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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för del av Barlastholmen mm, Kalmar kommun

____________________________________________________________
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2016-06-20 – 201608-08. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Det har inkommit
10 skriftliga yttranden som sammanfattas och kommenteras nedan.

Sammanfattning
Inkomna synpunkter kommenteras i anslutning till vardera inkommet yttrande.
Nedan följer sammanfattning av synpunkter på planförslaget och vilka
redaktionella justeringar som föreslås i planhandlingarna inför antagandeskedet.
Sammanfattning av inkomna synpunkter
Riksintressen
Beskriv tydligare påverkan på riksintresset för kommunikationer avseende väg.
Riksintresset omfattar även funktionen för tillfartsvägar till/från bredskapsfärjeläget, vilket bör bekrivas i inledande bedömning av riksintressena.
Kalmar kommun måste bevaka att vägnätet till/från färjeläget inom 5 dygn har
full funktion om beredskapsfärjeläget behöver aktiveras vid en avstängning av
Ölandsbron. Riksintressets funktion är inte beroende av enbart
Finngrundsgatan utan Barlastgatan kan fungera som alternativ tillfart om
framkomligheten tryggas.
Kulturmiljö
Kalmar läns museum är kritiska till att möjliggöra en så omfattande utfyllnad av
vattenområdet mellan Barlastholmen och Tjärhovet eftersom läsbarheten av
hamnens historiska utveckling då försämras.
Det finns sannolikt fornlämningar inom planområdet.
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Granskningsutlåtande
Datum

2016-09-16

Ärendebeteckning

2014-2747

Hälsa och säkerhet
Gör en mer detaljerad riskutredning i samband med detta planarbete, för att
bedöma vilka spridningsrisker som föreligger av att ha flislagring på Tjärhovet.
Administrativa och fastighetsrättsliga justeringar
Formuleringen av planbestämmelse g2 bör vara liknande den som gäller för g1
så blir det tydligare.
Förtydligande i planförslaget inför antagande
Planbeskrivning och MKB
Komplettera inledande bedömning av riksintressena med beskrivning att;
”Påverkan på riksintresset för kommunikationer avseende väg även omfattar funktionen för
tillfartsvägar till/från bredskapsfärjeläget.
Vid en avstängning av Ölandsbron och aktivering av beredskapsplanen är Trafikverkets
bedömning att färjekapacitet motsvarande 300 fordon/timme kan komma att passera
beredskapsfärjeläget. Det tar ca fem dygn att uppnå tillfredsställande funktion på färjeläget.
Kommunen ska bevaka att vägnätet till/från färjeläget inom 5 dygn har full funktion.
Trafikverket gör bedömningen att riksintressets funktion inte är beroende av endast
Finngrundsgatan utan att Barlastgatan även kan fungera som alternativ under förutsättning
att framkomligheten enligt ovan kan tryggas och eventuella verksamheter vara flyttade.”
Komplettera med att ”Det finns sannolikt fornlämningar inom planområdet, vilket ska
bevakas i kommande projektering”
I planbeskrivning komplettera med att ”Riskutredning avseende flislagring i Kalmar
Hamn har tagits fram av PS Group Sweden AB i augusti – september 2016. Utifrån
utredningen har framkommit att frågan om typ av upplag ska hanteras genom åtgärdsförslag
och tillsyn i samråd mellan hamnen, verksamhetsutövare och brandkåren.”
I MKB komplettera med beskrivning av brandkårens syn på åtgärdsbehov för
olika typer av upplag med utdrag ur deras yttrande.
Plankarta och planbestämmelser
Formulering av planbestämmelse g2 ändras till ”Marken ska vara tillgänglig för
gemensamhetsanläggning för tillfart”.
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Inkomna synpunkter
_____________________________________________
1.Länsstyrelsen i Kalmar län
I kommunens översiktsplan, 2013, ingår Barlastholmen i ett område som
definieras som innerstad och stadskärna. Planförslaget vill bl.a. verka för att
hamnens verksamheter samspelar med stadens övriga behov av utveckling och
lokalisera verksamheter till Tjärhovet som har koppling och behov av sjöfart.
Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.
Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen inte aktualiserar några frågor som
kan föranleda prövning enligt 11 kap. 10 § PBL.
Kommunens kommentar: Noteras.
2. Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun
Plankarta med bestämmelser
Formuleringen av planbestämmelse g2 bör vara liknande den som gäller för g1
så blir det tydligare.
Kommunens kommentar: Formuleringen av bestämmelsen g2 justeras.
3. Trafikverket
Angående riksintresse för kommunikationer avseende väg bör
planbeskrivningen tydligare beskriva påverkan på riksintresset. Som tidigare
uppmärksammats så omfattar riksintresset även funktionen för tillfartsvägar
till/från bredskapsfärjeläget, vilket Trafikverket anser inte riktigt framgår i
planbeskrivningens inledande bedömning av riksintressena.
Vid en avstängning av Ölandsbron och aktivering av beredskapsplanen är
Trafikverkets bedömning att färjekapacitet motsvarande 300 fordon/timme
kan komma att passera beredskapsfärjeläget. Det tar ca fem dygn att uppnå
tillfredsställande funktion på färjeläget. Kalmar kommun måste bevaka att
vägnätet till/från färjeläget inom 5 dygn har full funktion. Trafikverket gör
bedömningen att riksintressets funktion inte är beroende av endast
Finngrundsgatan utan att Barlastgatan även kan fungera som alternativ under
förutsättning att framkomligheten enligt ovan kan tryggas och eventuella
verksamheter vara flyttade.
I övrigt bedömer vi att kommunen tillgodosett de synpunkter som vi lämnade i
samrådsskedet.
Kommunens kommentar: Detaljplanen förtydligas avseende att riksintresse för
kommunikation även omfattar funktionen tillfartsväg till/från
beredskapsfärjeläget. Trafikverkets föreslagna formulering läggs till i
planbeskrivningen.
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4. Kalmar Brandkår
När det gäller riskutredning vidhåller brandkåren vad man skrivit i tidigare
yttrande i samma ärende, dvs:
”Brandkåren har i ett tillsynsföreläggande beslutat att flislagring inte får ske på
Tjärhovet. De två platserna för flislagring på Tjärhovet är i kvarteret
Timmermannen (nordvästra hörnet på Tjärhovet) och kvarteret Redaren
(sydvästra hörnet på Tjärhovet). Nuvarande plats i kvarteret Redaren ligger på
ungefär samma avstånd ( ca 80 meter) från närmaste cistern för brandfarlig
vätska, som närmaste platsen för upplag på planerad mark för utfyllnad (i
förhållande till närmsta cistern) enligt aktuellt planförslag. Brandkårens
motivering är att det finns en risk för självantändning av flis, att det kan bli
flygbränder och att det finns cisterner med avluftningsventiler som är
riskzonen vid vissa vindriktningar och vindhastigheter.
Kalmar hamn överklagade brandkårens föreläggande och 2015-10-19
upphävde länsstyrelsen brandkårens föreläggande på grund av att det saknades
en mer detaljerad riskutredning med en bedömning av vilka faktiska
spridningsrisker som föreligger på platsen. Likaså MSB (Myndigheten för
samhälls skydd och beredskap) ansåg i sitt yttrande till länsstyrelsen att
föreläggandet skulle upphävas på samma grund, dvs att en mer detaljerad
riskutredning måste göras. Brandkåren anser att det är rätt tillfälle att göra en
sådan mer detaljerad riskutredning i samband med detta planarbete, innan
beslut tas om markens lämplighet för flislagring. Enligt PBL är det
kommunens skyldighet att ta riskhänsyn i samband med fratntagandet av nya
detaljplaner och utreda de risker som finns innan beslut tas".
När det gäller samhällsbyggnadskontorets svar på tidigare yttrande så vill
brandkåren upplysa om att MSB endast granskar detaljplaner om de skickas på
remiss från länsstyrelsen, och brandkåren anser att det vore lämpligt att
länsstyrelsen gör så i detta ärende.
Kommunens kommentar: Avseende behov av utredning om spridningsrisker har
varken MSB eller Länsstyrelsen i remisskedena för denna detaljplan lyft behov
av en detaljerad riskutredning, även om det påtalats önskemål om det från
Kalmar brandkår. Kommunen bedömer ändå att det är lämpligt att utreda
eventuell risk med flislagring i området så att Kalmar hamn får underlag om
hur och var olika typer av flis och andra upplag kan lagras inom området och
vilka särskilda åtgärder som krävs.
Kalmar hamn har i augusti beställt en detaljerad riskutredning som underlag för
bedömning av planförslaget och för hur hamnen och verksamhetsutövare ska
hantera olika typer av upplag. Efter samråd mellan Kalmar hamn och Kalmar
brandkår avseende utredningens slutsats har framkommit att frågan om typ av
upplag får hanteras utanför ramen av detaljplanen, genom åtgärder och tillsyn.
Kommunen bedömer att frågan inte ska regleras i detaljplan men kompletteras
med beskrivning av den i MKB och planbeskrivning.
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5. Kalmar Läns Museum
KLM har i en kulturhistorisk utredning ”Kalmar hamn”, år 2013 konstaterat att
stadens hamnfunktion representerar en snart tusenårig kontinuitet och att
hamnens läge i princip varit detsamma sedan mitten av 1600-talet. Utredningen
fastslår att denna tradition och den nära relationen mellan stadskärnan och
hamnen är mycket värdefull ur kulturmiljösynpunkt. Samtidigt lyfter
utredningen fram den tydliga serie av historiska årsringar som finns i den
nuvarande hamnstrukturen (de tre ”hamnöarna” Vedgårdsholmen –
Barlastholmen – Tjärhovet) som ett viktigt kulturhistoriskt värde. Utredningen
rekommenderar att denna struktur fortsatt bör vara synlig och konstaterar att
de tydliga mellanrummen, d.v.s. vattenytorna, mellan öarna är viktiga för att
historien ska kunna utläsas.
Det aktuella detaljplaneförslaget syftar ytterst till att befästa och stärka
Kalmars hamnfunktion i sitt historiska läge. Denna intention välkomnas av
KLM. Ur kulturhistorisk synpunkt ställer vi oss dock kritiska till det aktuella
detaljplaneförslaget som möjliggör en omfattande utfyllnad av vattenområdet
mellan Barlastholmen och Tjärhovet. Om utfyllningar görs i den omfattning
som tillåts av planen, kommer läsbarheten av hamnens historiska utveckling
att försämras, då det kommer bli otydligt att hamnen utökats i succession från
Kvarnholmen och utåt genom att naturliga holmar tagits i anspråk och
omdanats.
KLM vill även påminna om att det sannolikt kan finnas fornlämningar (ex.
bebyggelse, bryggor/kajer, vrak) i såväl mark som vattenområden inom
planområdet. Detta inte minst sagt mot bakgrund av att området troligen
täcker in en del av den ursprungliga Barlastholmen (Lilla
Kvarnholmen).
Kommunens kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med att det sannolikt
finns fornlämningar inom planområdet vilket ska bevakas i samband med
kommande projektering.

Följande har accepterat planförslaget skriftligt
_________________________________________________
6. Kalmar Energi Elnät AB godkänner planförslaget
7. Sjöfartsverket har inget att erinra
8. Myndigheten för samhällskydd och beredskap avstår att yttra sig
9. Skogsstyrelsen har inga synpunkter
10. RPG Kalmar har inga synpunkter
Kalmar som ovan
Eva-Lena Larsdotter
Projektledare

Handläggare

Eva-Lena Larsdotter
0480-45 02 62
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PLANBESKRIVNING

Barlastholmen och Nya hamnbassängen från Tjärhovsgatan, ”Tjärhovsbågen”

Antagandehandling

Detaljplan för Barlastholmen

Fastigheterna Kvarnholmen 2:6 och Oljefabriken 3 m.fl.
i Kalmar, Kalmar kommun
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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.

Syftet med detaljplanen
Detaljplanens syfte är att ge förutsättningar för en utveckling av hamnens verksamheter på Barlastholmen i Kalmar. Planen ska därför möjliggöra:
•

en utökning av markområdet för hamnverksamhet i den inre delen av
Nya hamnbassängen i Kalmar hamn.

•

planen ska i stort lägga fast nuvarande markanvändning av verksamheterna inom planområdet, vilket bland annat innebär att gatorna
Finngrundsgatan och del av Barlastplan med angränsande kajer samt
industrispåret i Tjärhovsbågen, vilka är allmän platsmark i tidigare planer, ska ändras till kvartersmark för hamnverksamhet.

•

inom planområdets ska huvudanvändningen vara hamnändamål där
även upplag får förekomma. Inom områden med byggrätt får även
andra verksamheter och kontor förekomma.

Plandata

Figur 1. Planområdets läge söder om Kvarnholmen.
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Planområdet är beläget i Kalmar hamn, strax söder om Kvarnholmen i Kalmar.
Barlastholmen utgör den nordvästra delen av hamnen och är en del av hamnens ursprungliga områden. Området som berörs av planförslaget används
framförallt för hamnverksamhet.
Planområdet är cirka 8,1 ha stort, och hela planområdet föreslås utgöra landområde.

Kvarnholmen

Finngrundet

Barlasthomen
Nya hamnbassängen

Tjärhovet

Figur 2. Planområdets avgränsning.

Kalmar kommun är fastighetsägare till de flesta fastighetsytorna inom området,
det vill säga Kvarnholmen 2:6, Kvarnholmen 2:25, Kvarnholmen 2:11, Maskinisten 1, Lotsen 1 och Lotsen 2. Kalmar Hamn är ägare till Oljefabriken 3.
Privata tomträttshavare finns till fastigheten Lotsen 1. Mellan fastigheterna
Lotsen 1 och Lotsen 2 finns en marksamfällighet med ändamålet tillfart, se
figur 3.
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2016-09-20

Figur 3. Plangräns (röd linje) och fastigheter inom hamnområdet.

Handlingar
Planhandlingarna består av:
•

Plankarta med bestämmelser

•

Planbeskrivning

•

Miljökonsekvensbeskrivning

•

Grundkarta

•

Fastighetsförteckning

•

Granskningsutlåtande
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Planbeskrivning

Till planen finns också följande underlag:
•

PM dagvatten, 2016-03-23

•

Behovsbedömning, 2016-04-05

•

Samrådsredogörelse, 2016-06-15

•

Riskutredning flislagring Kalmar Hamn, PSGroup, 2016-09-20

Ärendebeteckning

2014-2747
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2016-09-20

2014-2747

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

är förenligt med översiktsplanen,

•

är förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande,

•

inte är av betydande intresse för allmänheten,

•

inte i övrigt är av stor betydelse och

•

inte antas medföra en betydande miljöpåverkan

Om något av kriterierna för standardförfarande inte uppfylls ska ett utökat
förfarande användas.
Här är vi nu

Figur 4. Planprocessen.

Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner som påbörjas efter 1 januari
2015 enligt s.k. utökat förfarande. Plankartan är utformad enligt Boverkets
allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, 2015-01-02. Planen
förväntas ha följande preliminära tidsplan
•

Samråd – genomfördes 2016-05-02 – 2016-05-23

•

Granskning – 3:e kvartalet 2016

•

Godkännande i samhällsbyggnadsnämnden – 4:e kvartalet 2016

•

Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 4:e kvartalet 2016

Tidplanen är en uppskattning och förutsätter att inkomna synpunkter under
samrådsskedet inte föranleder omfattande revideringsarbete.
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Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut och dokument
Riksintresse för kommunikationer, MB 3 kap. 8 §
Planområdet berörs av riksintressen för kommunikationer enligt miljöbalken
3 kap. 8 § avseende sjöfart, hamn, järnväg och väg, se figur 5. Påverkan på riksintresset för kommunikationer avseende väg omfattar även funktionen för tillfartsvägar till/från bredskapsfärjeläget.
Vid en avstängning av Ölandsbron och aktivering av beredskapsplanen är Trafikverkets bedömning att färjekapacitet motsvarande 300 fordon/timme kan
komma att passera beredskapsfärjeläget. Det tar ca fem dygn att uppnå tillfredsställande funktion på färjeläget. Kommunen ska bevaka att vägnätet
till/från färjeläget inom 5 dygn har full funktion. Trafikverket gör bedömningen att riksintressets funktion inte är beroende av endast Finngrundsgatan utan
att Barlastgatan även kan fungera som alternativ under förutsättning att framkomligheten enligt ovan kan tryggas och eventuella verksamheter vara flyttade.
Planområdet är beläget inom hinderfrihetsytan för Kalmar flygplats, som i sig
är av riksintresse. Den fria hinderytan för planområdet är inom höjdzonen
mellan +50,3 meter över havet (möh) och +150,3 möh. Då planförslaget inte
medger några byggrätter över +26,0 möh bedöms den fria hinderytan inte påverkas negativt av planförslaget.
Riksintresset för sjöfarten omfattar farleder till och från hamnen, samt markytorna inom hamnen. Riksintresset för hamnen omfattar hamnbassängerna.
Riksintresset för järnvägen och riksintresset för väg omfattar järnvägsspåret ut
till Tjärhovet samt vägen från E22 till Barlastholmen via Södra vägen, Järnvägsgatan, Barlastgatan, Finngrundsgatan samt Barlastplan.
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Sjöfart

Järnväg
Hamn
Väg

Planområde

Figur 5. Riksintresseområden för kommunikation enligt miljöbalken 3 kap. 8 §. Utöver de i
kartan redovisade riksintresseområdena finns även den hinderfria ytan för Kalmar flygplats,
som i sig utgör ett riksintresse, täckande i stort sett hela Kalmar stad. Det fysiskt utpekade
riksintresseområdet för flygplatsen gäller för ett område i direkt anslutning till start- och landningsbanan med omfattningen 500 meter på vardera sidan och 1500 meter i vardera änden.
Flygplatsen ligger cirka 5 km nordväst om planområdet.

Planområdet berör även område av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3
kap. 6 § miljöbalken, se figur 6. Riksintresset omfattar renässansstad med
slottsmiljö och befästningssystem samt tillhörande vattenområden som sammantaget återspeglar stadens stora strategiska betydelse, för landets försvar,
handel och sjöfart, från medeltiden och fram till 1600-talet.
Det finns sannolikt fornlämningar inom planområdet, vilket ska bevakas i
kommande projektering.
Riksintresset för kulturmiljö bedöms påverkas negativt i liten grad. I utblicken
från slottet mot sydost blir det svårare att uppfatta vattenområdet mellan Barlastholmen och Tjärhovet vilket är en del av det medeltida vattenrummet.
Även utblicken från Tjärhovet mot slottet påverkas.
Utblickarna är dock redan idag påverkade av hamnverksamheten, och planförslaget föreslår att inga byggrätter tillåts på den tillkommande hamnytan. Påverkan bedöms som acceptabel.
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Figur 6. Riksintresse för kulturmiljövården. Figur: Länsstyrelsen i Kalmar län

I planförslaget upphör del av Barlastplan, Finngrundsgatan, se figur 7, och del
av kajen på Barlastholmen samt järnvägsspåret utmed Tjärhovsgatan att vara
allmän platsmark för att istället bli en del av hamnens verksamhetsområde. Då
detta inte i sak påverkar transportförbindelsen med hamnen bedöms det inte
påtagligt försvåra utnyttjandet av hamnens anläggningar, och därför heller inte
strida mot riksintresset. Större delen av Barlastplan och kajerna runt Finngrundet kommer fortsättningsvis enligt gällande detaljplaner att utgöra allmän
platsmark.

