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Program till detaljplan för Inre hamnen i Oskarshamn
Upprättat 2014 på samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun
För bilder i programmet svarar Oskarshamns kommun i de fall där
annat inte anges. I kapitel Övergripande gestaltningsprogram svarar
Nyréns arkitektkontor AB för bilder till Brädholmsområdet samt Mandaworks/Adept/Hosper/WSP för bilder till Norra Inre hamnen.
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Inre hamnen ska utvecklas till en del av staden och det vardagliga stadslivet.
Vi har en plan för hur vi når dit. En plan som visar hur bra det kan bli. Och vad som
måste lösas för att vi ska nå fram. Det är en lång väg.
Men det kan bli bra. Det kan bli riktigt bra.

Här visar vi vår plan. Nu vill vi veta vad du tycker!

PROGRAM FÖR INRE HAMNEN
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FÖRORD
Tider förändras. Oskarshamn förändras.
En plats som en gång i tiden var hamnverksamhetens och industrins nav är inte längre det. Fartygen är större och angör
längre ut där det är djupare. Industrin har andra behov och förutsättningar än vad som till exempel var fallet 1929 när
Bohmans Fanerfabrik slog upp sina portar i Oskarshamn.
En rad olika faktorer har gjort att vi nu faktiskt står inför unika möjligheter mitt inne i vår stad. Vi vill ta tillvara på
möjligheterna och satsa på det som tillhör oss alla, där vi alla ska känna trivsamhet och delaktighet – stadslivet.
Nya Inre hamnen innebär en historisk satsning på att utveckla staden och stadslivet i Oskarshamn. Om centrumkärnan
med de båda torgen är stadens finrum får Inre hamnen bli vardagsrummet. Platsen där vi promenerar, badar och umgås. Och där hamnen och Östersjön ständigt gör oss sällskap.
Nya Inre hamnen innebär också en stor satsning på nya bostäder. Att kunna erbjuda nya möjligheter för centrala och
attraktiva boenden i en tid då det råder bostadsbrist i Oskarshamn är givetvis tillfredsställande. Självklart talar vi om
klimatsmarta bostäder med särskilt stor omsorg tagen kring gestaltning och utformning för att de ska passa in i vår stad.
Alla levande städer måste få fortsätta att utvecklas, så även Oskarshamn. I det här planförslaget, som är frukten av ett
omfattande och kreativt planeringsarbete, visar vi hur vi vill att Oskarshamn ska ta nästa stora kliv i stadsutvecklingen.
Att utveckla Inre hamnen är hållbar samhällsbyggnad, det är ett sätt att göra Oskarshamn till en ännu bättre och attraktivare stad. Därför är vi beredda att satsa.
Inre hamnen ska vara en plats för alla. Det är vi oskarshamnare som ska vitalisera
och trivas på området. Därför är det också viktigt att få veta vad ni tycker om
planförslaget. Ris och ros, frågor och tips – tveka inte att skriva och vara delaktig
i planeringen av nya Inre hamnen!

PROGRAM FÖR INRE HAMNEN

Peter Wretlund (S)
Kommunstyrelsens ordförande och ordförande
i styrgruppen för Inre
hamnens planering
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PLANPROGRAM FÖR INRE HAMNEN

Det här är kommunens vision och förslag till hur Inre
hamnens är tänkt fungera och utformas. Programmet
genomgick ett omfattande samråd vintern 2014/2015
och har därefter reviderats. Den version du nu håller i
din hand är antagandehandlingen.

Programmet var ute på samråd mellan den 17 december
2014 och 8 februari 2015. Under samrådet har sakägare,
allmänhet, organisationer, intressegrupper och myndigheter haft möjlighet att framföra sina synpunkter kring
förslaget.

Att omvandla Inre hamnen är en lång och utmanande
process. Det behövs en övergripande planering som håller ihop helheten – en plan som stakar ut färdvägen och
visar det slutliga målet. Det är just det som program till
detaljplan (fortsättningsvis kallat för program) är till för.
Här redovisas ett förslag för det framtida Inre hamnen.
Här identifieras frågeställningar och konflikter, lösningar
och behov av ytterligare arbete. Här åskådliggörs lämpliga
etappindelningar och genomförandestrategier. Helt enkelt
en plan som styr och håller ihop kommande detaljplaner
för området. Dessutom är det ett viktigt dokument för att
fånga upp synpunkter på förslaget redan innan detaljplaneringen startar.

Efter genomfört samråd har programmet att reviderats
och justerats innan det tas upp till samhällsbyggnadsnämnden för godkännande. Slutinstans för programmet
är antagande i kommunfullmäktige.
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Programmet har tagits fram på Oskarshamns kommuns
planavdelning på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden.
I processen har tjänstemän över hela den kommunala
organisationen medverkat. Arbetet har letts av en politisk
styrgrupp bestående av kommunstyrelsens presidie, samhällsbyggnadsnämndens presidie samt tekniska nämndens
ordförande.
Programmets geografiska avgränsning kan utläsas på
följande sida.

PROGRAM FÖR INRE HAMNEN
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VISION

Under ett seminarium i september 2011 formulerade
kommunens politiker och tjänstemän visionen och riktningen som har följt arbetet med Inre hamnen:
Inre hamnen ska vara en tät stadsdel med bostäder, kontor
och till viss del handel. Stadslivet ska stimuleras genom
höga ambitioner för mötesplatser i form av torg, strandpromenad, lekplats, utomhusscen etc. Livsglädje, liv och rörelse
ska känneteckna området. Tillgängligheten ska vara god för
allmänheten, särskilt till strandlinjen. Trafiken och dimensionerna på Skeppsbron ska minskas och bli en attraktivare
del av staden samtidigt som Inre hamnen kan stärka sin
koppling till den befintliga staden. Bebyggelse- och upplåtelseformerna för bostäder ska variera. Gestaltningen ska
spegla Oskarshamns identitet. Planering och byggnation ska
genomsyras av klimatsmart tänkande och stadsdelen ska
vara en demosajt för innovativa energilösningar.
Visionen har varit en utgångspunkt för Oskarshamns i
särklass största stadsomvandlingsprojekt i modern tid.
Visonen har brutits ner i sex olika fokusområden för att
ytterligare konkrektisera denna. Platsens läge, historia
och potential innebär utmaningar – men framförallt
möjligheter! Ribban ligger högt!
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ETT OMRÅDE ATT MÖTAS PÅ
Nya Inre hamnen är oskarshamnarnas plats. En självklar
målpunkt oavsett om det handlar om en promenad, fika
eller att bara vara. Alla kajer är tillgängliga för det offentliga livet, och längs dessa finns ett pärlband av spännande
mötesplatser. Alla känner sig välkomna och hittar sin plats i
Inre hamnen. En stad kan ha flera hjärtan, och Brädholmen
är ett av dem. Här finns stadsrum för både vardag och fest,
som är tillåtande och inkluderande för hela staden. Här
ses man på en uteservering, vid poolområdet eller på det
levande torget. Det ryms aktiviteter, lek, vattenvyer, spontanitet, glädje och sorg. Allt sammantaget en plats för alla, en
plats som tillför stor livskvalitet i den lilla staden.

ETT OMRÅDE MED KARAKTÄR
Nya Inre hamnen är en spännade och uttrycksfull plats.
Bebyggelsen är tät och stadsmässig. Arkitekturen är varierad, brokig och personlig. Prioriterade stråk och platser är
berikade med lokaler för restauranger och annan service i
bottenvåningarna. Mellan byggnaderna finns vinklade gator som bjuder på oväntade utblickar. Stråk med varierande
publika rum och den ständiga och hamn- och vattenkontakten skapar Inre hamnens identitet.

ETT OMRÅDE DÄR STADEN
MÖTER HAVET
Nya Inre hamnen är en naturlig del av staden och stadslivet. Området är väl integrerat med resten av staden och
utgör ett komplement till stadskärnan. I stadskärnan finns
handel och shoppingupplevelse – i Inre hamnen är vattenkontakten och mötesplatserna kvaliteterna. Området har
vävts samman med omgivningen genom gator, stråk och
ny bebyggelse och är given lokal samlingsplats - precis i
mötet mellan stad och hav.

ETT OMRÅDE MED ENERGI I FOKUS
Inre hamnen är ett klimatsmart område som stärker
Oskarshamns energiprofil. Energisnåla byggnader och
funktioner är ryggraden i stadsdelen, och all värme och
el som ändå används kommer från förnyelsebara källor.
Många cyklar eller promenerar hit och härifrån. det är
gångavstånd till stadskärnan och till resecentrum, och
nära till hela staden. Nya, innovativa energilösningar har
en självklar plats i stadsdelen, där offentliga platser kan
vara skyltfönster för morgondagens tekniker. Inre hamnen
är en pusselbit i stadsbyggandet som är byggt av förnyelsebara material, och ett genomgående kretsloppstänk
präglar bland annat vatten- och avfallshantering.

