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Inledning 

Detaljplanens bakgrund och syfte 

Syftet med förslaget till detaljplan är att bygga bostäder, handel och verksamheter i 

en utvidgning av innerstaden i Kalmar. Karaktären för området ska vara en bland-

stad med levande offentliga rum. Byggrätter medger skapande av 600-700 nya 

bostäder och verksamhetsytor inklusive byggrätt för häkte. Syftet redovisas i sin 

helhet i planbeskrivningen. Arla Foods AB:s mejeriverksamhet finns på industri-

fastigheten Flodhästen 3 intill planområdet. Riskreducerande åtgärder på Arla 

Foods fastighet har gjorts så att planens förslag på ändrad markanvändning kan 

genomföras. Planbestämmelser finns för att minska störningar. Den huvudsakliga 

påverkan av detaljplanen blir en ändrad markanvändning från nedlagd industri till 

bostäder, med inslag av handel och verksamheter, vilket i ett centralt läge som 

detta har hållbarhetsfördelar.   

Läget och areal 

Detaljplanen för fastigheten Flodhästen 5 med flera fastigheter i Oxhagen omfattar 

cirka 11 ha. I planen ingår industritomten där Evox Rifa AB hade sin verksamhet 

och polishuset. Området avgränsas av Perstorpsvägen i norr, Arrheniusgatan och 

Arla Foods AB i väster, Erik Dahlbergs väg i söder och kvarteret Stadsträdgården 

och fastigheten Fasanen 1 i öster.  

 
Figur 1. Området för detaljplaneförslaget är markerat i mitten av kartbilden. I 

detaljplaneområdet ingår Evox Rifa AB:s gamla industritomt och polishuset 

samt ytor väster om polishuset och längs med den gamla banvallen i öster. 

Fasanen 1 

Kv Stadsträdgården 
Rifa – 

Flodhästen 5 
Arla  

Flodhästen 3 

Nord-sydligt grön-, 

 gång- och cykelstråk 

Polishuset – 

Tvättbjörnen 1 

Giraffenområdet 

Diamanten 1 
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Figur 2 Förslag till detaljplan för Flodhästen 5 med flera fastigheter i Oxhagen, 
plankarta.   
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Miljökonsekvensbeskrivningens bakgrund och syfte 

Denna handling är en miljökonsekvensbeskrivning tillhörande miljöbedömningen 

av Detaljplan för fastigheten Flodhästen 5 med flera fastigheter i Kalmar. 

Enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808, förkortad MB) och 4 kap. 34 § plan- och 

bygglagen (2010:900, förkortad PBL) ska en miljöbedömning upprättas för de 

planer och program vars genomförande innebär påtagliga miljökonsekvenser. 

Genomförandet av en miljöbedömning innebär flera steg, varav ett första steg är 

att identifiera och avgränsa relevanta aspekter som sedan tas upp i miljö-

konsekvensbeskrivningen (MKB). 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 6 kap. 11 § MB är syftet 

med miljöbedömningen att integrera miljöaspekter i detaljplanen så att en hållbar 

utveckling främjas. 

Kalmar kommun har bedömt att ett genomförande av nu aktuellt detaljplane-

förslag kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en MKB ska tas fram. 

En behovsbedömning gjordes 2011-06-16. 

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och avgränsning 

Avgränsning sett till miljöaspekter 

Enligt 6 kap. 12 § MB 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 identifiera 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:ns innehåll, omfattning och detaljeringsgrad har 

enligt 6 kap. 12-13 §§ MB 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: 
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• Risker – närhet till Arla Foods AB 

• Buller  

• Förorenad mark 

• Gator och trafik 

• Dagvatten 

• Miljökvalitetsmål 

• Miljökvalitetsnormer 
 

Motiveringen till avgränsningen till ovanstående punkter är att dessa miljöaspekter 

bedöms vara mest intressanta med hänsyn till platsens förutsättningar och den 

planerade exploateringen.  

Tidsmässig avgränsning 

Framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen och detaljplanen sker parallellt. 

Miljökonsekvensbeskrivningen och detaljplanen kan därför behöva kompletteras-

/justeras vartefter det fortsatta planarbetet fortskrider. 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. I detta fall har bedömningen utgått från de förändringar som 

är kända och troliga. 

Geografisk avgränsning 

Ett genomförande av detaljplaneförslaget medför konsekvenser inte endast inom 

avgränsningen av detaljplanens yta utan även utanför. Konsekvenserna utanför 

planområdet är i detta fall påverkan på vatten- och luftmiljön, trafik samt buller. 

Påverkan på planområdet från omgivningen ingår också och i detta fall handlar 

det om risker och buller på grund av närheten till Arla samt trafikbuller. 

Redovisning av alternativ 

För att belysa de miljökonsekvenser som kan tänkas uppstå beskrivs ett huvud-

alternativ 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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Planförslaget 

Planen är flexibel med hög exploateringsgrad och med begränsade bestämmelser 

om bebyggelsestruktur och gestaltning. Med tanke på omgivningens karaktär med 

närhet till industri, handelscentra och trafikapparat, är det viktigt att skapa 

attraktiva tillgängliga rum, som kan fungera som mötesplatser och vistelse- och 

aktivitetsytor. Inre torgytor bör finnas för interna behov men även vara fullt 

tillgängliga för alla.  

I detaljplanen föreslås olika markanvändningsområden för kvartersmark. Området 

norr om Galggatan är indelat i fyra ”storkvarter”.  

Kvarteret i nordväst, betecknat med BC2D ska vara avsett för bostäder, med 

möjlighet till centrumändamål mot gata i form av kontor, kultur, idrott, restaurang 

och samlingslokal, samt vård.  

Kvarteren i nordost och sydost, betecknat med BC3DS1 ska vara avsett för 

bostäder, med möjlighet till centrumändamål i bottenvåning mot gata och torg i 

form av kontor, kultur, idrott, restaurang och samlingslokal, vård, samt möjlighet 

till förskola i nedersta två våningarna.  

Kvarteret i sydväst, betecknat med PH1C3 ska vara avsett för parkering, möjlighet 

till småskalig handel och handelskomplement i bottenvåning samt möjlighet till 

centrumändamål i bottenvåning mot gata och torg i form av kontor, kultur, idrott, 

restaurang och samlingslokal. Östra delen av kvarteret med beteckningen BC1 är 

avsedd för bostäder med möjlighet till centrumändamål i bottenvåning i form av 

kontor, kultur, idrott, restaurang, service och samlingslokal. 

Kvarteret söder om Galggatan ska vara avsett för kontor och vård (häkte). 

I östra delen av planområdet finns ett område avsett för park och teknisk 

anläggning. En yta för en teknisk anläggning finns även i den västra delen av 

området. 

I planområdet finns ett gatunät av allmänna gator, samt ett område för 

torgändamål. I östra delen av planområdet finns ett parkstråk utmed en tidigare 

banvall. Möjlighet till hantering av dagvatten för fördröjning och rening finns. 

Planområdet berör marginellt bostadsfastigheterna Fasanen 1 och Diamanten 1 

med bostadsändamål. 
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Nollalternativ 

Befintlig detaljplan 

Beskrivning 

Nollalternativet är ett alternativ utifrån gällande detaljplan för industriområde 

(0880K-I:333 Stadsplan för kvarteren Flodhästen och Kängurun från 1971, 

0880K-P07/07). Alternativet innebär inga förändringar i övrigt jämfört med 

nuläget. 