Figur 7. Gator i hamnområdet. I planförslaget upphör Finngrundsgatan samt del av Barlastplan
att utgöra allmän gatumark.
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Strandskydd
Strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken syftar till att trygga allmänhetens tillgång
till strandområden samt bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land
och i vatten. Vid ny detaljplaneläggning återinträder strandskyddet automatiskt
med 100 meter på land och i vatten, och strandskyddet behöver därmed upphävas för alla ytor inom planområdet i samband med planläggning.
En kommun får enligt plan- och bygglagen upphäva strandskyddet i en detaljplan om det finns särskilda skäl för det enligt 7 kap. 18 c-d §§ MB. Intresset av
att ta området i anspråk på ett sätt som avses med planen ska väga tyngre än
strandskyddsintresset.
Inom planområdets nuvarande och framtida markområden upphävs strandskyddet i sin helhet. Det finns flera skäl till att upphäva strandskyddet enligt
MB 7 kap. 18 c §.
Skäl 1 – ”Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften”. Hamnen är ett redan ianspråktaget område med hamnverksamhet, vilken har funnits på platsen sedan 1800-talet.
Ytorna i anslutning till hamnområdet inom planområdet är gatumark som även
dessa är befintliga.
Skäl 3 – ”Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga
vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området”. Hamnverksamheten och gatumarken intill hamnområdet behöver av funktionella skäl ligga
vid vattnet och de kajanläggningar som är uppförda där.
Skäl 4 – ”Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området”. Den tilltänkta utökningen av
hamnområdet med en hamnplan på 25 000 m2 måste ligga i anslutning till de
befintliga verksamhetsområdena. Att använda motsvarande ytor på annan plats
utanför hamnområdet är inte möjligt att utföra inom rimligt avstånd för verksamheten och blir därför inte funktionellt för verksamheten.
Skäl 5 – ”Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför området”. Hamnens verksamhetsområde är inte tillgängligt för allmänheten. Hamnverksamheten har ett angeläget
allmänt intresse då verksamheten bedrivs för att betjäna många av samhällets
centrala funktioner och det inte finns något egentligt egenintresse för verksamheten. Hamnverksamheten är i sig en central och långsiktig verksamhet som
det inte finns några alternativ till i Kalmar. Området behövs därför även för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
Ett beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan får inte omfatta ett
område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnader säkerställa fri
passage för allmänheten och för att säkerställa goda livsvillkor för djur- och
växtliv, enligt 7 kap. 18 f § MB. Avsikten med den fria passagen är att strandskyddets syften ska kunna tillgodoses inom denna del av stranden. Kravet på
fri passage gäller dock inte om byggnaderna eller anläggningarna för sin funktion måste ligga vid vattnet. Inom planområdet bedöms en sammanhängande fri
passage längs strandkanten inte vara möjligt på grund av den befintliga hamnverksamheten.
De berörda strand- och vattenområdena inom planområdet hyser inte några
särskilda naturvärden.
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Miljökvalitetsnormer för vatten
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen är att
alla vattenförekomster ska uppnå god status 2015. Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och
grundvatten.
Vattenförekomsten vid hamnen är Kalmarsunds kustvatten
(SE563100-161500) och tillhör södra Östersjöns vattendistrikt. Vattenförekomsten klassas som god kemisk status (exklusive kvicksilver) och måttlig ekologisk status. Enligt miljökvalitetsnormen ska vattenförekomsten klara en god
ekologisk status till 2021. Tidsfristen är satt med tanke på övergödningen av
vattenmiljön och att det har bedömts tekniskt omöjligt att åtgärda till 2015.
Övriga miljöproblem är framförallt miljögifter, vilket särskilt utgörs av kvicksilver som i huvudsak kommer från atmosfärisk deposition.
Inför vattenförvaltningens kommande sexårscykel 2016-2021 föreslår Vattenmyndigheten fortsatt måttlig ekologisk status för Kalmarsunds kustvatten, men
med förlängd tidsfrist till 2027. Den kemiska statusen föreslås vara fortsatt god
(exklusive kvicksilver, som tidigare). Beslut om klassning fattas i december
2015.
Grundvattenförekomsten vid planområdet är en del av Kalmars grundvattenmagasin (SE628995-153160). Förekomstens statusklassning är fastställd till god
kemisk grundvattenstatus samt god kvantitativ status.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte motverka ett uppfyllande av miljökvalitetsnormerna under förutsättning att omhändertagande av dagvatten
sker enligt kommunens mål och principer. I detaljplanen anges även ett område där en dagvattenanläggning får anläggas. Möjlighet finns även att rena
dagvattnet med filter vid områdets dagvattenbrunnar. Syftet med dagvattenanläggningen är att miljökvalitetsnormen inte ska påverkas negativt. Bägge föreslagna dagvattenalternativen når reningssyftet. Se vidare under Dagvatten.
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Översiktliga plandokument
Översiktsplan (ÖP) för Kalmar kommun
I Kalmar kommuns gällande översiktsplan, som antogs 2013, ingår Barlastholmen i ett område som definierats som innerstad och stadskärna. Nu aktuellt
detaljplaneförslag är väl förenligt med översiktsplanens intentioner:
• Verka för att hamnens utveckling samspelar med stadens övriga behov av
utveckling.
• Planera för att lokalisera verksamheter till Tjärhovet som har koppling och
behov av sjöfart.
• Säkra transportleder för farligt gods till och från Tjärhovet samt studera
möjlig reservväg till och från hamnen.
• Tillämpa de nya riktlinjerna för byggnation utmed farligt godsleden på
Södra vägen, Järnvägsgatan och Tjärhovsgatan enligt den riskanalys som är
gjord.
År 2013 tog SWECO fram en värdebeskrivning av Kalmar hamn 1 på uppdrag
av Kalmar kommun. I värdebeskrivningen betonas viktiga planeringsförutsättningar inför framtiden som måste beaktas och säkerställas som:
• Miljöstörningar från hamnen
• Transporter till och från hamnen
• Flexibla lagringsytor

1

Värdebeskrivning Kalmar hamn. Planeringsunderlag för Kalmar kommun.
SWECO 2013-04-30
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Gällande detaljplaner
Nu aktuellt planområde berörs av sju detaljplaner eller motsvarande planer, se
figur 8.

7
6

1

4
2

3
5

Figur 8. Berörda planer inom planområdet.

1) 1955 (0880K-I186) Förslag till ändring av stadsplan för kvarteren Oljefabriken, Lotsen och Rorgängaren i Kalmar. Planen medger inom nu föreslaget
planområde gatuändamål och kvartersmark för förråd, magasin och kontor.
Genomförandetiden har utgått.
2) 1958 (0880K-I 216) Förslag till ändring av stadsplanen för Tjärhovet i Kalmar, Kalmar kommun. Planen medger inom nu föreslaget planområde vattenändamål. Genomförandetiden har utgått.
3) 1965 (0880K-I:262) Förslag till ändring av stadsplanen för del av Barlastholmen samt del av Västra Upplagsplatsen och Tjärhovsbågen i Kalmar. Planen medger inom nu föreslaget planområde vattenområde och gatuändamål.
Genomförandetiden har utgått.
4) 1971 (0880K-I:319) Förslag till ändring av stadsplanen för kv Rorgängaren
och Oljefabriken i Kalmar. Planen medger inom nu föreslaget planområde
gatuändamål och vattenområde samt kvartersmark för hamnändamål. Genomförandetiden har utgått.
5) 1987 (0880K-I:424) Förslag till ändrad stadsplan för Tjärhovet i Kalmar
hamn. Planen medger inom nu föreslaget planområde vattenområde samt kvartersmark för hamntrafik. Genomförandetiden har utgått.
6) 2003 (0880K-P01/09) Detaljplan för område söder om Barlastgatan (f d
Finngrundsgatan) och öster om Tjärhovsgatan i Kalmar hamn. Planen medger
inom nu föreslaget planområde kvartersmark för upplag och hamnändamål.
Genomförandetiden har utgått.
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7) 2013 (0880K-P14/11) Detaljplan för Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen
2:6 m fl, vid Ölandshamnen, Kalmar kommun. Planen medger inom nu föreslaget planområde gatuändamål. Genomförandetiden löper fram till 2019.

Miljökonsekvensbeskrivning
Parallellt med detaljplanen har Vatten och Samhällsteknik AB upprättat en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) på uppdrag av Kalmar kommun. Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till att omfatta följande frågor:
•
•
•
•
•

•
•
•

Naturresurser samt mark- och vattenanvändning
Kulturmiljö och stadsbild
Vattenmiljö
Hälsa och säkerhet
Tillgänglighet
Påverkan under byggtiden
Miljökvalitetsmål
Miljökvalitetsnormer

Sammanfattning och bedömning
Detaljplanen bedöms i stort sett som positiv för miljökvalitetsmålet God bebyggd
miljö och som något negativ men acceptabel för miljökvalitetsmålen Giftfri miljö,
Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Genomförandet
av detaljplanen bedöms innebära en risk för ökad belastningen på vattenförekomsten och genomförandet riskerar därmed att motverka ett uppfyllande av
miljökvalitetsnormerna. Om rening av dagvatten genomförs uppskattas påverkan från dagvattnet minska jämfört med dagens situation.
Sammantaget bedöms planförslaget inte orsaka betydande miljöpåverkan om
nödvändiga skyddsåtgärder för vattenmiljö vidtas enligt de krav som kommer
att ställas i prövningen enligt miljöbalken. Riksintresset för kulturmiljö bedöms
påverkas negativt i liten grad genom att det i utblicken från slottet mot sydost
blir svårare att uppfatta vattenområdet mellan Barlastholmen och Tjärhovet,
vilket är en del av det medeltida vattenrummet. Utblickarna är dock redan idag
påverkade av hamnverksamheten och påverkan bedöms som acceptabel. Den
visuella kontakten mellan slottet och Kvarnholmen påverkas inte.
Riskutredning avseende flislagring i Kalmar Hamn har tagits fram av PS Group
Sweden AB i augusti 2016. Utifrån utredningen har framkommit att frågan om
typ av upplag ska hanteras genom åtgärdsförslag och tillsyn i samråd mellan
hamnen, verksamhetsutövare och brandkåren.
För en fullständig sammanfattning, se MKB:n.

Kommunala beslut i övrigt
Lägsta färdig golvhöjd
I Samhällsbyggnadsnämnden fattades 2012-12-19 beslut om riktlinjen att lägsta
färdiga golvhöjd för bostäder ska vara belägen minst 2,65 meter över nollplanet
utifrån det nationella höjdsystemet RH2000. I planförslaget finns inga bostäder
föreslagna, men väl områden för kontor och publika verksamheter. För att ta
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höjd för framtiden föreslås planbestämmelse att byggnad ska utföras så att
naturligt översvämmande vatten upp till nivån +2,8 meter över nollplanet inte
skadar byggnadens konstruktion.

Förutsättningar och förändringar
Kort historik
Barlastholmen utgjordes ursprungligen av ett par mindre öar, Yttre Vedgårdsholmen och Lilla Kvarnholmen, som i mitten på 1800-talet började fyllas ut då
Kalmar behövde större ytor för hamnverksamheten. På 1870-talet anslöts Barlastholmen till Kvarnholmen med en bro med järnväg. Under 1950- och
1960-talet utvidgades Barlastholmen åt öster då Finngrundet fylldes ut och blev
en del av hamnen. Den senaste utfyllnaden vid Barlastholmen skedde då Barlastholmskanalen, i folkmun kallad Döda skeppens vik, fylldes ut på 1970-talet.

Planområde

Figur 9. Barlastholmen och hamnen på 1940-talet. Finngrundet (öster om Barlastholmen) är
inte utbyggt, Tjärhovets utbyggnad har påbörjats och Barlastholmskanalen (väster om Barlastholmen) är fortfarande kvar. Källa Ekonomiska kartan, 1941. Rödstreckad linje anger förslagets plangräns.

På Barlastholmen har det funnits ett flertal olika verksamheter med inriktning
på framförallt hamnverksamhet och industriell tillverkning. I västra delen av
Barlastholmen fanns tidigare ett flertal enklare lagerbyggnader, se figur 9, men
på senare tid har ytan fungerat som upplagsyta. Så avses även kunna ske i framtiden varför en Riskutredning avseende flislagring i Kalmar Hamn har tagits
fram av PSGroup Sweden AB i augusti-september 2016.
Markanvändning idag
På senare tid har området alltmer kommit att präglas av kontorsverksamheter
mot Barlastgatan, och en tidigare båtverkstad vid Finngrundsgatan är numera
kontor. I övrigt fungerar ytorna på Barlastholmen som upplagsytor och kajzo-
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ner för hamnverksamheten. Hamnverksamheten innebär i stort att omlastning
görs mellan båt och lastbil, med viss mellanlagring. Möjlighet till transport på
järnväg finns även då ett järnvägsspår finns i den västra delen av hamnområdet.

Natur- och kulturmiljö
Geotekniska förhållanden
Förutsättningar
Markområdena är till största del utfyllda, vilket har gjorts från och med
1800-talets mitt. Figur 10 nedan visar bland annat var de ursprungliga öarna
(grön markering) funnits innan utfyllnaderna påbörjades. Fyllningsjorden är av
varierande sammansättning och sannolikt till stor del bestående av lösa muddermassor från närområdet. Slutsatserna från utredningen, som primärt studerade norra delen av Barlastholmen och huvudsakligen utanför nu aktuellt planområde, är bland annat att grundläggning av tyngre byggnader sannolikt behöver grundförstärkas, samt att risk finns för sättningar om vägar eller upplagsytor behöver höjas med tanke på framtida höjningar av vattenstånd.

Figur 10. Översiktlig geoteknisk utredning. WSP 2013. Grön markering = läget där ursprungliga öar fanns innan utfyllnader påbörjades

Planförslag
Majoriteten av planområdet utgör pågående verksamhet och till största del blir
det endast små förändringar av verksamhet och byggrätt. Tillkommande ytor är
utfyllnaden av Nya hamnbassängen om cirka 35 000 m2.
Förorenad mark
Förutsättningar
Planområdet är utfyllt och hamnverksamhet har pågått sedan 1800-talet, och
området är potentiellt förorenat i två områden; dels på fastigheten Oljefabri-
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ken 3 och dels på fastigheten Lotsen 1. Provtagningar har 2015 gjorts i kvarteret Oljefabriken 3 i samband med ett byggnadsprojekt på fastigheten. Resultat
från provtagningarna visade att fyllnadsmassorna är relativt homogena och att
halterna är över vad som är acceptabelt för känslig markanvändning (KM) för
PAH, bly, koppar och alifater. Halterna är under för vad som är acceptabelt för
mindre känslig markanvändning (MKM). I en punkt förekom PAH över vad
som är acceptabelt för MKM. I provtagningspunkten vid den gamla transformatorstationen uppmättes ingen PCB över rapporteringsgränsen.
I samband med underhållsarbeten 2013 (arbeten för att säkerställa kajernas
bärighet) togs markprover var 50:e meter i ett 200 meter långt schakt längs
med Barlastplan. I flertalet av punkterna fanns förhöjda halter av PAH i de
ytliga jordlagren (0,5 meter under markytan) och i någon punkt fanns en förhöjd halt av arsenik. På lägre nivåer (1 meter under markytan) fanns inga förhöjda halter av föroreningar. De förhöjda uppmätta halterna av PAH och arsenik understiger halterna för MKM.
Planförslag
Inom planområdet kommer markanvändningen att vara i enlighet med mindre
känslig markanvändning (MKM). Under projektering och genomförande av
detaljplanen ska det säkerställas att inga föroreningshalter på området, oberoende av djup eller byggnation, överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känsligt markanvändning, MKM. En planbestämmelse är föreslagen för området om avhjälpande av markförorering innan bygglov ges; ”lov
får endast ges under förutsättning att markens lämplighet för bebyggande har
säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller
säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten”.
Naturmiljö
Förutsättningar
Hela markområdet inom planen är hårdgjord för hamnverksamhet och det
finns inte mycket växtlighet. Vattenområdena inom planen utgörs av hamnbassänger som muddrats i stor omfattning, vilket lett till att djur- och växtliv i
vattnet endast finns i mycket begränsad omfattning.
I hamnområden kan fågellivet vara omfattande, men på Barlastholmen finns
inga rapporter om häckande rödlistade fågelarter. Och det finns inga rapporter
om andra hotade växt- eller djurarter inom planområdet.
Kulturmiljö
Förutsättningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.
Strax intill hamnområdet har riksintresset för kulturmiljö i Kalmar (88001048)
pekats ut enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. Bevarandeintresset är bland annat
1600-talsstaden och den visuella kontakten mellan slottet och Kvarnholmen.
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Figur 11. Kalmar slott med Kalmar hamn i bakgrunden. Sylvanderparken skymtar som en
träddunge mellan silobyggnaderna och slottet.

Kalmar läns museum har 2013 tagit fram en kulturhistorisk utredning för bland
annat Barlastholmen. Av de byggnader som finns kvar idag är den gamla oljefabriken från 1916 den äldsta och mest karaktärsfulla. Den inrymmer idag
Byteatern. Enligt utredningen är Barlastholmen ett förhållandevis ”tåligt” område vad gäller förändringar. Det bedöms värdefullt att bevara karaktären på
området som ö och att den fortsatt är en väl avgränsad enhet. Det bedöms
även värdefullt att bevara landområdets och bebyggelsens skala i förhållande till
Vedgårdsholmen (Baronens köpcenter) och Tjärhovet. Övriga värdefulla särdrag, enligt utredningen, är slottets dominans över området, Sylvanderparken
och järnvägskorridoren som visar på sambandet mellan Gamla industriområdet
och godshamnarna på Tjärhovet och Barlastholmen. Byggnaden till den gamla
oljefabriken bör fortsatt utgöra en karaktärsbyggnad i området.
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Figur 12. Före detta Svea Oljefabrik, som numera bland annat rymmer Byteatern. Oljefabriken
var ett oljeextraktionsverk för vegetabiliska oljor. Av oljan gjordes margarin i Margarinfabriken
Svea på Vedgårdsholmen, nuvarande Baronen i Kalmar.

I detaljplanen för Barlastholmen från 2003, nummer 6 i beskrivningen av gällande detaljplaner ovan, har upplagshöjderna begränsats. Vyn från Kalmar slott
mot Sylvanderparken var skälet till höjdbegräsningen på 5,0 respektive 7,5 meter. En särskild yta intill Maskinisten 1 gavs en tillåten upplagshöjd på 10,0
meter för att på platsen bland annat kunna placera containrar.