ETT OMRÅDE FÖR STADENS TILLVÄXT
Nya Inre hamnen bidrar till att Oskarshamn är en ännu
attraktivare stad. Det publika livet har fått ett uppsving
och vattnet är en naturlig del av stadslivet. Tillsammans
med nya attraktiva bostäder innebär detta att fler vill och
kan bosätta sig i Oskarshamn. Allt fler väljer att återvända
efter högsskolestudier och upplevelser runt om i världen.
Kommunens näringsliv kan lättare attrahera rätt kompetenser. Den lilla stadens stora livskvaliteter lockar.
I ett fullt utbyggt Inre hamnen bor runt 1 000 personer.
Dessa har i sin tur skapat förutsättningar för nya näringar
i stadsdelen. Samtidigt har kundunderlaget och köpkraften stärkts för stadskärnan vilket lett till att såväl handel
som stadsliv har utvecklats på ett positivt sätt.

ETT OMRÅDE FÖR VÅRA BESÖKARE
Nya Inre hamnen bidrar till att stärka stadens besöksnäring. Det är en spännande plats som lockar. Inte minst har
Inre hamnen bidragit till att vi lyckats ta hand om en del
av de 400 000 årliga resenärerna på Gotlandsfärjan på ett
bra sätt. I det nya och samlade resecentrat med tåg, buss,
taxi och färja utgör stationsbyggnaden ett naturligt nav.
Här kan resenärer, oskarshamnare och besökare erbjudas
en bit god mat på nyöppnade Stationsrestaurangen. Från
resecentrat leder sedan den omgjorda Skeppsbrokajen
på en kort och trevlig promenad bort till Brädholmen –
platsen där allt händer! Stadens stadskärna känns bara ett
stenkast bort. Det finns helt klart anledning att stanna en
stund i Oskarshamn.
PROGRAM FÖR INRE HAMNEN - VISION
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UTMANINGAR

Potentialen och möjligheterna i Inre hamnen är stora.
Men planeringen av området har också ett flertal utmaningar att hantera och överbrygga.

Samspela med den befintliga
staden
Inre hamnens är en plats med en rik historia och har
en etablerad roll i staden. Den är väl integrerad i staden
genom vägar, tekniska anläggningar, stråk, rörelsemönster
och den har en roll i invånarnas mentala bild av Oskarshamn.
Planeringen av Inre hamnen måste hantera att området
inte är en isolerad plats.

Påverkan från omgivningarna
Inre hamnen ligger nära industriell verksamhet och
hamnverksamhet. Närmsta granne till området tillverkar
batterier och hanterar kemikalier av olika slag. Verksamheterna påverkar i högsta grad planeringen av Inre hamnen. De genererar även transporter, emellanåt med farligt
gods, genom programområdet. Transporterna sker både
via väg och järnväg vilket ger upphov till bullerolägenheter. Oskarshamns hamn är dessutom ett riksintresse med
verksamhet på både norra och södra sidan om hamnbassängen och är viktig för kommunen.
Planeringen av Inre hamnen ska ske så att pågående
hamn- och industriverksamhet kan fortsätta att utvecklas
och växa.
10
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Utbyggnad under en lång tid
Programområdet är stort. Det handlar om cirka 550 bostäder och ambitiösa publika platser. I dagsläget är det bostadsbrist i staden som troligen kommer att öka i takt med
en åldrande befolkning – samtidigt är nybyggnadsmarknaden lite osäker. Under de olika utbyggnadsetapperna är
det viktigt att stadsdelen fungerar och är integrerad med
den övriga staden.
Planeringen av Inre hamnen måste hantera lång byggtid.
Kommunen måste underlätta för investeringar i området
för att det ska bli ekonomiskt hållbart.

Komplettera stadskärnan inte konkurrera
Inre hamnen ska växa ihop med staden och utgöra en
naturlig del av stadslivet. Dock inte utmana stadens
centrumkärna och den shoppingupplevelse som finns där.
Inre hamnen ska snarare komplettera centrumkärnan
och erbjuda andra kvaliteter. En nyckel för detta ligger i
vattenkontakten och vackert utformade publika rum. Oskarshamnarna besöker inte naturligt Inre hamnen i någon
större utsträckning idag. Det är en utmaning att ändra
dessa beteendemönster och vanor.
Inre hamnen ska vara oskarshamnarnas plats. Planeringen
måste ske för och tillsammans med stadens invånare för
att bli lyckad.

Hantera framtida
klimateffekter
De konsekvenser som ett förändrat klimat redan ger, och
förväntas ge i framtiden, innebär stora utmaningar för
den fysiska planeringen. Konsekvenser som påverkar Inre
hamnen är framförallt en höjd havsnivå, men också att
värmeböljor och skyfall blir vanligare. Närheten till havet
är en styrka, men också en risk då stora delar av området ligger ganska lågt, och området är utsatt för stigande
havsnivåer. Inre hamnen ska byggas så att det kan fungera
även vid extrema vattennivåer,.
Planeringen måste ta hänsyn till både nuläget och det
framtida klimatet.

Förvalta och förädla
den rika historian
Hamnen i Oskarshamn brukar kallas för Oskarshamns
hjärta. Det är handeln med och utskeppningen av skogsprodukter som skapat staden. Varvstraditionen är intimt
förknippad med både hamnen och staden. Ursprunget till
dagens hamn är just Inre hamnen.
Utvecklingen av nya Inre hamnen ska anpassa sig efter
och stärka de kulturhistoriska spåren som finns.

Nedan: flygbild över programområdet
tagen från norr.

Hantera gamla miljösynder
Inre hamnen har genom åren varit en plats för många
olika verksamheter. Dessutom består delar av området av
uppfylld mark från 1800-tal och tidigt 1900-tal – en tid då
miljösynen inte var densamma som idag utan utfyllnadsmaterial kunde innehålla lite av varje. Dessa båda faktorer
har gjort att det finns föroreningar i marken idag. En
översiktlig markundersökning visar att typer och koncentration av föroreningar varierar stort inom området.
Inom programområdet finns flera utlopp för dagvatten,
som inte renas idag. Det regn som faller i Inre hamnen
ska hanteras lokalt för att förhindra översvämningar och
miljöpåverkan. Åtgärder bör vidtas för att minska föroreningarna som idag kommer med dagvattnet från resten
av staden, detta behandlas dock inte inom detta program
mer än att problematiken belyses.
I planeringen av Inre hamnen måste både gamla miljösynder hanteras och åtgärder vidtas så att inga nya miljöproblem kommer till. Utgångspunkten är att förbättra de
ekologiska förutsättningarna i området.

PROGRAM FÖR INRE HAMNEN - UTMANINGAR
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Nedan: Urval av platser och verksamheter
inom programområdet

INRE HAMNEN IDAG

Inre hamnen är nära stadskärnan, men Skeppsbron och
järnvägen utgör barriärer mellan platserna. Det finns
många befintliga verksamheter och funktioner att ta
hänsyn till i planeringen. Liksom historiska spår att
värna om.

Så här används marken inom
programområdet
Brädholmen är stadens stora evenemangsplats. Här hålls
bland annat tvådagarsfestivalen Latitud 57 varje sommar.
Här finns också stadens gästhamn, färjeläge för sommartrafik till Byxelkrok på Öland och utgångsläge för en
turistbåt som bland annat kör turer till Blå Jungfrun. En
stor skeppsliknande byggnad finns mitt på holmen med
två restauranger i bottenplan och kontorslokaler på andra
våningen. Sommartid finns ytterligare ett par caféer i
området i förtöjda fartyg eller i någon av de små bodarna.
Från Brädholmen finns också den enda kommunikationen till Badholmen – en liten ö med park och hotell/
restaurang.
En stor parkeringsplats för stadens besökare finns också,
liksom en mindre men för stadens tekniska försörjning
mycket viktig byggnad innehållandes pumpstation för Vanätet samt transformatorstation.
Norr om Brädholmen mynnar Döderhultsbäcken. Ett
vattendrag som avvattnar bostadsområden och jordbruksmark. Delar av stadens dagvatten släpps också ut i
Döderhultsbäcken som delvis ligger kulverterad när den
passerar genom staden.
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Norra delen av Inre hamnens programområde utgörs
till största del av före detta Bohmans Fanérfabrik. Verksamheten lades ned 2008 och lokalerna står sedan dess
i stort sett tomma. Runtomkring finns ett antal mindre
industrier, ett tvätteri och bostäder. Området längs kajen
utgörs av hårdgjord före detta hamnverksamhetsyta.
Platsen används sommartid som temporära ställplatser för
husbilar. Här finns även ett café, fiskhandel och ett ideellt

drivet sjöfartsmuseum. Dessutom finns garageplatser för
boende i fastigheten Ibis 5 inom programområdet.
Söder om Brädholmen finns Skeppsbrokajen, en långsmal
yta som i första hand används för uppställning av lastbilstrailers som ska med färjan till Gotland. Även personbilar
trafikerar kajen i samband med att gotlandsfärjan angör
Oskarshamn och bildäcken ska tömmas.

Nedan: Skeppsbrokajen används idag
för uppställning av trailers som ska köras
ombord på gotlandsfärjan.

