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Planhandlingar
Planhandlingarna består av:



Plankarta med bestämmelser



Planbeskrivning



Miljökonsekvensbeskrivning



Fastighetsförteckning



Grundkarta

Till planen hör också:



Markmiljöutredning, Tegelviken



Markmiljöutredning, Kalmarsundsverket



Markmiljö, riskbedömning



PM förorenad mark



Luktutredning



Risk-PM Biogas



Risk-PM Deponigas



Dagvattenutredning

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av planhandläggaren på Samhällsbyggnadskontoret
på Kalmar kommun, i samråd med Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar Vatten
AB, Kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. Miljökonsekvensbeskrivning är författad av Vatten och samhällsteknik
AB.

Emil Stille

Jonas Hallberg

Planarkitekt

Planarkitekt
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Sammanfattning
Detaljplanen syfte är att möjliggöra ett modernt stadsintegrerat reningsverk i
Kalmar. Anläggningarna ska vara ett tillskott för området med attraktiv gestaltning och pedagogisk utformning. Planens syfte är också att möjliggöra för att
stråk för rekreation förbi området ska finnas.
Planområdet är till stor del beläget på utfylld mark och tidigare deponi. Marken
är förorenad och delvis lågt belägen, dels vid Västra sjön men det finns också
låglänta partier, tidigare sjöbotten, som går relativt långt inåt land. Befintlig
verksamhet är miljötekniska anläggningar för rening samt öppna ytor för natur
och rekreation. Närområdet är ett idrotts- och rekreationsområde. Trots närheten till stadskärnan så upplevs området avsides på grund av få kopplingar till
omgivningen och inslag av miljöstörande verksamheter.
Planförslaget innehåller en utökning av reningsverksområdet för att kunna
bygga en ny reningsdel och disponera om anläggningen så att verket får bättre
funktion, blir mer klimatsäkert och en attraktivare arbetsplats. Utökningen
medför konsekvenser på rekreationsstråk vilket hanteras i planförslaget för att
området ska kunna fortsätta fungera och utvecklas som rekreationsområde.
Planförslaget omfattade i sin samrådsversion också KSRR:s återvinningscentral
men efter samrådet beslutades att inte hantera detta område i planen utan där
gäller tills vidare fortfarande tidigare plan. Parallellt med planärendet pågår en
tillståndsprövning enligt Miljöbalken för ”Kalmarsundsverket”, som det till
stora delar moderniserade reningsverket kallas.
Kommunen har gjort en behovsbedömning och i den bedömt att genomförandet av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats enligt MB 6:12. Relevanta miljöaspekter utreds fördjupat i den handlingen, som tillhör planhandlingarna.
Avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen finns i inledningen av det
dokumentet.
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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 upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de
bestämmelser som valts motiveras.
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid
tolkning av detaljplanen.
I planbeskrivningen används benämningen ”Planförslag”. Det innebär att planen beskriver förslag till möjlig utveckling. Efter att detaljplanen vunnit laga
kraft gäller planförslaget.

Bakgrund
Det finns ett planprogram för Skärgårdsparken daterat 2008-04-02 som pekar
ut området som avsett för miljöteknisk verksamhet med pedagogiska inslag för
att vara en tillgång för rekreationsområdet som helhet.
Beslut om lokalisering av ett moderniserat stadsnära reningsverk till Tegelviken
togs i Kommunfullmäktige 2014-01-27, efter jämförelse med ett lokaliseringsalternativ till Moskogen.
Plankostnadsavtal med Kalmar Vatten AB och Kommunledningskontoret togs
fram under 2017.

Syfte med detaljplanen
Att möjliggöra ett modernt stadsintegrerat reningsverk. Området är en del av
ett attraktivt rekreationsområde och stråk för passage förbi området ska finnas.
Anläggningarna ska vara ett tillskott för området med attraktiv gestaltning och
pedagogisk utformning.
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Plandata

Planområdets läge i staden

Planområdet omfattar verksamhets- och naturmark vid nuvarande reningsverk
och återvinningscentral. Fastigheter som helt eller delvis ingår i planområdet är
Vesholmarna 1 och 2, Stensö 2:3 och 2:104 samt Svaneberg 2:1. Arealen för
planområdet är cirka 14 hektar och all mark är kommunalt ägd utom Vesholmarna 2 som ägs av KLS Ugglarps AB. Verksamhetsmarken är upplåten med
arrende till verksamhetsutövarna, som är ett kommunalt bolag samt ett privat
bolag (Kalmar Biogas).
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Vesholmsvägen

Mudderupplag

Västra deponikullen

Södra utmarkens
idrottsplats

Tegelviksdammen

Östra deponikullen
Grovt definierat planområde

Planförfarande och tidsplan
Det finns två planförfaranden 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
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inte antas medföra en betydande miljöpåverkan

Om något av kriterierna för standardförfarande inte uppfylls ska ett utökat
förfarande användas.
Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner som påbörjas efter 1 januari
2015 enligt så kallat utökat förfarande. Plankartan är utformad enligt Boverkets
allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan.
Tidsplanen förutsätter att inkomna synpunkter under remisskeden eller nya
förutsättningar under planprocessens gång inte föranleder omfattande revideringsarbete. Planens preliminära tidsplan:

PLANFÖRSLAG

SAMRÅD

GRANSKNING

ANTAGANDE

4 KVARTALET
2017

2 KVARTALET
2018

3 KVARTALET
2018

Synpunkter

Synpunkter

LAGA
KRAFT
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Nuläge
Återvinningscentral
Kalmarsundsleden
Slamplatta
Biogasanläggning

Utbyggnadsplaner
finns för idrottsplats

KLS reningsverk
(med upplåten
reningsbassäng)

Befintligt avloppsreningsverk
Avspärrning längs
stranden

Kulle, svårframkomligt
längs vattnet

Förutom de miljötekniska anläggningarna så används området för idrott och
rekreation. Det finns vissa barriärer som begränsar rekreationsmöjligheterna
idag, så som inhägnader och svårframkomlig vegetation.

Vy från reningsverket vid kontorsbyggnaden ut mot Västra sjön

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning – Granskning

Datum

Ärendebeteckning

Upprättad 2017-11-22
Senast reviderad 2018-05-23

2014-0949

Gällande detaljplaner

Planmosaik över gällande detaljplaner i området

Inom planområdet finns två gällande detaljplaner. För huvuddelen av området
så gäller stadsplanen för strandområden vid Västra sjön (0880K-I:362). Förutom naturmark och vattenområden innehåller den kvartersmark för avloppsreningsverk, slamupplag och sopomlastningsstation. För en mindre del i söder av
reningsverkstomten och strandremsan gäller detaljplanen för del av Vesholmarna 1 (0880K-P01/16). Den anger kvartersmark för olika typer av tekniska
anläggningar och medger en fri passage längs vattenlinjen, vilket inte har blivit
genomfört. Genomförandetiden har gått ut för båda detaljplanerna.
Ett planprogram för Skärgårdsparken är framtaget där planområdet ingår, detta
antogs 2008-04-02 av Kommunfullmäktige.

Mark- och vattenförhållanden
Området präglas av att utfyllnad och deponering av avfall har pågått under
stora delar av 1900-talet och som även genom utfyllnader har höjt marknivån.
Tidigare var området låglänt och bestod av gammal sjöbotten. Utfyllnaden som
skett på platsen innebär komplikationer vad gäller geotekniska förhållanden
med osäkra grundläggningsförhållanden.
Området med befintligt reningsverk är till stora delar hårdgjort och markytor är
anslutna till befintliga dagvattendammar. Området mellan återvinningscentral
och reningsverk är vegetationsklätt idag eller har använts för schaktverksamhet.
Här har inte funnits behov av dagvattenhantering.
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Kartutsnitt med höjdkurvor (röd linje visar 2,5-meterskurvan)