Markanvändning i gällande detaljplan för Flodhästen 41 är industriverksamhet. 

Industriområdet ligger cirka 70-90 meter från befintliga bostäder i kvarteren 

Stadsträdgården och Diamanten.  

Jämförelse med planförslaget - bedömning 

En eventuell ny miljöfarlig verksamhet som önskar etablera sig på platsen kräver 

nytt tillstånd/anmälan enligt miljöbalken för att få driva verksamhet på platsen. 

Vid prövningen av lokalisering tas hänsyn till omgivningen och en bedömning 

görs om platsen är lämplig med hänsyn till verksamhetens påverkan. 

Bedömningen görs utifrån de åtgärder som redovisas i ansökan/anmälan.  

Vid en jämförelse mellan planförslaget och nollalternativet enligt tabell 1 nedan 

bedöms planförslaget som mest fördelaktigt ur miljösynpunkt totalt sett. 

Planförslaget bedöms även som mer fördelaktigt ur stadsbildssynpunkt och ur 

hållbarhetssynpunkt när även social- och ekonomisk hållbarhet vägs in. 

Planförslaget innebär att central mark utnyttjas effektivt med bland annat 

möjligheter att bygga nya bostäder i centralt läge, vilket det är stor efterfrågan på. 

I tabellen nedan görs en jämförelse ur miljösynpunkt mellan nollalternativet och 

planförslaget. 

                                                 
1 Fastigheten har bytt namn och heter idag Flodhästen 5. 
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Tabell 1 Jämförelse mellan nollalternativet och planförslaget.  

 
Noll-

alt. 

Kommentar 

Nollalternativ 

Plan-

förslag 

Kommentar 

Planförslag 

Mark-

användning 
- 

Ny industri i centralt läge 

är negativt. 
+ 

En blandad markanvändning i 

centralt läge är positivt. 

Luft - 

Ny industri kan orsaka 

luftutsläpp och transporter 

vilket är negativt. 

+- 

Nya bostäder och handel i centralt 

läge är positivt, men kan orsaka mer 

luftutsläpp vilket är negativt. 

Buller - 

En ny industri kan orsaka 

bullerstörningar vilket är 

negativt, men riktvärden 

måste klaras. 

+- - 

Nya bostäder och handel orsakar 

mer transporter och buller vilket är 

negativt, men riktvärden måste 

klaras. Ökat trafikbuller i kv. 

Fasanen vilket är negativt, men 

riktvärden inomhus måste klaras. 

Bullerstörning från Arla, men 

åtgärder måste göras, vilket är 

positivt. 

Dagvatten + 

Ny industri medför krav på 

rening av dagvatten vilket 

är positivt. 

+ 

Nya bostäder och handels-

verksamheter medför krav på rening 

av dagvatten vilket är positivt. 

Risker - 

Ny industri kan innebära 

nya risker vilket är negativt 

men dessa måste vara 

acceptabla. 
+- 

Nya bostäder har medfört att 

åtgärder mot risker har gjorts på 

Arlas fastighet vilket är positiv. Nya 

bostäder utsätts för risker från Arla 

vilket är negativt, men dessa är låga 

och acceptabla. 

Gator och 

trafik 
+- 

Stagneliusgatan får inte 

mindre trafik vilket är 

negativt. Nytt gatuavsnitt 

tillkommer inte utanför kv. 

Fasanen vilket är positivt. 

+- 

Stagneliusgatan får mindre trafik 

vilket är positivt. Nytt gatuavsnitt 

orsakar trafik utanför kv. Fasanen, 

vilket är negativt. 

Förorenad 

mark 
- 

Ny industri innebär mindre 

krav på sanering jämfört 

med planförslaget, vilket är 

negativt. 

+ 

Nya bostäder och handel medför 

krav på sanering av förorenad mark, 

vilket är positivt. 

Summa 4 -  2 +  
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Förutsättningar, konsekvenser och bedömning 

Riksintressen, planer och program 

Detaljplanen redovisar planeringsunderlag som exempelvis riksintressen, planer, 

analyser och tidigare ställningstaganden som geografiskt sett berör planområdet. I 

efterföljande avsnitt redovisas endast de planeringsunderlag som bedömts som 

relevanta för konsekvensbedömningen. 

Riksintressen 

Planområdet berörs inte av några riksintresseområden, men ligger liksom hela 

Kalmar inom influensområdet med hänsyn till flyghinder för Kalmar Öland 

Airport. Detta kan innebära höjdbegränsningar för anläggningar som exempelvis 

höga byggkranar.  

Översiktsplan  

Enligt översiktsplan för Kalmar kommun, antagen 2013-06-17, ingår planområdet 

i delområdet ”Innerstaden -Stadskärna”. ”Hela innerstaden är lämplig för 

förtätning, framförallt stadskärnan med verksamheter och service i 

bottenvåningarna”.  

Förslaget till detaljplan bedöms vara förenligt med översiktsplanen. 

Planprogram 

År 2004 godkändes ett planprogram för kvarteret Flodhästen med en inriktning 

på handel med relativt stora friytor för parkering. Vägen mellan Galggatan och 

Kungsgårdsvägen finns med i programmet som en möjlighet.  

Gällande detaljplan 

Gällande planer i området är 0880K-I:333 (Stadsplan för kvarteren Flodhästen och 

Kängurun) från 1971, 0880K-P07/07, detaljplan för nytt polishus från 2007. Planer som 

berörs i mindre omfattning är 0880K-I:221, 0880K-I:223, 0880K-I:327 och 

0880K-I:416. 

Detaljhandelsstrategi 

I Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun (2007-03-26) ingår kvarteret Flodhästen i ett 

handelsstråk.  

Grönstrukturplan 

I Kalmars grönstrukturplan är den gamla banvallen utpekad som ett övergripande 

grönstråk från norra Kalmar förbi Skälby ner mot Esplanaden och parkerna längs 

järnvägen. För den del av grönstråket som ingår i planområdet anses en utveckling 

av stråket till parkkvalitet nödvändig.   
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Handlingsprogram mot olyckor 

Ett kommunalt handlingsprogram för skydd mot olyckor är antaget för mandat-

perioden 2015-2018 av kommunfullmäktige, som anger ansvarsfördelning och mål 

för det förebyggande arbetet. Fortlöpande ska riskerna för skador och olyckor 

minska och detta ska vara en viktig aspekt i den fysiska planeringen. Enligt 

handlingsprogrammet så är det kommunstyrelsen som har det yttersta ansvaret för 

att säkerhetsarbetet samordnas, och alltså gör avvägningen mellan ekonomiska 

intressen i exploateringen och den riskbild som föreligger.  

Dagvatten 

Kalmar kommun har tagit fram dokumentet Vatten och avlopp, Tematiskt tillägg till 

översiktsplanen, Kalmar kommun, Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016.  

I dokumentet anges följande mål för en hållbar dagvattenhantering: 

• Dagvattnet ska ses som en resurs i planering och stadsbyggande. 

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

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

• Föroreningar i dagvattnet ska förebyggas och begränsas vid källan. Renings-
åtgärder ska sättas in så nära föroreningskällan som möjligt. 

• Dagvattnets belastning på ledningssystem och recipienter ska minimeras, både 
vad gäller föroreningar och flöden. 
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Risker – närhet till Arla Foods AB 

Arla Foods mejeriverksamhet kräver diverse kemikalier för att hantera de 

komplicerade processer som modern mejeriverksamhet innebär.  