Figur 13. Röd ring markerar den före detta oljefabrikens läge på Barlastholmen. Blå ring markerar ytan intill Maskinisten 1 där en högre upplagshöjd är tillåten enligt tidigare gällande detaljplan.
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Figur 14. Barlastgatan. Till vänster upplagsytorna i västra delen av Barlastholmen, där bestämda
höjder finns sedan tidigare på hur höga upplagen får vara. I bakgrunden Kalmar slott och
träden i Sylvanderparken.

Planförslag
Inom hamnområden är det brukligt med olika former av upplag, vilket är en
del av verksamheten och därför normalt inte kräver något bygglov. För upplag
som är omfattande eller som avses att ske under en längre tid, till exempel vinteruppställning av båtar, råder däremot lovplikt.
Tidigare gällande detaljplan för västra delen av Barlastholmen har bestämmelse
som ger bygglovsbefrielse för upplag i olika höjder mellan 5 och 10 meters
höjd.
Även i nu aktuellt detaljplaneförslag föreslås bygglovbefrielse för upplag inom
hamnområdet genom planbestämmelsen a1. På den tillkommande hamnytan
intill Tjärhovsbågen ges möjlighet till upplag upp till 7,5 meters höjd, e2 i
plankartan. För övriga ytor ges möjlighet till upplag upp till 10 meters höjd, e1 i
plankartan. Närmast Tjärhovsbågen föreslås att inga upplag får förekomma.

Bebyggelseområden
Markanvändning
Förutsättningar
Idag används området till största del för hamnverksamhet. Ett fåtal byggnader
används numera som kontorslokaler eller lagerlokaler.
Tidigare detaljplaner för området är till vissa delar inaktuella. Kajer och industrispår utgör till stor del allmän platsmark enligt tidigare detaljplaner för området. Eftersom Kalmar hamn är ISPS-klassad är hamnområdet inte längre
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tillgängligt för allmänheten. ISPS är en förkortning av International Ship &
Port facility Security code, och är ett internationellt regelverk som syftar till att
skapa säkrare transporter mellan hamnar för passagerare och gods.

Figur 15. Informationsskylt vid grind i anslutning till hamnområdet.

Planförslag
Markanvändningen kommer i huvudsak att utgöras av kvartersmark för hamnverksamhet. Den nuvarande markanvändningen är utgångspunkten för planens
utformning.
Viss del av Nya hamnbassängen, området intill Tjärhovsbågen, ges möjlighet
att fyllas ut med cirka 35 000 m2 för att skapa ytterligare ytor för godshantering
inom hamnverksamheten. De nya markytorna ges inte byggrätt, och samtidigt
anges i detaljplaneförslaget en maximal höjd om 7,5 meter för upplag på platsen.
I tidigare detaljplaner har markanvändningen för kvartersmark angetts till
hamnändamål, förråd, magasin, kontor samt upplag. Kajer och anslutningsvägar har angetts som allmänna ytor för gatuändamål. I anslutning till kajerna har
visst vattenområde angetts i planerna.
Nu aktuellt planförslag anger att kvartersmarken är hamn (V), hamn, kontor
och verksamhet (VKZ). Del av Barlastgatan och Tjärhovsgatan anges som gata
(GATA) i planen.
Ändamålet hamn (V) avser sjötrafik och hamnverksamhet. Kompletterande
handel och kontorsverksamhet ingår i ändamålet. Berört markområde i detaljplanen omfattar hela hamnområdet.
Ändamålet kontor (K) avser kontorsverksamheter med liten eller ingen varuhantering och som inte direkt har med hamnverksamheten att göra. Berört
markområde i detaljplanen omfattar Oljefabriken 3, kvarteret Lotsen och Maskinisten 1 med angränsande ytor med byggrätt.
Ändamålet verksamhet (Z) avser verksamheter för service, lager, tillverkning
med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter med likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. Berört
markområde i detaljplanen omfattar samtliga områden med byggrätt.
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Ändamålet gata (GATA) avser trafik inom tätorten och för trafik som har sitt
mål vid gatan. Berört markområde i detaljplanen omfattar delar av Barlastgatan
och Tjärhovsgatan.
Byggrätter
Förutsättningar
Enligt gällande detaljplaner för hamnområdet finns byggrätter på tre platser;
Oljefabriken 3, kvarteret Lotsen samt Maskinisten 1 med närmast angränsande
byggnad.
Planförslag

Figur 16. Plankarta med bestämmelser till föreslagen detaljplan.

Byggrätt ges som utgångspunkt för de ytor som har byggrätt sedan tidigare.
I kvarteret Oljefabriken finns sedan tidigare en byggrätt för hamnändamål med
högsta taknockshöjd 15,5 meter, förutom en mindre yta i kvarterets nordöstra
del där det tillåts 14,2 meter som högsta taknockshöjd. I nu föreslagen detaljplan anges en högsta totalhöjd på +17, 5 meter för hela kvarteret med ändamålet hamn (V), kontor (K), samt verksamhet (Z). Byggrätten utökas i väster med
ca 10 meter för att även rymma ett område mellan kvarteret Lotsen och Oljefabriken 3 där bygglov för en båthangar finns sedan januari 2015.
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I kvarteret Lotsen finns sedan tidigare en byggrätt för förråd, magasin och kontor med högsta taknockshöjd om 8,8 meter samt en högsta byggnadshöjd om
6,8 meter. I nu föreslagen detaljplan anges en högsta totalhöjd på +11 meter
för hela kvarteret med ändamålet hamn (V), kontor (K) och verksamhet (Z).
I kvarteret Maskinisten finns sedan tidigare en byggrätt för hamnändamål och
upplag med högsta taknockshöjd om 7,5 meter samt en högsta byggnadshöjd
om 6,0 meter. I nu föreslagen detaljplan anges en högsta totalhöjd på +26 meter för kvarteret med ändamålet hamn (V), kontor (K) och verksamhet (Z).
Byggrätten utökas även något för att kunna erhålla en mer funktionell yta.

Figur 17. Föreslagen utformning av nya verkstaden i den del av detaljplanen där fastigheten
Maskinisten 1 är belägen. Högsta delen på byggnaden föreslås bli 22,8 meter.

Den föreslagna nya verkstaden med en byggnadshöjd på 22,8 meter2, blir en
del av hamnområdets byggnadsmiljö med varierande byggnadshöjder. På närliggande Tjärhovet finns två silosbyggnader med byggnadshöjd på 60 meter. På
motsatt sida om Barlastgatan kommer de mer närliggande nya universitetsbyggnaderna för Linnéuniversitetet att medges byggnadshöjder om 18, 28 och
44 meter. Den nya verkstaden, som placeras mellan Tjärhovet och universitetet, blir därför en del i områdets byggnadsmiljö och bedöms kunna utgöra ett
samband mellan dessa högre byggnadsvolymer.
Inom hamnområden är det brukligt med olika former av upplag, vilket är en
del av verksamheten och därför normalt inte kräver något bygglov. För upplag
som är omfattande eller som avses att ske under en längre tid, till exempel vinteruppställning av båtar, råder däremot lovplikt.
Gällande detaljplan för västra delen av Barlastholmen har bestämmelse som
ger bygglovsbefrielse för upplag.
Även i nu aktuellt detaljplaneförslag föreslås bygglovbefrielse för upplag inom
hamnområdet genom planbestämmelsen a1. På den tillkommande hamnytan
intill Tjärhovsbågen ges möjlighet till upplag upp till 7,5 meters höjd, e2 i
plankartan. För övriga ytor ges möjlighet till upplag upp till 10 meters höjd, e1 i
plankartan.

2

Byggrätten anges i planen till + 26 meter totalhöjd. I förhållande till marknivån, som är
2 meter över havsnivån, blir den reella byggrätten 24 meter totalhöjd.
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Gestaltning
Förutsättningar
Hamnområdet har en typisk hamnkaraktär med en blandning av byggnader för
olika ändamål och upplagsytor där även fordon och maskiner samsas. Området
har sedan tillkomsten i början på 1800-talet ständigt varit i förändring. Området har stadigt utökats med nya kajer, nya markytor, nya byggnader som i vissa
fall med tiden ersatts av andra byggnader eller tagits bort för att lämna plats åt
nya upplagsytor.

Figur 18. Kalmar slott till vänster och Tjärhovet till höger i bilden. Barlastholmen syns i mitten
av bilden. Bilden tagen från Kalmarsundsparken söder om Kalmar slott.

Planförslag
Hamnområdet bör fortsatt vara ett område med stor möjlighet till fysiska förändringar inom planens angivna ramar. Oljefabrikens byggnad har ett visst
kulturhistoriskt värde ur ett industrihistoriskt perspektiv. Bebyggelse och byggnadsverk i anslutning till Oljefabriken bör utformas och placeras på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till byggnadens karaktär och kulturhistoriska
värde, vilket i huvudsak innebär att det är byggnadshöjden som är viktig att ta
hänsyn till vid uppförande av byggnader i direkt angränsning till Oljefabriken.
Upplag begränsas i höjd inom hamnområdet till dels 7,5 meter, e2, och dels
10 meter, e1.
Inom planområdet ges byggrätt på 24 meter (+ 26,0 meter) för en ny verkstad,
se figur 17, vilken avses bli 22,8 meter hög. I närområdet finns flera högre
byggnader; + 60 meter (lantmännen) och +28 meter samt + 44 meter (LNU).
Kommersiell och offentlig service
Förutsättningar
I angränsande områden finns ett stort utbud av offentlig och kommersiell service då hamnområdet ligger mycket nära Kalmars kommersiella centrum
Kvarnholmen. Inom planområdet dominerar hamnverksamheten, som kan
sägas vara en särskild slags kommersiell service, tillsammans med mindre verksamheter med visst inslag av kommersiell service företrädesvis kopplad till
hamnverksamhet.
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Planförslag
Kommersiell service i form av hamnverksamhetens företagsamhet kan ske på
olika sätt. Till hamnändamålet (V) finns möjlighet att bedriva viss kompletterande handel och kontorsverksamhet. Inom verksamhetsändamålet (Z) finns
möjlighet att bedriva viss form av serviceverksamhet och försäljning av vissa
varor förutsatt att det sker med begränsad omgivningspåverkan. Planen medger även kontorsverksamhet (K) vilket medger viss kommersiell service.

Vattenområden
Förutsättningar
Inom planområdet finns vattenytor i anslutning till de befintliga kajerna i
hamnområdet.
Planförslag
Den inre delen av Nya hamnbassängen avses fyllas ut på en yta av cirka
35 000 m2.
Längs med kajerna på Barlastholmen ges möjlighet att utöka kajen med 2 meter
för att i framtiden skapa förutsättningar att förstärka kajkanterna med en utanpåliggande stödkonstruktion.

Friytor
Eftersom hela planområdet är verksamhetsområde för hamnen och vissa kontorsändamål finns inget behov av ytor för rekreation eller friluftsliv.
Offentliga rum
Förutsättningar
I tidigare detaljplaner är kajer och järnvägsspår fastlagda som allmän platsmark,
gata. Den allmänna platsmark som finns i planområdet är begränsad till gatumark.
Planförslag
I nu föreslagen detaljplan kommer ytan utmed viss del av kajen på Barlastplan
att utgöra kvartersmark för hamnändamål, vilket i praktiken inte blir någon
förändring för allmänheten då tillträde till hamnområdet inte längre finns på
grund av säkerhetskraven för hamnverksamheterna. Barlastgatan i den norra
delen av planområdet, samt Tjärhovsgatan i västra delen, kommer även fortsättningsvis att utgöra allmän platsmark för gatuändamål. För att nå östra delen
av Barlastplan, beredskapsfärjeläget och kajerna på Finngrundet, som samtliga
fortsatt kommer utgöra allmän platsmark, finns anslutning vid korsningen Barlastgatan/Östra Kajplan, se figur 22.
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Gator och trafik
Gatunät
Förutsättningar
Inom planområdet finns i nuläget följande gator; Barlastgatan, Finngrundsgatan/Barlastplan samt Tjärhovsgatan. Planen gränsar inom Tjärhovsgatan i väster och i Barlastgatan i norr. Genomförandet av planen kommer innebära att
Finngrundsgatan och viss del av Barlastplan övergår till att utgöra kvartersmark
för hamnändamål. Kalmar Hamn ser inte att detaljplanens genomförande
kommer leda till ökad trafik då verksamheten inte planeras att förändras. Framtida förändringar av hamnverksamheten kan dock inte utesluta ökad fordonstrafik till och från hamnområdet.

Planområde

Figur 19. Gator inom planområdet och i närområdet.

Planförslag
Barlastgatan breddas med 5 meter i den västra delen i anslutning till Tjärhovsgatan. I nuläget är gatubredden cirka 10 meter, och utvidgas i och med planens
genomförande till en bredd av cirka 15 meter. Breddningen görs på södra sidan
av Barlastgatan, vilket innebär att hamnens verksamhetsområde minskas något
i den delen. Inga byggrätter påverkas av förändringen, men väl en minskning av
hamnens upplagsområde med cirka 350 m2 i den södra delen.
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Infarten till hamnområdet via Finngrundsgatan från Barlastgatan övergår från
gatuändamål till kvartersmark för dels hamnändamål (V) på fastigheten Kvarnholmen 2:6 och dels hamn- och kontorsändamål (VKZ) på fastigheten Lotsen 2, vilket totalt omfattar en yta på cirka 600 m2.
Järnvägsspåret intill Tjärhovsgatan anges med planbestämmelse som spårområde (n1) samt gemensamhetsanläggning (g1).
Gång- och cykelvägar
Förutsättningar
Inga gång- och cykelvägar finns i nuläget inom planområdet. I och med planområdets närhet till Kalmar stads centrala delar finns flera alternativa cykelvägar i anslutning till planområdet. Längs med Barlastgatans norra sida kommer
en cykelväg att anläggas som en del i det övergripande trafiknätet för oskyddade trafikanter i området, vilket görs i enlighet med detaljplanen för Linnéuniversitetet, 0880K-P14/11 från 2013.
Planförslag
Utöver den tilltänkta gång- och cykelvägen längs Barlastgatan bedöms det inte
finnas något ytterligare behov av särskild gång- och cykelväg inom planområdet.
Kollektivtrafik
Förutsättningar
Ingen kollektivtrafik finns inom planområdet. Cirka 300 meter norr om planområdet finns Kalmar centralstation och busstation.
Planförslag
Bedömningen är att behovet av allmänna kommunikationer för verksamheterna inom planområdet är väl säkerställt.
Parkering
Förutsättningar
Verksamheterna inom planområdet ansvarar själva för parkeringsbehovet, vilket ordnas på kvartersmark.
In- och utfarter
Förutsättningar
In- och utfarter till hamnområdet finns utmed Barlastgatan samt Tjärhovsgatan. Kalmar Hamn har i nuläget två grindar vid Barlastgatan; en vid
Finngrundsgatan och en vid Östra Kajplan. I gällande detaljplan finns utfartsförbud mot Tjärhovsgatan från Barlastgatan till Tjärhovet, förutom en öppning
vid kallbadhuset.

Samhällsbyggnadskontoret

28(40)

Planbeskrivning
Datum

2016-09-20

Ärendebeteckning

2014-2747

Figur 20. Informationstavla för ankommande gods till hamnen via vägtransporter.

Planförslag
I nu föreliggande planförslag redovisas in- och utfartsförbud utmed Tjärhovsgatan söderut på en sträcka av cirka 60 meter från Barlastgatan.
Varutransporter
Förutsättningar
Till hamnen sker redan i dag ett stort antal transporter, både på land och till
sjöss. Transporter på land hänvisas från E22 via Södra vägen och Järnvägsgatan till Tjärhovsgatan och Barlastgatan.
Planförslag
Planen medger fortsatt verksamhet och tillgänglighet via de befintliga gatorna
Tjärhovsgatan och Barlastgatan. Med en utvidgning av hamnområdet ges möjlighet till utökad verksamhet, men det förändrar inte förutsättningarna för
varutransporterna till och från planområdet.
Räddningsväg
Förutsättningar
Med räddningsväg avses en möjlig framkomlighet för räddningsfordon med
viss säkerställd standard för utryckning. De verksamheter som finns på Barlastholmen nås idag från Barlastgatan och Tjärhovsgatan.
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Planförslag
Räddningsväg utgör även i fortsättningen gatorna Barlastgatan och Tjärhovsgatan.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Förutsättningar
Planområdet ingår i Kalmar kommuns verksamhetsområde. Tillkommande
bebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-ledningsnätet.
Planförslag
Vattenförsörjning till bebyggelse och anläggningar inom planområdet löses
genom befintliga vattenledningar i Barlastgatan och Tjärhovsgatan.
Dagvatten
Förutsättningar
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Kalmar hamn ansvarar för hanteringen av dagvatten inom området, se tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning. Kalmar Vatten har vissa dagvattenledningar inom
planområdet, i vilka det även rinner dagvatten från områden utanför planområdet blandat med hamnens dagvatten. Ett PM om dagvattenhantering 3 från
2016-03-23 beskriver möjligheterna att hantera dagvatten från tillkommande
markytor inom planområdet.
Planförslag
Tillgänglighet till större dagvattenledningar säkerställs genom planbestämmelse
(u). Dagvatten från tillkommande markytor inom planområdet får renas inom
området antingen genom att en öppen anläggning för rening av dagvatten anläggs i anslutning till västra sidan av järnvägsspåret utmed Tjärhovsgatan, se
figur 21. I planen anges en planbestämmelse (n2) för ytan föreskrivande att
”dagvattenanläggning får anläggas, utifrån förslag från dagvattenutredning PM
dagvatten, 2016-03-23”. Alternativt kan brunnsfilter installeras för att uppnå
fullgod rening. Båda alternativen med dagvattenanläggningar syftar till att miljökvalitetsnormerna för kustvattenförekomsten inte ska påverkas negativt.
Det pågår parallellt med detta planarbete ett ärende gällande en försöksanläggning för dagvattenhantering invid Tjärhovet. Den anläggningen kan ta hand
om delar av aktuellt planområdes dagvatten om den blir godkänd.
Visar det sig att försöksanläggningen inte går att genomföra kan dagvattenfrågan för berört planområde ändå lösas med de alternativa åtgärdsförslag som
beskrivs i detaljplanen.

3

PM om dagvattenhantering. Ny detaljplan för Barlastholmen. Vatten och Samhällsteknik AB, 2016-03-23.
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Figur 21. En öppen dagvattenanläggning får anläggas i den sydvästra delen av planområdet.