Området avslutas i söder med järnvägsstationen och dess
spårområde. Långt gångna planer finns på att flytta stadens busstrafik hit och skapa ett samlat resecentrum.
Inom programområdet finns i huvudsak två större vägar.
Skeppsbron sträcker sig i nordsydlig riktning med cirka
8 000-10 000 fordon per dygn. Norra Strandgatan längs
med norra kajen försörjer i första hand hamnverksamheten och övriga verksamheter. Här färdas omkring 1 5003 000 fordon per dygn, varav cirka 10 procent är tunga
fordon. På vägen transporeras också en mindre mängd
farligt gods.
Genom hela programområdet löper en järnväg, ett industrispår som försörjer hamnverksamheten. Idag kör cirka
ett tåg per dag genom Inre hamnen med en hastighet
begränsad till 10 km/timme.

Så här används marken i
programområdets omgivning
Längs med Skeppsbron ligger stadens historiska sjöfront
som utgörs av äldre representativa och påkostade byggnader såsom stadshus och rådhus. Den för Oskarshamn
välkända ”Långa soffan” ligger också längs med denna
gata. Vid Hamngatans mynning finns ett par restauranger
med ovanpåliggande bostäder. Hamngatan utgör en av de
tydligare kopplingarna till stadens centrum.

Norra delen

I de norra delarna ligger ett skolområde alldeles intill
programområdet. Här ligger Norra skolan som är en F-6
skola samt ett fritidshem. Även en livsmedelsaffär och ett
relativt otillgängligt grönområde finns här.

Utmed hamnbassängens båda landsidor breder verksamhetsområden ut sig. På norra sidan finns bland annat verksamheter såsom:
Oskarshamns hamn AB

Oskarshamns hamn är en av Sveriges största utskeppningshamnar för trävaror och åretrunttrafik med dagliga
anlöp med färja till Gotland. Hamnen inklusive anslutande vägar är av riskintresse för sjöfarten. Hamnens
kunder är varuägare, transportköpare och rederier. Inom
området finns tillgång till lagerbyggnader, cisterner och
andra upplagsplatser för kortare och längre tids mellanlagring. För lastning och lossning av gods finns kranar
och olika typer av lastmaskiner och truckar. Ökad
verksamhet kommer främst vara färjetrafik över Östersjön vilket på sikt generar ökade transporter av främst
lastbilar och passagerare.
Saft AB

Saft AB tillverkar och återvinner industribatterier. Produktionen bedrivs dygnet runt inklusive under helger.
Vid tillverkningen används olika tungmetaller som
bland annat kadmium, kobolt och nickel. Verksamheten
är klassad som en sevesoanläggning (beskrivs i avsnittet
Närliggande sevosoklassade verksamheter) på den högre
kravnivån.
Kustbevakningen

Kuststationen i Oskarshamn utgör bas för övervakningsområdet Kalmar län och farvattnen kring Öland.

PROGRAM FÖR INRE HAMNEN - INRE HAMNEN IDAG
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Nedan: I direkt anslutning till programområdet ligger färjeläget med dagliga
färjeförbindelser med Visby.

Oskarshamn Energi AB

Oskarshamn Energi erbjuder el, värme, bredbandskommunikation och biogas i Oskarshamn. Vid den här
anläggningen finns ett kraftvärmeverk med förbränning
av en produktionsmix där cirka 60 procent utgörs av
biobränsle. Ett nytt kraftvärmeverk på samma fastighet är
under uppbyggnad med syfte att öka andelen biobränsle.
Gasolanläggningen är inte längre i bruk.

Oskarshamnsvarvet Sweden AB

Varvet är ett modernt välutrustat fartygsvarv för reparation och ombyggnad av fartyg och olika legoarbeten.
Dessutom finns Press Kogoyo, Liljeholmens stearinfabrik,
hotell Corallen, marina, reningsverk samt en utpekat
framtida plats för ett nytt färjeläge på södra hamnen.

Almers Oil & Chemical Storage

Företaget lagrar petroleum och kemikalieprodukter på
uppdrag av kunder. Företaget är en Sevesoanläggning.
Nordic Storage AB

Inom anläggningen lagras petroleumprodukter i bergrum
och dagcistern. Verksamheten är en Sevesoanläggning.
Dessutom finns ett flertal småindustrier och andra verksamheter i området.

Södra delen

På hamnbassängens södra landsida finns också stora verksamhetsytor. Här ligger bland annat:
Gotlandsterminalen

Denna hamndel är den huvudsakliga platsen för trafiken
av gods och passagerare till och från Gotland. Färjan har
en till två anlöp per dag och transporterar cirka 400 000
resenärer årligen.
Svensk kärnbränslehantering AB (SKB)

I SKB utvecklas och demonstreras SKB:s metoder för att
kapsla in det använda kärnbränslet.
14
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Markägoförhållanden
Oskarshamns kommun är den största markinnehavaren
inom programområdet. Runt Brädholmen, Badholmen
och Skeppsbron äger kommunen nästan all mark undantaget några fastigheter som styckats av såsom portalhuset
och restaurangen på Badholmen. I de norra delarna äger
kommunen i stort sett kajområdena fram till och med
Norra strandgatan. Det stora kvarteret Laxen (före detta
Bohmans fabriker) är i privat ägo.

Till vänster: Urval av verksamheter i programområdets
omgivning

PROGRAM FÖR INRE HAMNEN - INRE HAMNEN IDAG

15

FRÅN FRIGJORDA YTOR TILL PROGRAM

Vägen fram till detta planuppdrag startade under hösten 2011 genom att samhällsbyggnadsnämnden gav ett
uppdrag till samhällsbyggnadskontoret. Men förutsättningarna som möjliggjorde uppdraget väcktes långt
tidigare när tankarna om en ny färjeterminal grodde
och det anrika Bohmans Fanérfabrik lades ned.

Frigjorda ytor

Nedan till höger: Förslagen från parallella uppdrag utställda i centrum

Uppdrag

PLANERINGENS FOKUS

2011-11-16 gav Oskarshamns samhällsbyggnadsnämnd
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett
planprogram för Inre hamnen. Programmet ska redogöra
för och undersöka möjligheter att placera ut bostäder,
kontor, handel och verksamheter inom området. Identitet,
mötesplatser, gestaltning, miljö, energi och infrastruktur
är andra områden som programmet ska fokusera på.

En övergripande målsättning och en grundsten i kommunens fysiska planering är att utveckla oskarshamns publika rum och kunna erbjuda ett rikt stadsliv. Något som
varit genomgående och haft högsta prioritet i arbetet med
Inre hamnen och det här programmet. En attraktiv stad är
en förutsättning för tillväxt. En nyckel i det arbetet är att
tillvarata stadens havskontakt och möjligheten till att leva
stadsliv vid vattnet. Det vilar ett stort ansvar på planeringen av Inre hamnen att lyckas med denna målsättning.
Inre hamnen är en viktig plats som utvecklingsområde för
attraktiva bostäder – men ännu viktigare som utvecklingsplats för Oskarshamns levande och vitala stadsliv.

Det är flera av varandra oberoende händelser som möjliggjort stadsomvandlingsprojektet Inre hamnen. Initiativet
kom runt 2007 när en ny placering av färjeläget var aktuellt. Det gamla färjeterminalsområdet skulle då frigöras
och erbjuda plats åt attraktiva bostäder. Något år senare
kom nyheten att Bohmans fanérfabrik skulle lägga ner sin
verksamhet i Oskarshamn. De stora lokalerna och ytorna
norr om hamninloppet kom snart att stå tomma. Ytterligare senare kom persontågtrafiken till och från Oskarshamn tillbaka efter några års uppehåll och kommunen
beslutade att försöka samla all kollektivtrafik i ett samlat
resecentrum vid järnvägsstationen – en viktig nod för det
framtida Inre hamnen. Dessutom var det uppenbart att
de delar som höll ihop alla dessa områden – Skeppsbrokajen, Skeppsbron, Brädholmen – brast i funktion och
utformning. De hade så mycket högre potential än vad de
användes till.
Mot denna bakgrund beslutade kommunen 2011 att ta
ett helhetsgrepp kring hela Inre hamnen – från Bohmans
gamla fabriker i norr till färjeläget i söder. Under processen har planerna för färjeläget skjutits till framtiden, området utgick därför ur programområdet för Inre hamnen.
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Nedan till vänster: Presentation av parallella uppdrag för allmänheten i teatern i september 2013.
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Nedan till vänster: Workshop med allmänheten i
juni 2013.

Medborgardialog
Genom hela projektet har medborgardialogen haft en hög
prioritet och planeringen genomförs med mycket hög
transparens. Workshopstillfällen med allmänhet och inblandade arkitekter, info och dialog på stan, öppna redovisningar och mycket publicerande i lokal media är några
av de saker kommunen satsat på i projektet. Dessutom har
projektet en egen hemsida med möjlighet till interaktiv
kommunikation (bland annat röstade över 1500 personer på sitt ”favoritförslag” för Inre hamnen). Hemsidan
uppdateras löpande med aktuell information i projektet.
Ett kul inslag var att erbjuda inblickar i arkitekternas uppdrag genom att de tre gånger under sitt arbete levererade
korta filmsekvenser från sitt arbete som publicerades på
hemsidan.
En medborgargrupp har knutits som referensgrupp till
projektet. Denna består av 15-20 oskarshamnare i blandade åldrar. Här diskuteras aktuella frågor rörande Inre
hamnen.