Följande ämnen och moment innebär mest risker: 

• Ammoniak som används i kylsystem. 

• Salpetersyra som används för diskning och pH-justering. 

• Etanol som används för osttvätt.  
 

Ammoniak är en mycket giftig, frätande, färglös men starkt luktande gas, 

salpetersyra är frätande och sprids också i gasform medan risken för etanol främst 

handlar om brandfara och i detta fall är mer lokal. 

Arla Foods AB:s miljötillstånd 2008-12-16 (diarienummer 2008:4693-1) 

Arla har ett tillstånd enligt miljöbalken för sin verksamhet. I tillståndet finns 

villkor som gäller risker med ammoniak och andra kemikalier. Villkoren är satta 

med hänsyn till befintliga förhållanden och tar inte höjd för att bostäder och 

exempelvis handel byggs ännu närmare mejeriet.  

Generellt skyddsavstånd 

I Boverkets med fleras Allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete, anges 400 meter 

som riktvärde för avstånd mellan bostäder och mejeri. 

Riskanalys Arla Foods 

PS Group har på uppdrag av Kalmar kommun utfört en uppdatering av riskanalys 

för Arla Foods med hänsyn till detaljplan för kvarteret Flodhästen 5 med flera 

fastigheter. Riskanalys Arla Foods, Kalmar kommun, 2012-02-29 Brand & Riskanalys 

AB, reviderad 2017-02-20 av Process Safety Group Sweden AB. 

Syftet med riskanalysen är att klargöra vilken risknivå som finns för planområdet 

till följd av Arlas verksamhet och med hänsyn tagen till en eventuell utökning av 

verksamheten. Det ska även undersökas hur riskreducerande åtgärder påverkar 

risksituationen i området. Målet är att fastställa vilka åtgärder som krävs för 

byggnation enligt nu aktuellt planförslag för Flodhästen 4 med flera fastigheter. 

De ämnen som undersöks i analysen är ammoniak, eldningsolja, etanol, myrsyra, 

natronlut och salpetersyra. 

De analysverktyg som använts är modellering av individrisk och samhällsrisk. 

Individrisk visar på risken att omkomma för en person som befinner sig på ett 

visst avstånd från riskkällan, exempelvis ammoniak eller salpetersyrahanteringen.  
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Analyserna är gjorda utifrån olika utsläppsscenarier. Ett av scenarierna är ett 

worst case-scenario, vilket är en mycket osannolik händelse och ett annat är ett 

dimensionerande scenario som är ett realistiskt scenario.  

Utöver redovisningen av riskerna för dödsfall redovisas riskavstånd för allvarliga 

skador. 

Samhällsrisk  

Samhällsrisken som uppstår visas i figur 3 nedan. Samhällsrisken visar förhållandet 

mellan den ackumulerade frekvensen för dimensionerande scenarier och antalet 

omkomna personer.  

 
Figur 3  Figuren visar samhällsrisk för området till följd av ammoniaksystem och salpetersyra. 

För planområdet ligger riskkurvan under den gröna linjen i figuren nedan vilket 

innebär låg risk. Figur PS Group 
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Individrisk  

Individrisken definieras som risken att omkomma per år för en person som 

befinner sig på ett visst avstånd från riskkällan. Individrisken för dimensionerande 

scenario runt Arla redovisas i figur 4 nedan. 

 
Figur 4 Figuren visar individrisken runt Arla. Den blå cirkeln visar var gränsen går för låg 

individrisk. Inom planområdet är individrisken låg (lägre än 10–7). Figur PS Group. 

Kompletterande beslutsunderlag 

Som komplement till att undersöka risk för dödsfall har ett kompletterande 

beslutsunderlag i form av studie av riskavstånd till koncentrationsnivåer som kan 

ge skador på utsatta personer utförts.  

Detta redovisas i en känslighetsanalys som redovisas som bilaga till riskanalysen. 

Nedan redovisas resultatet från beräkningarna. Det väderförhållande som 

redovisas är stabilitetsklass E, vindhastighet 2 m/s. Det är väderförhållanden som 

inte ger absolut längsta riskavstånd. Förhållandena ger dock längre riskavstånd än 

vad som betraktas som normalt väder. Eftersom de scenarier som studeras är 

mycket osannolika bedöms det inte meningsfullt att kombinera händelserna med 

extrema väderförhållanden. 
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Figur 5 Bilden visar spridningsområde AEGL-2-värde2 och IDLH-värde3 vid spridning av 

ammoniak. Halvcirklarna visar hur långt spridningen kan nå. Spridningen kommer ske 

i vindens riktning. Den blå cirkelsektorn (triangeln) visar hur spridningen blir om det 

blåser från väst, d.v.s. vind i riktning mot planområdet. Figur PS Group. 

Utförda åtgärder med anledning av planförslaget 

Omfattande åtgärder har utförts för verksamhetens hantering av ammoniak och 

salpetersyra. Kylsystemet med stor mängd ammoniak är utbytta till kylsystem med 

betydligt mindre mängd ammoniak i enlighet med åtgärdsförslag i riskanalys 

upprättad 2012. Manuell hantering av salpetersyra i IBC4 har tagits bort och 

ersatts med förvaring i cistern med fasta rörledningar.  

                                                 
2AEGL-2-värde=Den luftburna koncentration av ett ämne över vilken man beräknat att den 
allmänna befolkningen, inklusive känsliga individer, kan få irreversibla eller andra allvarliga och 
långvariga hälsoeffekter eller en nedsatt förmåga att fly från exponeringen. 30 minuters 
exponering. 
 
3IDL (Immediately dangerous to life or health)=Den maximal koncentration som vid upp till 30 
minuters exponering varken orsakar irreversibla hälsoeffekter eller ger symptom som påverkar 
förmågan att sätta sig i säkerhet.  
4 IBC=Intermediate bulk container. Vita 1000 liters plastbehållare för vätskor. 
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Utöver de mer omfattande åtgärderna som är utförda på ammoniaksystemen och 

salpetersyrahanteringen är även ett antal andra åtgärder vidtagna på anläggningen. 

Åtgärder som finns beskrivna i tidigare versioner av riskanalysen är kontrollerade i 

samband med platsbesök. Platsbesök utfördes 2017-01-16, av Lars Magnusson PS 

Group, Mattias Andersson Kalmar Brandkår och Karl-Johan Daleen Kalmar 

Brandkår. Nedan redovisas de punkter som kontrollerades. 

• Salpetersyracisternens invallning är skyddad mot påkörning med ett 

påkörningsskydd. 

• Komplettering av brandcellsindelning finns i verksamhetens planering för 

framtida förändringar. Att åtgärder vidtas kontrolleras i samband med 

Brandkårens tillsyner enligt Lag om skydd mot olyckor på anläggningen.  

• Rörledningar är placerade på 5,8 meter höjd. Detta ska beaktas i samband 

med att eventuella höga fordon tillfälligt ska röra sig inom området. 

• Insatsplan finns för anläggningen. Denna kommer att uppdateras. 