Mellan 1920 och 1980 deponerades hushållsavfall samt industri- och byggavfall
i området kring Tegelviken. I samband med att detaljplan för södra utmarkens
idrottsplats togs fram år 2014, genomfördes en miljöteknisk markundersökning
av området (Kemakta 2014). Utredningen visade att en rad föroreningar finns
inom området, såsom tungmetaller, oljor, klorerade lösningsmedel och långlivade organiska föreningar exempelvis polycykliska aromatiska kolväten (PAH).
Enligt riskbedömningen (Kemakta 2014) finns inte några hälsorisker på grund
av kontakt med förorenad jord då huvuddelen av föroreningarna ligger djupare
ned i marken. Föroreningarna ligger vidare relativt hårt bundna i marken vilket
innebär att påverkan på Västra Sjön är begränsad. Utredningen konstaterar att
det inte föreligger något akut åtgärdsbehov, men på sikt vid markarbeten eller
förändrad markanvändning bör vissa delområden åtgärdas för att minska risken för exponering och spridning av föroreningar i ett längre perspektiv.
Kalmar Vatten AB planerar om – och tillbyggnation av befintligt avloppsreningsverk vid Tegelviken. Kalmar Vatten har utfört miljötekniska undersökningar som en del av tillståndsansökan för Kalmarsundsverket. Föroreningssituationen i området har undersökts i flera omgångar mellan 2013 till 2016
(Kemakta). Det område där de nya reningsbassängerna planeras har tidigare
varit en havsvik som fylldes ut i början av 1960-talet. De undersökningar som
genomförts visar att området är uppfyllt med grus, sand samt olika typer av
avfall (industriavfall, byggavfall, glas, plåt, med mera) med en mäktighet på upp
till 4 meter. De kemiska analyser som gjorts visar att höga halter av metaller
(barium, bly och zink) samt PAH och olja förekommer i fyllningen.
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Deponiverksamhet inom området under olika tidsperioder (Kemakta)

Kalmar Vatten har tagit fram en riskbedömning för det nya avloppsreningsverket (Golder 2017). Golder bedömer att spridning av föroreningar främst bedöms kunna ske via grundvattnet. Utifrån beräknad föroreningsbelastning och
uppmätta halter i nedströms belägna grundvattenrör bedöms denna spridning
dock vara mycket begränsad. Föroreningarna ligger hårt bundna i marken. De
förorenade massor som behöver grävas upp av anläggningstekniska skäl,
kommer att hanteras, ytorna runt omkring bassängerna kommer att hårdgöras.
Spridningsrisken bedöms därmed minska efter det att nya bassänger anlagts.
Platsspecifika riktvärden har tagits fram för området vid de nya bassängerna.
Enligt de utredningar som gjorts är de representativa föroreningshalterna i jord
som inte schaktas bort i samband med anläggning av de nya reningsverksbassängerna lägre än de platsspecifika riktvärdena både för skydd av människors
hälsa och riktvärdena för skydd av markmiljön. Den mark av fyllnadsmassor
som inte schaktas bort av anläggningstekniska skäl kan därmed i huvudsak
lämnas kvar utan risk för negativa effekter på människors hälsa eller på markmiljön.
Ett kontrollprogram togs fram för Tegelviken med syfte att bevaka föroreningsspridningen från de utfyllda områdena inklusive deponierna. Under två
års tid har grundvatten, ytvatten, dagvatten och lakvatten provtagits inom Tegelviken. En utvärdering av kontrollprogrammet har utförts av Structor Miljö
Väst AB. Utvärderingen visar att den beräknade spridningen av föroreningar
från planområdet är mycket liten och för tungmetaller ungefär 100 ggr lägre än
förväntad spridning från ett teoretiskt MKM-område av samma storlek. Även
spridningen av PAH är långt mindre än ett tänkt MKM-område. Orsakerna till
den begränsade spridningen med grundvatten är att föroreningarna (tungmetal-
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ler och PAH) i sig är extremt svårlösliga i vatten och att de dessutom sitter
mycket hårt bundna till partiklar.
Kalmar Vatten har gett Structor Miljö Väst AB i uppdrag att utreda om markföroreningar utgör några hinder för den planerade markanvändningen och vid
behov redovisa vilka avhjälpandeåtgärder som behöver vidtas. Utredningen
baseras på omfattande miljötekniska undersökningar som utförts av flera konsulter de senaste 10 åren. Det kan konstateras att det visserligen finns förhöjda
halter av stadstypiska föroreningar som bly, koppar, zink och PAH i marken
inom området men haltförhöjningarna utgör inga risker för människors hälsa
eller miljön vid den planerade markanvändningen. Detta beror dels på att representativa föroreningshalter ligger under beräknade platsspecifika riktvärden
för skydd av människors hälsa och marklevande organismer, dels på att de förorenade massorna inte ligger i markytan utan överlagras av minst 0,5 meter
rena massor. Flera utredningar och ett tvåårigt kontrollprogram visar att spridningen av föroreningar via grundvatten är mycket liten och i praktiken försumbar. Aktuella föroreningar är i sig mycket svårlösliga i vatten och binds mycket
hårt till jordpartiklar. Det finns inget som tyder på att spridningen av föroreningar från planområdet kommer att öka över tid.
Kalmar kommun anser mot bakgrund av detta att inga avhjälpande åtgärder
behövs i egentlig mening. Däremot avses föroreningshalter över gränsen för
avfall att tas bort under byggnader och bassänger vid det nya reningsverket.

Natur och kultur

Biotoper i närområdet (pil markerar befintliga reningsverkets läge)

Utfyllnad och deponering av avfall har påverkat landskapet och skapat för
Kalmar unika utsiktsplatser i området. Även om ursprungliga naturmiljöer sak-
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nas så har de påverkade miljöerna sina natur- och rekreationsvärden som är
viktiga för Skärgårdsparken som helhet. Området lider av en brist på sammanhang eftersom vissa delar har en frodig undervegetation som begränsar framkomligheten.
Planområdet med omgivning är komplext till sin karaktär; själva planområdet
är utpekat som bristfälligt gällande biologiskt mångfald, medan det i omgivningen finns natur med höga naturvärden. Samtidigt är marken utfylld och på
sina håll förorenad.
Planområdet är omgivet av olika biotoptyper. Buskage, naturlig gräsmark, ruderatmark, lövskog samt barrskog finns i nära anslutning. Området i sig är
klassat som bristområde för biologisk mångfald. En ett-årig växt, luddvicker
(Vicia villosa) som sprids med fröer och som har klassats som sårbar enligt
artskyddsförordningen har observerats i planområdet men förekomsten var
tillfällig och på redan störd mark. Huvuddelen av planområdet är en så kallad
grå yta, industrimark utan större inslag av naturlig vegetation.
I omgivningen finns också flera områden med höga naturvärden, såsom
ädellövskog och våtmarker. Väster om planområdet ligger Hagbynäs, som är
utpekat som kärnområde i grönstrukturplanen. I öster ligger kärnområdet
Södra utmarken med rekreations- och idrottsmöjligheter. Norröver finns så
kallade gröna länkar som ska binda ihop grönområden med staden. Även
Stensö, utpekat som kärnområde, ligger i relativt nära anslutning till Vesholmarna.
I grönstrukturplanen beskrivs också området mellan Hagbynäs och Södra utmarken som en spridningsväg för biologisk mångfald, som bör visas stor hänsyn vid exploatering.
Mot kusten på båda sidor om reningsverket finns deponikullar. Den östra kullen är dåligt täckt och har en frodig gräs- och trädvegetation, medan den västra
huvudsakligen har gräsvegetation och bättre täckning av deponimassorna.