PROGRAM FÖR INRE HAMNEN - FRÅN FRIGJORDA YTOR TILL PROGRAM
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Barnens plats i Inre hamnen
Även barn och ungdomar har medverkat i processen.
Framförallt har de närliggande förskolorna gett sin syn på
framtidens Inre hamn genom ett omfattande arbete under
åren 2012-2013. Bland de yngre barnen är önskemålet
tydligt om att det ska finnas roliga och lekfulla saker att
sysselsätta sig med i framtidens Inre hamn. Det handlar
mycket om bad och lek i olika former, liksom skridskoåkning och caféer/glasskiosker. De lite äldre ungdomarna
efterfrågar framförallt en plats att vara på, en plats att
”hänga” på, antingen ett kvällsöppet fik eller ett aktivitetshus där det finns stort utbud av aktiviteter i olika slag.
Även utomhusmiljöer med möjlighet att aktivera sig eller
bara vara är tydliga önskemål.

18
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Nedan: Underlaget för prekvalificering
inför parallella uppdrag för Inre hamnen.
27 kontor/team anmälde intresse att delta,
tre valdes ut.

Översiktsplanering

Utredningar

I kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2000 (antagen
2003-03-10), beskrivs stora delar av Inre hamnens programområde som utvecklingsområde. I den följande fördjupade översiktsplanen över Oskarshamns stad (antagen
2014-02-10) beskrivs Inre hamnen så här:

Ett flertal utredningar och undersökningar genomfördes
initialt i projektet för att åskådliggöra områdets förutsättningar och utmaningar. Bland annat genomfördes
riskanalyser avseende buller, farligt godstransporter,
närhet till sevesoklassad verksamhet, klimateffekter och
påverkan riksintresset Oskarshamns hamn samt översiktliga markundersökningar. En kulturhistorisk beskrivning
över området togs fram liksom ett antal mindre utredningar vilka tillsammans utgjorde underlag i de parallella
uppdragen för Inre hamnen.

Inre hamnens koppling till centrum skall stärkas, och området ska ges en publik och allmän utformning. Området ska
bli en attraktiv stadsdel som ger Oskarshamns invånare och
besökare direkt kontakt med vattnet och dess möjligheter
i form av båtliv, strandpromenader och badplatser. En ny
stadsdel i inre hamnen möjliggör också flera nya mycket
attraktiva bostäder. Tillsammans med kontor och viss handel har området stora förutsättningar att bli en långsiktig
framgångsfaktor för Oskarshamn.
Den fördjupade översiktsplanen påpekar också att riskerna för människors hälsa och säkerhet ska utredas särskilt
noggrant i planarbetet.

Bostadsförsörjningsprogram
I Oskarshamns kommuns bostadsförsörjningsprogram
beskrivs olika scenarier och vilka konsekvenser de får på
bostadsmarknaden. Programmer slår fast att oavsett om
Oskarshamns invånarantal stiger eller ej de närmsta 15 åren
kommer drygt 300 nya lägenheter att behöva produceras i
Oskarshamns stad på grund av en åldrande befolkning och
förändrad hushållsstruktur. Inre hamnen pekas i programmet ut som en klok plats för ny bostadsbebyggelse.

Parallella uppdrag
Parallella uppdrag för Inre hamnen pågick mellan 13 maj
och 27 september 2013. Startskottet för uppdraget var en
prekvalificeringsfas där 27 kontor/team runt om i Sverige
och Europa meddelande sitt intresse att medverka. Av
dessa valdes tre team ut vilka genomförde uppdragen i
tät dialog med samhällsbyggnadskontoret. Vid ett tillfälle
arrangerades en välbesökt workshop på Brädholmen där
medborgarna fick träffa arkitekterna, diskutera med dem
och flytta runt klossar föreställandes olika byggnader. Den
27 september slutredovisades förslagen i stadsteatern i
Forum.

Vidareutveckling och
fördjupade utredningar
Efter de parallella uppdragen valde projektets styrgrupp
ut Mandaworks med samarbetspartners för att utveckla
sitt förslag för den norra delen av programområdet. Detta
uppdrag inkluderade också fördjupade riskanalyser.
För Brädholmen, Badholmen och Skeppsbrokajen valde
styrgruppen ut både Arken med samarbetspartners och
Nyréns med samarbetspartners för att utveckla sina förslag. De nya bearbetade förslagen redovisades i mars 2014
och i samma månad beslutades att Nyréns förslag utgöra
stommen i den fortsatta planeringen.
De bearbetade förslagen har granskats och utretts ur olika
synvinklar för att visa att de bland annat klarar gällande
lagar och regler. I denna process har utformningen återigen bearbetats något och utvecklats till det förslag som nu
är presenteras i det här planprogrammet.

Efter de parallella uppdragen har flera av utredningarna
fördjupats och tillämpats på den föreslagna stadsstrukturen. I slutet av det här programmet finns en sammanställning över de utredningar som gjorts i samband med Inre
hamnen projektet.

PROGRAM FÖR INRE HAMNEN - FRÅN FRIGJORDA YTOR TILL PROGRAM
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Motstående sida: Programförslagskarta
över området. Kartan visar hur marken
kan användas i området. Det är den här
kartan som hela programförslaget handlar
om – det är den som det kommer att fattas
beslut om. Här kan du bland annat se var
nya primära cykelstråk, strandpromenad
samt bebyggelse planeras.

PROGRAMFÖRSLAG

I Inre hamnen skapas en tät stadsdel som är väl integrerad med övriga staden. Det är en levande stad med en
balanserad mix av bostäder, verksamheter, kultur, service
och hög ambition för det offentliga livet. Den framtida
utformningen skapar förutsättningar för en spännande
och långsiktigt hållbar stadsdel med höga stadsmässiga
kvaliteter och en attraktiv, trygg och levande stadsmiljö.
En plats där Oskarshamn möter vattnet och en plats för
oskarshamnarnas vardagliga stadsliv!
Programförslaget beskrivs utifrån fem olika teman;
stadsliv, mobilitet, hållbara system och demosite, vattenliv
och grönskande utemiljö samt kretslopp. Inledningsvis
beskrivs de övergripande strukturerna i programförslaget.

De övergripande strukturerna
Inre hamnen byggs upp av cirka 550 nya bostäder indelade i kvarter av olika storlekar. I kvarteren blandas
flerfamiljshus, stadsradhus och stadsvillor för att ge en
variation i stadsbilden. Den dominerande skalan i bebyggelsen ligger runt 3-4 våningar, med inslag av både högre
och lägre. Skalan är generellt högre i norra Inre hamnen
och mer återhållsam runt Brädholmen/Skeppsbron. Även
arkitekturen är medvetet blandad i området för att ge
området karaktär och variation.

Gatunätet

Gatunätet vinklas och utgörs av ett småskaligt system av
lokalgator eller gränder mellan kvarteren. Skeppsbron får
en delvis ny sträckning och utformning för att minska flö20

det, hastigheten och barriäreffekten. Den ges en karaktär
av lågfartsgata med trädplanteringar, gatuparkeringar och
trängre sektioner. I norra delen fortsätter Norra Strandgatan att vara ett viktigt stråk för transporter till och från
verksamheterna kring Norra hamnen. En ny gestaltning
som ökar stadsmässigheten och minskar hastighet och
barriäreffekt genomförs.
Gatunätet från staden tas upp och förlängs ut på Skeppsbron och Brädholmen och omges av ny kvartersbebyggelse för att på ett stadsmässigt sätt bygga ihop Inre hamnen
med resten av staden.

Påverkan från omgivningen

I norra delen av Inre hamnen byggs bostäder på tryggt
och säkert avstånd från olika riskkällor. Det handlar i
första hand om risken för en olycka inom närliggande
verksamheter och risken vid en olycka med en farligt
godstransport. Småindustri, kontor, park med mera förläggs i de delar där bostäder bedöms vara olämpligt.
Järnvägen som trafikeras av godståg ca 1-2 gånger per
dag kommer att ligga kvar i Inre hamnen och fortsätta att
användas. Planeringen har anpassats efter järnvägen och
noga utrett konsekvenser i form av buller, urspårning och
farligt godslaster.

Hamntorget

Vattenkontakten och Hamntorget blir det nya Inre hamnens hjärta. Ett nytt spännande stadsrum i Oskarshamn
med möjlighet till stadsliv i form av poolbad utsikter,
restauranger, aktivitet och avkoppling. Platsen laddas med
många målpunkter och aktiviteter. Sommartid njuter man
på uteserveringar längs Hamntorgets solsida. Vintertid,
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när torgytan kanske förvandlas till en skridskobana, tar
man en varm choklad på samma café. Kopplingen mellan
Skeppsbron och Badholmen förstärks med en ny bro och
en inre loop skapas kring torg- och vattenrummet.