Risk för att syra reagerar med metaller i brunn vid ett utsläpp skulle kontrolleras 

och vid behov åtgärdas. Alternativ lösning som varit uppe för diskussion är att 

täta brunnar innan fyllning av syra sker. Detta innebär dock att syran istället 

ansamlas på markytan i en större pöl. Mängden syra som avångar och sprids till 

omgivningen är direkt beroende av pölens yta. Det finns därmed fördelar med att 

syran tillåts rinna ner i avloppsbrunnen, även om det medför risk för reaktion med 

metall. De riskberäkningar som är gjorda i riskanalysen baseras på att en reaktion 

sker och därmed spridning av kvävedioxid till omgivningen. Även med detta 

antagande har risknivån visat sig vara acceptabel (inom de riktlinjer som används i 

samband med samhällsplanering). Åtgärder i brunn eller täckning av brunn vid 

lossning av syra är därmed inte avgörande för giltigheten i riskanalysens resultat. 

Åtgärdsförslag med anledning av planförslaget 

Vid nybyggnation avsedda för personer som kan ha svårt att sätta sig i säkerhet 

eller där utrymning är problematisk bör ventilationsintag placeras i riktning från 

Arla och ventilationssystem bör kunna stängas av med nödavstängningsknapp för 

att förhindra gasspridning in i byggnad. Exempel på sådana lokaler som avses är 

vårdboende och häkte. Lämplig gräns för åtgärder är om nämnda lokaler placeras 

inom 120 meter från Arlas fastighetsgräns. Avståndet är valt så att AEGL-2 värde 

för 30 minuters exponering utomhus ska underskridas även vid mycket osannolika 

väderförhållanden. Rekommendationen innebär att avstånd mellan skyddsobjektet 

och ammoniaksystem på Arla blir minst 200 meter. 

Information ska ges till närliggande verksamhet så att den kan arbeta in aktuella 

risker i sitt systematiska brandskyddsarbete. 
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I enlighet med SÄIFS 2000:2 krävs ett skyddsavstånd på 50 meter mellan cistern 

för 15 m3 etanol och byggnad för allmänhet. 

 
Figur 6 Den röda cirkeln i figuren visar skyddsavståndet 50 meter som krävs mellan 

etanolcistern och byggnad utanför Arlas fastighet. Figur PS Group. 

Slutsats 

Riskanalysen har resulterat i att risknivån på aktuellt planområde, kvarteret 

Flodhästen 5 med flera fastigheter, är mycket låg. Detta beror på att flera åtgärder 

har utförts för att förbättra säkerheten avseende farliga kemikalier på Arla Foods. 

Samhällsrisknivån är inom det område som kan betraktas som låg risk. 

Individrisken är inom det område som kan betraktas som låg risk. 

I utförd känslighetsanalys kan konstateras att riskavstånd för spridning av farliga 

ämnen som kan orsaka skador på personer inte når in på det studerade 

detaljplaneområdet vid dimensionerande väderförhållanden. 

Risknivån bedöms acceptabel för planerade byggnationer utifrån en bedömning 

enligt ”Riskhanteringsmodell för nybyggnationer och etableringar i Kalmar 

kommun”, upprättad av Kalmar Brandkår 2006-03-31, Dnr 2006-102. 

Planbestämmelse 

För samtliga kvarter med byggnader finns en planbestämmelse om att 

ventilationsintag ska placeras i riktning bort från fastigheten Flodhästen 3. 

Bedömning 

Eftersom tillräckliga riskreducerande åtgärder har genomförts på Arla Foods 

fastighet enligt de bedömningar som gjorts av expertis i riskanalysen, bedöms inte 

planförslaget orsaka betydande miljöpåverkan med avseende på risker under 

förutsättning att föreslagna åtgärder vidtas för planområdet. Det är viktigt att den 

mycket låga risknivån även upprätthålls i framtiden.  
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Industribuller  

Industribuller från Arla Foods AB 

Bullerutredningar är framtagna för Arla Foods verksamhet på fastigheten 

Flodhästen 3. Följande utredningar finns. 

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

PM Rifaprojektet, Soundcon, 2012-01-16 

Kv Flodhästen, Kalmar Externt industribuller, 11896, Soundcon 2016-05-10. 

PM Externt industribuller från Arla, kv Flodhästen, Kalmar, Soundcon 2016-06-07. 

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

Kv Flodhästen, Kalmar, Externbullerutredning, Soundcon, 2017-05-04. 

I Boverkets rapport 2015:21 Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och 

bygglovsprövning av bostäder - en vägledning, finns följande riktvärden för industribuller 

som visas i tabell 2. 

Tabell 2 Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid 

bostadsfasad.  

 Leq dag 
(06-18) 

Leq kväll 
(18-22) 

Leq natt 
(22-06) 

  Lördagar, söndagar 
och helgdagar 
Leq dag+kväll (06-22) 

 

Zon A* 
Bostadsbyggnader bör  
kunna accepteras upp  
till angivna nivåer. 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Zon B 
Bostadsbyggnader bör  
kunna accepteras  
förutsatt att tillgång till  
ljuddämpad sida finns  
och att byggnaderna  
bulleranpassas. 

60 dBA 55 dBA 50 dBA 

Zon C 
Bostadsbyggnader bör 
inte accepteras. 

>60 dBA >55 dBA >50 dBA 

*För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller 

värdena enligt tabell 3 för ljuddämpad sida. 

Ljudnivåerna i tabell 2 kan även användas vid planläggning av skolor, förskolor 

och vårdlokaler, dock bör de tillämpas för de tidpunkter då lokalerna används. På 

skol- och förskolegårdar är det önskvärt att ha en ljudnivå om högst 50 dB(A) 
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ekvivalentnivå dagtid på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och 

pedagogisk verksamhet.  

Tabell 3 Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde 

utomhus vid bostadsfasad och uteplats.  

 Leq dag 
(06-18) 

Leq kväll 
(18-22) 

Leq natt 
(22-06) 

Ljuddämpad sida 45 dBA 45 dBA 40 dBA 

 

I figur 7 nedan redovisas resultat från utredning gjord 2017 utan dämpande 

ljudkällor med och utan dämpande parkeringshus. Parkeringshuset har en 

dämpande effekt i östra delen av planområdet. 

Resultatet visar att man för fasader närmast Arla får nivåer som högst ligger i 

intervallet 50-55 dBA, vilket innebär att riktvärdet överskrids för de delar av 

byggnaden med svagt orange färg. Gul färg visar 45-50 dB(A) vilket innebär att 

man måste bygga med ljuddämpad sida i de delarna av byggnaderna. Där fasaden 

är grön är ljudnivån högst 45 dB(A).  

De bullerkällor som är dominerande vid de aktuella fasaderna är omrörare i silos 

(bullerkälla 15 i tidigare utredning) samt fläkt vid fasad (bullerkälla 8 i tidigare 

utredning). Bullerutredningen visar hur mycket dessa ljudkällor måste dämpas för 

att riktvärdet 50 dB(A) ska klaras med eller utan dämpande parkeringshus.  
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Figur 7 Påverkan från industribuller på ny bebyggelse utan åtgärder. Ekvivalenta ljudnivåer 

vid fasad. På översta bilden finns ett parkeringshus som dämpar bullret till viss del. 

På den nedre bilden saknas parkeringshuset. Källa utredning Kv Flodhästen, Kalmar 

Externbullerutredning, 12126, Soundcon 2017-05-04. 