Värmesystem
Förutsättningar
Planområdet är anslutet till fjärrvärmenätet i Kalmar. Tillkommande bebyggelse bör anslutas till fjärrvärmenätet.
El- och tele
Förutsättningar
Planområdet är försörjt med el- och teleledningar. Tillkommande bebyggelse
kan vid behov anslutas till det lokala el- och telenätet. Kalmar Energi har optokabel och optobrunn som måste flyttas för genomförandet av planen.
Avfallshantering
Förutsättningar
Möjlighet att hantera avfall finns inom planområdet. Verksamheterna ansvarar
själva för att avfallet omhändertas.
Beredskapsfärjeläge
Förutsättningar
Strax utanför planområdet i anslutning till Nya hamnbassängen finns ett beredskapsfärjeläge i händelse av en eventuell avstängning av Ölandsbron. Planens
genomförande bedöms inte förändra förutsättningarna för att använda beredskapsläget då detta är utanför planområdet och tillgängligheten till det inte påverkas av planförslaget. I den nu föreslagna detaljplanen kommer Finngrundsgatan att stängas permanent med anledning av att markområdet ändras från
allmän platsmark GATA till att bli kvartersmark för hamnändamål. Kvarvarande detaljplaner för Barlastholmen och Finngrundet ändras inte och därmed
kommer det att finnas allmän platsmark för gatuändamål kvar inom hamnom-
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rådet i tillräcklig utsträckning för att fungera som tillfartsväg till beredskapsfärjeläget, se figur 22. På Finngrundsgatan medges ingen byggrätt , vilket gör det
möjligt att nyttja markområdet vid ett eventuellt nödläge för transporter till och
från beredskapsfärjeläget. Det bedöms dock inte behövas särskild rättighet att
nyttja markområdet för Finngrundsgatan vid nödläge eftersom det finns andra
förbindelsevägar kvar.

Beredskapsfärjeläge

Gräns för kvartersmark
Figur 22. Färdvägar till Beredskapsfärjeläget. I planförslaget upphör Finngrundsgatan samt del
av Barlastplan att utgöra allmän gatumark. Trafik till beredskapsfärjeläget från Södra vägen via
Barlastgatan kommer fortsättningsvis att vara möjlig på allmän platsmark enligt pilarna i kartbilden.

Störningar och risker
Hamnverksamheter kan vara störande för omgivningen på flera sätt. Störande
ljud kan uppstå från arbete i hamnen, transporter till och från hamnen, fartyg
samt vid arbetet med muddringen och byggandet av vallarna kring mudderupplaget. Hamnverksamhet med hantering av farligt gods sker på Tjärhovet. Detaljplanen föranleder ingen förändring av hamnverksamheterna inom planområdet och ger inga möjligheter till farliga verksamheter.
Tillkommande ytor är små jämfört med pågående verksamhetsytor. Byggrätten
inom planområdet förändras inte ytmässigt i och med planens genomförande,
men höjdmässigt ges förutsättningar för en högre byggnad på Maskinisten 1.
Totalhöjden föreslås bli 24 meter, vilket blir avsevärt lägre än det intill påbörjade byggnationen av ett universitet med en högsta byggnadshöjd på 36 meter
över nollplanet. Den totala kajlängden minskas i och med utfyllnaden av den
inre delen av Nya Hamnbassängen, vilket minskar vattenytan och kajlängderna
med cirka 20 % i den delen av hamnen. En eventuell framtida ökning av verksamheten bedöms därför endast bli liten till måttlig i förhållande till dagens.
Tunga fordon, diesellok och fartyg på tomgång kan orsaka vibrationer och
lågfrekvent buller som kan kännas som vibrationer.
Strålkastarljus från arbetsfordon och belysning vid nattarbete kan orsaka starkt
ljus, men det är tillräckligt långt avstånd till bostäder och ingen skillnad mot
nuläget.
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Hamnverksamhet, muddring och hamnutbyggnad klassas som miljöfarlig verksamhet och är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Förutom buller och lukt kan
hamnverksamheten orsaka spridning av damm vilket eventuellt kan beröra
intilliggande befintlig kontorsverksamhet och universitetet.
Transporter med farligt gods sker strax väster om planområdet och hantering
av brandfarliga och explosiva varor sker i hamnen.
Spill i samband med lastning och lossning kan eventuellt innebära vissa risker.
Oljefilter och uppsamlingsfilter finns i anslutning till vissa av dagvattenbrunnarna.
Transporter med farligt gods sker strax väster om planområdet och hantering
av brandfarliga och explosiva varor sker i hamnen. Nya upplagsytor där eventuellt brännbart material som exempelvis flis/virke/timmer hanteras kan eventuellt öka riskerna. Tillräckligt avstånd måste finnas mellan flisupplag och förvaring av brandfarliga varor samt mellan upplag och byggrätter.
Internationella säkerhetsregler gör att hamnen inte längre är tillgänglig för allmänheten. Av såväl praktiska som formella skäl planeras därför allmänna vägar
inom planområdets del av hamnområdet att läggas på kvartersmark. Hamnområdet för denna del av Barlastholmen kommer i och med detaljplanens genomförande inte att vara tillgängligt för allmänheten framöver.
Detaljplanen medger byggnation inom viss del av planområdet med 24 meter
(+ 26,0 meter). Detaljplanen är inom hinderfrihetsytan för Kalmar flygplats,
som i sig är av riksintresse. Den fria hinderytan för planområdet är inom höjdzonen mellan +50,3 meter över havet (möh) och +150,3 möh. Då planförslaget inte medger några byggrätter över +26,0 möh bedöms den fria hinderytan
inte påverkas negativt av planförslaget. En flyghinderanalys bedöms heller inte
behövas av den anledning att flera högre byggnader redan finns samt medges i
planområdets omedelbara närhet (+28, + 44 samt + 60 meter).
Mot bakgrund av risk för brand i flishögar och därmed tänkbara följder har
Riskutredning avseende flislagring i Kalmar hamn tagits fram av PS Group
Sweden AB, i augusti- september 2016. Utredningens syfte har varit att utreda
eventuella risker, att tjäna Kalmar hamn som underlag om hur och var olika
typer av flis och andra upplag kan lagras inom området samt hur hamnen och
verksamhetsutövare ska hantera olika typer av upplag.
Efter samråd mellan Kalmar hamn och Kalmar brandkår avseende utredningens slutsats har framkommit att frågan om typ av upplag får hanteras utanför
ramen av detaljplanen, genom åtgärder och tillsyn. Kommunen bedömer att
frågan inte ska regleras i detaljplan.
Höjdsättning med hänsyn till klimatförändring
Marken inom planområdet ligger på en höjd av i genomsnitt 2,0 meter över
nollplanet. För att minska risken för konsekvenser av eventuella översvämningar finns en bestämmelse i planen att byggnad ska utföras så att naturligt
översvämmande vatten upp till nivån 2,8 meter över nollplanet inte skadar
byggnadens konstruktion. Den nivån bör även gälla konstruktioner för utrymningsvägar och infrastruktur. Åtgärder för att klara detta kan ske med upphöjd
infrastruktur eller vallar/murar för att säkra mot översvämning i området. Pla-
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nering av vilka åtgärder som behöver sättas in ska ske när risken för skador
från exempelvis översvämning har uppnått 1 %.
Skyddsrum
På fastigheten Lotsen 1 finns ett i nuläget aktivt skyddsrum med 60 platser.

Strandskydd
Strandskyddet är i nuläget upphävt för kvartersmark inom planområdet. När
en ny detaljplan upprättas återinträder strandskyddet automatiskt och behöver
därmed upphävas igen för att detaljplanen ska kunna genomföras. I och med
planens antagande upphävs strandskyddet inom hela planområdet, se utförlig
beskrivning på sidan 9.

Genomförande och konsekvenser
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i
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.
Ansvarsfördelningen mellan Kalmar kommun och Kalmar Hamn AB regleras i
avtal mellan parterna.
Anläggning
Genomförande och drift
Allmän plats, GATA
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen
Kvartersmark
Respektive fastighetsägare
Allmänt Va-nät
Kalmar Vatten AB
Allmänt dagvattennät
Kalmar Vatten AB
El, fjärrvärme
Kalmar Energi AB
Tele
Telia Sonera Skanova Access AB
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Regler och tillstånd
Hamnverksamhet, muddring och hamnutbyggnad är en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.
Strandskyddet upphävs för kvartersmark och allmän platsmark i och med planens antagande. För upphävande av strandskyddet krävs särskilda skäl enligt
miljöbalken. De särskilda skälen till upphävandet redovisas i avsnittet Beskrivning av planförslaget.
I detaljplanen föreslås bygglovsbefrielse för upplag i den västra delen av Barlastholmen. För redogörelse av omfattningen av bygglovsbefrielsen se avsnittet
Beskrivning av planförslaget.
Avtal eller andra överenskommelser
Inga särskilda avtal behöver skrivas för genomförandet av planen.

Fastighetsrättsliga frågor
Allmänt
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet. Förändringarna framgår av tabell och karta nedan. Arealuppgifter för respektive
område kan avläsas i särskild tabell.
Fastighetsregleringarna genomförs i första hand med överenskommelse om
fastighetsreglering mellan fastighetsägarna 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.
Ansökan om lantmäteriförrättningar görs av kommunen och/eller andra berörda fastighetsägare hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.
Fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheterna i planområdet
Fastighet

Kvarnholmen 2:6

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Beskrivningen bygger på att kvartersmark för hamn mm förs till Kvarnholmen 2:6 och allmänplatsmark/gatumark, även utanför planområdet,
överförs till annan kommunägd fastighet. Berörda områden/fastigheter
redovisas i figur 23, se sidan 35.
Område 2 ska överföras från Kvarnholmen 2:25 till Kvarnholmen 2:6. Området är tidigare vattenområde som enligt
detaljplanen ska fyllas ut/byggas över och är kvartersmark
enligt planförslaget. Området omfattar även nuvarande vattenområde som får överbyggas längs kajkanter.
Område 1 ska överföras från Kvarnholmen 2:11 till Kvarnholmen 2:6.
Område 6 ska överföras från Kvarnholmen 2:6 till Maskinisten
1.
Område 8 ska överföras från Kvarnholmen 2:6 till Oljefabriken 3.
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Datum

2016-09-20
Område 9, 11 och 13 ska överföras från Kvarnholmen 2:6 till
kommunägd gatumarksfastighet.
Område 3 och 4 blir kvar på Kvarnholmen 2:6.
Kvarnholmen 2:6 ska delta i ny gemensamhetsanläggning för
infart.
Gemensamhetsanläggning för järnvägsspår kan bildas inom gområde på Kvarnholmen 2:6 ifall behov av detta kommer att
finnas för Kvarnholmen 2:11 m.fl. fastigheter på Tjärhovet.
Ledningsrätt ska bildas för vatten- och avloppsledningar, eloch teleledningar i u-område på Kvarnholmen 2:6 och Lotsen
s:1.
Ledningsrätt ska bildas för vattenledningar, avloppsledningar,
el- och teleledningar i u-område längs Tjärhovsgatan på
Kvarnholmen 2:6.
Nya servitut, se nedan.
Kvarnholmen 2:11
Kvarnholmen 2:25

Lotsen 1
Lotsen 2

Samfälld mark Lotsen s:1

Maskinisten 1

Oljefabriken 3
Nya gemensamhetsanläggningar
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Planbeskrivning

Område 1 ska överföras från Kvarnholmen 2:11 till Kvarnholmen 2:6.
Område 2 ska överföras från Kvarnholmen 2:25 till Kvarnholmen 2:6. Området är tidigare vattenområde som enligt
detaljplanen ska fyllas ut/byggas över och är kvartersmark
enligt planförslaget. Området omfattar även nuvarande vattenområde som får överbyggas längs kajkanter.
Område 5 ska överföras från Kvarnholmen 2:25 till Maskinisten 1.
Område 12 ska överföras från Kvarnholmen 2:25 till kommunägd gatumarksfastighet.
Lotsen 1 eller tomträtten på denna ska delta i ny gemensamhetsanläggning för infart.
Område 10 ska överföras från Lotsen 2 till kommunägd gatumarksfastighet.
Område 7 blir kvar på Lotsen 2. Arrende på Lotsen 2 behöver
anpassas till fastighetens omfattning efter marköverföringar.
Lotsen 2 ska delta i ny gemensamhetsanläggning för infart.
Marken är samfälld för Lotsen 1 och 2, dvs tillhör dessa fastigheter gemensamt.
Ledningsrätt ska bildas för vatten- och avloppsledningar, eloch teleledningar i u-område på Kvarnholmen 2:6 och Lotsen
s:1.
Område 6 ska överföras från Kvarnholmen 2:6 till Maskinisten
1.
Område 5 ska överföras från Kvarnholmen 2:25 till Maskinisten 1.
Maskinisten 1 ska delta i ny gemensamhetsanläggning för
infart.
Område 8 ska överföras från Kvarnholmen 2:6 till Oljefabriken 3.
En gemensamhetsanläggning för infart på område betecknat
med ”g” ska inrättas för Lotsen 1 och 2, Maskinisten 1 och
Kvarnholmen 2:6 eller fastighet som avstyckas från denna.
Gemensamhetsanläggning för järnvägsspår kan bildas inom gområde på Kvarnholmen 2:6 ifall behov av detta kommer att
finnas för Kvarnholmen 2:11 m.fl fastigheter på Tjärhovet.

Ärendebeteckning
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Befintliga servitut
Nya servitut

Servitut för befintlig sjövattenledning till det marinbiologiska
laboratorierummet för Eldaren 6 kan bildas på Kvarnholmen
2:6 ifall överenskommelse om detta kan nås. Alternativt kan
avtalsservitut tecknas.
Befintliga ledningsrätter
Nya ledningsrätter
Ledningsrätt ska bildas för vatten- och avloppsledningar, eloch teleledningar i u-område på Kvarnholmen 2:6 och Lotsen
s:1.
Ledningsrätt ska bildas för vattenledningar, avloppsledningar,
el- och teleledningar i u-område längs Tjärhovsgatan på
Kvarnholmen 2:6.
Avtalsservitut och övriga
Arrende på Lotsen 2 behöver anpassas till fastighetens omfatträttigheter
ning efter marköverföringar.
Tabell 1. Fastighetsrättsliga konsekvenser.

Tabell 2. Ungefärlig areal för beskrivna markområden, grafiskt tolkade, se figur 23 nedan.
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Figur 23. Förändringsområden/marköverföringar. Numreringen refererar till beskrivningarna i
tabell 1 och 2, sidan 33-35.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Inför utfyllnaden av den inre delen av Nya hamnbassängen har Vatten och
Samhällsteknik AB gjort provtagningar i hamnbassängernas bottensediment.
Eventuellt kommer massor från underhållsmuddring av hamnbassänger att
användas som fyllnadsmaterial. Provtagningarna visar att föroreningsgraden i
sedimenten inte överskrider riktvärden för mindre känslig markanvändning
(MKM).
Ett PM om dagvattenhantering har tagits fram, PM om dagvattenhantering, Ny
detaljplan för Barlastholmen och Finngrundet, Kalmar kommun, Vatten och Samhällsteknik, 2016-03-23. PM:et visar på möjligheterna att rena dagvattnet inom området.
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Tekniska anläggningar
Utfyllnaden av inre delen av Nya Hamnbassängen ger en ny upplagsyta om
cirka 35 000 m2.

Figur 24. Nytt upplagsområde intill Tjärhovsbågen.

Ytan föreslås byggas upp med stabiliserade muddermassor bakom en kantvall,
se principsektion nedan.

Figur 25. Typsektion Tjärhovsbågen.

Inför anläggandet av den tillkommande markytan krävs ytterligare geotekniska
undersökningar av förutsättningarna vid platsen. Både de tekniska och miljömässiga förutsättningarna att använda tänkta muddermassor måste utredas
ytterligare. Detta arbete har påbörjats.
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Även de massor som kommer att tas upp vid en eventuell djupmuddring
kommer att användas vid fyllningen. Skulle ytterligare behov av massor finnas
efter utförda muddringar kan det bli aktuellt att använda andra lämpliga
schaktmassor eller liknande. Stabilisering av utfyllnaden kommer att behövas.
Val av metod för stabilisering är i nuläget inte bestämd.

Ekonomiska frågor
Kalmar kommun inklusive Kalmar Hamn AB äger alla fastigheter inom planområdet, vilket omfattar både gatumark och verksamhetsområde för hamnen.
Kalmar Hamn AB, som är ett kommunalt bolag, äger fastigheten Oljefabriken
3. Kalmar Hamn AB har nyttjanderättsavtal på de av Kalmar kommun ägda
markytorna för hamnändamål. Fastigheterna Lotsen 1 är upplåten med tomträttsavtal.
Kalmar kommun ansvarar för åtgärder på allmänna gator som föranleds av
detaljplanens genomförande.
Det beräknas inte bli några intäkter för kommunstyrelsen med anledning av
detaljplanearbetet eller genomförandet av detaljplanen. Kommunstyrelsen står
för utgifter för förrättningskostnader, plankostnader, förvärv av fastigheter
samt iordningställande av allmänna gator.
Servicenämnden får totalt sett en något ökad kostnad för drift av allmänna
gator då Barlastgatan breddas i den västra delen och Finngrundsgatan tas bort i
och med planens genomförande.
Kalmar Hamn AB ansvarar och står för kostnader för utfyllnad av Nya hamnbassängen och kajåtgärder som detaljplanen föranleder eller ger möjlighet till
samt kostnader för flytt av ledningar som föranleds av nya byggrätter.
Planavgift
Planeringen bekostas av kommunstyrelsens exploateringsbudget. Planavgift ska
tas ut vid bygglov.

Övriga konsekvenser av planförslaget
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”.
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen kan antas medföra
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats enligt MB 6:12. Relevanta miljöaspekter utreds fördjupat i denna handling som tillhör detaljplanen.
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Ekologiska konsekvenser
Hela markområdet inom planen är hårdgjord för hamnverksamhet och det
finns inte mycket växtlighet. Vattenområdena inom planen utgörs av hamnbassänger som muddrats i stor omfattning, vilket lett till att djur- och växtliv i
vattnet endast finns i mycket begränsad omfattning.
I hamnområden kan fågellivet vara omfattande, men på Barlastholmen finns
inga rapporter om häckande rödlistade fågelarter. Och det finns inga rapporter
om andra hotade växt- eller djurarter inom planområdet. De ekologiska konsekvenserna av detaljplanens genomförande bedöms därför bli försumbara.
Sociala konsekvenser
Hamnområdet är ett verksamhetsområde med en strängt taget mycket liten
publik kontakt, förutom Kalmar läns teaterverksamhet i före detta Svea Oljefabriks byggnad. En viss omvandling har tidigare skett från verkstadslokaler till
kontor. I och med planens genomförande tillåts ytterligare kontorsverksamheter, vilket kan öka den sociala kontakten med staden.
I planen föreslås flera allmänna platser enligt tidigare detaljplaner att omvandlas till kvartersmark. Kalmar Hamn använder ytorna idag som verksamhetsområde och har likaså stängslat in området av säkerhetsskäl, så i praktiken utnyttjas dessa redan som kvartersmark för hamnändamål. I övrigt sker ingen förändring i och med planens genomförande i förhållande till gällande detaljplaner.

Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av Vatten och Samhällsteknik AB på uppdrag av
Samhällsbyggnadskontoret på Kalmar kommun, i samråd med kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.