Kajområden

Alla kajer i programområdet är tillgängliga för allmänheten och utgör den centrala delen av strandpromenaden
”från camping till camping” (Gunnarsö till Havslätt).
Längs den här promenaden passeras ett pärlband av spännande publika rum av olika karaktärer. I norra delen av
Inre hamnen är den generösa kajparken som växer ihop
med nya den nya parken de stora publika stadsrummen.
Parkområdet optimeras också för att fungera som stadens
nya plats för stora evenemang såsom festivaler och större
konserter. Mindre evenemang kan äga rum på flera platser
i Inre hamnen såson nämnda Hamntorget.
Samtliga kajer ska också utgöra en framtida resurs för
åtgärder mot stigande havsnivåer.

Skeppsbrokajen

Skeppsbrokajen har utvecklats till ett attraktivt gångstråk
med grönska och aktiviteter. Längs med kajen har stadens gästhamn fått en ny plats vilket ger ytterligare liv i
sträckan. Skeppsbrokajen binder ihop färjeterminalen och
resecentrum med Brädholmen och resten av staden på ett
attraktivt sätt. Det mentala avståndet har kortats betydligt.
Förutsätningarna att välkomna de hundratusentals årliga
resenärerna på gotlandsfärjan till att stanna en stund i
Oskarshamn ökar betydligt.

PROGRAM FÖR INRE HAMNEN
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Nedan: Programförslaget har en flexibelt
förhållande till Portalhusets framtid som
visas på bilderna nedan. Den tänkta
stadsstrukturen på Brdholmen/Skeppsbron hanterar både att byggnaden är kvar
(övre bilden) liksom att den rivs någon
gång i framtiden (nedre bilden).

Stadsliv
I den fördjupade översiktsplanen för staden (antagen
2014-02-10) identifierades förtätning som det mest hållbara sättet att planera nya bostäder i Oskarshamn. I Inre
hamnen finns möjlighet att promenera till stadskärnan,
cykla över hela tätorten och via resecentrat åka buss, tåg
eller färja ut i kommunen eller landet. Det är också resurssnålt att utveckla Inre hamnen eftersom mycket av infrastrukturen finns på plats i stora drag, exempelvis gator
och ledningar. Att utveckla Inre hamnen i Oskarshamn är
hållbar stadsutveckling.
En viktig fråga för en stads attraktionskraft är att kunna
erbjuda en vital stadskärna med starkt handelsutbud och
rikt stadsliv. Genom att utveckla Inre hamnen kan vi
erbjuda över tusen nya personer boende ett fåtal steg från
stadskärnan. Därmed ökar kundunderlaget och centrumhandeln får förutsättningar att stärkas. Med utvecklingen
av Inre hamnen ska vistelseytorna där stad möter vattnet
förbättras. På så sätt ökar hela stadens attraktionskraft.

I norra Inre hamnen kan något högre byggnader, upp mot
sex våningar på sina håll anses möjligt. Även fasadutformning och material visar på en stor variation. Bebyggelsens
arkitektur och gestaltning känns hemmahörande i Oskarshamn. Inre hamnen – i synnerhet på Brädholmen – präglas
av en nutida arkitektur med inspiration från svensk byggnadstradition.
Gaturum och platsbildningar är medvetet gestaltade för att
innehålla unika och positiva rumsliga upplevelser. Variation
och brokighet när det gäller bebyggelsens skala och mellanrummens utformning präglar gestaltningen. Även taklandskapen är utformade medvetet, för utevistelse, energiproduktion och lokalt omhändertagande av dagvatten. Små kvarter,
korta fasadlängder och småskalig fastighetsindelning med
många byggherrar och arkitekter är verktyg för att åstadkomma den önskade variationen i bebyggelsens utformning.
Totalt möjliggörs cirka 550 nya bostäder i Inre hamnen,
varav cirka hälften ligger på Brädholmsdelen och hälften i
norra Inre hamnen.

Variation och kvalitet i gestaltningen

Befintliga byggnader

Variation är ett ledord i gestaltningen. Var och en av de
olika kvarteren visar en stor men behärskad variationsrikedom. Stadsvillor och stadsradhus i två våningar blandas
med flerbostadshus i tre till fyra våningar inom kvarteren.

Vad gäller Portalhuset på Brädholmen kan det antingen
behållas eller rivas i framtiden. Den föreslagna stadsstrukturen medger en flexibel inställning till byggnaden. Portalhuset
har varit omdebatterat, men genom att placera in det i ett
sammanhang och i en struktur finns möjlighet att det blir en
tillgång i staden och stadsbilden. Fastigheten är i privat ägo.

Inre hamnen ska bli en del av staden och stadslivet.
Därför är bebyggelsen tät med en balanserad variation av
bostäder, kontor och service. Byggnaderna är placerade
för att skapa bra rumsliga platser som ska bli tillgångar i
stadens offentliga liv.
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Två byggnader från Bohmans fanérfabriks tid föreslås behållas
av kulturhistoriska skäl. De föreslås få ny användning som
kontor, verksamheter och bostäder.
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IDÈSKISS. Flygbild över förslaget för Inre
hamnen sett från söder, framtagen av Nyréns Arkitektkontor AB och Mandaworks/
Adept (sammansatt av Oskarshamns
kommun). Bilden visar hur området skulle
kunna komma att se ut.
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Nedan: Illustration över nya offentliga rum
som föreslås finnas i Inre hamnen.

Byggnadernas innehåll

Flytande byggnader

Cirka 550 nya bostäder finns i förslaget för Inre hamnens
framtida utformning. Bostadstyperna och upplåtelseformerna varierar och målet är att minst 40 procent av
beståndet utgörs av hyresrätter.

I vattnet mellan norra Inre hamnen och Brädholmen
öppnas möjlighet för flytande byggnader. I första hand
bostäder, men även viss verksamhet kan tänkas såsom
restaurang. Byggnaderna nås via bryggor från Brädholmen som även utgör förlängningar av gränderna mellan
bebyggelsen på Brädholmen.

Park

Kajområde

Brädholmen & Skeppsbron

På Brädholmen har kvarteren placerats så att de omfamnar ett nytt och generöst hamntorg som samlande
mötesplats. De har också placerats så att Hamngatan och
andra stråk från staden förlängs och fortsätter ut i den nya
stadsdelen. Inre hamnen byggs på så sätt ihop med övriga
staden på ett stadsmässigt sätt.
Norra Inre hamnen

I norra Inre hamnen är skalan större. Detta beror på
omgivningen som består av storskaliga industribyggnader
där platsen är tåligare för högre och större kvarter. En ny
stor park sträcker sig in i bebyggelsen och blir gränsen för
bostadsbebyggelse österut. Öster om parken tillåts bara
småindustri och andra verksamheter som inte kommer
i konflikt med omgivande verksamheter. Parken växer
ihop med norra kajen och bildar tillsammans ett stort och
attraktivt publikt rum i en delvis “ny” plats i staden.

Torg och pool

Kajpromenad

Längs strategiskt utvalda stråk och platser ska byggnadernas bottenvåningar innehålla verksamhetslokaler. Detta
förstärker upplevelsen av gaturummet på ett positivt
sätt, ökar stadsmässigheten och attraktionen i området i
stort och är nödvändigt för att framförallt Brädholmen
ska upplevas som en publik plats och inte uppfattas som
ett bostadsområde. Inre hamnen ska alltid vara en del av
staden och stadslivet. Det är i huvudsak små lokaler som
eftersträvas och inte en lokal för den stora klädaffären eller liknande. Vid hamntorget ska i första hand restaurangverksamheter främjas.
Kontor planeras i huvudsak i norra Inre hamnen. Kontor
har inte samma riskavstånd till omgivande verksamheter
som bostäder och kan därmed ligga längre österut. En begränsad kontorsetablering kan också lokaliseras till Brädholmen – då i första hand mindre kontor med besöksmottagning som är betjänta av att ligga i urbana miljöer.
Ett parkeringshus planeras till Skeppsbron i ett strategiskt
läge. Detta kan husera stora delar av områdets parkeringsbehov. Ovanpå parkeringshuset kan bostäder prövas
i detaljplan, t ex radhus i en våning, förutsatt att gällande
bullerriktvärden kan klaras.
Norra Inre hamnens östligaste delar planeras för småindustri, eller industri med liten omgivningspåverkan. Även

24

PROGRAM FÖR INRE HAMNEN - PROGRAMFÖRSLAG - Stadsliv

Nedan: Illustration över strategiska lägen
för parkeringshus och publik byggnad.

Nedan i mitten: Illustration över publik
byggnad på Brädhomen.
Nedan till höger: Exempel på nytt parkeringshus som byggts i träkonstruktion i
Skellefteå.

kontor kan vara aktuellt. Dessa byggnader ligger inom det
område som inte kan användas för exempelvis bostäder
på grund av närheten till omgivande verksamheter. Det
är viktigt att den verksamhet som etableras inte medför
olägenheter för boende och besökare i Inre hamnen eller
närliggande områden.