 

Buller från verksamheter inom planområdet 

Eftersom exploateringen planeras att bli tät med samlokalisering av bland annat 

bostäder och verksamheter, finns risk att varutransporter, fläktar, kompressorer 

och dylikt kan orsaka störande buller. Bullerstörningar från handelsverksamhet 

består ofta av fläktbuller och buller från angörande gods- och persontrafik. Denna 

typ av buller betraktas som industribuller och samma riktvärden gäller som för 

bullret från Arla, se ovan.  
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Bedömning 

Om man genom åtgärder inne på Arlas fastighet kommer ner till högst 50 dBA på 

ytor utpekade för bostadsändamål i planförslaget för Flodhästen 5, kan man bygga 

bostäder om tillgång till ljuddämpad sida finns för lägenheterna. Om detta går att 

genomföra blir beroende av planlösningarna i bostadshusen. Genomgående 

lägenheter lär krävas för att skapa tillgång till ljuddämpad sida. Även bostäder som 

uppfyller 45 dB(A) under natt ska ha tillgång till ljuddämpad sida på 40 dB(A) på 

natten.  

Den ljuddämpade sidan får inte ha för höga ljudnivåer från verksamheterna inom 

planområdet. För att åstadkomma en ljuddämpad sida måste stor omsorg läggas 

på placering och utformning av lastintag, fläktar, kompressorer och dylikt som 

kan orsaka störande buller.   

Planbestämmelse finns för bostäder som skydd mot störningar från industribuller.   

I bygglovsskedet måste, förutom krav på utformning, bullerkrav på fläktar och 

dylikt ställas så att riktvärdena klaras.  

Regler för inomhusnivåer finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller 

inomhus 2014:13 och Boverkets byggregler (BBR) att tillämpas vid bygglov-

prövningen. En sammanvägning av olika bullerkällor måste även göras så att 

inomhusnivåerna klaras. Uppföljande mätning och beräkning bör göras efter 

åtgärder och efter byggnation. 
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Vägtrafikbuller 

Nya bostäder  

Bullerutredningar är framtagna för trafikbuller från större vägar och gator i 

området. Följande utredningar är gjorda. 

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

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

I Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216, finns följande rikt-

värden för buller utomhus för vägar vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna 

tillämpas vid planläggning.  

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida. 

1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats om 

en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i 

första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

bostadsbyggnaders fasad. 

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 

55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 

maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 

ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 

ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

I figurerna nedan visas den dygnsekvivalenta (genomsnittliga) ljudnivån 1,5 meter 

över mark gällande en prognos för 2030. På den övre bilden, visas 

ljudutbredningen med infartsförbud på Galggatan österifrån och på den nedre 

bilden visas ljudutbredningen utan detta infartsförbud.  

Orange färg visar 55-60 dB(A), svagt orange visar 50-55 dB(A), gult visar mindre 

än 50 dB(A). 
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Figur 8 Påverkan från vägtrafikbuller på planområdet. Ekvivalenta ljudnivåer. På översta 

bilden visas en situation med utfartsförbud österut från Galggatan. På den nedre 

bilden finns inget utfartsförbud från Galggatan. Källa utredning Kv Flodhästen, 

Kalmar Bullerutredning, 12126, Soundcon 2017-03-06. 
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Bedömning 

Ljudnivåerna från vägtrafik inom planområdet är förhållandevis låga. Det är 

endast fasader som ligger mot Perstorpsvägen och Galggatan som kan få 

dygnsekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet 55 dB(A) beroende på vilket 

trafikalternativ som studeras samt på vilket avstånd från vägen som byggnaderna 

placeras. För de fasader som eventuellt överskrider riktvärdet anger förordningen 

om trafikbuller att om riktvärdet 55 dB(A) överskrids bör minst hälften av 

bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids vid fasaden. Av 

bullerutredningen framgår att man bör kunna uppfylla detta med genomgående 

lägenheter. Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser där den 

ekvivalenta ljudnivån inte bör överstiga 50 dB(A) och den maximala ljudnivån 70 

dB(A). De bostäder som inte uppfyller detta i direkt anslutning till den egna 

bostaden bör kunna erbjudas gemensamma uteplatser inom området där detta 

uppfylls.  

Befintliga bostäder  

Den nya huvudgatan mellan Erik Dahlbergs väg och Galggatan innebär att 

bostadshusen i västra och norra delen av kvarteret Fasanen 1 och 

Stadsträdgården 1 får en försämrad miljö och mer trafikbuller jämfört med nuläget 

medan bostäder inom kvarteret Fasanen 1 med fönster mot Stagneliusgatan får en 

lägre ekvivalent ljudnivå i framtidsprognosen jämfört med nuläget på grund av 

minskad trafik och sänkt hastighet. 

Bostadshuset i väster inom Fasanen 1 har fasad mot den nya anslutningsvägen 

mellan Galggatan och Erik Dahlbergs väg och husets gavlar är även utsatta för 

buller från dessa vägar. Samtliga lägenheter har ett eller flera sovrum mot den 

mest utsatta sidan och endast 6 av 17 lägenheter i huset har ett sovrum mot den 

sidan av huset som är minst utsatt för buller.  

En besiktning av bostadshusen i kvarteret Fasanen har gjorts av en akustiker för 

att uppskatta befintlig ljudreduktion av husens fasader samt ge förslag på ljud-

reducerande åtgärder, Synpunkter till akustiska åtgärder i samband med ombyggnad av 

trafikleden vid kv. Flodhästen och Fasanen i Kalmar, byggkonsult Benthien AB, 2013-03-30. 
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Figur 9 Bostadshus i västra delen av kvarteret Fasanen. 

En trafikbullerutredning har gjort för kvarteret Fasanen, Kv Fasanen, Kalmar 

Trafikbullerutredning 2017-03-29, Soundcon. Utredningen visar den framtida 

bullerutbredningen 2030 med den nya vägen mellan Erik Dahlbergs väg och 

Galggatan, Beräkning har gjorts av dygnsekvivalent (genomsnittlig) och maximal 

ljudnivå. 

I figuren nedan visas den dygnsekvivalenta (genomsnittliga) ljudnivån 1,5 meter 

över mark gällande en prognos för 2030.  

Orange färg visar 55-60 dB(A), svagt orange visar 50-55 dB(A), gult visar mindre 

än 50 dB(A). 
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Figur 10 Påverkan från vägtrafikbuller på västra delen av kvarteret Fasanen. Ekvivalenta 

ljudnivåer. Källa utredning Kv Fasanen, Kalmar trafikbullerutredning, 12201, 

Soundcon 2017-03-29. 

 

Bedömning 

Av resultatet framgår att de ekvivalenta ljudnivåerna överskrider riktvärdet 55 

dB(A) vid fasad mot väster och den nya anslutningen av Galggatan. De maximala 

ljudnivåerna överskrider riktvärdet 70 dB(A) på ett antal av balkongerna som 

ligger mot väster. Ljudnivåerna på innergården vid kvarteret Fasanen är låga och 

med god marginal under riktvärdena för uteplats. Om inte riktvärdena kan uppnås 

utomhus bör det säkerställas att riktvärdena för ekvivalent och maximal ljudnivå 

uppfylls inomhus samt att varje bostad har tillgång till en uteplats där riktvärdena 

uppfylls. De beräknade ljudnivåerna i framtidssituationen 2030 är av den nivån att 

riktvärdena inomhus troligtvis kan uppfyllas med normal fönsterstandard. 
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Föroreningar i mark och grundvatten 

Undersökningar har gjorts över vilka föroreningar som finns i området.   