Eva-Lena Larsdotter
Projektledare
Samhällsbyggnadskontoret

Jonas T Sandelius
Planhandläggare
Vatten och Samhällsteknik AB

Miljökonsekvensbeskrivning
Antagandehandling

Utblick mot Tjärhovsbågen och Barlastholmen från Tjärhovet. Kalmar slott i bakgrunden.

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Barlastholmen

Fastigheterna Kvarnholmen 2:6 och Oljefabriken 3 m.fl.
i Kalmar, Kalmar kommun

Kalmar 2016-09-20
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Inledning
Medverkan
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) har upprättats av Vatten- och Samhällsteknik AB genom
Catarina Lund i samarbete med samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun.
Uppdragsgivare för arbetet med miljöbedömningen är Kalmar kommun genom Eva-Lena Larsdotter, samhällsbyggnadskontoret.
Detaljplanens bakgrund och syfte
Kommunstyrelsen i Kalmar kommun har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en
detaljplan för en del av Kalmar hamn. Planområdet ligger i Kalmar, strax söder om Kvarnholmen. Barlastholmen är den västra delen av hamnen och utgör en del av hamnens ursprungliga
delar. Området används framförallt för hamnverksamhet. Planområdet är cirka 8,1 ha stort och
hela planområdet föreslås utgöra landområde. Kalmar kommun är fastighetsägare för de största
fastighetsytorna inom området, det vill säga Kvarnholmen 2:6, Kvarnholmen 2:25, Kvarnholmen
2:11, Maskinisten 1, Lotsen 1 och Lotsen 2. Kalmar Hamn är ägare till Oljefabriken 3. Privata
tomträttshavare finns till fastigheterna Lotsen 1 och Lotsen 2. Detaljplanens syfte är att utöka
markområdet för upplagsytor i den inre delen av Nya hamnbassängen i Kalmar hamn. Planen ska
även i stort lägga fast nuvarande markanvändning av verksamheterna inom planområdet. Gatorna
Finngrundsgatan och del av Barlastplan samt angränsande kajer, vilka är allmän platsmark i tidigare planer, ska ändras till kvartersmark för hamnverksamheten. Inom planområdet ska huvudanvändningen vara hamnändamål. Inom områden med byggrätter ska även kontor och andra
verksamheter tillåtas. Industrispåret i Tjärhovsbågen ska ingå i hamnområdets verksamhetsområde men med en särskild beteckning. Kajkanten kan utökas med två meter.

Förslaget på ny detaljplan för Barlastholmen.
3

Miljökonsekvensbeskrivningens bakgrund och syfte
Denna handling är en miljökonsekvensbeskrivning tillhörande miljöbedömningen av Detaljplan för
Barlastholmen. Fastigheterna Kvarnholmen 2:6 och Oljefabriken 3 m.fl. i Kalmar, Kalmar kommun.
Enligt miljöbalken (MB) 6 kap. och plan- och bygglagen 4 kap. 34 § ska en miljöbedömning upprättas för de planer och program vars genomförande innebär påtagliga miljökonsekvenser. Genomförandet av en miljöbedömning innebär flera steg, varav första steget har varit att identifiera
och avgränsa relevanta aspekter som sedan tas upp i miljökonsekvensbeskrivningen. Kalmar
kommun har bedömt att ett genomförande av nu aktuellt detaljplaneförslag kan antas medföra
betydande miljöpåverkan eftersom planområdet kommer att tas i anspråk av verksamhet som är
tillståndspliktig enligt miljöbalken. Kalmar Hamn AB har tillstånd enligt miljöbalken för hamnverksamhet och i tillståndet finns villkor för verksamheten i Kalmar hamn.
Miljökonsekvensbeskrivningen ingår i detaljplanens handlingar och kommer precis som denna bli
föremål för samråd med allmänheten och berörda myndigheter. Samråd och granskning av
MKB:n samordnas med utställning av själva planförslaget. Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § är syftet
med miljöbedömningen att integrera miljöaspekter i detaljplanen så att en hållbar utveckling
främjas.
MKB:s innehåll och avgränsning
Avgränsning sett till miljöaspekter
Enligt MB 6 kap. 12 § ska både konsekvenser, eventuella åtgärder samt rimliga alternativ till förslag på detaljplanen med hänsyn till dess syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och
bedömas.
Syftet med detta är att betydande positiv eller negativ miljöpåverkan som kan antas uppkomma
på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv.
En avgränsning beträffande MKB:s innehåll, omfattning och detaljeringsgrad har enligt
MB 6 kap. 12-13 §§ genomförts för nu aktuellt detaljplaneförslag. MKB:n har begränsats utifrån
platsens förutsättningar, planens syfte och de miljö- och riskfrågor som har identifierats till att
omfatta följande frågor:
• Naturresurser samt mark- och vattenanvändning
• Kulturmiljö och stadsbild
• Vattenmiljö
• Hälsa och säkerhet
• Tillgänglighet
• Påverkan under byggtiden
• Miljökvalitetsmål
• Miljökvalitetsnormer
Motiveringen till avgränsningen till ovanstående punkter är att dessa miljöaspekter anses vara
mest intressanta med hänsyn till platsens förutsättningar och den planerade exploateringen.
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Tillstånd för vattenverksamhet enligt MB
För att bygga invallningen i Nya hamnbassängen och deponera muddermasor som utfyllnad krävs
tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken.
Strandskydd
Strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken syftar till att trygga allmänhetens tillgång till strandområden
samt bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten. Vid ny detaljplaneläggning återinträder strandskyddet med 100 meter på land och i vatten, och strandskyddet behöver
därmed upphävas för alla markytor i planen i samband med planläggning.
En kommun får enligt plan- och bygglagen upphäva strandskyddet i en detaljplan om det finns
särskilda skäl för det enligt MB 7 kap. 18 c-d §§. Intresset av att ta området i anspråk på ett sätt
som avses med planen ska väga tyngre än strandskyddsintresset.
Ett beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan får inte omfatta ett område som behövs
för att mellan strandlinjen och byggnader säkerställa fri passage för allmänheten och för att säkerställa goda livsvillkor för djur- och växtliv. Kravet på fri passage gäller dock inte om byggnaderna
eller anläggningarna för sin funktion måste ligga vid vattnet. Inom planområdet bedöms en sammanhängande fri passage längs strandkanten inte vara möjligt på grund av den befintliga hamnverksamheten.
Inom planområdets nuvarande och framtida markområden upphävs strandskyddet i sin helhet.
Det finns flera skäl till att upphäva strandskyddet enligt MB 7 kap. 18 c §.
Skäl 1 – ”Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften”. Hamnen är ett redan ianspråktaget område med hamnverksamhet, vilken
har funnits på platsen sedan 1800-talet. Ytorna i anslutning till hamnområdet inom planområdet
är gatumark som även dessa är befintliga.
Skäl 3 – ”Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området”. Hamnverksamheten och gatumarken intill hamnområdet behöver av funktionella skäl ligga vid vattnet och de kajanläggningar som är uppförda
där.
Skäl 4 – ”Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området”. Den tilltänkta utökningen av hamnområdet med en hamnplan på
25 000 m2 måste ligga i anslutning till de befintliga verksamhetsområdena. Att använda motsvarande ytor på annan plats utanför hamnområdet är inte möjligt att utföra inom rimligt avstånd för
verksamheten och blir därför inte funktionellt för verksamheten.
Skäl 5 – ”Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området”. Hamnens verksamhetsområde är inte tillgängligt för allmänheten. Hamnverksamheten har ett angeläget allmänt intresse då verksamheten bedrivs för att betjäna
många av samhällets centrala funktioner och det inte finns något egentligt egenintresse för verksamheten. Hamnverksamheten är i sig en central och långsiktig verksamhet som det inte finns
några alternativ till i Kalmar. Området behövs därför även för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
De berörda strand- och vattenområdena hyser inte några särskilda naturvärden.
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Tidsmässig avgränsning
Framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen och detaljplanen sker parallellt. Miljökonsekvensbeskrivningen och detaljplanen har justerats vartefter planarbetet fortskridit.
Detaljplanen kommer efter det att den antagits och vunnit laga kraft att gälla så länge den anses
vara aktuell och till dess att den upphävs eller en ny detaljplan antas för samma geografiska område.
Detaljeringsgrad vid bedömning
Huruvida miljökonsekvenserna vid ett genomförande av detaljplanen är påtagliga är till viss del en
tolkningsfråga, eftersom olika genomföranden är tänkbara inom detaljplanens ramar.
Geografisk avgränsning
Ett genomförande av detaljplaneförslaget medför konsekvenser inte endast inom avgränsningen
av detaljplanens yta utan även utanför. Konsekvenserna utanför planområdet kan vara påverkan
på vattenmiljön, trafik, landskapsbilden samt buller.
Redovisning av alternativ
För att belysa de miljökonsekvenser som kan tänkas uppstå beskrivs ett huvudalternativ som är
de konsekvenser som kan förväntas vid ett genomförande av detaljplaneförslaget. Ett nollalternativ beskrivs endast kortfattat. Bedömning av konsekvenser för det så kallade nollalternativet speglar den troliga utvecklingen om detaljplanen inte antas.
Något sidoalternativ beskrivs inte eftersom det saknas något sådant som i detta fall är likvärdigt.
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Huvudalternativ – ny upplagsyta i Kalmar hamn
Kalmar Hamn AB bedriver verksamhet inom olika delar av Kalmar hamn. I huvudsak bedrivs
verksamheten på Barlastholmen och Finngrundet men även på delar av Tjärhovet. Hamnverksamhet har förekommit på platsen ända sedan Kalmar stad flyttade till Kvarnholmen i mitten av
1600-talet.
En ny detaljplan finns för den planerade etableringen av Linnéuniversitetet på den norra delen av
Barlastholmen vilket får som konsekvens att Kalmar Hamn mister viss yta i detta område samt
att universitetet kommer i omedelbar närhet av hamnens verksamhet.
För att kompensera för den yta som hamnen mister i och med universitets etablering och samtidigt kunna möta den konjunkturutveckling som råder hos hamnens godskunder planerar Kalmar
Hamn för underhåll samt utbyggnad av nya angörings- och hanteringsytor genom att bland annat
fylla ut delar av Nya hamnbassängen för att få en ny yta för lagring och hantering av gods.
Muddermassor som uppstår vid underhållsmuddring och fördjupning av farleden planeras att
användas som utfyllnad vid anläggandet av nya ytor, främst i Nya hamnbassängen inom planområdet. Kalmar Hamns verksamhet bedrivs i enlighet med tillstånd enligt miljöbalken och muddringen och hamnutbyggnaden hanteras i ett parallellt tillståndsärende.
Planförslaget innebär en ny upplagsyta för hamnen i Nya hamnbassängen vid Tjärhovsbågen.
Nedan visas Kalmar Hamns förslag enligt Samrådsunderlag, muddring och hamnutbyggnad, Kalmar hamn
2015-04-27 för tillståndsansökan enligt miljöbalken. Den exakta utformningen kan behöva justeras när de geotekniska undersökningarna av bottenförhållandena är gjorda och utifrån behovet av
utrymme, tillgång till massor med mera.

Planerat upplagsområde i vattenområde i Nya hamnbassängen intill Tjärhovsbågen, Vatten och Samhällsteknik.
Området är större än det område som presenterades i samrådsunderlaget.
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Ytan föreslås att byggas upp med stabiliserade muddermassor bakom en kantvall, se figuren nedan.

Typsektion för vall som ska valla in fyllnadsmassor, Vatten och Samhällsteknik.
Inför anläggandet av denna yta krävs ytterligare geotekniska undersökningar av förutsättningarna
på platsen. Både de tekniska och miljömässiga förutsättningarna att använda tänkta muddermassor måste utredas ytterligare.
Även de massor som kommer tas upp vid en eventuell djupmuddring kommer att användas vid
fyllningen. Skulle ytterligare behov av massor finnas efter utförda muddringar kan det bli aktuellt
att använda andra lämpliga massor.

Alternativ
Nollalternativ - ingen ny detaljplan tas fram
Nollalternativet innebär att ingen ny detaljplan upprättas som möjliggör en utfyllnad av delar av
Nya hamnbassängen innanför Tjärhovsbågen. Inga förändringar görs utan nuvarande planförhållanden fortsätter att gälla. Nollalternativet innebär att Kalmar Hamn på sikt får sämre möjligheter
att bedriva sin verksamhet genom att brist på upplagsytor kan uppstå. Befintliga detaljplaner för
hamnområdet är till vissa delar otidsenliga, och kommer i ett sådant läge att fortsätta gälla.
Sidoalternativ
Något sidoalternativ har inte tagits fram eftersom det saknas möjliga alternativ för nya upplag i
hamnen. Det bedöms inte som ekonomiskt rimligt att lagra material på andra platser utanför
hamnen eftersom detta innebär ytterligare ett omlastningstillfälle vilket medför extra kostnader
och transporter samt ökad miljöbelastning.
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Förutsättningar, konsekvenser och bedömning
Riksintressen och planer
Detaljplanen redovisar planeringsunderlag som exempelvis riksintressen, planer, analyser och
tidigare ställningstaganden som geografiskt sett berör planområdet. I efterföljande avsnitt bedöms
endast de planeringsunderlag som bedömts som relevanta för konsekvensbedömningen.
Riksintresse för kommunikationer, MB 3 kap. 8 §
Planområdet berörs av det utpekade riksintresset för kommunikationer avseende sjöfarten. Riksintresset omfattar hamn (hamnbassängerna), sjöfart (farleden till och från hamnen samt markytorna inom hamnen), järnvägen ut till Tjärhovet samt vägen från E22 till Barlastholmen via Södra
vägen, Järnvägsgatan, Barlastgatan, Finngrundsgatan samt Barlastplan. Planområdet är beläget
inom hinderfrihetsytan för Kalmar flygplats, som i sig är av riksintresse. Den fria hinderytan för
planområdet är inom höjdzonen mellan +50,3 meter över havet (möh) och +150,3 möh.

Bedömning
Planförslaget bedöms påverka riksintresset på ett positivt sätt genom att planförslaget gynnar
Kalmar Hamns verksamhet. Då planförslaget inte medger några byggrätter över +26,0 möh bedöms den fria hinderytan inte påverkas negativt av planförslaget.

Riksintressen för kommunikation. Farleder och hamn.
Påverkan på riksintresset för kommunikationer avseende väg omfattar även funktionen för tillfartsvägar till/från bredskapsfärjeläget.
Vid en avstängning av Ölandsbron och aktivering av beredskapsplanen är Trafikverkets bedömning att färjekapacitet motsvarande 300 fordon/timme kan komma att passera beredskapsfärjeläget. Det tar ca fem dygn att uppnå tillfredsställande funktion på färjeläget. Kommunen ska bevaka att vägnätet till/från färjeläget inom 5 dygn har full funktion. Trafikverket gör bedömningen
att riksintressets funktion inte är beroende av endast Finngrundsgatan utan att Barlastgatan även
kan fungera som alternativ under förutsättning att framkomligheten enligt ovan kan tryggas och
eventuella verksamheter vara flyttade.
Utöver de i kartan redovisade riksintresseområdena finns även den hinderfria ytan för Kalmar
flygplats, som i sig utgör ett riksintresse, täckande i stort sett hela Kalmar stad. Det fysiskt utpekade riksintresseområdet för flygplatsen gäller för ett område i direkt anslutning till start- och
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landningsbanan med omfattningen 500 meter på vardera sidan och 1500 meter i vardera änden.
Flygplatsen ligger cirka 5 km nordväst om planområdet. Boverkets WebbGIS.
Riksintresset Kvarnholmen Kalmar innerstad
Riksintressets motivering: Renässansstad med slottsmiljö och befästningssystem samt tillhörande
vattenområden som sammantaget återspeglar stadens stora strategiska betydelse, för landets försvar, handel och sjöfart, från medeltiden och fram till 1600-talet.
Utdrag ur Uttryck för riksintresset: Kalmar renässansslott, och dess tydliga visuella samband med
1600-talsstaden Kvarnholmen samt Grimskärs fästning. Gamla staden med befästningsmurar,
ödekyrkogård och gatunät med anor från det medeltida Kalmar. Holmen Grimskär i Kalmarsund
med befästningsverk från 1600-talets början och dess strategiska och visuella samband med slottet. Lämningar efter befästningsvallar, bastioner och stadsportar på Kvarnholmen som markerar
den på 1600-talet nya stadens utbredning. Kvarnholmens kvarters- och tomtindelningar från
1600-talet, synliggjorda genom den täta bebyggelsestrukturen. Raka gator som förstärker den visuella kontakten mellan Gamla och Nya staden, med slottet samt omgivande vattenområden.
Stadens kanaler som tillsammans med angränsande grönområden återspeglar utbredningen av
1600-talsstadens befästningsanläggning. Kvarnholmens siluett med sin relativt låga och jämnhöga
bebyggelse, i vilken Domkyrkan från 1600-talet i italiensk barock väl framträder.

Bedömning
Riksintresset för kulturmiljö bedöms påverkas negativt i liten grad. I utblicken från slottet mot
sydost blir det svårare att uppfatta vattenområdet mellan Barlastholmen och Tjärhovet vilket är
en del av det medeltida vattenrummet. Även utblicken från Tjärhovet mot slottet påverkas.
Utblickarna är dock redan idag påverkade av hamnverksamheten, och planförslaget föreslår att
inga byggrätter tillåts på den tillkommande hamnytan. Påverkan bedöms som acceptabel.
Det finns sannolikt fornlämningar inom planområdet, vilket ska bevakas i kommande projektering.

Riksintresse för kulturmiljövården. Figur: Länsstyrelsen i Kalmar län
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Översiktsplan Unika Kalmar (ÖP)
I Kalmar kommuns gällande översiktsplan, som vann laga kraft 2013, ingår Barlastholmen i ett
område som definierats som innerstad och stadskärna.
Översiktsplanen anger följande för hamnen:
•

Verka för att hamnens utveckling samspelar med stadens övriga behov av utveckling.

•

Planera för att lokalisera verksamheter till Tjärhovet som har koppling och behov av sjöfart.

•

Säkra transportleder för farligt gods till och från Tjärhovet samt studera möjlig reservväg till
och från hamnen.

•

Tillämpa de nya riktlinjerna för byggnation utmed farligt godsleden på Södra vägen, Järnvägsgatan och Tjärhovsgatan enligt den riskanalys som är gjord.