Från kullarna har man fina utblickar över Västra sjöns skärgård
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Bebyggelse
Området har en varierad bebyggelsekaraktär med en blandning av tekniska
byggnader och anläggningar med specialiserade funktioner från olika tider. På
reningsverket finns en del byggnader i gult tegel, till exempel två större rötkammare för biogasproduktion. Det finns även reningsbassänger som är
platsgjutna betongkonstruktioner. Bebyggelsen har inte något väsentligt kulturhistoriskt skyddsvärde.
Befintliga reningsbassänger
Reningsverk för
KLS

Biogasanläggning
Reningsbassäng
upplåten till KLS
Kontorsbyggnad
Snedbild över nuvarande reningsverk

Kontorsbyggnad för Kalmar Vatten AB
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Tillgänglighet och infrastruktur

Körbara grusvägar finns genom naturområdena för att kunna nå dammar och mudderupplag

Planområdet angörs via Vesholmsvägen som i sin tur ansluter till huvudnätet
på Ståthållaregatan. Den tunga trafiken har skapat en del störningar på Ståthållaregatan, huvuddelen av den tunga trafiken beror på återvinningscentralen,
men även reningsverket och biogashantering fordrar en del tunga transporter.
Utöver den miljötekniska verksamheten så genererar idrottsplatsen en del trafik
till området. Det finns en gång- och cykelbana på ena sida Vesholmsvägen, och
ett viktigt rekreationsstråk i den skogsväg som leder ner till T-bryggan och
Stensö. Det finns även en del andra grusvägar i närområdet som används för
nyttotrafik och för rekreation. Kalmarsundsleden korsar planområdet vid sidan
om den västra deponikullen och leder sen vidare som en enkel stig förbi Boholmarna.
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Vesholmsvägen

Kalmarsundsleden
Ståthållaregatan

Körbar skogsväg
till T-bryggan

Service
Södra utmarkens idrottsplats är en av Kalmars större och viktigare idrottsplatser som används för fotboll, men även en mängd andra aktiviteter som rugby
och bågskytte. Området är en viktig entré för friluftsliv längs kusten, till exempel för att vandra Kalmarsundsleden. Återvinningscentralen är idag en viktig
servicefunktion för Kalmar stad. Den avses flyttas till Flygstaden från och med
år 2019.
En busshållplats för stads- och viss landsbygdstrafik finns 300-400 meter bort
på Ståthållaregatan.
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Teknisk försörjning

Väster om reningsverket ligger en dagvattenbassäng inramad av vegetation och kulle

Den miljötekniska verksamheten ställer stora krav på en utbyggd teknisk infrastruktur i och till området. Reningsverket är knutpunkt för avloppsnätet i Kalmar kommun. Ett stort avrinningsområde för dagvatten mynnar intill reningsverket ut i Västra sjön. Vid utloppet finns en äldre dagvattendamm för rening
av dagvatten innan det leds vidare ut i Västra sjön.
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Utdrag ur VA-planen, tematiskt tillägg till översiktsplan för Kalmar kommun, pil markerar
berört avrinningsområde

Det finns även ett separat ledningsnät för spillvatten från slakteriet ner till KLS
reningsverk, samt en gasledning upp till biogasmacken i Gamla industriområdet. Därutöver är området försörjt med el- och teleledningar och det finns en
nätstation för Kalmar Energi på reningsverkets område.
Fjärrvärmeledningar finns i Vesholmsvägen och det befintliga reningsverket är
anslutet till dessa.
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Nyanlagd avvattningsyta för slam från dagvattendamm

Störning och risk
Lukt
En luktutredning är gjord 2017 och visar påverkan från de befintliga reningsverken och biogashanteringen inom planområdet. Luktpåverkan är komplicerad att mäta och bedöma, men utredningen är ett underlag för att bedöma miljöpåverkan i dagsläget och för planerad anläggning. Påverkan varierar över tid
beroende på olika moment i verksamheten men också utifrån vindförhållanden. Det finns inga beslutade riktvärden i Sverige för luktpåverkan, så bedömningen av luktpåverkan utgår från praxis och jämförelser med våra nordiska
grannländer.
Den sammanlagda lukten från de tre anläggningarna överskrider riktvärden
från Danmark i delar av närliggande bostadsområde i öster. Den mesta lukten
kommer från Kalmar Biogas, därefter från Kalmar Vatten Reningsverk och
sedan från KLS Ugglarp AB. Sedan utredningen gjordes har Kalmar Biogas
minskat sina luktutsläpp genom att alla emissioner passerar via biofilter, vilket
inte var fallet tidigare. Situationen med avseende på lukt är alltså något bättre
idag än vad som visas i nedanstående illustration. Inga ytterligare mätningar har
dock gjorts som visar hur stor förbättringen är i förhållande till utredningen.
Det har heller inte någon betydelse för denna plan som gäller förändring av
Kalmar Vattens reningsverk. Reningsverkets bidrag till luktpåverkan i närliggande bostadsområde ligger, sett för sig själv, under jämförbara danska riktvärden.

20(48)

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning – Granskning

Datum

Ärendebeteckning

Upprättad 2017-11-22
Senast reviderad 2018-05-23

2014-0949

Utdrag från luktutredning, dagens situation, alla verksamheter inom området

Utdrag från luktutredning, dagens situation, Kalmar vattens bidrag

10 luktenheter per kubikmeter luft motsvarar det område där kommunen idag får in luktklagomål. 5-10 luktenheter per kubikmeter luft är riktvärdet för luktpåverkan på bostäder
i Danmark. 0,5-0,2 luktenheter per kubikmeter luft kan betecknas som luktfrihet.
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Buller
Ljudnivåer från trafik regleras från och med 2015 i förordningen (2015:216)
om trafikbuller med ett nytt riksdagsbeslut om högsta ekvivalentnivå vid en
bostads fasad från juli 2017. Där anges att 60 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. Inga
bostäder finns i området, men det finns en störningsproblematik för bostäder
längs Ståthållaregatan, särskilt norrut mot anslutningen till Södra vägen. Tung
trafik till och från Vesholmsvägen kan vara en del av den problematiken, särskilt kopplat till återvinningscentralen. Planområdet är även påverkat av flygbuller från flygplatsens södra inflygning.
Radon
Planområdet består av normalriskområde för markradon där det finns naturliga
jordmassor. Fyllda områden är inte bedömda utifrån radonaspekten.
Luftburna föroreningar
I samband med detaljplanens samråd har frågan om en typ av luftburna föroreningar, aerosoler, uppkommit. Anledningen är främst reningsverkets närhet
till idrottsplatsen. Aerosoler kan spridas från spritsning med vatten vid skumbekämpning, luftinblåsning för syresättning och omblandning, spolning samt
när avloppsvatten faller fritt från höjd eller i övrigt sätts i kraftig rörelse. Enligt
Boverkets Bättre plats för arbete, är halterna jämförbara med normala förhållanden på ett avstånd av 200 meter. Kunskapsläget kring aerosoler är lite oklart
för moderna reningsverk då de flesta äldre studier är baserade på äldre teknik
och sedan Bättre plats för arbetes tillkomst har reningsverkstekniken förbättrats.
Enligt en studie från 2013 är koncentrationen av partiklar vid bassäng liknande
de i urban miljö generellt. Det avstånd om 200 meter som rekommenderas i
Bättre plats för arbete gäller bostäder medan det här är idrottsplaner som ligger
närmast och därför är mest utsatta. En aspekt avseende människor i närheten
av idrottsplatser är att det vid ansträngning ökar syreintaget och därmed eventuell påverkan av aerosoler.
Biogas
Kalmar biogas verksamhet innebär hantering av potentiellt farliga gaser och
frågan behandlas i ett PM, som åtföljer planen. Biogasanläggningen följer redan
regelverk kring biogashantering i Biogasanvisningarna 2007 och 2017 samt
Tankstationsanvisningarna 2015, vilket innebär att verksamheten är säker utifrån gällande svenska myndighetskrav. Anvisningarna anger bland annat erforderliga skyddsavstånd både inom verksamheten och för externa verksamheter.
Deponigas
Produktion av deponigas (särskilt metangas) från deponierna är en riskfaktor
som kommunen låtit studera i en särskild utredning. Avfallsdeponier, som de
aktuella deponierna som fyllts under en lång tidsperiod över ett område större
än planområdet, alstrar gaser från deponerat organiskt avfall. Gaser har också
uppmätts i de olika markundersökningar som gjorts i området. Deponigas består till cirka 50 procent av metangas. Metangas kräver särskild uppmärksamhet
eftersom den under vissa förutsättningar kan antändas, och då den kan vara
kvävande i slutna utrymmen. Gasproduktionen var enligt modellering som
högst när deponiverksamheten var som mest aktiv 1970-1980. Den befinner

22(48)

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning – Granskning

Datum

Ärendebeteckning

Upprättad 2017-11-22
Senast reviderad 2018-05-23

2014-0949

sig i dag sannolikt i ett slutskede med en liten gasproduktion. Denna kan fortgå
under en lång tid.
Stigande havsnivåer
På sikt finns en översvämningsrisk för reningsverket när havsnivåer stiger och
häftiga regn kan bli mer vanliga, se bilder nedan.