På bästa läge på Brädholmen avsätts en byggrätt för utåtriktad verksamhet. Den har en mycket strategisk placering
och ska gärna vara en stark målpunkt under stora delar
av året. Den ska upplevas som ”oprivatiserad” och välkomnande. Vad det är återstår att utreda. Kanske är det
ett kulturellt innehåll, kanske är det hotell eller så är det
kanske något som är knutet till stadens varumärke som
energistad. Framtiden får utvisa!

Strategiskt läge för
parkeringshus
Strategiskt läge för byggnad med publikt innehåll
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Nedan: Förskolebarn i Humlan och Norrtorns förskola tillverkar egna modeller och
visar sin syn på framtidens Inre hamn.

Barnens plats i Inre hamnen

förskoleplatser med alla sannolikhet att öka.
I första hand ska detta lösas genom utbyggnad av förskolan Humlan. Denna förskola har skog runt knuten,
promenadavstånd till Inre hamnen och det finns stöd för
utbyggnad i gällande detaljplan. Att samla större förskoleenheter är dessutom ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. Bra och säkra gång- och cykelvägar inom Inre
hamnen och från Inre hamnen till Humlan ska säkerställas i planeringen.

Lekplatser för de allra yngsta barnen hänvisas till vardera
bostadsgård. Utöver detta planeras allmänna lekplatser
att finnas på minst två platser i programområdet – en
på Brädholmen/Badholmen och en större i norra Inre
hamnen.

Som alternativ till utbyggnad av förskolan Humlan kan,
om en utbyggnad av någon anledning skulle stöta på problem, en ny mindre förskoleenhet lokaliseras i anslutning
till den nya parken i norra Inre hamnen.

I Inre hamnen behövs plats för både avkoppling och social
samvaro, men också för ett stort utbud av aktiviteter i den
publika miljön. Bad, lek och caféverksamhet är självklart
i framtidens Inre hamn. Även andra aktivitetsytor ska
berika den publika miljön. Det kan handla om exempelvis
streetbasketplan, skateboardsanläggning och/eller utegym. Det ska finnas många anledningar att besöka Inre
hamnen.

Skola och förskola

I Inre hamnen kan på sikt över 1000 människor bosätta
sig. Därtill kommer andra eventuella exploateringar inom
staden. Detta innebär konsekvenser för stadens skolor och
förskolor. Enligt den fördjupade översiktsplanen över Oskarshamns stad ska en ny F-9-skola övervägas i lämpligt
läge där den avlastar/ersätter såväl Norra skolan (F-6) som
Saltviksskolan (F-3). Denna planeringsinriktning kvarstår.
Norra skolan har idag nått sitt kapacitetstak, och planerna
för att klara framtida behov bör påbörjas i god tid. En
utbyggnad av Norra skolan på Länsmansängen kan också
utgöra ett alternativ att studera i framtiden. En central och
närbelägen skola kan ses som en kvalitet för staden och
Inre hamnen.
I takt med att Inre hamnen bebyggs kommer behovet av
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Nedan: Anläggandet av en strandpromenad mellan Gunnarsö och Havslätt
pågår. Inre hamnen utgör den centrala
delen av den här promenaden och är
markerad i grön streckad linje på katan
nedan. Oranga pilar symboliserar övriga
kopplingar och sammanvävningar med
befintliga staden.

Strandpromenad

Alla kajer längs Inre hamnen blir allmänt tillgängliga och
utgör den centrala delen av strandpromenaden mellan
Gunnarsö och Havslätt. Den nya parken i norra Inre hamnen blir en viktig passage för strandpromenaden norrut.
Här möjliggörs anslutning till berget bakom Safts fabrik
och skogspromenad mot Homhällan och vidare norrut utmed kustbandet. Detta alternativ bedöms attraktivare än
en strandpromenad längs med Norra Strandgatan bland
de industiella verksamheterna. Det kan också bli en värdefull länk för kolbergaborna in mot staden som naturligt
vitaliserar Inre hamnen med folk och rörelse.

hamnen med resecentrum, färjeterminalen och Gunnarsö
i söder, samt Kolberga och Havslätt i norr. Av stråken från
centrum är det framförallt Hamngatan som förlängs och

utgör en viktig och oavbruten länk in till Hamntorget i
Inre hamnen. Även Besvärsgatan får en tydlig koppling
ner mot Brädholmen.

Kopplingar och förhållande till staden

Det är viktigt att Inre hamnen utgör ett rikt komplement
till den befintliga staden och stadskärnan. Inre hamnen
ska inte konkurrera med det befintliga kommerisella
centrumet i staden med dess klädaffärer och butiker för
shoppingupplevelsens skull. I Inre hamnen är målpunkterna annorlunda. Vattnet och de publika miljöerna är de
stora attraktionerna tillsammans med innehållet i de publika byggnaderna. Tyngdpunkten ligger mer på rekreation än shopping. Undantaget är restauranger och caféer
där Hamntorget föreslås bli en samlande plats. Ett samlat
restaurangområde i riktigt bra läge är attraktivt för såväl
oskarshamnare som turister. Ett sådant område saknas i
staden idag.
Kopplingen och integrationen mellan Inre hamnen och
övriga staden förstärks på flera sätt. En viktig åtgärd är att
minska dimensionerna och barriäreffekten av Skeppsbron.
En annan är strandpromenaden som binder ihop Inre
PROGRAM FÖR INRE HAMNEN - PROGRAMFÖRSLAG - Stadsliv
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Nedan: Gästhamnen på Brädholmen
planeras att flyttas till Skeppsbrokajen i
framtiden. Gästhamnen drivs av Promarina AB.

Båtplatser och husbilar

Stadens gästhamn flyttas till Skeppsbrokajen. Detta skapar
aktiviteter i området och blir ett positivt inslag i upplevelsen av kajområdet. Här ryms cirka 100 båtplatser (idag
är kapaciteten cirka 80 platser). Servicefunktioner för
gästhamnen som kan vara toaletter, dusch, tvättstuga,
hamnkontor eller någon enkel verksamhet lokaliseras till
närmsta kvarteret på Brädholmen. På Skeppsbrokajen
skapas ett promenadstråk med sittplatser, aktiviteter och
grönska. Befintliga servicebyggnader åt gästhamnen på
Brädholmen (sanitetsbyggnad och hamnkontor) föreslås
rivas och ge plats åt den nya stadsutvecklingen. Sanitetsbyggnaden är dessutom i undermåligt skick.

Ställplatser för husbilar planeras till norra kajen. Här kan
upp mot 20 husbilsplatser inrymmas samt en mindre
sanitetsbyggnad med toaletter. Intill ställplatserna för
husbilar föreslås som tidigare nämnt sjömacken att lokaliseras, vilken kan kombineras med latrintömningsfunktion
för både husbilar och båtar.
Längs norra kajen i Inre hamnen i anslutning till Oskarshamns sjöfartsförenings lokaler ska angöringsmöjligheten
för övrig båt- och fartygstrafik tillgodoses. Det kan exempelvis handla om angöring med äldre skutor i samband
med arrangemang.

Inom Inre hamnen möjliggörs också upp mot cirka 80
fasta bryggplatser för oskarshamnare och andra. Majoriteten av dessa ligger på Brädholmen och det ska finnas
möjlighet att köra fram till bryggan med bil för att packa
i och ur båten. Parkering sker på de olika gästparkeringar
som finns inom området samt längs med Skeppsbron.
Till gästhamnen hör också en bränsletapp eller sjömack,
vilken föreslås flyttas till norra kajen. Därmed kan ett väl
tilltaget avstånd upprätthållas (vilket enligt SÄIFS 1997:8
ska vara minst 25 meter) till bland annat närmsta bostad.
För övriga funktioner för småbåtshamnar såsom ramp,
andra sjösättningsanordningar, tvätt eller vinterförvaring
hänvisas till andra platser i staden, i första hand Ernemars
marina.
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Mobilitet
I Inre hamnen ska cyklister och de som går prioriteras.
Det ska vara trevligt och säkert att ta sig fram, men också
bekvämt och lite extra lyxigt för dem som tar sig fram på
ett klimatsmart sätt. Även bilar får plats i Inre hamnen,
men de får hålla åt sidan för att ge plats åt människorna.

Fotgängare och cyklister

Gång och cykeltrafik ska prioriteras framför bilen på olika
sätt i stadsdelen. Gång- och cykelvägar ska vara sammankopplat med viktiga målpunkter såsom skola, dagligvaruaffär och kollektivtrafik.
En ny viktig gång- och cykelförbindelse genom före detta
Bohmans fabriksområde påverkar kopplingen till de norra
stadsdelarna samt skola och förskola positivt. Viktiga målpunkter såsom resecentrum och stadens centrum förses
med goda gång- och cykelförbindelser.
På Skeppsbron sker ingen tydlig trafikslagsseparering utan
bilar och cyklister samsas om körytan. Detta är en medveten planering som bedöms påverka trafiksäkerheten
positivt. En alternativ cykelmöjlighet finns dock på den
parallella Skeppsbrokajen som helt avsätts för fotgängare
och cyklister.