Nu aktuellt detaljplaneförslag är väl förenligt med översiktsplanens intentioner.
Fördjupad ÖP för Kvarnholmen med omgivande vattenrum
Under 2011 antogs den fördjupade översiksplanen (FÖP) för Kvarnholmen med omgivande vattenrum. Det aktuella detaljplaneområdet berörs inte av den fördjupade översiktplanens avgränsning utan ligger strax söder om denna.
Gällande detaljplan
Nu aktuellt planområde berörs av sju detaljplaner eller motsvarande. Planerna medger gatuändamål och kvartersmark för hamnändamål, upplag, hamntrafik, förråd, magasin, kontor och vattenområde. Det vattenområde som ska fyllas inom Tjärhovsbågen omfattas i nuläget av fyra detaljplaner, från 1965, 1971, 1987 samt 2003. Planerna tillåter inte utfyllnad i vattnet, se planbeskrivningen.
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Naturresurser samt mark- och vattenanvändning
Naturresurser
Delar av centrala Kalmar inklusive hamnen är byggd på öar som är sammanfogade och utökade
genom utfyllnader, vilket gjorts vid olika tidpunkter genom åren. Hamnens läge utanför Kvarnholmen gör att det inte finns några expansionsmöjligheter för hamnverksamheten utöver
utfyllnad av vattenområden. Eftersom lokaliseringar vid vatten på senare år har har värderats allt
högre av olika verksamheter i samhället har hamnverksamheten succesivt trängts undan och
behovet av att göra ytterligare utfyllnader är återigen aktuellt. Samtidigt är det ont om massor för
utfyllnad i Kalmartrakten på grund av det flacka landskapet. Det flacka landskapet innebär även
att stränderna är grunda och att sediment lätt ansamlas på botten. För att hålla ett tillräckligt djup
i farleden och i hamnen krävs därför återkommande underhållsmuddring. Samtidigt som Kalmar
Hamn nu planerar för en hamnutbyggnad så planeras även för muddringsarbeten (den senaste
underhållsmuddringen av hamnen genomfördes år 2002).
För att spara på resurser i form av fyllnadsmaterial och samtidigt skapa en lättillgänglig yta för
omhändertagning av muddermassor (som klassas som avfall), planeras för en deponering av
muddermassor i en del av Nya hamnbassängen. Komplettering med andra massor kan även
behövas. För att ge Kalmar nya markytor möjliggör planförslaget att den inre delen av Nya
hamnbassängen fylls ut.

En äldre plan för hur hamnen skulle utvidgas samt förslag på invallning av muddermassor. Kalmar läns museum.
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Bedömning
Planförslaget bedöms som positivt vad gäller hushållning med naturresurser eftersom det möjliggör en utfyllnad av ett vattenområde som bedöms som lämpligt för hamnändamål.
Förorenad mark
Förutom utfyllnaden av vattenområdet i en del av Nya hamnbassängen, så föreslås ändringar för
byggrätterna inom planområdet. Sedan tidigare finns outnyttjade byggrätter inom området och ett
nytt område föreslås för byggrätt i västra delen av kvarteret Maskinisten.
Provtagning och analys av föroreningar i marken har nyligen gjorts i kvarteret Oljefabriken 3 i
samband med bygglov för en ny marina. Resultatet visade att fyllnadsmassorna är relativt homogena. Proverna visade på halter över vad som är acceptabelt för känslig markanvändning (KM 1)
för PAH 2, bly, koppar och alifater. I en punkt förekom PAH över vad som är acceptabelt för
mindre känslig markanvändning (MKM). I provtagningspunkten vid den gamla transformatorstationen uppmättes ingen PCB över rapporteringsgränsen.
I samband med underhållsarbeten 2013 (arbeten för att säkerställa kajernas bärighet) togs markprover var 50:e meter i ett 200 meter långt schakt längs med Barlastplan. I flertalet av punkterna
fanns förhöjda halter av PAH i de ytliga jordlagren (0,5 meter under markytan) och i någon punkt
fanns en förhöjd halt av arsenik. På lägre nivåer (1 meter under markytan) fanns inga förhöjda
halter av föroreningar.
Jordprov har även har tagits och analyserats i samband med schaktarbeten för ny oljeavskiljare i
kv Oljefabriken. I det ytliga jordlagret fanns en förhöjd halt av PAH men inte djupare ner i marken. Övriga analyserade ämnen var inte förhöjda

Bedömning
Inom planområdet kommer markanvändningen att vara i enlighet med mindre känslig markanvändning (MKM). En planbestämmelse är föreslagen för området om avhjälpande av markförorering innan bygglov ges; ”lov får endast ges under förutsättning att markens lämplighet för
bebyggande har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten”.
Inför byggande på nya och tidigare outnyttjade byggrätter, måste provtagning och analys av
markföroreningar göras eftersom det inom ett hamnområde alltid finns en risk för föroreningar i
marken. Under projektering och genomförande av detaljplanen ska det säkerställas att inga föroreningshalter på området, oberoende av djup eller byggnation, överstiger Naturvårdsverkets
generella riktvärden för mindre känsligt markanvändning, MKM.
Höjdsättning med hänsyn till höjning av vattennivån i Östersjön
Planen måste förhålla sig till ett klimatscenario som innebär en stigande havsnivå i Östersjön.
Hamnområdet är låglänt och marken inom planområdet ligger på en höjd av ca + 2,0 meter vilket
innebär att området riskerar att översvämmas i framtiden. Enligt SMHI:s senaste uppgifter (se
www.klimatanpassning.se) förväntas havsnivån vid Kalmarkusten höjas med ungefär en knapp
meter till år 2100. Högsta högvatten vid SMHI:s mätstationer i regionen har uppmätts till 136 cm
över medelvattenstånd vilket medför att högsta högvatten förväntas bli knappt 2,36 meter inom
planområdet år 2100.

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, NV 5976. Exempel på känslig markanvändning (KM)
är bostäder och exempel på mindre känslig markanvändning (MKM) är kontor.
2 Polyaromatiska kolväten
1
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Samhällsbyggnadsnämnden har 2012-12-19 beslutat +2,65 möh som riktlinje för färdig golvhöjd
vid nybyggnation för att undvika skador från framtida översvämningar. Diskussioner pågår för
närvarande om denna nivå ska höjas samt om olika nivåer på färdigt golv ska tillåtas beroende på
byggnaders karaktär och användningsområde.
Planförslaget innehåller en bestämmelse att en byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån +2,8 meter över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion.
Inga bostäder tillåts inom planområdet. Bestämmelsen ska även gälla konstruktioner för utrymningsvägar och infrastruktur. Åtgärder för att klara detta kan ske med upphöjd infrastruktur eller
vallar/murar för att säkra mot översvämning i området. Planering av vilka åtgärder som behöver
sättas in ska ske när risken för skador från exempelvis översvämning har uppnått 1 %.

Bedömning
Planförslaget bedöms vara anpassat till framtida klimatförändringar vad gäller byggnaders utförande samt infrastruktur för el, värme och VA. Eftersom hela hamnområdet är låglänt och befintlig infrastruktur därmed ligger lågt, är det svårt att anpassa infrastrukturen för ett mindre område.
För infrastruktur och befintlig bebyggelse som omfattas av översvämningsrisk måste därför istället åtgärder göras i framtiden. Detta gäller även det nyligen detaljplanerade området strax norr om
planområdet. För att utreda och ta ställning till vilka åtgärder som är lämpliga och behöver göras,
arbetar kommunen med en klimatanpassningsplan.
Höjning av vattennivån i Östersjön kan innebära att marknivån och infrastruktur inom stora områden måste höjas eller så måste vallar/murar byggas längs med strandkanten för att skydda bebyggelse och infrastruktur mot översvämning.
Kulturmiljö och stadsbild
Historisk beskrivning
Kalmar läns museum har 2013 tagit fram en kulturhistorisk utredning för hamnen som bland
annat beskriver hamnens historia.
Sjöfarten och hamnfunktionen är anledningen till Kalmars uppkomst på 1100-talet. Den äldsta
hamnen låg intill den medeltida staden i en vik som idag kallas Slottsfjärden. Utanför Kättilen
(kitteln) som viken kallades fanns en skärgård med en större ö och flera mindre öar. Farleden in
till hamnen kunde dels gå norrifrån via det som idag kallas Systraströmmen eller österifrån mellan
öarna som ursprungligen utgjorde inre- och yttre Vedgårdsholmen samt Barlastholmen. Södereller sydost ifrån fanns också farleder in till hamnen. Hamnen och staden låg i skydd av en kastal
som var föregångaren till nuvarande Kalmar slott.
Trots stadsmuren runt den medeltida staden och den försvarsanläggning som kastalen och senare
slottet utgjorde, var läget utsatt och medförde att staden vid upprepade tillfällen anfölls och belägrades vilket drabbade befolkningen hårt. Detta ledde till att det i slutet av 1630-talet beslutades
att staden skulle flyttas från området som idag kallas Gamla staden till ön Kvarnholmen, där en
befäst rutnätsstad byggdes upp. Stadens hamn flyttade med staden och förlades till Skeppsbron
och intill Jordbron (dåvarande Ölandshamnen).
Den ökade hamnverksamheten och allt större fartyg ledde sedan med tiden till en utökning av
hamnen genom utfyllnader kring och på de mindre öar som ligger söder om Kvarnholmen.
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Barlastholmen utgjordes ursprungligen av Yttre Vedgårdsholmen och Lilla Kvarnholmen och har
varit en godshamn med upplag sedan mitten av 1600-talet. Vattnet mellan öarna började fyllas ut
med barlast i mitten av 1800-talet och på 1870-talet anslöts Barlastholmen till Kvarnholmen med
en bro med järnväg. Under 1950- och 1960-talet utvidgades Barlastholmen åt öster då Finngrundet fylldes ut och blev en del av hamnen.
Tjärhovet har sitt ursprung i några mindre holmar, Fredriksskär och en mindre ö intill som fungerade som stadens tjärupplag. Muddringen av Kalmarsunds djupränna på 1890-talet innebar att
Kalmar stad fick tillgång till stora mängder fyllnadsmassor som kunde användas i utbyggnaden av
hamnen. Godshamnen på Tjärhovet invigdes 1913 då den yttre anläggningen bundits samman
med fastlandet via Tjärhovsbågen. Tjärhovsbågen är en kombinerad vågbrytare och transportled
för tåg- och lastbilstrafik. Järnvägen kopplar ihop ön med stadens omland och industriområden.
Tjärhovet byggdes ut i etapper mot sundet fram till 1960-talet.

Kalmar med ursprungliga öar markerade med blått. 1600-talets försvarsanläggning är markerad med grått. Jordbroporten och Skeppsbron på södra Kvarnholmen är markerade. Kalmar läns museum.
Länsmuseets rekommendationer
I länsmuseets kulturhistoriska utredning finns angivet vad som är av särskilt kulturhistoriskt värde
i och för hamnen.
Länsmuseet skriver att hamnen har utgjort en integrerad del av stadslivet och staden. Hamnens
fysiska gestalt har formats av några av stadens funktioner. Trots att de funktionella sambanden
mellan hamnen och staden har förändrats, ibland för att funktioner har upphört, kvarstår rumsliga strukturer som speglar historiska funktionskopplingar. Ur kulturmiljöhänseende är det viktigt
att dessa strukturer fortsatt kan erfaras. Vid nygestaltning kan strukturerna förstärkas och förtyd-
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ligas. I takt med att hamnen förändras och de tyngre funktionerna förskjuts utåt från staden sett,
är det värdefullt att äldre användningar kan avläsas i hamnmiljön. Det gäller inte bara övergripande strukturella karaktäristika i hamnens olika delar, utan även byggnader som illustrerar de
olika funktioner som funnits i hamnen. Byggnader som magasinsbyggnader och de Jeanssonska
livsmedelsindustrierna utgör viktiga historiska markörer.
Vedgårdsholmen, Barlastholmen och Tjärhovet bildar en ovanligt tydlig serie årsringar och denna
struktur bör vara fortsatt synlig och kan med fördel förtydligas. Det tydliga mellanrummet mellan
öarna och mot Kvarnholmen, är viktiga för att historien ska kunna utläsas.
Barlastholmen är både en del av staden på Kvarnholmen och en del av industrialismens Kalmar.
Holmens bebyggelsestruktur, där en del riktar sig mot Ölandshamnen och en annan mot järnvägen, uttrycker tydligt detta. Enligt länsmuseets utredning är Barlastholmen ett förhållandevis ”tåligt” område vad gäller förändringar. Det bedöms värdefullt att bevara karaktären på området
som ö och att den fortsatt är en väl avgränsad enhet.
Om de två krockande strukturerna samt deras kopplingar mot Ölandshamnen respektive stationsområdet respekteras, blir historien fortsatt möjlig att utläsa. Det bedöms även värdefullt att
bevara landområdets och bebyggelsens skala i förhållande till Vedgårdsholmen och Tjärhovet. Av
de byggnader som finns kvar idag är den gamla oljefabriken från 1916 den äldsta och mest karaktärsfulla. Byggnaden till den gamla oljefabriken bör fortsatt utgöra en karaktärsbyggnad i området.
Övriga värdefulla särdrag, enligt utredningen, är slottets dominans över området och järnvägskorridoren som visar på sambandet mellan Gamla industriområdet och godshamnarna på Tjärhovet
och Barlastholmen.
Den medeltida hamnens kopplingar till staden är idag svår att avläsa, eftersom området där det
gamla Kalmar låg förändrats så kraftigt att endast vaga formelement kvarstår, frånsett Kalmar
slott. Vattnet i sig och dess nära kontakt med slottet och det före detta stadsområdet är dock viktiga att värna. Det södra inloppet till den medeltida staden är av särskilt kulturhistoriskt värde.
Fornlämningar
Området runt hamnen har muddrats ett antal gånger och några kända skeppsvrak finns inte inom
nu aktuellt område. En sökning har gjorts på fartygs-/båtlämning via riksantikvarieämbetets
fornminnesregister.

Bedömning
Strax intill hamnområdet, och för delar av hamnområdet, finns riksintresset för kulturmiljö för
bland annat Kvarnholmen och det är viktigt att planförslaget inte motverkar syftet med intresset
och dess värden. Bevarandeintresset är bland annat 1600-talsstaden och den visuella kontakten
mellan slottet och Kvarnholmen.
Planförslaget omfattar södra delen av Barlastholmen, Tjärhovsbågen och delar av vattenområdet i
Nya hamnbassängen. Syftet med planförslaget för Barlastholmen är att bibehålla nuvarande
hamnverksamhet och befintliga förhållanden.
I en av de tidigare detaljplanerna för Barlastholmen från 2003 har upplagshöjder begränsats till
5,0 respektive 7,5 och 10,0 meter med hänsyn till vyn från Kalmar slott mot Sylvanderparken. I
nuvarande planförslag finns en höjdbegränsning för upplag på 7,5 meter längs med Tjärhovsgatan och på 10 meter längre in på Barlastholmen och utanför siktlinjen från slottet. Höjden för
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byggrätten i kvarteret Maskinisten blir 24 meter 3 (användning hamn, kontor och verksamhet),
vilket är betydligt högre än höjden i nuvarande byggrätt som är 7,5 meter (användning hamn) för
högsta taknockshöjd, se vidare i planbeskrivningen.
Barlastholmens skala kommer därmed att påverkas betydligt. Historiens landskap kommer att bli
fortsatt möjlig att utläsa. Planförslaget påverkar inte den visuella kontakten mellan slottet och
Kvarnholmen vilket bedöms vara den viktigaste aspekten att ta hänsyn till i detta fall, men däremot minskar slottets dominans över området när höga byggnader tillkommer i hamnen, vilket är
negativt eftersom slottets dominans är ett värdefullt karaktärsdrag. På närliggande Tjärhovet finns
två silosbyggnader med byggnadshöjd på 60 meter. På motsatt sida om Barlastgatan kommer de
mer närliggande nya universitetsbyggnaderna för Linnéuniversitetet att medges byggnadshöjder
om 18, 28 och 44 meter. Den nya verkstaden, som placeras mellan Tjärhovet och universitetet,
blir därför en del i hamnområdets byggnadsmiljö och bedöms kunna utgöra ett samband mellan
dessa högre byggnadsvolymer.
Planförslaget innebär att det blir möjligt att fylla ut delar av vattenområdet i Nya hamnbassängen
innanför Tjärhovsbågen. De nya markytorna ges inte byggrätt och samtidigt anges i detaljplaneförslaget en maximal höjd på 7,5 meter för upplag på platsen.
Vattenområdet mellan Barlastholmen och Tjärhovet är viktigt för att man ska kunna urskilja de
båda öarna som separata. Att en del av vattenområdet mellan öarna fylls igen och kommer att
användas som upplag innebär att Barlastholmen och Tjärhovet tenderar att mer bli ett sammanhängande hamnområde och den nya markytan med upplag innebär även att man får mindre kontakt med Nya hamnbassängens vatten när man färdas på Tjärhovsgatan.
Nya hamnbassängens vattenområde ingår i vattenrummet kring slottet och är en del av det tidigare södra och östra inloppet till den medeltida hamnen. I utblicken från slottet mot sydost blir
det svårare att uppfatta vattenområdet mellan Barlastholmen och Tjärhovet. Utblicken från Tjärhovet mot slottet påverkas också av den planerade utfyllnaden med möjlighet till upplag.
Samtidigt är den planerade utfyllnaden av delar av Nya hamnbassängen i Tjärhovsbågen en del av
historien med utfyllnad efter utfyllnad av vattenområden i och intill Kalmars hamn.
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget som acceptabelt för kulturmiljön.
Bilderna nedan är från 1930-talet och visar hur den inre delen av Nya hamnbassängen kunde se
ut vid den här tiden. Bilderna visar de vattenområden som nu planeras att fyllas igen och bli plats
för hamnverksamhet med möjlighet till upplag av en höjd på 7,5 meter.

Byggrätten anges i planen till + 26 meter totalhöjd. I förhållande till marknivån, som är cirka 2 meter över havsnivån, blir den reella byggrätten 24 meter totalhöjd.

3
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Tjärhovsbågen ut mot Tjärhovet från omkring 1930. Bild ur Kalmar läns museums arkiv.

Tjärhovsbågen sedd från Tjärhovet. Troligen någon gång på 1930-talet. Bild ur Kalmar läns museums arkiv.
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Vattenmiljön
Planområdet omfattar Barlastholmen, Tjärhovsbågen samt delar av Nya hamnbassängen och
tillhör vattenförekomsten N v s Kalmarsunds kustvatten. Se vidare om vattenförekomster under
Miljökvalitetsnormer nedan.
Utfyllnad i Nya hamnbassängen vid Tjärhovsbågen
Planförslaget innebär en möjlighet att fylla ut delar av Nya hamnbassängen vid Tjärhovsbågen för
att senare kunna använda ytan för upplag. Se ovan under Huvudalternativ – ny upplagsyta i Kalmar
hamn. För att bygga invallningen och fylla upp med bland annat muddermassor krävs tillstånd
enligt miljöbalken, varvid det kommer att beslutas om försiktighetsmått som skydd mot påverkan
på vattenmiljön. Se vidare i Samrådsunderlag, muddring och hamnutbyggnad, Kalmar hamn, 2015-04-27,
Vatten och Samhällsteknik,
Området är sedan länge ianspråktaget för att vara hamn och muddringar har skett i området med
ett visst intervall. Den lokala floran och faunan i hamnområdet har tämligen dåliga förutsättningar och några undersökningar av densamma har därför inte bedömts som nödvändiga. Inom Tjärhovsbågen bedrivs inget fiske och det finns inget som tyder på att vattenområdet i Nya hamnbasängen är ett viktigt reproduktionsområde för fisk.