Modellering av översvämning efter ett tjugoårsregn med havsytan belägen 1,5 meter över normalvattenstånd

Modellering av översvämning efter ett tjugoårsregn med havsytan belägen 2,5 meter över normalvattenstånd
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Planförslag

Körbar väg får anordnas

Dagvattenhantering
Byggrätt skapas
för reningsverk
och industri
Dagvattendamm som
E-område
Fri passage möjliggörs
Vattenområde med möjlighet till bryggor
Plankarta

Ändrade mark- och vattenförhållanden
Reningsverket byggs ut på gräsmark ovanpå tidigare utfyllnad. Utrymme avsätts för dagvattenhantering, ingen infiltration ska ske på förorenad mark. Förorenade massor kommer att grävas ur för att möjliggöra nya reningsverksdelar,
omhändertagande kommer att ske av förorenade massor. Se mer nedan under
rubrik Konsekvenser. Avhjälpande av markförorening blir villkor för bygglov
för ny- och tillbyggnad.

Natur och kultur
Planförslaget möjliggör byggande på en öppen gräsyta utan större naturvärden.
Den tidigare nämnda sällsynta växten luddvickern förekom tillfälligt på redan
störd mark och dess fortlevnad beror inte av huruvida ett nytt reningsverk
byggs eller inte. Ett nytt reningsverk är också ett viktigare allmänt intresse än
bevarandet av luddvickern. En stig tillkommer längs vattenlinjen där det idag
växer vass närmst vattnet och ungbjörk och andra små lövträd längre upp på
land. Dessutom anläggs en ny grusväg för Kalmarsundsleden i samband med
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planens genomförande men utanför planområdet. Vid vattnet finns möjlighet
att anlägga bryggor för att på så vis underlätta passage vid vattnet.

Ny bebyggelse
Nya reningsdelar ska byggas mellan dagens reningsverk och återvinningscentralen. Bassängerna får ett högre läge i förhållande till omgivande terräng än
dagens anläggning och kommer tillsammans med murinhägnad upplevas som
en byggnad i landskapet. Höjdsättningen beror på processtekniska krav och
klimatanpassning. Det finns i planförslaget en totalhöjdsbegränsning på 30
meter över marken. Om anläggningen får höga byggnadspartier är det till gestaltningsmässig fördel med tanke på dess stora utbredning på marken.

Idéskiss för reningsverket (Staffan Strindberg ark SAR/MSA)
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Biologisk rening
Verkstad, förråd, provtagningsrum

Kemisk rening

Mekanisk rening

Slamsilo

Filtrering (polersteg)

Ny rötningsanläggning
Yta för befintligt verk
som återställs eller tas i
annat bruk

Slambehandling

Konceptlayout för Kalmarsundsverket

Tillgänglighet och infrastruktur
Planförslaget innehåller inga nya gator, men innebär omdragning av en befintlig grusväg till deponikulle och mudderupplag norr om planområdet. En besöksparkering kan med enkla medel anordnas vid infarten från Vesholmsvägen.
Ny infart för tung trafik föreslås i norra delen av kvarteret och för servicetrafik
och till KLS och Kalmar Biogas i befintlig infart i söder.
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Sträcka av leden som
utgår

Befintlig (hel linje) och föreslagen sträckning (streckad linje) för Kalmarsundsleden, blå linje
visar rekreationsstråk längs vattnet (länk förbi deponikullen saknas och är ett framtida utvecklingsbehov)

Ny service
Rekreationsstråk som är viktiga för friluftslivet i Skärgårdsparken förändras
och utvecklas i och utanför planområdet.

Förändring av teknisk försörjning
Ledningar
Planförslaget innebär omfattande ledningsarbeten inne på kvartersmarken för
reningsverket. Dessa ledningar är till för funktioner inne på fastigheten och har
inte getts markreservat i planförslaget. Befintlig ledning för biogas kommer att
flyttas närmare tillfartsvägen och får ett markreservat (u-område) i sitt nya läge
i planen.
Det finns också befintliga allmänna ledningar för dagvatten dels i västra kanten
av planområdet och dels tvärs över detta i öst-västlig riktning. Eftersom Kalmar Vatten är både ledningsägare och arrendator av marken och därmed förfogar över såväl ledningar som mark har dessa ledningar inte skyddats särskilt
genom u-område.
Ett användningsområde för transformatorstation (E-område) ingår i planförslaget för befintlig transformatorstation.
Dagvatten
En dagvattenutredning har gjorts till planen. Reningsverkstomten föreslås få en
dagvattenhantering utan infiltrationsmöjlighet eftersom marken är förorenad,
men med inslag av fördröjande diken på tomten. Dagvattnet leds sedan till
befintliga reningsdammar som samlar dagvatten från ett större avrinningsområde.
Principer i modern dagvattenhantering som generellt ska följas är att dagvatten
ska fördröjas och renas så nära källan som möjligt. För fördröjning används
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generellt infiltration, gröna tak, gröna diken eller uppehållsmagasin. För rening
används gärna gröna diken eller andra system där vegetation kan ta upp föroreningar, men rening kan också ske genom sedimentation. Följande dagvattenstrategi ska tillämpas vid anläggandet av det nya Kalmarsundsverket:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Fördröjning för kapaciteten är inte relevant, då området ligger nära
havet
Infiltration kan anses som oönskad i detta fall då det kan finnas förorenade massor
Diken utan infiltration är nödvändigt; tätskikt i botten är viktigt
Diken kan utformas som ”gröna diken” för att uppnå en fördröjnings- och reningseffekt
Takytor får gärna utformas som gröna tak
Materialval för tak/byggnader ska inkludera dagvattenperspektivet
(ingen koppar)
Västra diket ska utformas på ett sätt som inte medför förändringar i
lakvattenuppsamlingssystemet för västra deponikullen
Ytavrinning från västra deponikullen kan inte anses som någon riskfaktor

Konceptlayout med dagvattenhantering markerad, heldragen linje för öppet dike, streckad linje
för ledning
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I området för det nya reningsverket kommer den hårdgjorda ytan att öka med
nya byggnader, reningsbassänger och körytor. Cirka 3 hektar hårdgjord yta
tillkommer. Å andra sidan så kommer nuvarande reningsverk och befintliga
hårdgjorda ytor där att rivas. Området kommer att få nytt matjordslager och
gräs- och trädvegetation. Ytan som återställs blir cirka 2 hektar.
Inom det nya reningsverkets område kommer fördröjning och rening av dagvatten att ske i svackdiken med tät botten som ansluts till den huvudledning
som leder dagvattnet till den lilla och stora dagvattendammen. Genom detta
begränsas föroreningsbelastningen till dagvattensystemet. Inte heller bedöms
flödeskapaciteten i detta försämras av tillskottet. Tegelviksdammen bedöms
rymma det tillskott av dagvatten som kommer från området och dammens
reningskapacitet gör att miljökvalitetsnormer i Västra sjön inte överskrids. En
beredskap behöver dock finnas för vad som kan ske vid framtida klimatförändringar. I kapitel Konsekvenser, vatten nedan beskrivs Tegelviksdammens kapacitet ytterligare och vilka åtgärder som kan behöva göras i framtiden.

Behov av åtgärd mot störning och risk
Stigande vattennivåer
Reningsverket nivåsätts med överkant bassängkonstruktion som lägst + 3,15
meter över nollplanet (RH2000). Konstruktionen är utformad för att kunna
hantera stigande havsnivåer och nivåsättningen har marginal ner till det som
tillämpas som minimikrav i samband med planering. De viktigare byggnaderna
ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till +2,8 meter över
nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion.
Lukt
Lukt är en störning från anläggningen på omgivningen och diskuteras nedan
under konsekvenser. Situationen förbättras med ett nytt reningsverk.