En planbestämmelse finns om sanering av markföroreningar. 

Följande markundersökningar har utförts: 

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

Kompletterande miljöteknisk markundersökning, WSP 2004-06-29. 

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

Rapport Miljöteknisk markundersökning Rifa (Flodhästen 5), Kalmar, 2017-07-31, Areco 

contractor. 

På fastigheten har Evox Rifa AB bedrivit verksamhet, vilken avslutades 2008. 

Inom Rifas produktion har bland annat metaller så som tenn, bly, zink samt 

klorerade lösningsmedel använts, varför föroreningar av dessa ämnen skulle 

kunna finnas inom fastigheten. 

Inom parkområdet, området söder om byggnaderna samt området runt om de 

tidigare byggnaderna påträffades bly i halter över känslig mark samt mindre 

känslig mark i de ytliga jordlagren (0–0,5 meter under markytan). I ett par enstaka 

provpunkter detekterades även PAH, kadmium och koppar. I utvalda prov har 

det även utförts analys för klorerade lösningsmedel och bekämpningsmedel, 

förhöjda halter har inte hittats i något av de undersökta områdena. I grundvattnet 

fanns det nickel i merparten av proverna. I ett fåtal prov fanns det arsenik och i 

ett prov PAH-L.  

Bedömning 

Sanering rekommenderas för planerade bostadsområden med föroreningshalter 

överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark. I den 

senaste utredningen från 2017-07-31 finns rekommendationer för olika 

delområden inom planområdet. 
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Gator och trafik 

Beskrivning och planförslag 

Detaljplanens planerade utbyggnad med 600–700 bostäder och verksamhetsytor 

innebär att trafiken kommer att öka i området.  

Enligt Trafik-PM för Rifa-tomten, Tyréns, juni 2011 är det trafiken från handels-

etableringen som kommer att få effekt i det övergripande trafiknätet. En del av 

denna trafik kommer att vara nygenererad trafik men en del kommer att vara 

trafik som tidigare haft andra handelsetableringar som målpunkt men som nu 

väljer denna etablering.  

En ny gata planeras mellan Galggatan och Lorensbergsleden. Gatan blir en del av 

ett ringgatusystem från Södra vägen över Bragebron, Lorensbergsleden, Galg-

gatan, Gröndalsvägen till Ängöleden. Lokalt leder den till stor avlastning av 

Stagneliusgatan och västliga delen av Galggatan och i mindre omfattning av Erik 

Dahlbergs väg inåt stadskärnan. Delar av Galggatan liksom Erik Dahlbergs väg ut 

mot E22 blir mer belastade.  

Enligt Tyréns PM kommer effekterna av den nya exploateringen att märkas lokalt 

genom ökad trafikbelastning. Den nya utformningen av Galggatan och den nya 

korsningsutformningen med Erik Dahlbergs väg får endast en lokal effekt och 

någon större omfördelning utanför närområdets vägnät sker inte.  

Enligt planbeskrivningen bör gång- och cykeltrafik prioriteras och bilen ges 

utrymme på gång- och cykeltrafikens villkor.   

Inre gatu- och torgmiljöer är i första hand tänkt att utformas för oskyddade 

trafikanters behov, men även biltillgänglighet ska finnas till entréer. Galggatan kan 

tonas ned framkomlighetsmässigt i och med den föreslagna länken mellan 

Galggatan och Lorensbergsleden. Galggatan är utryckningsväg för polisen. 
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Gång- och cykeltrafik 

I planområdets östra del går ett av Kalmars viktigare gång- och cykelstråk. Stråket 

kommer att behållas och breddas. Cykelvägar planeras vid den nya vägen mellan 

Galggatan och Erik Dahlbergs väg. 

Kollektivtrafik 

Erik Dahlbergs väg trafikeras av linje 421 (Rinkabyholm), 405 (Hansa City-

Norrliden-Kvarnholmen), 404 (Färjestaden), 402 (Smedby). Hållplats finns söder 

om planområdet.  

Varutransporter 

Handelns varutransporter planeras att angöras från Arrheniusgatan och avses ske 

inomhus. Arla kommer även i fortsättningen ta in sina transporter via Daléngatan 

och Arrheniusgatan.  

Parkering 

Handelsparkering planeras väster om byggnaden för handel. Övrig parkering 

planeras att i huvudsak ordnas i ett parkeringshus väster om handelsparkeringen.  

Bedömning 

Den nya länken mellan Galggatan och Erik Dahlbergs väg orsakar ökade 

störningar för boende i västra delen av kvarteret Fasanen medan avlastning 

framför allt sker på Stagneliusgatan. Den ökade störningen bedöms inte motiverad 

i förhållande till avlastningen på Stagneliusgatan.  

I samband med bygglov bör det säkerställas att tillräckligt med parkeringsplatser 

byggs, i första hand i källargarage/parkeringshus så att gårdarna blir bilfria. 
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Dagvatten 

Beskrivning och planförslag 

Följande utredningar om dagvatten har tagits fram som underlag i detaljplane-

arbetet: 

Rifa-området, kv. Flodhästen 4 mfl i Kalmar, förstudie dagvatten och utformning, Sweco 
2012-09-14. 
Föroreningar i dagvatten från RIFA-tomten, PM, Sweco 2015-07-01. 

Kv Flodhästen PM – Kompletterande dagvattenutredning, 2017-09-01, Vatten och 
Samhällsteknik. 

Sedan tidigare finns även följande dagvattenutredning för samma område: 

PM Dagvattenhantering, kn. Flodhästen mm, Kalmar kommun, Vatten och Samhällsteknik, 
2005. 
 
Befintliga dagvattenledningar är hårt belastade och en fördröjning av vattnet 

måste åstadkommas inom planområdet. Bedömt magasineringsbehov ser olika ut 

beroende på hårdgörandegraden och vilken återkomsttid för regnmängder man 

väljer. Vid dimensionering är det viktigt att även ta hänsyn till klimatförändringen 

och störtskurar som troligtvis blir vanligare i framtiden. 

Kommunen har beslutat att dämningsnivån i anslutningspunkt i gatan, ska gälla i 

marknivån. Detta innebär att kommunens ledningssystem kan fyllas med vatten 

ända upp till gatunivå, utan att kommunen ansvarar för att eventuella fastigheter 

inne på kvarteret skadas på grund av detta. 

Resultatet från Swecos förorenings- och belastningsberäkning visar att dagvattnet 

från det aktuella området behöver genomgå någon typ av rening för att inte öka 

belastningen på Kalmarsund. Om de föreslagna fördröjningsvolymerna inom varje 

område nyttjas för att anlägga biofilter eller annan dagvattenreningsanläggning 

med motsvarande reningsgrad kommer detta reningsbehov att uppfyllas. 

Belastningen på Kalmarsund kommer i sådant fall att minska med i 

storleksordningen 50-95 % från den norra delen av området och 20-65 % från 

den södra delen jämfört med markanvändningen före exploateringen av 

planområdet. 

Den kompletterande utredningen från 2017-09-01 avser huvudsakligen 

uppdaterade beräkningar med klimatfaktor, aktuell för Kalmar län, beräknade 

ytanspråk samt redovisning av tilltänkt dagvattenhantering inom aktuella 

delområden. 

