilstrafiken, 
tunga transporter samt farligt gods på 
nuvarande sträckning. Detta bedöms som 
en förbättring i jämförelse med dagens 
trafiksituation vid Rinkabyholm. Ny 
bebyggelse genererar å andra sidan ny trafik 
till- och från planområdet. 

Tillgänglighet och barriäreffekter

Idag utgör nuvarande E22 en barriär mellan 
Rinkabyholm i väster och bebyggelsen och 
kusten i öster. Planskilda korsningar finns där 
Ångloksleden korsar E22 och vid vägen mot Ekö. 
Riksväg 25 fungerar också som en barriär i norra 
delen av planområdet, en planskild korsning finns 
för gång- och cykeltrafik mot Smedby. När en ny 
E22 byggs väster om Rinkabyholm kan nuvarande 
E22 få en ny karaktär, dvs lägre hastighet och 
bättre anpassning till gång- och cykeltrafik.

Gamla E22:an� Foto: Eva Djupfors
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maximal ljudnivå 70 dB(A) 
för enstaka bullerhän-
delser�

Den nya E22 kommer att dras genom 
odlingslandskapet och utgöra en ny barriär 
mellan Rinkabyholm och bymiljöerna längs 
vägen mellan Dörby och Rinkaby. Det är 
viktigt att passagerna för olika trafikanter 
blir tillräckligt många och ändamålsenligt 
utformade. 

Trafiksäkerhet

Planförslaget innebär att den tunga trafiken 
och eventuella transporter med farligt gods 
minskar kraftigt vid Rinkabyholm. Detta 
leder till att trafiksäkerheten inom området 
förbättras avsevärt. När nya bostadsområden 
tillkommer mellan Rinkabyholm och kusten 
kommer Dunövägen få ökad trafik och 
åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten kan 
behövas.

Buller

Bostäder planeras i närheten av befintlig 
E22 och hänsyn måste tas till detta vid 
detaljplaneringen så att riktvärdena för buller 
klaras. Enligt den fördjupade översiktsplanen 
är tanken att nuvarande E22 ska byggas om 
till en stads- eller lokalgata som kantas av 
ny bebyggelse längs med vägen. I de fall 
bullernivåerna från stadsgator och gator 
inom tätorten i framtiden kommer att ligga 
över riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
utomhus vid fasad, är kommunens tanke att 
man ska kunna göra avsteg från riktvärdet. 
Det innebär att varje bostad ska ha en 
tyst, högst 45 dB(A), eller en ljuddämpad, 
45 - 50 dB(A), sida. Vid planeringen och 
utformningen av den nya E22, ordnas med 

Höjdbegränsning och bullerkurva Kalmar Öland Airport� 
Kartbild: Vatten och Samhällsteknik AB

bullerskydd för de befintliga bostäder som 
riskerar att få vägtrafikbuller som överskrider 
riktvärdet utomhus vid fasad. 

I den fördjupade översiktsplanen har det 
planerats för en del nya bostadsområden 
norr om Rinkabyholm och söder om nya 
E22. Norra delen av planområdet beräknas 
få ljudnivåer över riktvärdet på 55 dB(A) 
utomhus vid fasad (se bilaga 6). I detta fall är 
det mindre lämpligt att använda det så kallade 
avstegsfallet utan ett bullerskydd i form av 
någon typ av skärm bör finnas. Detaljerade 
studier bör göras i detaljplaneskedet. 
Verksamhetsområdet norr om detta område 
skulle kunna utgöra en del av ett bullerskydd 
för bostäderna.

Riksintressen

Järnvägen tangerar planområdet i norr cirka 
1,5 km från planerad bebyggelse. Nya E22 
planeras gå genom området och planerad 
bebyggelsestruktur för bostäder ligger som 
närmast drygt 100 meter ifrån. 



FÖP FÖR SÖDRA STADEN, KALMAR KOMMUN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Hälsa och säkerhet44

Planområdet berörs av flygbuller och 
höjdbegränsning för Kalmar Öland Airport. 
Föreslagen bebyggelsestruktur bedöms 
dock varken påverka eller påverkas av 
riksintresset, eftersom planerad bebyggelse 
kommer att ligga utanför bullerkurvan samt 
klara höjdbegränsningen.