Skiss hur skalskydd kan lösas vid kontorsbyggnad för att bevara utsikt mot sundet (blå linje, två
alternativ) när rekreationsstråk anläggs (grön linje); ny åtkomst till en teknisk installation (röda
pilar) och flyttad parkering behöver dock ordnas för att möjliggöra denna lösning.
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Skalskydd
Reningsverket behöver ett skalskydd för att säkra sitt verksamhetsområde och
undvika olycksfall till följd av intrång. Rekreationsstråket längs vattnet måste
därför avgränsas av en inhägnad. För kontorsbyggnadens uteplats finns det ett
starkt önskemål från personalen att bevara fria vyer mot vattnet. Skissen ovan
visar en möjlig lösning för att kombinera ett skalskydd som delvis består av
fasaden för kontorsbyggnad med bevarad vy mot vattnet. Personalen får då
också enkel åtkomst till rekreationsstråk för till exempel lunchpromenader. Det
kan också finnas andra alternativ för skalskyddet.
Biogas
Befintlig biogasanläggning utgör en potentiell riskfaktor med sin hantering av
farlig gas. Men i och med att biogasanläggningen följer biogasanvisningar,
BGA, som gällt vid anläggningens uppförande och senare uppdaterats och som
reglerar hur en anläggning ska utformas kan anläggningen anses säker enligt
svenska myndighetskrav. Anvisningarna innehåller vissa skyddsavstånd som
projekteringen av reningsanläggningen kan behöva ta hänsyn till och som
också kan uppfyllas i planförslaget. Generellt gäller att ett avstånd på 25 meter
från riskkälla i biogasanläggningen och byggnad på reningsanläggningen är
acceptabelt om byggnaden håller brandteknisk klass EI 60. Fotbollsplanerna
utanför planområdet med många användare samtidigt bör ha ett avstånd om
minst 100 meter från biogasverksamheten, vilket de också har.
Deponigas
Metangasproduktion från avfallet i utfyllnadsområdet är en annan risk där planen innehåller förslag till åtgärder. Det går inte tydligt att avgränsa källor till
gasen eftersom gasen kan spridas på flera olika sätt och långa sträckor. Det
bedöms inte som möjligt att eliminera allt organiskt avfall med gasbildande
potential över hela området där avfall deponerats. Det är inte heller möjligt att
eliminera all risk för ansamling av gas genom att lokalt sanera marken där
byggnader ska uppföras. Anledningen är att gas kan spridas långa sträckor
längs med spridningsvägar.
Riskerna från gasen ska begränsas på annat sätt än att eliminera källan. Detta
kan ske genom att hindra spridningsvägar och skydda byggnader och anläggningar. Självfallsledningar som kan utgöra spridningsvägar ska vara täta och
ventileras före anslutning till byggnader. Byggnader och anläggningar, både
befintliga och föreslagna behöver anpassas så att ansamling av gas i tillslutna
utrymmen förhindras. Sådana utrymmen bör tätas mot gasens spridningsväg
och/eller öppnas upp och/eller ventileras. I fall detta inte är möjligt i befintliga
konstruktioner ska utrymmen förses med gasvarnare. Nya byggnader och anläggningar bör projekteras täta mot gas samt att gasen ventileras bort innan den
kan bygga upp tryck mot byggnaden.
Kalmar Vattens verksamhet omfattar redan i dag förebyggande och systematiskt arbete med minimering av risker vid metanförekomst. Det krävs i den
aktuella verksamheten, då den omfattar okontrollerad metanförekomst och
kontrollerad metanproduktion De i stycket ovan nämnda åtgärderna vid byggnader och ledningar, kommer att tas hänsyn till i verksamhetens klassningsplan.
På så sätt hanteras riskerna enligt gällande regelverk.
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Planen förses med en bestämmelse om att konstruktioner av byggnader, anläggningar och ledningar ska utföras så att risker från gas minimeras.
Luftburna föroreningar
Avstånd från byggbar yta inom planområdet till idrottsplatsens närmaste del är
cirka 60 meter, och avståndet till närmaste bassäng där aerosoler skulle kunna
uppkomma något längre. Avstånd till inloppspumpstation är cirka 250 meter
och avståndet till aktivslambassäng är cirka 120 meter, i förslaget på reningsverksdisposition. Dessa två reningsverksdelar är de som producerar mest aerosoler. I en optimal verksamhetslogistisk placering så hamnar dessa långt bort
från idrottsplatsen, vilket är positivt. Bassängerna omgärdas även av murar av
verksamhetsskäl, vilket begränsar aerosolspridningen. Detaljplanen tillåter murar liksom möjligheten till att täcka bassängerna vid behov. Det är även i gällande detaljplan för idrottsplanerna möjligt att plantera en trädridå, vilka ger
visst skydd mot aerosoler, vid behov. Vidare hantering av aerosolfrågan sker i
tillståndsärendet.
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Beskrivning av planbestämmelser

Plankarta

Allmän platsmark
 Natur – körbar väg får anordnas i delar av detta område. Gångväg ska
finnas vid tomten för kontor och verksamhet, liksom söder om reningsverkets kontor. Rekreationsstråk finns eller ska anläggas genom
området.


Gata – trafik inom området tillåten.

Kvartersmark
 Industri – Industriell verksamhet, exempelvis biogasproduktion och
miljöteknisk verksamhet.


Teknisk anläggning – avloppsreningsverk, transformatorstation och
dagvattendamm även funktioner som är kopplade till sådana verksamheter som kontor.



Totalhöjd är satt till 30 meter över markytan, detta med tanke på inflygningskorridoren till flygplatsen.
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Reningsbassänger ska omges med mur eller vägg för att upplevas som
en byggnad i landskapet. Då tydliggörs också gränserna mellan rekreationsområde och industriell mark.



Viss del av marken inom planområdet är förorenad. Att vistas i förorenade miljöer kan på sikt leda till ohälsa, därför kan det behövas olika
slags saneringsåtgärder. I planen anges bestämmelse om att lov endast
får ges under förutsättning att markens lämplighet för bebyggande har
säkerställts genom att markförorening har avhjälpts.



Inom planområdet finns risker från produktion av metangas från deponierna. Planen får en bestämmelse om att konstruktioner av byggnader, anläggningar och ledningar ska utföras på ett sådant sätt att risker
från gas minimeras.



Planområdet är till delar lågt beläget och nära Västra sjön, vilket innebär att hänsyn måste tas till framtida risker för översvämning. Planbestämmelser reglerar att byggnader ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till +2,8 meter över nollplanet inte skadar
byggnadens konstruktion. Detta gäller inte enklare paviljonger som
mindre visningslokaler eller förråd. Överkant på reningsbassängernas
konstruktion ska vara minst +3,15 meter över nollplanet.



En dunge vid strandkanten ska bevaras i sin naturkaraktär.

Vattenområde
Vattenområden föreslås för en del av Tegelviken närmast land. För Tegelviken
så finns det möjlighet att uppföra bryggkonstruktioner i vattnet. Detta medför
ingen plikt för kommunen att uppföra sådana. Vattenområdet omfattas inte av
upphävande av strandskydd utan om behov uppstår av dispens från strandskydd får detta prövas från fall till fall.
Administrativa bestämmelser
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och genomförandetiden är satt
till tio år. Förorenad mark har ett villkor för startbesked att markförorening
först måste avhjälpas.

Strandskydd
Strandskydd återinträder vid ny planläggning men föreslås bli upphävt inom
delar av planområdet. All mark inom strandskyddsområdet som idag är allmänt
tillgänglig kommer fortsatt vara det i planförslaget och betecknas som allmän
platsmark. För att skapa en fri passage längs vattnet behöver den allmänna
platsmarken iordningställas eftersom marken idag inte möjliggör passage. Detta
gäller område betecknat med gångbestämmelse på plankartan. Som särskilt skäl
för upphävande av strandskydd inom planområdet åberopar kommunen följande vad gäller kvartersmarken:


Marken är redan ianspråktagen som inhägnad kvartersmark.
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Som särskilt skäl för upphävande av strandskydd inom Naturmark med gångbestämmelse åberopar kommunen följande:


Marken är ianspråktagen genom inhägnad idag.



Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.



Området behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse.

Område för vilket strandskyddet föreslås upphävas är rödmarkerat, ungefärlig avgränsning

Åtgärden att skapa en gångväg är positivt utifrån strandskyddets syften och
främjar rekreation i området. En fri passage längs vattnet skapas genom åtgärden.
Markreservat finns för allmänna ledningar och gemensamhetsanläggning. Reningsverkets ledningar ges inte markreservat eftersom de betjänar funktioner
inom användningsområdet.
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Genomförande och konsekvenser
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i
enlighet med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under
genomförandetiden kan fastighetsägarna ha rätt till ersättning av kommunen.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden.
Regler och tillstånd
Det nya reningsverket är tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken och
prövas av miljöprövningsdelegationen parallellt med planprocessen. Eventuell
sanering och efterbehandling av markföroreningar som påkallas av planförslaget ingår i miljöprövningen.
Eventuell konstruktion av bryggor i Tegelviken kan vara föremål för prövning
av byggande i vatten enligt Miljöbalken.
Utbyggnad
Projektet med Kalmarsundsverket avses att påbörjas med markarbeten våren
2020 och byggnationen kommer att pågå under flera år därefter. Ny grusväg
behöver vara klar när bygget påbörjas. Iordningställande av rekreationsstråk
längs vattnet görs troligen när de gamla reningsverksdelarna tas ur bruk, det vill
säga när Kalmarsundsverket står färdigt. Alternativt så skapas en temporär
inhägnad längs med strandområdet så att det kan tillgängliggöras för allmänheten.
Övriga avtal eller överenskommelser
KVAB arrenderar idag marken av kommunen enligt gällande arrendeavtal. I
samband med detaljplanens antagande ska nytt arrendeavtal tecknas så att de
nya markområdena omfattas av avtalet samt att man överenskommer om nya
arrendenivåer.