Dagvattnet från planområdet går vidare i ledningssystemet som mynnar i Västra 

sjön. Dagvattnet öster om planområdet leds till Malmfjärden. Området är högre 
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än intilliggande områden, så dagvatten rinner inte in i området. Se dagvattnets väg 

till Kalmarsund i figur 12 nedan under Miljökvalitetsnormer, Vatten. 

Planförslaget gör det möjligt att ha lokalt omhändertagande och rening av 

dagvatten inom planområdet och dagvattnet avses renas på kvartersmark och 

parkmark.  

 

 
Figur 11 Exempel från Västervik på dagvatten som gestaltningselement.  
 

Bedömning 

Utsläpp av dagvatten till ytvattendrag, diken och dagvattenledningar innebär 

påverkan på Västra sjön, Malmfjärden samt Kalmarsund, som har en måttlig 

ekologisk status för närvarande. Dagvatten från byggnader och hårdgjorda ytor som 

parkeringsplatser och gator måste därför renas innan det leds vidare mot Kalmar-

sund. Planförslaget möjliggör omhändertagande av dagvatten inklusive rening. 

Om dagvattnet omhändertas och renas enligt dagvattenutredningarnas förslag, 

förväntas utsläppen av förorenat dagvatten från området minska. Vid anläggande 

av dagvattenanordningar bör även hänsyn tas till markföroreningar för att inte öka 

risken för att föroreningar frigörs till dagvatten eller grundvatten. 

Se även under Miljökvalitetsnormer nedan. 
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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.  

Miljökvalitetsmålen är vägledande för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling. 

Följande områden finns det miljökvalitetsmål för. 

 

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. 

 

I denna MKB redovisas de miljökvalitetsmål inklusive konsekvenser som bedöms 

relevanta för planförslaget.  

För Kalmar har det tidigare funnits regionala miljökvalitetsmål. Numera gäller 

dock de nationella målen med tillhörande preciseringar och etappmål. 

Samtliga berörda miljökvalitetsmål bedöms påverkas positivt. 

Begränsad klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig.  

Bedömning 

Bilkörning med fossilt bränsle är negativt ur klimatsynpunkt och förtätningar med 

bostäder i centrala lägen kan medföra minskad bilanvändning. Planområdet ligger 
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relativt centralt i Kalmar och nära kollektivtrafik och handel. Cykelavståndet in till 

resecentrum via cykelvägar är cirka 2 km och tar cirka 10 minuter. Planförslaget 

bedöms som positivt för miljökvalitetsmålet. 

Frisk luft 

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 

inte skadas. 

Bedömning 

För Frisk luft gäller samma bedömning som för Begränsad klimatpåverkan. Se även 

under Miljökvalitetsnormer för luft nedan. 

 

Giftfri miljö 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 

inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av natur-

främmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 

ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna.  

Bedömning 

Planförslaget möjliggör byggande av bostäder på en före detta industritomt. I 

marken och i tidigare industribyggnad finns föroreningar. Innan planen 

genomförs kommer marken saneras och förorenade massor omhändertas på ett 

miljöriktigt sätt. Det är även viktigt att marken saneras på platsen för eventuell 

dagvattenhantering för att undvika läckage av gifter till grundvattnet. 

Planförslaget bedöms som positivt för miljökvalitetsmålet. 

Ingen övergödning 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan 

på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till 

allsidig användning av mark och vatten. 

Bedömning 

Utsläpp av dagvatten från verksamhetsområden innebär en påverkan med bland 

annat gödande ämnen på mark och vatten. Gödande ämnen från dagvatten 

kommer till viss del indirekt från fordonsutsläpp av kväveoxid. För att minimera 

påverkan från planområdet bör dagvatten från hårdgjorda ytor renas. 

Planförslaget bedöms som positivt för miljökvalitetsmålet om rening av 

dagvattnet genomförs. 

  



  
 2017-09-13 
 
 
 

 32 

Hav i balans samt levande kust och skärgård  

Västerhavet och 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.  

Bedömning 

Kalmarsund har god kemisk status (exklusive kvicksilver) och måttlig ekologisk 

status. Miljöproblemen och påverkanskällorna för Kalmarsund bedöms vara 

övergödning och syrefattiga förhållanden samt miljögifter. Se även under 

Miljökvalitetsnormer nedan.  

Byggande och verksamheter med utsläpp till dagvatten kan riskera att påverka 

kvalitén på Kalmarsund. Om dagvattnet renas minskar föroreningsbelastningen. 

God bebyggd miljö 

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. 

Bedömning 

Största delen av det föreslagna planområdet består av en tomt med en nedlagd 

industri. Föroreningar finns i byggnaden och marken. Närhet till annan industri 

har krävt åtgärder för att minska risker och störningar vilket även är positivt för 

befintliga bostäder och handel i närområdet. Omvandling från nedlagd industri till 

bostäder, handel och förskola/vård i centralt läge bedöms som långsiktigt hållbart. 

Planförslaget bedöms som positivt för miljökvalitetsmålet.  

  



2017-09-13 
 
 
 

   33 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormer finns för: 

• vattenförekomster 
• utomhusluft 
• fisk- och musselvatten 
• omgivningsbuller 

 

För detta planområde är endast miljökvalitetsnormer för vatten och luft relevant 

att beskriva. Miljökvalitetsnormerna för buller gäller endast för större vägar eller 

för större städer än vad som finns i närheten av planområdet och är därmed inte 

aktuellt.  

Vatten 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har Vatten-

myndigheten 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. Ett område som omfattas av miljökvalitetsnormer 

kallas vattenförekomst.  

Miljökvalitetsnormerna formuleras som den status som kan uppnås och 

vidmakthållas i vattenresursen. För ytvattendrag var målet att god ekologisk och 

kemisk status skulle ha nåtts 2015 men detta mål gick inte att nå utan målet har 

fått flyttas fram. 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 

Det saknas ytvattendrag inom planområdet. Strax öster om planområdet leds 

dagvattnet till Malmfjärden, drygt 1 km öster om planområdet, som gränsar till 

vattenförekomsten S n Kalmarsund (SE 564250-162500). Från planområdet leds 

dagvattnet till Hagbygärdediket och vidare till vattenförekomsten Törnebybäcken 

(SE628439-152591) som rinner ut i vattenförekomsten Västra sjön (SE563825-

161810) och vidare ut i vattenförekomsten N v s Kalmarsunds kustvatten 

(SE563100-161500). Hagbygärdediket leds inte in i Dämmet. Nya dagvatten-

dammar finns intill Dämmet för rening av Hagbygärdedikets vatten.  

Se figur 11 som visar dagvattnets väg från planområdet.  
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S n Kalmarsund 

Vattenförekomsten S n Kalmarsund har 20165 klassats som ett kustvatten med en 

måttlig ekologisk status och god kemisk status (utan överallt överskridande 

ämnen). Vattenförekomsten ska senast 2027 ha uppnått en god ekologisk status 

eftersom det inte gick att uppnå statusen till 2015. Miljöproblemen och 

påverkanskällorna för S n Kalmarsund bedöms vara övergödning och syrefattiga 

förhållanden samt miljögifter.  

Törnebybäcken 

Törnebybäcken har 20166 klassats som ett vattendrag med god kemisk status (utan 

överallt överskridande ämnen) och otillfredsställande ekologisk status. 