Miljöfarlig verksamhet
Flera jordbruksföretag finns inom och i 
anslutning till planområdet. I södra delen 
ligger Hossmo säteri som har nötboskap 
och söder om Ljungbyån ligger Stora Binga 
där man anlagt en golfbana. I väster ligger 
Rinkaby gård och Ulfsborgs gård, som har 
slaktkycklingar. 

I Rinkabyholm finns en bensinmack. Enligt 
översiktsplanen finns ett utredningsområde 
för verksamheter som berör västra delen av 
planområdet. 

I norra delen av planområdet föreslås ett 
nytt område för verksamheter i anslutning 
till ett planerat bostadsområde. Eventuellt 
behov av skyddsavstånd till ny och befintlig 
bebyggelse får utredas och tillgodoses i 
samband med detaljplanering.

Djurhållning
Djurhållning förekommer inom flera av 
jordbruken inom och intill planområdet. Inom 
planförslaget finns ett flertal betesmarker.
Travet med sina rasthagar ligger i norra delen 
och det finns även några hästgårdar inom 
planområdet. En av dessa hyr ut stallplatser. 

Eventuella behov av skyddsavstånd mellan 
bostäder och djurhållning får utredas i 
detaljplaneskedet. 

Förorenade områden
Enligt länstyrelsens MIFO-register finns 
det enstaka  potentiellt förorenade platser 
inom planområdet. Dessa är i dagsläget till 
stor del inte riskklassade. Beroende vilken 
markkänslighet som en framtida detaljplan 
anvisar för dessa platser kan provtagningar 
och vid behov sanering av marken bli aktuell.
Markföroreningar kan dessutom finnas i 
anslutning till nuvarande E22. 

Elektromagnetiska fält
Det finns inte någon större elektrisk 
anläggning inom den planerade bebyggelse-
strukturen. Kalmar kommun har en 
magnetfältspolicy som ska följas vid 
detaljplanering och då kan hänsyn tas 
till eventuella befintliga ledningar och 
anläggningar. Vid detaljplanering sker även 
lokalisering av de elektriska anläggningar 
som behövs inom området.

Radon
Området består av normalradonmark. I 
samband med detaljplanering eller vid 
bygglovgivning kan radonhalten i marken 
mätas vid behov. Byggnationen anpassas till 
den aktuella markradonhalten.
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Foto: Åsa Blixte

Hästgård inom planområdet� Foto: Kalmar kommun�

Foto: Eva Djupfors
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9. SOCIALA & SAMHÄLLS-
EKONOMISKA KONSEKVENSER

Sociala konsekvenser
Den fördjupade översiktsplanens mål är att 
genomförandet av planförslaget ska leda till 
ett varierat bostadsbestånd som attraherar en 
varierad befolkning.

Behovet av lokaler för skola, omsorg 
och idrott ska kunna tillgodoses och 
förutsättningar ska finnas för ett aktivt liv 
genom möjligheter för fritids-, frilufts- och 
föreningsliv. Förutsättningarna för befintliga 
verksamheter så som jordbruk, hästhållning, 
flyg och miljöteknik ska stärkas samtidigt 
som etableringen av nya verksamheter ska 
underlättas.

Den fördjupade översiktsplanens mål bedöms 
kunna uppfyllas bland annat genom att 
den planerade bostadsbebyggelsen ligger 
relativt samlat i anslutning till Rinkabyholm 
och nuvarande E22. Detta ger en hög 
tillgänglighet med kollektivtrafik och 
cykel och en närhet till befintlig service. 
Kollektivtrafik, skola, förskola och butik i 
Rinkabyholm får ett större underlag vilket ger 
möjlighet till utveckling. 

Nya möjligheter till lokaler och service ges 
i centrala lägen. Föreslagna områden för 
bebyggelse ligger i närheten av befintlig 
infrastruktur, vilket är såväl resursbesparande 
som ekonomiskt fördelaktig. 