Kollektivtrafik

I områdets direkta närhet ligger resecentrum där samtliga
lokala och regionala busslinjer passerar. Härifrån utgår
även tåget mot Berga och Linköping samt färjetrafiken
mot Gotland. Hållplats för stadstrafikens busslinjer ska
planeras in på lämplig plats inom Inre hamnenområdet.
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En stadsmässigare gatumiljö

Dimensionerna, trafikvolymerna och hastigheterna på
Skeppsbron ska minskas för att få en stadsmässigare
gatumiljö och minska den barriäreffekt som gatan utgör
mellan staden och havet idag. Gatan får därför delvis en
ny sträckning och en helt ny och tajtare utformning med
parkeringar och träd längs sidorna. Gatan föreslås följa
järnvägsspåret i längre utsträckning än idag vilket medför
en sträckning som innehåller fler svängar och blir på så
vis ett oattraktivare val för genomfartstrafiken.
Även Norra Strandgatan får delvis en ny gestaltning för att
minska barriäreffekterna mellan nya bostäder/ny park och
havet. Den är också utformad för att sänka hastigheterna
och risken för olyckor. Gatan kommer även fortsättningsvis att trafikeras av godstransporter till verksamheterna
runt norra hamnen och en god framkomlighet ska prioriteras i den fortsatta planeringen och gestaltningsarbetet.

Cykelparkering

Det ska finnas cykelparkering på allmän plats anslutning
till besöksmål. Krav ställs på utformning och antal platser.
Minst 200 platser på Brädholmen och 50 platser på norra
sidan. Vid bostäderna ska det finnas cykelparkering på
kvartersmark, minst två platser per lägenhet. Parkeringarna ska vara lättillgängliga, och en övervägande andel
ska vara väderskyddade och låsbara. Det ska även finnas
möjlighet att ladda elcyklar.

Bilparkering

Parkeringslösningar som är långsiktigt ekonomiska prioriteras i stadsdelen.
Planförslaget visar att det är möjligt att genomföra planen
utan att bygga kostnadskrävande parkeringsgarage under
mark. Planen möjliggör och tillåter underjordisk parkering under respektive kvarter - men tvingar inte till det.
Behovet av parkeringsplatser uppfylls ändå.
Parkering för boende och besökande inom området ska
erbjudas inom planområdet. För varje lägenhet som innehåller två rum och kök eller större, ska parkeringsnormen
0,8 parkeringsplatser per lgh användas. För bostäder som
är mindre än två rum och kök ska parkeringsnormen 0,5
parkeringsplatser per bostad användas. Utöver detta skall
0,1 besöksparkeringar per bostad finnas.
Boendeparkering ska ordnas inom egen fastighet alternativ i gemensamt parkeringshus vid anvisad plats på
plankarta. Under utbyggnadsfasen av Inre hamnen kan
temporära markparkeringar anordnas innan ett parkeringshus står på plats. I vems regi ett parkeringshus byggs
återstår att klargöra i den kommande genomförandeprocessen. På Brädholmen finns ett begränsat antal (30-50 st)
gatuparkeringsplatser i planförslaget på kommunal mark.
Dessa kan upplåtas åt boende mot avgift (det är viktigt att
detta är just reserverade boendeparkeringar för att undvika onödig trafik på Brädholmen, dvs den trafik som kör
runt och söker parkeringsplats).
För stadsradhus och stadsvillor förutsätts att parkering
ordnas på kvarterets innergård eller på annat sätt inom
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Nedan: Illustration över hur parkeringar på
allmän plats kan arrangeras.

fastigheten.
Till den publika byggnaden längst ut på Brädholmen
medger planutformningen ett tiotal parkeringsplatser i
direkt anslutning till byggnaden. Dessa bör hamna på
kvartersmark och vara vikta åt verksamheten i byggnaden.
I övrigt hänvisas till områdets allmänna parkeringsplatser,
eller – om byggherren önskar - kan parkeringsgarage byggas på kvartersmark under byggnaden.
Till verksamheten på Badholmen medger planutformningen inga parkeringsplatser utöver två handikapplatser
ute på Badholmen. Syftet är att behålla Badholmen som
en grön oas fri från biltrafik. Istället hänvisas till områdets
allmänna parkeringsplatser, i första hand den nya markparkeringen vid Skeppsbrokajen intill den nya föreslagna
broförbindelsen till Badholmen.
Till den publika byggnaden längst i norr intill parken i
norra Inre hamnen medger planutformningen ett tiotal
parkeringsplatser i direkt anslutning till byggnaden. Dessa
bör hamna på kvartersmark och vara vikta åt verksamheten i byggnaden. I övrigt hänvisas till områdets allmänna
parkeringsplatser, främst gatuparkeringar längs Jungnergatan och Pilgatan.
För övriga verksamheter hänvisas till områdets olika
allmänna parkeringsplatser. För vissa besöksintensiva
verksamheter (t ex livsmedelsbutik) kan krav komma att
ställas på att parkering ska lösas inom egen fastighet.
Som allmänna parkeringsplatser avses markparkeringar
och gatuparkeringar (ej ute på Brädholmen) i området.
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Dessa bör vara tids- och taxereglerade. Behovet/möjligheten till ett system med boendekort el motsvarande bör
inte vara nödvändigt men kan hållas öppet till genomförandeprocessen av Inre hamnen.
Parkeringsplatser i planförslaget
Ett parkeringshus på Skeppsbron ska inte överstiga fyra
(förutsätter att det nedre planet minst är halvt nedgrävt)
plan av hänsyn till stadsbilden. Detta ger ca 150 parkeringsplatser. På Brädholmen reserveras dessutom ca 30
parkeringsplatser åt boende på gatumark.
Ett eventuellt parkeringshus i norra Inre hamnen kan vara
högre och inrymma upp mot 200 parkeringsplatser.
Alternativt löser man boendeparkering inom egen fastighet eller i ett helt eller delvis underjordiskt garage vilket
det finns förutsättningar för i norra Inre hamnen.
Totalt sett bedöms därmed tillräckligt antal boendeparkeringar vid behov kunna tillskapas (totalt ca 350-400) utan
att parkeringar löses i garage under respektive fastighet –
vilket dock som sagt är möjligt men sannolikt en mycket
dyr lösning.
Markparkeringar på Skeppsbron och Brädholmen rymmer totalt ca 60 parkeringsplatser och tillsammans med ca
60 gatuparkeringar längs Skeppsbron rymmer planförslaget runt 120 allmänna parkeringsplatser för verksamheter
och aktiviteter etc på och runt Brädholmen. I områdets
nuvarande utformning är motsvarande siffra för allmänna
parkeringsplatser ca 120.
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Markparkeringar på Norra kajen (öster och väster om
Sjöfartsföreningens verksamhetslokaler) rymmer ca 60
parkeringsplatser och tillsammans med ca 110 gatuparkeringar i norra Inre hamnen rymmer planförslaget ca

Nedan: Sektion över förslag till utformning
av Skeppsbron och järnvägsområdet.

170 allmänna parkeringsplatser för verksamheter och
aktiviteter etc på och runt norra Inre hamnen. I områdets
nuvarande utformning är motsvarande siffra för allmänna
parkeringsplatser ca 145.
En andel av parkeringsplatserna ska kunna i framtiden
kunna avsättas till bilpoolsparkering.
Användande av alternativa drivmedel ska uppmuntras,
och därför ska det finnas möjlighet för ett antal laddplatser för elbilar vid bostäder. Det ska även finnas publika
laddstolpar. Vid dessa platser ska det även visualiseras att
det ska vara enkelt, smidigt, bekvämt och lyxigt att vara
klimatsmart.
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Järnväg och färjetrafik

Järnvägen ligger kvar i nuvarande läge. Kortaste avstånd
till nya bostäder från spåret ska vara 10 meter för att klara
risker kopplade till urspårning och farligt godstransporter. På bostäder ska brandskyddade fasader anläggas på
den sida som vätter mot spåret. Inom de tio metrarna ska
också barriär mot urspårning anläggas för att minska
kraften från ett skenande tåg innan det når en fasad.
I detta program föreslås en lösning där en låg mur löper
längs med spårets östra/södra sida. Muren kan vara en
stödmur som innehåller planteringar och grönska, eller
vara en enkel mur med parkeringsplatser längs med. På
den sida av spåret som vätter mot vägen föreslås pollare
markera spårområdet. På detta vis skapas urspårningsbar-

riärer samtidigt som passagerna över järnvägsspåret styrs
till ett begränsat anatl platser. Spårområdet blir tydligt i
stadsmiljön och syftet är att människor inte omedvetet ska
vistas eller hamna på spårområdet.
Ölandsfärjan föreslås flyttas till färjeterminalsområdet
på södra sidan av hamnen. Hela färjeterminalen får nya
logistiska lösningar vad gäller tömning av färjan och
uppställning av trailers och lastbilar för att frigöra mark åt
Inre hamnens utveckling samt öka trafiksäkerheten, inte
minst i samband med färjans tömning.
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Nedan från vänster: Principskiss det
hållbara kvarteret, framtagen av Nyréns
Arkitektkontor AB.