Fastighetsrättsliga frågor
Allmänt
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet. Förändringarna framgår av tabell och karta nedan. De arealuppgifter som anges
inom (parantes) är enbart grafiskt tolkade och kan senare komma att justeras.
Fastighetsreglering och ledningsrättsåtgärd genomförs i första hand med över-
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enskommelse om fastighetsreglering mellan fastighetsägare och ledningshavare
som grund. Detsamma gäller inrättande av gemensamhetsanläggningar. Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.
Kommunen bedömer att det inte krävs fastighetsindelningsbestämmelser för
att kunna genomföra detaljplanen. Om behov uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.
Fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheterna i planområdet
Fastighet
Fastighetsrättsliga konsekvenser
Svaneberg 2:1
Stensö 2:3

Från Svaneberg 2:1 överförs område 4 (ca 14905 kvm) till Vesholmarna 1.
Från Stensö 2:3 överförs område 2 (ca 34184 kvm) till Vesholmarna 1.
Till Stensö 2:3 överförs område 8 (ca 2635 kvm) från Vesholmarna 1.

Stensö 2:104

Till Stensö 2:104 överförs område 1 (ca 306 kvm) från Vesholmarna 1.
Från Stensö 2:104 överförs område 3 (ca 9138 kvm) till Vesholmarna 1.
Till Stensö 2:104 överförs område 5 (ca 648 kvm) från Vesholmarna 1.

Vesholmarna 1

Från Stensö 2:104 överförs område 6 till (ca 140 kvm) Vesholmarna 1.
Till Stensö 2:104 överförs område 1 (ca 306 kvm) från Vesholmarna 1.
Från Stensö 2:3 överförs område 2 (34184 kvm) till Vesholmarna 1.
Från Stensö 2:104 överförs område 3 (ca 9138 kvm) till Vesholmarna 1.
Från Svaneberg 2:1 överförs område 4 (ca 14905 kvm) till Vesholmarna 1
Till Stensö 2:104 överförs område 5 (ca 648 kvm) från Vesholmarna 1.
Från Stensö 2:104 överförs område 6 (ca 140 kvm) till Vesholmarna 1.
Område 7 (ca 74 kvm) kan avstyckas från Vesholmarna 1 eller upplåtas
med ledningsrätt.
Till Stensö 2:3 överförs område 8 (ca 2635 kvm) från Vesholmarna 1.
På Vesholmarna 1 ska ledningsrätt för befintliga dagvattenledningar upplåtas inom området betecknat ”u1” i plankartan.
Gemensamhetsanläggning för väg bildas inom området betecknat ”g1” i
plankartan. Vesholmarna 1 och 2 ska ha andel i ny gemensamhetsanläggning för väg.

Vesholmarna 2

Ledningsrätt 0880K-10/93.1 för gasledning ska omprövas då del av ledningen ska flyttas till u-området som går längs med Vesholmsvägen.
Gemensamhetsanläggning för väg bildas inom området betecknat ”g1” i
plankartan. Vesholmarna 1 och 2 ska ha andel i ny gemensamhetsanläggning för väg.
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Karta som visar förändringsområden tillsammans med tabell ovan.

Rättigheter
Befintliga och nya underjordiska allmänna ledningar på kvartersmark ska säkerställas med ledningsrätt.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
För utfyllnad och deponering av avfall på Tegelviken har en övergripande utredning tagits fram som beskriver situationen vad gäller markföroreningar.
Detaljerad undersökning med åtgärdsförslag finns framtaget för bygget av moderniserat reningsverk. Detta är en del av miljöprövningen för tillståndet. Luktstudie har tagits fram som beskriver luktpåverkan från verksamheter inom
planområdet.
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Tekniska anläggningar
Gångväg ska anläggas längs Vesholmsvägen. Utanför planområdet ska en ny
grusväg anläggas från Vesholmsvägen runt återvinningscentralen som en del av
Kalmarsundsleden.
Ny stig längs reningsverkets strandlinje, på delar av sträckan kommer det troligen att behövas en uppfyllnad eller annan konstruktion för att kunna röra sig
mellan vattnet och befintlig reningsbassäng (rund betongkonstruktion i öster
nära vattnet).

Ekonomiska frågor
Kommunen bedömer att planen är ekonomiskt genomförbar.
Kommunen får ökade arrendeintäkter genom det nya arrendeavtalet som ska
tecknas. Både KVAB och kommunen får kostnader för genomförande av detaljplanen.
Drift- och skötselkostnader bedöms inte påverkas i någon större utsträckning.
En gångväg som är cirka 120 meter lång tillkommer längs Vesholmsvägen. En
grusväg flyttas med anledning av reningsverksprojektet och blir därför cirka
200 meter längre.
Ledningar som flyttas ska bekostas av den part som föranleder ledningsflytten.
Kommande arrendeavtal och övriga överenskommelser mellan Kalmar Vatten
AB och kommunen kommer att reglera ansvars- och kostnadsfördelningen för
framtagande och genomförande av detaljplanen.
Planavgift
Planavgift ska inte utgå vid bygglov, eftersom plankostnaden regleras i ett särskilt avtal.
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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 skall möjliggöra en samlad bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets eller
åtgärds inverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och
andra resurser”. För att avgöra om en miljökonsekvensbeskrivning behöver
upprättas görs en behovsbedömning med syfte att ta reda på om en betydande
miljöpåverkan uppstår till följd av detaljplanen.
Behovsbedömning
Kommunen har gjort en behovsbedömning och bedömt att genomförandet av
detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats enligt MB 6:12. Relevanta miljöaspekter
och avgränsning av beskrivningen utreds fördjupat i den handlingen, som tillhör planhandlingarna.
Sociala konsekvenser
Platsens användande präglas av de aktiviteter och funktioner som finns här, det
är inget område som passeras utan något ärende till platsen. De huvudsakliga
funktionerna är miljöteknisk arbetsplats (dygnet runt-verksamhet), idrottsplats
som utnyttjas dag- och kvällstid (belyst konstgräsplan finns) och entré till rekreationsområde (främst dagtid). En mer modern och attraktiv miljöteknisk
verksamhet som möjliggörs av planförslaget främjar idrotts- och rekreationsanvändningarna som är viktiga fritidsfunktioner för befolkningen i Kalmar
stad.
Trygghet och säkerhet
Planförslaget påverkar inte den upplevda tryggheten i området i någon väsentlig utsträckning. Om fler människor kan hitta till platsen och det blir mer rörelse och liv så kan det stärka tryggheten. För att skapa det krävs dock fler
satsningar på rekreation och friluftsliv i Skärgårdsparken som helhet.
Mark- och vattenförhållanden
Utifrån resultaten från Kemakta, Golder och utvärderingen av kontrollprogrammet bedöms markföroreningar inom det aktuella planområdet inte utgöra
några oacceptabla risker för människors hälsa eller miljön. Några avhjälpandeåtgärder utöver sedvanligt omhändertagande av schaktmassor vid kommande
nybyggnationer inom planområdet är inte miljömässigt motiverade.
Byggandet av nya bassänger och anläggande av nya ledningar kommer att kräva
en omfattande schaktning och kommer i praktiken innebära att både förorenade och rena massor måste schaktas ur. Omfattningen av schaktningen för
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reningsbassänger och byggnader har uppskattats och visar att cirka 41 000 kubikmeter massor måste schaktas. Schaktmassor för ny rötningsanläggning och
ledningar tillkommer. Massor med halter över gränsen för farligt avfall kommer att tas bort under bassänger och planerade byggnader. Schakt kan därmed
behöva utföras under vatten vilket kan innebära stora risker med bland annat
instabilitet. Schakt är planerad att genomföras förutsatt att det är geotekniskt
möjligt och miljömässigt motiverat. Resten av marken kan lämnas som den är
eftersom spridningen från planområdet är mycket liten och att det är möjligt
att flytta på ledningarna vid en eventuell framtida sanering.
Schaktmassor kommer behöva sorteras och omhändertas på ett miljöriktigt sätt
och skyddsåtgärder och försiktighetsmått behöver vidtas. Ytorna som tas i
anspråk för den nya anläggningen berör de mest förorenade delarna av området. Vid miljökontrollen kommer provtagning att ske i schaktväggar och
schaktbottnar enligt gängse metodik. Eventuella kvarlämnade föroreningar
kommer att dokumenteras.
Att genomföra en omfattande modernisering av ett befintligt reningsverk motsvarande Kalmar Vattens planer, innebär att en tillståndsprövning av den nya
verksamheten måste ske. I samband med prövningen kommer även en bedömning om avhjälpandeåtgärd att ske. En anmälan har tagits fram som en del
av tillståndsansökan för Kalmarsundsverket och lämnats in till prövningsmyndigheten. Sådant underlag består bland annat av en redovisning av genomförda
miljöundersökningar, riskbedömning och åtgärdsutredning, information om
hur massorna ska kontrolleras och hanteras, kontrollprogram samt beskrivning
av skyddsåtgärder inför sanering. Vilka avhjälpandeåtgärder som ska vidtas i
samband med markarbeten och vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått som
behövs prövas inom ramen för en sedvanlig anmälan tillsynsmyndigheten enligt miljöbalkens regler.
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Vatten
Avloppsreningsverksamheten har en relativt stor påverkan på Kalmarsund och
det nya tillstånd som söks innebär en avsevärd minskning av utsläpp av föroreningar, se vidare under Miljökvalitetsnormer. Den nya reningsanläggningen blir
effektivare och utrymme finns på tomten för att i framtiden komplettera med
ytterligare reningssteg.
I den nya tillståndsansökningen för reningsverket minskar tillåtna utsläpp väsentligt, se efterföljande tabell. Därför bedöms påverkan på recipienten vara
positiv.