Bedömning
Arbetena i vattnet med att bygga invallningen kan ge effekter på vattenmiljön genom grumling.
Grumlingen kan försvåra ljusgenomträngligheten i vattnet och därmed minska växtproduktionen
och påverka exempelvis fiskyngel. Eftersom platsen redan sedan tidigare är påverkad av hamnverksamhet bedöms eventuell påverkan vara acceptabel. Om prövningsmyndigheten bedömer att
tillstånd till vattenverksamhet kan ges, bedöms detta som acceptabelt ur miljösynpunkt och med
hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten.
Att möjliggöra verksamheten genom planförslaget bedöms därmed inte orsaka någon betydande
miljöpåverkan.
Dagvatten
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, vilket innebär att Kalmar
Vatten i princip har ett ansvar för att dagvattnet inom detta område omhändertas. Kalmar Hamn
ansvarar för avvattningen inom kvartersmarken. I dagsläget avleds så gott som allt dagvatten från
kvartersmarken till Nya- och Gamla hamnbassängerna, se figuren nedan.
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Dagvattennätet i Kalmar hamn. Platser för olika typer av upplag visas samt dagvattenutredningens provtagningspunkter. Vatten och Samhällsteknik.
Kalmar Hamn fick 2009-05-08 tillstånd enligt miljöbalken till dåvarande och utökad verksamhet.
Frågan om slutliga villkor för utsläpp av föroreningar till Kalmarsund (dagvattenutsläpp) förlades
dock till en utredningstid och slutliga villkor fick man i ett beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län
2013-11-21.
I beslutet meddelades följande slutliga villkor vad gäller utsläpp av dagvatten:
•

Filter för uppsamling av partikelbundna föroreningar i dagvatten, eller anordningar med
motsvarande funktion, ska vara installerade i dagvattenbrunnar inom yta där metallspån
mellanlagras och hanteras.

•

Halten kolväten i utgående vatten från metallspånlagret får som årsmedelvärde och mätt
som oljeindex inte överstiga 5 mg per liter före avledning till recipienten.

Villkoret gäller dagvattenutsläpp i en punkt på norra delen av Tjärhovet där metallspån lagras och
berör inte det nu aktuella planområdet.
I tillståndsärendet har Kalmar Hamn tagit fram utredningen Dagvatten från Kalmar hamn, redovisning
av utredningsföreskrift U1, 2013-06-19, Vatten- och Samhällsteknik AB.
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Utredningen omfattar provtagning av utgående dagvatten under olika årstider och vid de olika
verksamhetsytorna i Kalmar hamn. Provtagning har även skett i den oljeavskiljare som finns till
verkstad och tvätthall. Även viss provtagning har skett ute i själva hamnbassängen.
Resultatet av provtagningarna har stämts av mot relevanta jämförelsetal för att få en uppfattning
om föroreningsgraden. Även föroreningsmängder har beräknats. En jämförelse mot föroreningsmängder från andra delar av centrala Kalmar har gjorts. De analyser som utförts i hamnbassängen har jämförts mot miljökvalitetsnormerna i vattendirektivet. Detta för att få en uppfattning
om vilken påverkan utsläppen från hamnverksamheten har på vattenkvalitén i hamnbassängen,
vilken ingår i vattenförekomsten N v s Kalmarsunds kustvatten.
Analyserna visar att dagvattnet från de olika verksamhetsytorna uppvisar måttliga halter av föroreningar. Undantaget är dagvatten från området där metallspån lagras. Analyserna i hamnbassängerna visar att halterna för de flesta parametrar underskrider gällande miljökvalitetsnormer. I
Nya hamnbassängen var halterna av kadmium och bensperylen något högre än MKN och i
Gamla hamnbassängen var halterna av indenopyren och oktylfenol något högre än MKN.
Kalmar Hamn föreslår att rutinerna kring skötsel och städning av verksamhetsytor samt rengöring av rännstensbrunnar ytterligare skärps för att förhindra att föroreningar hamnar i dagvattnet.
Det föreslås också att oljeavskiljaren vid verkstaden åtgärdas. Det dagvatten som identifierats
som mest förorenat är det från upplaget för metallspån, där ytterligare åtgärder föreslås.
Miljöprövningsdelegationen ansåg att ovanstående villkor var tillräckliga och ställde inte några
krav på rening av dagvatten från övriga hamnytor utan hade endast synpunkter på skötsel och
städning av verksamhetsytor.
Som underlag till nu aktuellt planförslag har ett PM om dagvatten tagits fram. Ny detaljplan för del
av Barlastholmen, PM om dagvattenhantering, Kalmar kommun, Vatten och Samhällsteknik, 2016-03-23.
Syftet med PM:et är att belysa hur dagvattenhanteringen inom det nya planområdet påverkar miljökvalitetsnormer för vatten. I PM:et har beräkningar gjorts av påverkan på dagvattnet från nuvarande och framtida markytor inom planområdet.
Ianspråkstagandet av den invallade ytan vid Tjärhovsbågen innebär att den samlade verksamhetsytan ökar med ca 35 000 m2, vilket i sin tur innebär en ökad dagvattenavrinning från det samlade
planområdet. Denna ökade mängd vatten finns dock redan i dag som direktfallande nederbörd
över den yta som planeras att skapas.
Verksamheten är i sig inte planerad att öka i omfattning, vilket innebär att den framtida verksamheten i princip inte kommer att medföra någon ökad dagvattenpåverkan. Påverkan kommer i
stället att ske mer utspridd än vad som är fallet i dag.
Det kan dock inte uteslutas att hamnens verksamhet kommer att öka, vilket innebär att det finns
en risk för ökad dagvattenpåverkan i hamnbassängerna och Kalmarsund.
I PM:et diskuteras tänkbara åtgärder och möjliga strategier för att minska påverkan från dagvattenutsläpp. Tänkbara åtgärder är i princip installation av brunnsfilter eller avledning till en damm
för avskiljning av flytande och sedimenterbart material. Såväl brunnsfilter som dammar bedöms
ha en god avskiljande förmåga för de flesta förekommande föroreningar. I PM:et redovisas även
tänkbart område för dagvattenrening och uppskattad framtida dagvattenpåverkan om rening införs. Ett område längs med järnvägsspåret i områdets sydvästra del bedöms som lämpligt för en
dagvattendamm, se nedan.
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I nedanstående tabell görs en sammanställning av dagens utsläpp från Barlastholmen, utsläpp
efter rening med 60 % i en dagvattendamm på den nya ytan (samtliga ingående ämnen beräknas
kunna renas med 60 %) samt totalt framtida beräknade utsläpp.
Beräknat framtida dagvattenutsläpp (exklusive kv Redaren)
Ämne

Dagens utsläpp

TOC (kg)
Kväve (kg)
Olja (kg)
Fosfor (kg)
Zink (kg)
Koppar (kg)
Kadmium (g)

430
23
11
6
0,4
0,13
< 2,6

Framtida utsläpp
Befintlig yta
322
17
8
4,5
0,3
0,1
<2

Framtida utsläpp,
Ny invallning
86
4,0
2,2
1,2
0,08
0,04
0,5

Framtid
Totalt
408
21
10
5,7
0,38
0,10
< 2,5

Se vidare i PM:et om dagvattenhantering.

Bedömning
Vattenförekomsten N v s Kalmarsunds kustvatten har klassats som kustvatten med en måttlig
ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver). Miljöproblemen bedöms vara
övergödning och miljögifter. Se vidare under Miljökvalitetsnormer.
Dagvatten är en av de diffusa föroreningskällorna tillsammans med bland annat atmosfäriskt nedfall, avrinning från jordbruket och utsläpp från båtar och enskilda avlopp.
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Även om hamnens påverkan på den stora vattenförekomsten N v s Kalmarsund är förhållandevis
liten innebär en ökad belastning rent principiellt att genomförandet av planen riskerar att motverka ett uppfyllande av miljökvalitetsnormerna.
Det finns dock ett flertal möjligheter att reducera påverkan från planområdets dagvatten – och
därmed i rimlig utsträckning medverka till att gällande miljökvalitetsnormer för Kalmarsund uppnås. I detaljplanen anges ett område där en dagvattenanläggning får anläggas. Möjlighet finns
även att rena dagvattnet med filter vid områdets dagvattenbrunnar. Syftet med dagvattenanläggningen är att miljökvalitetsnormen inte ska påverkas negativt. Bägge föreslagna dagvattenalternativen når reningssyftet.
Hälsa och säkerhet
Lagring av brännbara varor i närheten av brandfarliga varor och byggrätter
I hamnen lagras olika typer av produkter. I oljehamnen, öster om Tjärhovsgatan lagras
brandfarliga varor i cisterner och på Tjärhovet, väster om Tjärhovsgatan lagras fodermedel,
timmer, träflis/spån och metallspån/metallskrot. På Barlastholmen lagras bland annat olika typer
av trävaror, timmer och träflis/spån.
För lagring av brandfarlig vätska i cistern (SÄIFS 200.2) finns rekommendationer om minsta
avstånd till olika skyddobjekt. Vid en volym på över 100 m3 brandfarlig vätska enligt klass 1 och
2a krävs ett avstånd på minst 50 meter till material med stor brandbelastning (exempelvis flis).
För lagring av brännbara varor som exempelvis flis (som kan självantända), saknas däremot
rekommendationer på lämpliga avstånd mot omgivningen. Trygg Hansa har dock publicerat ett
antal rekommendationer vad gäller utomhuslagring av flis, bark, spån och torv (januari 2009).
Enligt dessa råd bör avstånd från stack till järnvägsspår och byggnad vara minst 15 meter och till
brännbar byggnad 30 meter.
Brandkåren har i ett tillsynsföreläggande beslutat att flislagring inte får ske på Tjärhovet utan
endast på Barlastholmen. De två platserna för flislagring på Tjärhovet är i kvarteret Timmermannen (nordvästra hörnet på Tjärhovet) och kvarteret Redaren (sydvästra hörnet på Tjärhovet).
Nuvarande plats i kvarteret Redaren ligger på ungefär samma avstånd (ca 80 meter) från närmaste
cistern för brandfarlig vätska, som närmaste platsen för upplag på planerad mark för utfyllnad (i
förhållande till närmaste cistern) enligt aktuellt planförslag. Brandkårens motivering är att det
finns en viss risk för självantändning av flis och att det finns cisterner med avluftningsventiler
som är i riskzonen vid vissa vindriktningar och vindhastigheter.
Kalmar Hamn har överklagat Brandkårens tillsynsbeslut och 2015-10-19 upphävde länsstyrelsen
Brandkårens beslut på grund av att det saknades en mer detaljerad riskutredning med en
bedömning av vilka faktiska spridningsrisker som föreligger på platsen. Riskutredning avseende
flislagring i Kalmar Hamn har med anledning av detta tagits fram av PSGroup Sweden AB i
augusti – september 2016. PSGroup Sweden AB utgår i sin riskutredning från krav enligt lag om
skydd mot olyckor samt lag om brandfarlig och explosiv vara. Riskutredningen beaktar endast
risk för uppkomst av brand vid flishantering samt risk för spridning till cisterner med brandfarlig
vätska.

Bedömning

Brandkåren kvarstår, dels med tanke på närheten till Tjärhovet och dess storskaliga hantering av
brandfarliga varor och dels på grund av närheten till Kvarnholmen och LNU, vid sin tidigare
bedömning om att platsen är olämplig för lagring av exempelvis träflis med risk för
självantändning. En flisbrand kan ta veckor att släcka och under ogynnsamma förhållanden kan
stora delar av Kvarnholmen påverkas av rök i samband med en sådan brand. Det kan bli
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nödvändigt att spärra av delar och Kvarnholmen och hela LNU vid en sådan insats, som i vissa
fall kan pågå under lång tid.
Kommunens bedömning är att frågan om risker förknippade med upplag i hamnområdet ska
hanteras som en tillsynsfråga. I syfte att minimera riskerna för brand och därmed förknippade
tänkbara följder bör hamnen ha en löpande dialog med brandkåren avseende driftrutiner.
Vad gäller avstånd mellan upplag och byggrätt för byggnader så får det regleras i samband med
bygglovgivning och då med hänsyn till utformning och brandklassning av byggnaden. Avståndet
mellan upplagsytor blir ca 8 meter till järnvägen. Järnvägen används endast för hamntrafik och
Kalmar Hamn kan styra transporterna på denna. Vid en händelse av brand i upplagen har
Brandkåren möjlighet att stänga av järnvägen.
Transporter med farligt gods
Södra vägen och Tjärhovsgatan är transportled för farligt gods och även järnvägen används för
transporter med farligt gods. Tjärhovsgatan har idag en hastighetsbegränsning på 50 km/h. Den
större delen av transporterna sker till och från Oljehamnen på Tjärhovet med brandfarliga
vätskor som exempelvis olja och bensin.
Riskanalyser har utförts av Brand & Riskanalys AB, 2010 och 2013 samt PS Group 2013 i samband
med tidigare planarbeten intill eller i närheten av Södra vägen eller Tjärhovsgatan. Enligt
riskanalysen bedöms riskerna för omgivningen vara acceptabla utan åtgärder på större avstånd än
ca 35 meter från vägkanten.

Bedömning

Närmsta byggrätt enligt planförslaget ligger i kvarteret Maskinisten på ett avstånd om
ca 85-90 meter från Tjärhovsgatan och järnvägen. Avståndet är så pass långt att inga åtgärder
med hänsyn till byggrätterna bedöms behövas med anledning av transporterna.
Planförslaget ger möjlighet till upplag på ytor intill Tjärhovsgatan och järnvägen. Avståndet
mellan upplagsytor blir 12 respektive 8 meter till Tjärhovsgatan och järnvägen. Vid en händelse
av brand i upplagen har Brandkåren möjlighet att stänga av gatan/järnvägen.
Trafiksäkerhet
In- och utfart för lastning och lossning av gods på Finngrundet och Barlastholmen sker via
grinden i östra änden av Barlastgatan och via Finngrundsgatan. En grind med möjlighet till inoch utfart finns även söder om Barlastgatan. Enligt trafikutredningen till detaljplanen för Linnéuniversitetet i Ölandshamnen, utformas korsningen mellan Barlastgatan och Tjärhovsgatan med
hänsyn till det stora flödet av tung trafik som sker i korsningen.
Barlastgatan breddas söderut vid infarten och korsningen utformas som en trevägskorsning med
väjningsplikt från Barlastgatan. Trottoar och cykelväg planeras längs med norra sidan av Barlastgatan. Angöring till Linnéuniversitetets garage och varudistribution planeras att ske via Barlastgatan medan entréer planeras mot Norra Kajplan. Bilburna besökare till Bytetern hänvisas i första
hand till parkeringsplatser utanför planområdet men några p-platser planeras i anslutning till
teatern.

Bedömning

Trafiklösningen bedöms som acceptabel eftersom oskyddade trafikanter till universitetet i
huvudsak rör sig längs med Norra Kajplan och inte längs med Barlastgatan. Eftersom besöksanläggningen Byteatern ligger söder om Barlastgatan är det även viktigt att besökare kan ta sig
över Barlastgatan på ett säkert sätt.
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Färjeläge för beredskapsfärjeled Kalmar - Öland
I södra delen av Barlastholmen strax utanför planområdet, finns ett beredskapsfärjeläge. Det ska
kunna användas för båttrafik mellan Kalmar och Öland om Ölandsbron är satt ur funktion. Platsen på södra Barlastholmen är vald för att tung trafik och stora fordonsmängder inte ska behöva
passera centrum. Ett avtal finns mellan Trafikverket och Kalmar Hamn om nyttjanderätten.
Länsstyrelsen är beredskapssamordnare för en händelse där färjeläget måste användas.

Bedömning

Planförslaget berör inte själva färjeläget och föreslår inga byggrätter som blockerar färjeläget eller
infarten till denna. Vid nödsituation har man några dagar på sig att göra färjeläget tillgängligt.
Färdvägar till Beredskapsfärjeläget. Trafik till beredskapsfärjeläget från Södra vägen via Barlastgatan kommer fortsättningsvis att vara möjlig på allmän platsmark via Östra Kajplan och Finngrundet.
Buller från hamnverksamhet
Verksamheten i Kalmar hamn orsakar buller från lastning och lossning, arbetsfordon, båtmotorer
samt transporter. I Kalmar Hamns tillstånd enligt miljöbalken finns följande villkor för buller
från hamnverksamheten:
Buller från verksamheten mätt som frifältsvärde får vid arbetslokaler för ej bullrande verksamhet från och med 1
januari 2016 inte överstiga nedan angivna ekvivalenta ljudnivåer. Efterlevnaden ska kontrolleras genom antingen
immissionsmätning eller närfältsmätning och beräkning.
60 dB(A) vardagar måndag-fredag kl 07.00-18.00
50 dB(A) kl 22.00-07.00
55 dB(A) övrig tid
Även Kalmar lantmän har villkor för buller från verksamheten som riktvärde vid bostäder och
utbildningslokaler.
Boverket har tagit fram en ny vägledning för Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och
bygglovsprövning av bostäder, rapport 2015:21. Vägledningen har tagits fram med anledning av att Planoch bygglagen och miljöbalken har samordnats när det gäller buller och bostäder. Från och med
den 2 januari 2015 ska beräknade värden för omgivningsbuller redovisas i planbeskrivningen till
detaljplan eller i bygglov, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen. Huvudregeln är att tillsynsmyndigheten inte kan påverka de fastställda bullervärdena vid en senare
prövning enligt miljöbalken. De nya bestämmelserna gäller för detaljplaner som är påbörjade efter
2015-01-02. Kravet att redovisa bullervärden gäller endast den del av planområde som medger
uppförande av bostadsbyggnader och om bostäderna berörs av omgivningsbuller.

Bedömning
I detta fall omfattar inte planförslaget några nya bostäder och de tillkommande ytorna för hamnändamål ligger längre ifrån befintliga bostäder jämfört med nuvarande ytor för hamnverksamhet.
De tillkommande ytorna för hamnändamål ligger även längre från arbetslokaler för ej bullrande
verksamhet (exempelvis Linnéuniversitetet), jämfört med nuvarande ytor för hamnverksamhet.
Planförslaget bedöms därför inte innebära någon skillnad eller ändring i förutsättningarna jämfört
med nuvarande förhållande vad gäller vilka bullernivåer som hamnen ska klara i förhållande till
omgivningen (se ovan vad gäller villkoret för buller från hamnverksamhet).
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Trafikbuller
Från och med 1 juni 2015 gäller en ny förordning om Trafikbuller vid bostadsbyggande, SFS
2015:216. Riktvärden gäller för bland annat vägtrafikbuller utomhus vid bostäder.
Planförlaget möjliggör ingen verksamhet inom eller intill hamnverksamheten som omfattas av
riktvärden för vägtrafikbuller. Planförslaget innehåller inga bostäder som berörs av dessa riktvärden.
Trafiken till hamnen orsakar buller längs med Södra vägen och Barlastgatan samt Tjärhovsgatan.
Det finns inte några bostäder i närheten av planområdet som berörs av trafiken på Tjärhovsgatan
eller Barlastgatan men däremot finns bostäder längs med Södra vägen.