Vattenförekomsten ska senast 2027 ha uppnått en god ekologisk status eftersom 

det inte gick att uppnå statusen till 2015. Miljöproblemen och påverkanskällorna 

för Törnebybäcken bedöms vara övergödning och syrefattiga förhållanden, för-

sämrade habitat samt miljögifter.  

Västra sjön och N v s Kalmarsunds kustvatten7 

Vattenförekomsterna Västra sjön och N v s Kalmarsunds kustvatten har 2016 

klassats som kustvatten med en måttlig ekologisk status och god kemisk status 

(utan överallt överskridande ämnen). Vattenförekomsterna ska senast 2027 ha 

uppnått en god ekologisk status eftersom det inte gick att uppnå statusen till 2015. 

Miljöproblemen och påverkanskällorna för Västra sjön och N v s Kalmarsunds 

kustvatten bedöms vara övergödning och syrefattiga förhållanden samt miljögifter.  

Kalmarkustens sandstensformation 

Vattenförekomsten har klassats som grundvatten med god kvalitativ och god 

kemisk status.  

  

                                                 
5 Miljökvalitetsnorm beslutad 2017-02-23. 
6 Miljökvalitetsnorm beslutad 2017-02-23. 
7 Miljökvalitetsnorm beslutad 2017-02-23. 
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Figur 12 Dagvattnets väg från planområdet. Planområdet är markerat med en svart 

ring och dagvattnet med tjocka blå streck. I öster rinner dagvattnet ut i 

Malmfjärden och i väster rinner det ut i Västra sjön via Hagbygärdediket och 

Törnebybäcken. Dagvattnet passerar Dämmet. 

Bedömning 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte motverka ett uppfyllande av 

miljökvalitetsnormerna under förutsättning att dagvattnet renas. 

Luft (SFS 201:527) 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och 

miljön. Det finns MKN för flera ämnen, bland annat kvävedioxid, kväveoxider, 

svaveldioxid och partiklar (PM 10). Nedfall av luftföroreningar mäts centralt i 

Kalmar.  

Beskrivning och planförslag 

Det är främst trafiken som bedöms ge upphov till hälsofarliga utsläpp i form av 

kvävedioxider (NO2), partiklar (PM) och lättflyktiga organiska ämnen (VOC).  

Det näraliggande mejeriet avger vid normal drift vissa luftföroreningar. Föro-

reningarna utgörs enligt utförda mätningar av bland annat partiklar, svaveldioxid 

och kväveoxider från oljepannor.  
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Beräkning av luftföroreningar - avgaser8 

En beräkning av luftföroreningarna från vägtrafiken har gjorts, se tabell 4 nedan.  

Andelen fordon per årsmedeldygn har antagits vara 19 200 stycken enligt prognos 

för 2030. Andelen tung trafik beräknas bli 5 %. För 2010 var det 12 600 fordon 

enligt trafikmätning och andelen tung trafik 5 %. Beräkningen avser påverkan från 

Erik Dahlbergs väg, på en plats 50 meter norr om vägen. Emissionsfaktor för 

2010 har använts och vägen har bedömts som öppen i beräkningsmodellen.  

Tabell 4 Beräkning av luftföroreningar.  

Partiklar PM10 2010 
Prognos 

2030 
MKN

9 
Delmål10 

2010 

Emissionsfaktor mg/f km 23,8 23,8    

Uppvirvlade partiklar mg/f km 209,0 209,0    

Total emissionsfaktor mg/f km 232,8 232,8    

Lokalt haltbidrag µg/m3 2,4 3,8    

Bakgrundsbidrag µg/m3 13,0 13,0    

Total årsmedelhalt µg/m3 15,4 16,8 40 20  

90-persentil (dygnsvärde) µg/m3 30,0 32,8 50 35 37 dygn/år 

98-persentil (dygnsvärde) µg/m3 50,4 54,9    

Kväve NO2      

Emissionsfaktor mg/f km 0,6 0,6    

Lokalt haltbidrag µg/m3 2,5 3,8    

Bakgrundsbidrag µg/m3 12,0 12,0    

Total årsmedelhalt µg/m3 14,5 15,8 40 20  

98-persentil (dygnsvärde) µg/m3 33,3 35,5 60   

98-percentil (timvärden) µg/m3 29,0 31,6 90 60 175 tim/år 
 

Bedömning 

Beräkningar visar att miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid klaras 

för planområdet när det är utbyggt vad gäller påverkan från Erik Dahlbergs väg. 

Mätningar centralt i Kalmar har inte heller visat att miljökvalitetsnormerna 

överskrids. Årsmedelhalten för partiklar från Erik Dahlbergs väg beräknas öka 

med cirka 1,4 µg/m3 för 2030 jämfört med 2010. För kvävedioxid beräknas 

årsmedelhalten öka med 1,3 µg/m3.  

Föroreningsutsläppet vid daglig drift vid Arla Foods bedöms inte ge upphov till 

omgivningshalter som medför risk för hälsoeffekter inom exempelvis kvarteret 

Flodhästen. 

  

                                                 
8 Enligt Nomogram för uppskattning av halter av PM10 och NO2 (rev 2004), SMHI, 2001. 
9 Miljökvalitetsnorm 
10 Miljökvalitetsmål – Frisk luft. 
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Påverkan under byggtiden 

Under byggtiden kan störningar förekomma i form av transporter, buller och 

damm. Störningarna är av de slag som normalt kan förekomma inom en 

byggarbetsplats. Störningarna bedöms ha förutsättningar att bli acceptabla med 

hänsyn till avstånden till befintliga bostäder. Riktvärden finns för byggbuller i 

Naturvårdsverkets allmänna råd för byggplatser, NFS 2004:15. 

Uppföljning 

Enligt 6 kap. 18 § MB 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). 
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Sammanfattning och samlad bedömning   

Detaljplanen för Flodhästen 5 med flera fastigheter i Oxhagen, innebär att 
industritomten där Evox Rifa AB tidigare hade sin verksamhet, omvandlas till ett 

område för bostäder, handel, centrumändamål i form av kontor, kultur, idrott, 

restaurang, samlingslokal, vård, förskola, parkering, tekniska anläggningar samt 

allmänna platser som gator, torg och park. Valet av plats är komplicerat på grund 

av närheten till Arla Foods AB.  

Arlas kemikaliehantering har inneburit att åtgärder för att minska risken med 

farliga gasutsläpp har utförts av exploatören inne på Arlas fastighet. En riskanalys 

finns som konstaterar att riskerna nu är mycket låga. 

Bullerskyddsåtgärder måste göras på Arlas fastighet för att riktvärden för 

industribuller utomhus vid bostäder ska klaras.  

Med hänsyn till att en ny väg föreslås mellan Erik Dahlbergs väg och Galggatan, 

krävs eventuellt åtgärder för befintliga bostäder inom kvarteret Fasanen vad gäller 

vägtrafikbuller.  

Större delen av exploateringsområdet har markföroreningar som överskrider 
riktvärden för känslig markanvändning och sanering måste göras innan bostäder 

kan byggas. 

Planförslaget möjliggör lokalt omhändertagande av dagvatten inklusive rening 

med hänsyn till påverkan på Kalmarsund.  

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

Detaljplanen bedöms inte orsaka betydande miljöpåverkan om vidtagna åtgärder 

upprätthålls och om föreslagna åtgärder vidtas. 

 

Kalmar den 13 september 2017 

Vatten och Samhällsteknik AB 
 

   
Catarina Lund    
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