Tillåtna utsläpp av syretärande organiska ämnen (BOD7), kväve (N) och fosfor (P); utdrag från
koncepthandling för verksamhets-MKB

De nya byggnader och hårdgjorda ytor som tillkommer inom planområdet är
till för Kalmarsundsverket. Dessa kommer att ha en lokal dagvattenhantering
som samlar upp dagvatten till befintliga reningsdammar för att inte tillföra ytterligare näringsämnen till Västra sjön.
Bredvid det kommunala reningsverket ligger Tegelviksdammen som samlar
dagvatten från ett stort avrinningsområde. Dammens kapacitet beskrivs i dagvattenutredningen. Dammens avrinningsområde är totalt cirka 270 hektar
varav cirka 61 hektar är reducerad hårdgjord area. Industriområdena vid Svaneberg och kring KLS anläggning samt bebyggelsen i Tegelviksområdet ingår i
avrinningsområdet. Dagvatten från en mindre sträcka av motorvägen E22 samt
från Södra vägen avleds också till samma dagvattenutlopp.
Dammen renar dagvattnet från hela avrinningsområdet innan det avleds till
utloppet i Västra sjön. Den permanenta vattenytan för huvuddammen är cirka
13 000 kvadratmeter med ett medeldjup på 1,3 meter.
Det första reningssteget i Tegelviksdammen är en försedimentationsdamm där
de grövre partikelbundna föroreningarna avskiljs. Försedimentationsdammen
har en volym på cirka 800 kubikmeter. Via en ledning leds dagvattnet till huvuddammen som har en permanent volym på cirka 17 000 kubikmeter. Här
sker ytterligare sedimentation och fastläggning av partiklar. Via ett överfall leds
sedan det renade dagvattnet till Västra sjön.
Tegelviksdammen bedöms vara överdimensionerad utifrån dagens belastning
av hårdgjorda ytor. Teoretiskt finns det möjlighet att öka belastningen på
dammen med i storleksordning 25 hektar reducerad area utan att avskiljningen
av föroreningar skulle påverkas i någon större grad.
Det är utifrån studien i dagvattenutredningen rimligt att anta att avskiljningen
av suspenderat material i Tegelviksdammen ligger i intervallet 70-90 procent.
Avskiljningen av metaller och fosfor är i hög grad relaterad till avskiljningen av
suspenderat material.
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Kalmar Vatten AB har tagit fram skötselplaner för alla dagvattenanläggningar
som va-huvudmannen har förvaltaransvar för, inklusive Tegelviksdammen. I
skötselplanen anges hur ofta anläggningen ska inspekteras och vilka skötselåtgärder som är återkommande liksom vilka åtgärder som görs vid särskilda behov. Skötselplanen är en viktig del i att långsiktligt säkerställa dammens avskiljning av föroreningar. Den stora dammen avses att rensas på sediment under
våren 2018.
Beräkning av föroreningsbelastning från avrinningsområdet till Tegelviksdammen och Västra sjön redovisas i bifogad tabell. Indata har varit schablonhalter
för dagvattnets föroreningsinnehåll för olika typer av markanvändning enligt
Stormtac (www.stormtac.com), medelårsnederbörd 550 millimeter samt reducerad hårdgjord area på 61 hektar. För att bedöma reningseffekten i Tegelviksdammen har data från NOS-dagvatten använts.

Föroreningsbelastning från dagvatten i avrinningsområdet till Tegelviksdammen (dagvattenutredning i detaljplan för Vesholmarna 1 m.fl. (Kalmarsundsverket)).