Bedömning
Längs med Södra vägen finns bostäder som redan i nuläget berörs av buller från trafiken till- och
från hamnen. Planförslaget möjliggör en utökning av hamnverksamheten på sikt med ny mark för
upplag. Utökningen skulle kunna innebära en ökning av bullret på Södra vägen vilket i förlängnigen kan medföra ett ökat behov av bullerskyddsåtgärder i bostäder längs med Södra vägen. Dessa
åtgärder bedöms i så fall belasta väghållaren för Södra vägen, det vill säga Kalmar kommun.
Luft
Kalmar kommun ingår i det så kallade Urbannätet där mätningar av bland annat kväveoxid och
partiklar genomförs. Mätningarna utförs vid mätstation på brandstationens tak på den nordvästra
delen av Kvarnholmen. Mätstationen representerar en så kallad urban bakgrundsmätning.
Mätningarna på brandstationens tak på Kvarnholmen visar att miljökvalitetsnormerna uppfylls.

Bedömning
Innehållet i den föreslagna planen bedöms inte ha någon inverkan på luftkvalitén.
Lukt, damm och stark ljus
I dagsläget finns risk att befintlig verksamhet intill hamnen störs av damning och lukt. I samband
med tidigare framtagning av detaljplan för utbildnings- och kontorsverksamhet i hamnen har en
utredning tagits fram av WSP 2010 vad gäller störningar från damning, lukt och belysning. Enligt
hamnens tillstånd enligt miljöbalken ska damning utanför lagringsplats undvikas, luktande produkter får inte vålla olägenhet och utomhusbelysning får inte störa omgivningen.

Bedömning
Planförslaget innebär inte att de nya ytorna för upplag kommer närmare befintliga byggnader för
icke hamnverksamhet. Tillkommande byggrätter inom planområdet har användningen hamn,
verksamhet, kontor och besöksanläggning och får samma avstånd till hamnverksamheten som
befintliga kontor inom planområdet. Besöksanläggningen Byteatern finns på platsen sedan tidigare.
Planförslaget bedöms därför inte innebära någon skillnad eller ändring i förutsättningarna jämfört
med nuvarande förhållanden. Detta innebär att Kalmar Hamn även med utökade upplagsytor
måste klara villkoren i sitt miljötillstånd. Förutsättningarna för att Kalmar Hamn ska klara sina
villkor efter genomförandet av planförslaget bedöms inte som sämre jämfört med dagens
situation.
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Tillgänglighet
Hamnområdet har tidigare varit relativt tillgängligt för allmänheten men sedan 2001 har Sveriges
hamnområden varit stängda för allmänheten. Numera finns stängsel runt hela hamnområdet och
låsta grindar vid infarterna. Till café Lotsutkiken vid södra änden på Tjärhovet är det dock fortfarande möjligt att ta sig. Kallbadhuset väster om Tjärhovsbågen vid Tjärhovsgatan är också till för
allmänheten.

Bedömning
Planförslaget innebär ingen förändring vad gäller tillgängligheten i praktiken men formellt tas
allmänhetens tillgänglighet till delar av Barlastholmen nu bort genom planförslaget. Allmän
platsmark i tidigare planer ändras till kvartersmark för hamnverksamhet.
Påverkan under hamnutbyggnad

Bedömning
Byggande av invallningen av en del av Nya hamnbassängen bedöms medföra risk för grumling av
vattnet. Arbetet med utfyllning med muddermassor och andra massor kan innebära störningar för
omgivningen. Typen av störning beror på vilken teknik som väljs och de försiktighetsmått som
kommer att vidtas. Störningarna kan handla om buller från transporter och lukt från upptagna
muddermassor. Störningarna bedöms bli acceptabla med hänsyn till avstånden till närmaste bostäder.
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 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. Miljökvalitetsmålen är vägledande för en långsiktig och hållbarsamhällsutveckling.
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.
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I denna MKB redovisas endast de miljömål inklusive konsekvenser som bedöms relevanta.
Texten om målen inklusive uppföljningen av dessa är sammanfattningar från redovisningarna på
miljömålsportalen. I uppföljningen har det bedömts om dagens styrmedel och de åtgärder som
görs före år 2020 är tillräckliga för att nå målen.
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. Halterna av naturfrämmande ämnen i
miljön ska vara nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen ska vara försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen ska vara nära bakgrundsnivåerna. 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.

Bedömning
Planförslaget möjliggör byggande och utfyllnad i vatten. I samband med detta finns risk att eventuella miljöfarliga ämnen från fyllnadsmassor läcker ut i vattnet. Fyllnadsmassorna provtas och i
tillståndsprövningen enligt miljöbalken regleras att halterna av miljöskadliga ämnen ligger under
relevanta riktvärden. Planförslaget möjliggör nya hårdgjorda ytor för hamnverksamhet och därmed ett ökat dagvattenutsläpp. Dagvatten från upplag i hamnområden kan innehålla giftiga ämnen. Genomförs rening av dagvattnet minskar risken för utsläpp av giftiga ämnen.
Marken inom hamnområdet kan innehålla föroreningar. Innan anläggning och byggnation, måste
marken därför provtas så att eventuellt förorenade massor kan tas omhand på ett miljöriktigt sätt.
Planförslaget bedöms som något negativ för miljökvalitetsmålet.
Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors
hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark
och vatten. 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.

Bedömning
I samband med byggande och utfyllnad i Nya hamnbassängen vid Tjärhovsbågen kommer oundvikligen näringsämnen att tillföras vattenmiljön. Val av metod påverkar graden av belastning och
denna fråga hanteras i tillståndsprövningen enligt miljöbalken. Planförslaget möjliggör även nya
hårdgjorda ytor för hamnverksamhet och därmed ett ökat dagvattenutsläpp. Dagvatten från upplag i hamnområden kan innehålla näringsämnen men mängden kan reduceras om dagvattnet renas innan det släpps ut i Kalmarsund. Planförslaget bedöms som något negativt för miljökvalitetsmålet.
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. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp
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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.

Bedömning
Planförslaget innebär att plats kommer finnas för omhändertagande av muddermassor eller andra
massor som möjliggör utfyllnad av vattenområde. Upplevelsevärdet i området bedöms kunna
påverkas negativt i någon mån eftersom vattenspegeln intill Tjärhovsbågen i närheten av slottet
minskar. Planförslaget bedöms som något negativt för miljökvalitetsmålet.
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.

Bedömning
Olika verksamheter förutom hamnverksamhet önskar etablera sig i hamnen och detta har lett till
att hamnen behöver andra ytor för att kunna utvecklas i framtiden. Planförslaget innebär en möjlighet att fylla ut ett vattenområde i hamnen och på sikt ger det hamnen utvecklingsmöjligheter.
Någon alternativ lokalisering finns inte utan platsen bedöms som enda möjligheten för hamnen
att kunna få utökade upplagsytor. Förslaget bedöms främja utvecklingen av stadens olika verksamheter samt vara en god hushållning med naturresurser. Förslaget bedöms som acceptabelt ur
miljösynpunkt samt bedöms inte ge några negativa hälsoeffekter. Planförslaget bedöms dock som
något negativt för kulturmiljön. Sammantaget bedöms miljömålet gynnas.
Slutsats miljökvalitetsmål
Detaljplanen bedöms i stort sett som positiv för miljömålet God bebyggd miljö med reservation för
att utfyllnaden av vattenområde mellan Barlastholmen och Tjärhovet samt byggrätten på 24 meter på Barlastholmen är något negativ för kulturmiljön. Detaljplanen bedöms även som något
negativ för miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och
skärgård. Detta för att det är oundvikligt att det blir en viss påverkan på vattenmiljön i samband
med utfyllnad och i form av dagvattenutsläpp. I detaljplanen anges ett område där en dagvattenanläggning får anläggas. Möjlighet finns även att rena dagvattnet med filter vid områdets dagvattenbrunnar. Syftet med dagvattenanläggningen är att miljökvalitetsmålen inte ska påverkas negativt. Bägge föreslagna dagvattenalternativen når reningssyftet. Viss påverkan kan ske i form av
gifter och gödande ämnen. Denna påverkan bedöms dock som acceptabel och inte av sådan grad
att den påverkar möjligheten att uppnå dessa miljökvalitetsmål på sikt jämfört med förhållandena
i dagsläget.
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken.
EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om förvaltning av kvaliteten
på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har Vattenmyndigheten beslutat om
miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser,
såväl yt- som grundvatten. Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna
uppnås och vidmakthållas i vattenresursen. För ytvattendrag är målet att god ekologisk och kemisk status ska nås 2015 eller i undantagsfall något senare.
Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till sina respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt lämpligt att beakta i samband
med framtagande av en detaljplan.
Planområdet
Planområdet ligger i vattenförekomsten N v s Kalmarsunds kustvatten (SE 563100-161500).
Grundvattnet på platsen tillhör Kalmarkustens sandstensformattion (SE 628995-153160).
N v s Kalmarsunds kustvatten
Vattenförekomsten har 2009 klassats som kustvatten med måttlig ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver). Vattenförekomsten ska senast 2021 ha uppnått en god ekologisk status eftersom det har bedömts som tekniskt omöjligt att uppnå statusen till 2015. I förslaget inför perioden 2016-2021 föreslås fortsatt måttlig ekologisk status med en förlängd tidsfrist
till 2027. Miljöproblemet bedöms främst vara övergödning.
Kalmarkustens sandstensformation
Vattenförekomsten har klassats som grundvatten med god kvalitativ och god kemisk status. Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan på grundvattenförekomsten.
Slutsats miljökvalitetsnormer
Genomförandet av detaljplanen bedöms innebära en risk för ökad belastning på vattenförekomsten och genomförandet riskerar därmed rent principiellt att motverka ett uppfyllande av miljökvalitetsnormerna. Hamnens påverkan på den stora vattenförekomsten M v s Kalmarsund är dock
förhållandevis liten. Om rening av dagvattnet genomförs uppskattas påverkan från dagvattnet
minska jämfört med dagens situation även vid en ökning av verksamheten. I detaljplanen anges
ett område där en dagvattenanläggning får anläggas. Möjlighet finns även att rena dagvattnet med
filter vid områdets dagvattenbrunnar. Syftet med dagvattenanläggningen är att miljökvalitetsnormen inte ska påverkas negativt. Bägge föreslagna dagvattenalternativen når reningssyftet.
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Sammanfattning och samlad bedömning
Detaljplanens syfte är att utöka markområdet för upplagsytor i Kalmar hamn. Planförslaget innebär att det blir möjligt att fylla ut delar av Nya hamnbassängen innanför Tjärhovsbågen, där bland
annat muddermassor planeras att användas som utfyllnad. Planen ska även i stort lägga fast nuvarande markanvändning där huvudanvändningen är hamnändamål. Inom områden med byggrätter
ska även kontor och andra verksamheter tillåtas.
Hamnområdet är stängt för allmänheten på grund av internationella säkerhetsregler. Planförslaget
innebär ingen förändring vad gäller tillgängligheten i praktiken men formellt tas allmänhetens
tillgänglighet till Finngrundsgatan och Barlastplan samt angränsande kajer nu bort eftersom allmän platsmark i tidigare planer ändras till kvartersmark för hamnverksamhet.
Om inte detaljplanen genomförs innebär det att Kalmar Hamn på sikt får sämre möjligheter att
bedriva sin verksamhet, då det kan uppstå brist på upplagsytor och det saknas alternativ för nya
upplag i hamnen.
Planförslaget berörs av riksintresse för sjöfart och bedöms påverka detta på ett positivt sätt genom att det gynnar Kalmar Hamns verksamhet.
Förslaget bedöms även som positivt vad gäller hushållning med naturresurser eftersom det möjliggör en utfyllnad av ett vattenområde som bedöms som lämpligt för hamnändamål.
Inom planområdets nuvarande och framtida markområden upphävs strandskyddet i sin helhet av
flera skäl och de berörda strand- och vattenområdena hyser inte några särskilda naturvärden.
Inför byggande på nya och tidigare outnyttjade byggrätter måste provtagning och analys av markföroreningar göras eftersom det inom ett hamnområde alltid finns en risk för föroreningar i marken. En planbestämmelse finns för att säkerställa markens lämplighet med hänsyn till
föroreningar.
Området riskerar att översvämmas i framtiden på grund av klimatförändringar. Planförslaget
innehåller en bestämmelse att en byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp
till nivån +2,8 meter över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion. I planbeskrivningen
finns även beskrivet att denna nivå även bör gälla för framtida infrastruktur.
Planförslaget innebär en utökning av byggrätten i kvarteret Maskinisten genom att en 24 meter
hög byggnad kan uppföras vilket är betydligt högre jämfört med byggrätten i nuläget som tillåter
en byggnad på maximalt 7,5 meter i nockhöjd. Områdets skala kommer därmed att påverkas men
dess historia kommer fortsatt vara möjlig att utläsa.
Detaljplaneområdet ligger strax söder och öster om riksintresset för kulturmiljö för bland annat
Kvarnholmen. Kvalitéer som är relevanta för bedömningen av planförslaget är utblickarna över
medeltids- och 1600-talsstadens vattenområden samt den visuella kontakten mellan slottet,
Kvarnholmen och områdets övriga delar. Planförslaget påverkar inte den visuella kontakten mellan slottet och Kvarnholmen vilket bedöms vara den viktigaste aspekten att ta hänsyn till i detta
fall.
Nya hamnbassängens vattenområde ingår i vattenrummet kring slottet och är en del av det tidigare södra och östra inloppet till den medeltida hamnen. I utblicken från slottet mot sydost blir
det något svårare att uppfatta vattenområdet mellan Barlastholmen och Tjärhovet. Utblickarna är
dock redan idag påverkade av hamnverksamheten och påverkan bedöms som acceptabel. Sammanfattningsvis bedöms planförslaget som acceptabelt för kulturmiljön.
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Det finns inte några kända fornlämningar som skeppsvrak inom planområdet.
Arbetena i vattnet med att bygga invallningen samt utfyllnaden i Nya hamnbassängen kan ge effekter på vattenmiljön. Om prövningsmyndigheten bedömer att tillstånd till vattenverksamheten
kan ges, bedöms detta som acceptabelt ur miljösynpunkt och med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten. Att möjliggöra verksamheten genom planförslaget bedöms därmed
inte orsaka någon betydande miljöpåverkan.
Om hamnens verksamhet ökar i framtiden som en följd av planförslaget, finns en risk för ökad
dagvattenpåverkan i hamnbassängerna och Kalmarsund. Det finns dock ett flertal möjligheter att
reducera påverkan från planområdets dagvatten – och därmed i rimlig utsträckning medverka till
att gällande miljökvalitetsnormer för Kalmarsund uppnås. Ett område där dagvattenanläggning
får anläggas finns inom planområdet.
Transporterna med farligt gods längs med Tjärhovsgatan samt upplag med brännbara varor i
närheten av lagringsplatser för brandfarliga varor innebär risker. Upplag av flis i närheten av
byggnader kan också innebära brandrisk. Till eventuell brandrisk bör det tas hänsyn till vid
byggnadernas utformning och brandklassning under bygglovsprocessen. Efter samråd mellan
Kalmar hamn och Kalmar brandkår avseende slutsatser i PS Groups Riskutredning flislagring i Kalmar hamn, 2016-09-20, har framkommit att frågan om typ av upplag får hanteras utanför ramen av
detaljplanen, genom åtgärder och tillsyn. Kommunen bedömer att frågan inte ska regleras i detaljplan. Vid händelse av en brand i ett flisupplag i närheten av Tjärhovsgatan eller järnvägen
finns mölighet att stänga av trafiken. Närmsta byggrätt enligt planförslaget ligger tillräckligt långt
från Tjärhovsgatan och järnvägen enligt de riskanalyser som finns för transporterna med farligt
gods.
Barlastgatan kommer att bli gemensam in- och utfart för trafik till hamnverksamheten på Finngrundet, till Linnéuniversitetets garage och varudistribution samt till Byteatern. Trafiklösningen
bedöms som acceptabel eftersom oskyddade trafikanter till universitetet i huvudsak rör sig längs
med Norra Kajplan och inte längs med Barlastgatan. Det är även viktigt att besökare kan nå
Byteatern söder om Barlastgatan på ett säkert sätt.
I södra delen av Barlastholmen finns ett beredskapsfärjeläge. Planförslaget berör inte färjeläget
och föreslår inga byggrätter som blockerar färjeläget eller infarten till denna. Infart finns via Östra
Kajplan och Finngrundet.
Hamnverksamheten innebär en risk att andra närliggande verksamheter störs av buller, damning,
lukt och starkt ljus. Planförslaget innebär inte att de nya ytorna för upplag kommer närmare befintliga byggnader för icke hamnverksamhet. Tillkommande byggrätter inom planområdet har
användningen hamn, verksamheter och kontor och får samma avstånd till hamnverksamheten
som befintliga verksamheter för annan verksamhet än hamn inom planområdet. Arbetet med
utfyllning kan innebära störningar för omgivningen. Störningarna bedöms bli acceptabla med
hänsyn till avstånden till närmaste bostäder.
Detaljplanen bedöms i stort sett som positiv för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och som
något negativ men acceptabel för miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Ingen övergödning och Hav i balans
samt levande kust och skärgård. Genomförandet av detaljplanen bedöms innebära en risk för ökad
belastningen på vattenförekomsten och genomförandet riskerar därmed att motverka ett
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uppfyllande av miljökvalitetsnormerna. Om rening av dagvatten genomförs uppskattas påverkan
från dagvattnet minska jämfört med dagens situation.
Sammantaget bedöms planförslaget inte orsaka betydande miljöpåverkan om nödvändiga skyddsåtgärder för vattenmiljö vidtas enligt de krav som kommer att ställas i prövningen enligt miljöbalken. Riksintresset för kulturmiljö bedöms påverkas negativt i liten grad genom att det i utblicken
från slottet mot sydost blir svårare att uppfatta vattenområdet mellan Barlastholmen och
Tjärhovet, vilket är en del av det medeltida vattenrummet. Utblickarna är dock redan idag påverkade av hamnverksamheten och påverkan bedöms som acceptabel. Den visuella kontakten mellan slottet och Kvarnholmen påverkas inte.

Utblick från slottet mot Kalmar hamn och Tjärhovsbågen.

Uppföljning
Enligt MB 6 kap. 18 § ska den beslutande myndigheten eller kommunen skaffa sig kunskap om
den betydande miljöpåverkan som genomförandet av en detaljplan som antagits faktiskt medför.
Detta ska göras för att myndigheten eller kommunen tidigt skall få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan
vidtas. Lag (2004:606).
Catarina Lund
Vatten- och Samhällsteknik AB

Jonas T Sandelius, granskare
Vatten- och Samhällsteknik AB
Håkan Andersson, granskare
Vatten- och Samhällsteknik AB
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