Närheten till rekreationsområden och kusten 
med bland annat bad och båtplatser, gör att 
nya bostäder av varierande typ och storlek 
kan bli attraktiva för människor i olika åldrar, 

både inflyttande och från trakten. En inte 
alltför utspridd bebyggelse underlättar för 
de befintliga jordbruksföretagens utveckling 
med exempelvis nya djurstallar. Närheten 
till landsbygden gör att det också finns bra 
förutsättning för närrekreation, exempelvis i 
form av ridsport.

Samhällsekonomiska konsekvenser
Att ny bostadsbebyggelse kan komma till 
enligt planförslaget förutsätter att en ny 
sträckning av E22 förbi Rinkabyholm byggs 
väster om samhället. 

För att detta ska kunna ske tidigare än vad 
Trafikverket planerat, kommer kommunen 
att förskottera pengar för detta. Kommunen 
får dessutom kostnader för att bygga om 
befintlig E22 genom Rinkabyholm till en 
genomfartsgata med stadskaraktär samt 
för ett nytt torg. Eftersom området enligt 
planförslaget kommer att utvecklas i etapper 
kan behov av tillfälliga trafiklösningar uppstå. 
En stor del av marken som föreslås för 
exploatering ägs av kommunen och kommer 
att ge intäkter vid försäljning.

På sikt bedöms ett genomförande av 
planförslaget vara samhällsekonomiskt 
lönsamt.
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10. NOLLALTERNATIV

Nollalternativet beskriver i enlighet med 6 
kap 12§ miljöbalken, miljöförhållandena 
och miljöns sannolika utveckling inom 
och i anslutning till planområdet ifall den 
fördjupade översiktsplanen för Södra staden 
inte genomförs. Nollalternativet utgår, precis 
som planförslaget, från att flyttningen av E22 
kommer att genomföras som planerat. 

Eftersom det finns en aktuell översiktsplan 
som den fördjupade översiktsplanen 
överensstämmer med, är det fullt möjligt 
att detaljplanera utifrån ÖP:n. Men det 
är troligt att Södra stadens utveckling 
i så fall skulle styras av aktuella behov 
och efterfrågan för stunden, s.k. ad-hoc 
planering, istället för att följa långsiktiga och 
genomtänkta strategier. Detta kan leda till 
att val görs som visar sig vara ogynnsamma 
i ett senare skede, exempelvis gällande 
markreservation för centrumbebyggelse, 
val av bevarandeområden och planering av 
gatusträckningar. En god framförhållning för 
planeringen inom skola och omsorg kan även 
försvåras.

Den fördjupade översiktsplanen redovisar 
däremot i ett samlat grepp och med större 
detaljeringsgrad än ÖP:n förutsättningar i 
området med eventuella problempunkter 
och möjliga lösningar. På så sätt kan redan 
tidigt i planeringsskedet studeras var den 
lämpligaste lokalisering av bostadsområden, 
stadsdelscentrum, tekniska lösningar för 
bl.a. VA-, dagvatten och vägnät är samt hur 
naturområden och rekreationsområden kan 
utvecklas och bevaras. 

Foto: Eva Djupfors
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11. BILAGOR

   BILAGA 1: Bevarandeintressen.
   Kartbild: Vatten och Samhällsteknik AB.
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   BILAGA 2: Karta över avrinningsområden, dagvattenhantering samt befintlig överföringsledning för spillvatten. 
   Kartbild: Vatten och Samhällsteknik AB. 
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BILAGA 3: Befintlig dagvattensystem för Rinkabyholm samt idéskiss: utformning av dämmet.   
Kartbild: Vatten och Samhällsteknik AB. 
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   BILAGA 4: Kartbilden visar erosionsrisker och översvämning vid olika scenario på havsnivån. 
   Kartbild: Vatten och Samhällsteknik AB. 
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   BILAGA 5: Jordartskarta.
   Kartbild: Kalmar kommun. 
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BILAGA 6: Bullerutredning, Ekvivalent ljudnivå dB(A)
Kartbild: Kalmar kommun.
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