I det aktuella planförslaget tillkommer maximalt cirka tre hektar hårdgjord area
men samtidigt återställs cirka två hektar area till naturmark där tidigare reningsverk funnits. Planförslaget innehåller också lokal fördröjning och rening av
dagvatten i öppna diken. Reningsgraden i Tegelviksdammen påverkas marginellt. Reningen av dagvatten i Tegelviksdammen gör att miljökvalitetsnormer i
Västra sjön inte överskrids.
Sammantaget har planförslagets genomförande en positiv påverkan på angränsande vattenförekomsts miljökvalitet i och med att reningen av avloppsvatten
kraftigt förbättras.
Dagvattensystemet kan påverkas av stigande havsnivå på grund av klimatförändring. Enligt SMHI:s beräkningar med klimatscenariot RCP8,5 förväntas
medelhavsnivån vid Kalmarkusten höjas med knappt en meter till år 2100.
Marken inom södra delen av planområdet ligger lägre än +2,5 meter, vilket
innebär att marken riskerar att översvämmas vid ett högsta högvattenstånd.
Planen innehåller därför bestämmelser som säkerställer skydd mot översvämning för byggnader.
Dagvattensystemet i kommunen påverkas generellt av stigande havsnivå genom att dämningen ökar i ledningssystemet och det är svårare att bli av med
vattnet. Kritiska dämningsnivåer är olika för varje dagvattenutlopp. I kommunens klimatanpassningsplan som är under framtagande diskuteras hur hela
dagvattensystemet ska klimatanpassas. Åtgärder för att klara kritiska nivåer kan
exempelvis vara invallning och pumpstationer.
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Tegelviksdammen står genom sitt utlopp, som är utformat som en överfallskonstruktion i direkt förbindelse med Västra sjön. Vid en hög havsnivå kommer det att vara samma nivå i dammen. Vattenutbytet när vattnet stiger och
sjunker sker långsamt och risken är låg för utspolning av sediment från dammen. Dammens reningsfunktioner påverkas därmed inte av fluktuationer i
havsnivån. Den kritiska nivån inträffar när havsnivån stiger över krönet på
invallningen mot Västra sjön. Om dammen blir översvämmad från havssidan
kommer reningsfunktionen av eventuellt tillfört dagvatten att vara begränsad.
Nivån på invallningen varierar idag från +2,0 meter till som lägst +1,5 meter
över nollplanet (RH2000). Högsta observerade havsvattenstånd har uppmätts
till +1,48 meter.
SMHI har gjort beräkningar av höga havsnivåer. För Kungsholmsfort är vattenståndet med 100 års återkomsttid i dagens klimat cirka +1,4 meter. Högsta
beräknade havsvattenstånd i dagens klimat är 1,68 meter. Vallkrönet i Tegelviksdammen är således dimensionerat med en säkerhetsmarginal i dagens klimat och det finns inte något omedelbart behov av att förändra det. Om det
visar sig nödvändigt på grund av höjda havsnivåer i framtiden (högsta beräknade havsvattenstånd vid Kungsholmsfort enligt värsta framtidscenario
RCP8,5 är +2,5 meter) finns goda förutsättningar att till exempel höja krönet
vid befintlig invallning och även runt dammen. Det finns plats (11 meter brett
på smalaste delen) för det i verkligheten och enligt planförslaget. Kommunen
äger marken och råder över frågan.
Natur och kultur
Planområdet tar inte i anspråk någon värdefull naturmark och tillgängliggör
strandlinjen. Det ökar behovet av att arbeta vidare med hela Tegelviksområdet
för att knyta ihop olika rekreationsstråk. Kalmarsundsleden flyttas, men det nya
läget är i stort sett likvärdigt det befintliga. Det blir lite längre, men upplevelsen
blir mer av att röra sig i utkanten av ett naturlandskap och inte genom ett industriområde.
Bebyggelse
En del tekniska anläggningar och byggnader tas ur bruk och avses rivas när
Kalmarsundsverket står färdigt. Planen medger industriell eller teknisk användning för reningsverkstomten
Tillgänglighet och infrastruktur
Under byggskedet för reningsverket kan en intensiv byggtrafik förväntas.
Kalmarsundsleden kommer att korsa Vesholmsvägen i ett nytt läge, vilket innebär att passagemöjlighet för fotgängare och cyklister behöver beaktas.
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Service
Rekreationsstråk ändras i läge och kompletteras med ett nytt vattennära stråk,
vilket är positivt för friluftslivet. Kalmarsundsverket minskar luktemissioner till
närliggande rekreationsområden.
Teknisk försörjning
Kalmarsundsverket blir mer funktionellt och robust vilket stärker den tekniska
infrastrukturen för Kalmar kommun. Övrig infrastruktur i området påverkas
inte nämnvärt.
Ledningsflyttar sker på kvartersmark för att möjliggöra byggnationen av nya
reningsverksdelar.
Störning och risk
Luktutredningen som gjorts visar att lukten från reningsverket minskar när det
nya reningsverket byggs i och med minskade emissioner till omgivningen. Utredningen säger samtidigt att reningsverkets bidrag till den totala lukten är litet
i förhållande till det som genereras av Kalmar Biogas och KLS Ugglarp. Förbättringar av luktsituationen kommer alltså att bero mer av åtgärder i dessa
anläggningar än av att ett nytt reningsverk alstrar mindre lukt än det befintliga.
Kalmar Biogas har också sedan luktutredningen gjordes minskat sina luktutsläpp genom att alla emissioner passerar via biofilter, vilket inte var fallet tidigare. Sett enbart för sig själv innebär luktpåverkan från reningsverket överskridande av danska riktvärden i reningsverkets omedelbara omgivning samt på
idrottsplatsen. Skulle behov finnas att minska reningsverkets luktspridning
ytterligare, exempelvis vid nybyggnation av bostäder närmare än befintliga, så
finns inom planen möjlighet att täcka reningsbassängerna.
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Utdrag från luktutredning, framtida situation, Kalmar vattens, alltså reningsverkets bidrag till
luktemissioner (gulmarkerat område visar var jämförbara danska riktvärden överskrids).

Översvämningsrisker minskar när reningsverket placeras högre i terrängen och
gott och väl över de 2,8 meter över nollplanet som Kalmar kommun utgår från
i klimatanpassningsarbetet.
Byggtrafik för reningsverket kommer pågå att under flera års tid och skapa
störningar på Ståthållaregatan samt innebära ökade riskmoment för fotgängare
och cyklister vid Vesholmsvägen. Det kan finnas behov av temporära åtgärder
vid idrottsplatsen med tanke på trafiksäkerhet.
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Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut
Riksintressen
En mindre del av riksintresseområde för högexploaterad kust enligt 4 kapitlet 4
§ Miljöbalken ingår i planområdet, men påverkas inte. Planförslaget påverkar
redan ianspråktagen mark.
Strandskydd
Strandskydd återinträder i samband med planläggning inom ett område 100
meter från strandlinjen, vilket motsvarar det generella strandskyddet. Planen
innehåller bestämmelse om att strandskydd upphävs inom delar av området.
Miljökvalitetsnormer
Regeringen har fastställt riktlinjer för utomhusluft, omgivningsbuller (ej aktuellt
i Kalmar) och vatten, dessa normer är huvudsakligen baserade på krav i EUdirektiv och syftar till att skydda människors hälsa och miljön.
Utomhusluft
Miljökvalitetsnormer (MKN) gäller för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), arsenik, kadmium, nickel, bensen(a)pyren och ozon. I Kalmar genomfördes mätningar under 20032004 vilka sammanställts av Kalmar läns luftvårdsförbund. MKN överskreds
inte för något utsläpp. Dock överskreds de nationella miljömålen för exempelvis bensen.
Vatten
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Vattenmyndigheterna
beslutade i december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för ytoch grundvatten. Målsättningen var att alla vattenförekomster skulle ha uppnått god status 2015. Eftersom det bedömts tekniskt omöjligt att uppnå statusen till 2015 har nytt mål satts att vattenförekomsterna senast år 2021 ska ha
uppnått god ekologisk status. I förslaget till ny klassning inför perioden 20162021 föreslås fortsatt måttlig ekologisk status med en förlängd tidsfrist till
2027. Miljöproblemet bedöms främst vara övergödning.

Översiktsplaner
Översiktsplan Kalmar kommun
Planområdet är beläget inom det som i översiktsplanen betecknas som Innerstaden. För detta område är förtätningar möjliga i lämpliga lägen. Planområdet angränsar ett viktigt rekreationsområde vid Hagbynäs och korsas av ett
rekreationsstråk längs kusten. Planförslaget är i linje med översiktsplanen.
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen
VA-planen innehåller en målsättning att Kalmarsundsverket ska vara klart
2023, vilket har varit styrande för planarbetets tidplan. Ett modernt reningsverk ska kunna rena kväve och fosfor bättre, samt vara mer klimatanpassat och
robust mot översvämningar.
VA-planen beskriver även principer för hållbar dagvattenhantering som ska
tillämpas vid planering:
• Angrip föroreningskällorna.
• Minska andelen hårdgjord yta vid exploatering utifrån platsens förutsättningar.
• Öka andelen grönytor utifrån platsens förutsättningar för att skapa möjlighet
för infiltration av dagvatten.
• Lokalt omhändertagande av dagvatten där så är möjligt utifrån platsens förutsättningar.
• Eftersträva öppen dagvattenhantering.
• Rena dagvatten när det behövs.
Det kan noteras att planområdet har särskilda markförutsättningar som gör
infiltration olämplig.

Kommunala program och beslut i övrigt
Det finns ett planprogram för Skärgårdsparken daterat 2008-04-02 som pekar
ut området som avsett för miljöteknisk verksamhet med pedagogiska inslag för
att vara en tillgång för rekreationsområdet som helhet.
Beslut om lokalisering av nytt stadsnära reningsverk till Tegelviken togs i
Kommunfullmäktige 2014-01-27, efter jämförelse med ett lokaliseringsalternativ till Moskogen.
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Utdrag från grönstrukturplanen som visar planområdet i relation till ekologiska kärnområden
(till vänster), samt GIS-analys utifrån data i grönstrukturplanen (till höger)

En grönstrukturplan, antagen av KF 2010-09-29, ska utgöra underlag för planering i Kalmar stad.
Reningsverket ligger i ett känsligt område, omgivet av värdefullt kultur- och
naturlandskap. Planområdet i sig innehåller få biologiska värden.
Idag går Kalmarsundsleden mellan återvinningscentralen och avloppsreningsverket. Leden måste dras om, och förslag finns på att låta den gå längs kusten
istället, vilket bör göra vandringsleden mer attraktiv. Att skapa ett tydligare
grönt stråk förbi reningsverket, skulle också kunna stärka den gröna strukturen,
och binda samman kärnområdena på tydligare sätt. Detta kan också i förlängningen tillgängliggöra annars ganska svåråtkomliga områden.
Bedömningen är att planförslaget är förenligt med de beskrivningar av värden
och möjligheter som beskrivs i grönstrukturplanen.
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