Hållbara energisystem
och demosite
Planering och byggnation i området ska genomsyras av
klimatsmart tänkande och stadsdelen ska vara en demosajt för innovativa energilösningar. Utvecklingen av stadsdelen ska bidra till att nå kommunens mål om en fossilfri
kommun 2030, och att minska koldioxidutsläppen med 50
procent.
I den offentliga miljön ska klimatsmarta och energieffektiva lösningar synas på flera sätt. Det kan handla om smarta
och nytänkande sätt att producera energi till offentlig
belysning, värma upp badvatten eller andra intressanta
inslag.

Energistrategi

Inre hamnen ska vara ett stadsutvecklingsprojekt i framkant vad gäller effektiv energianvändning och klimatsmart
energiförsörjning. Den energiförbrukning som byggs in i
husen idag kommer att påverka områdets utsläpp och miljöpåverkan under lång tid framöver. För att belysa frågan
om energianvändning på djupet ska en energibalans tas
fram för området. I den beräknas hur mycket energi som
används beroende på olika val som görs i planerings- och
byggprocessen. Därefter ska en energistrategi tas fram,
som fastställer vilka åtgärder som ska vidtas för att stadsdelen ska bli energieffektiv och klimatsmart.
I området ska exempelvis alla byggnader värmas fossilfritt
och det ska finnas betydande produktion av förnyelsebar
el. Energieffektivitet ska vara en ledstjärna både under
byggskedet och i vardagen för de som ska bo och verka
där. I detta ingår att ställa krav på certifiering av de nya
byggnader som uppförs.

I programområdet ligger huvudledningar för fjärrvärme,
och kraftvärmeverket ligger strax intill Inre hamnen.
Kraftvärmeverket håller på att utvecklas för att från 2015
producera energi av lokala biobränslen. Att ansluta byggnader i Inre hamnen till fjärrvärmenätet är ett klimatsmart alternativ.

Demosite

Inre hamnen ska bli en plats där nya energilösningar integreras och kan demonstreras för allmänhet och för särskilt
intresserade. Därmed blir stadsdelen inte bara energieffektiv och klimatsmart, utan också en plattform för spridning av tekniker, för nätverk, kunskap och utbyte kring
framtidens energilösningar. Detta kommer att fortsätta
studeras och konkretiseras i det fortsatta planeringsarbetet bland annat tillsammans med olika samarbetspartners.

Lätt att leva rätt

Mängden energi som används under en byggnads livstid
beror till stor del på dem som använder byggnaden. Därför ska inre hamnen planeras och utformas för att det ska
bli enkelt och attraktivt att leva miljö- och klimatsmart.
I inre hamnen är det nära till allt från stadskärnan; service, kollektivtrafik, och till havet och naturen. Utformningen ska sätta människan centrum, och göra det lätt att ta
sig fram utan bil. Satsningar på kommunikation, smarta
hus och smarta nät hjälper invånarna att leva hållbart och
gör det ”lätt att leva rätt”.
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Nedan: Rain Gardens vid torrtillfälle och
regntillfälle i anslutning till trottoar och
gatuparkering (ex från USA).

Vattenliv och grönskande utemiljö
Livet vid och i vattnet

Vattenkontakten har stor betydelse för upplevelsen av den
här delen av staden. Utvecklingen i nya Inre hamnen ska
göra vattnet och Östersjön tillgängligare för alla. Åtgärder
ska bidra till att förbättra den ekologiska och kemiska
statusen i vattnet. Därmed förbättras förutsättningarna
för att både människor, fiskar och växter ska trivas. Vattenkontakten ger ett stort värde till stadsdelen. Vattnet är
också en resurs som vi ska vara rädda om och vårda, och
i nya Inre hamnen ska användningen av rent vatten vara
effektiv. Möjligheten att använda dagvatten som en resurs
för exempelvis bevattning ska utredas, och förorening av
ytvatten ska så långt som möjligt undvikas i samband med

byggande och då stadsdelen är färdig.

Närheten till havet, nu och i framtiden

Havets medelnivå höjs gradvis, och takten ökar. I slutet
på detta sekel kan medelvattenytan i programområdet
vara hela 80 centimeter högre än idag. I Inre hamnen ska
hänsyn tas till de risker som detta medför, så att bebyggelse och tekniska system, exempelvis avloppsledningar,
ändå fungerar. Planering och höjdsättning av programområdet ska i detaljplaneringen ske så att risker för översvämning av bostäder och viktig infrastruktur minimeras.

Hållbar hantering av dagvatten

Utgångspunkten i Inre hamnen är att skapa en långsiktigt
hållbar hantering av dagvatten, där flöden regleras och
föroreningsmängder begränsas. Dagvattenhanteringen

bör i första hand prioritera vattenkvalitet och inte fördröjning i och med planområdets närhet till havet
Fokus ska ligga på att hitta åtgärder för rening av dagvatten från småindustri, parkeringar och vägar. Dagvatten
från tak och gårdar – som ska innehålla mycket grönstruktur – ska inte anses som förorenat utan kan ledas rakt
ut i hamnbassängen utan rening. Infiltration av dagvatten
ska i stor mån undvikas eftersom delar av planområdet
har markföroreningar. Vid rening eller avledning av dagvatten ska ytliga lösningar eller täta ledningar användas.
Lokalgator, torg och parkytor ska om möjligt ligga lägre
än omgivande byggnader så att de ska kunna fungera som
ett tillfälligt dagvattenmagasin och en ytlig vattenväg vid
intensiva och häftiga regn.
Ett för Inre hamnen lämpligt sätt att arbete med rening av
dagvatten från vägar, parkeringar och småindustri är med
så kallade rain gardens. Det är en vegetationsklädd infiltrationsbädd där man tar hand om dagvattnet nära källan,
t ex i refuger längs med vägar.
Hög andel gröna tak är det andra viktiga benet i dagvattenhanteringen.

Spännande poolområden

Ett stort mål i den nya stadsdelen är att utforma trevliga
och spännande badplatser. Baden planeras att utformas
som poolområden som ligger nedsänkta i havet.

Grönstruktur och klimatanpassning

Exploateringen av inre hamnen ska leda till mer grön yta
än vad som finns där idag. För varje utbyggnadsetapp av
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stadsdelen ska en grönytefaktor tas fram. Ett sätt att öka
andelen grön yta är att anlägga gröna tak och väggar. Vid
planering av allmänna platser ska möjligheter att anlägga
ytor, som kan användas till flera funktioner utredas. Det
kan exempelvis vara ett torg eller en lekplats som vid extremt regn tjänar som fördröjningsyta för vatten. Anläggningen av grönska ska dels främja den biologiska mångfalden i området, dels tjäna till ett bättre mikroklimat
som exempelvis ger skugga och svalka så att människor
kan vistas där även vid en värmebölja. Genomsläppliga
ytor ska användas så långt som möjligt för att låta vattnet
infiltrera, i den mån marken är lämplig för detta. Där
risk för markföroreningar föreligger ska regnavatten inte
infiltrera.
Träd, buskar och annan växtlighet är viktiga för att göra
inre hamnen till en stadsdel att trivas i. Inre hamnens
biologiska innehåll i gaturum, på torg och i parker bör
präglas av robusta växter med låga krav på skötsel i form
av gödsling, vattning med mera. Valet av växter bör därför
i första hand vara tåliga perenner. De valda växterna bör
också gärna bidra till både den specifika platsen och hela
oskarshamnstraktens identitet.
Nyttoväxter

Exempel på växter som skulle kunna bidra till att skapa
en hållbar stadsdel är olika typer av fruktträd och bärbuskar. Bärbuskar kan inspirera invånarna till odling och ge
möjlighet att plocka bär runt knuten. Ett annat exempel på
lämpliga växter i Inre hamnen är olika arter av kvävefixerande växter, främst då ärtväxter. Dessa kan både utgöra en
grund i planteringar, men kan också kombineras tillsammans med träd och buskar för att tillgodose deras behov av
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kväve.
Inre hamnens identitet har ett nära samband med dess
historia som hamn och dess läge i gränssnittet mellan hav
och land. Områdets karaktär skulle kunna lyftas i planteringar genom att använda växter som kommit med fartygens laster. Lokala växter kan användas för olika funktioner.
Exempelvis skulle gräsen sandrör och strandråg kunna
användas till att hålla kvar sanden i en eventuell sandstrand
och göra den mer motståndskraftig mot stormar och högt
vattenstånd.

Vattenliv

Vattenkontakten har mycket stor betydelse för upplevelsen
av den här delen av staden. I hamnen mynnar Döderhultsbäcken, vilket innebär att vattenmassorna består av en
blandning av sött och bräckt vatten. I Inre hamnens vattenmiljöer finns en ganska rik fiskfauna. Detta djurliv skulle
kunna gynnas, bland annat genom plantering av lövfällande träd och buskar utmed strandlinjen både i hamnområdet och längre upp utmed bäcken. Möjligheten att fiska
bland annat öring och gädda mitt inne i staden stärker Inre
hamnens attraktivitet och identitet. Det är dock viktigt att
informera om de begränsningar som finns för fisket för att
skydda populationen.
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Nedan: Sopsortering med hjälp av
”sopsug” på gård i Hammarby Sjöstad,
Stockholm.

Kretslopp
Utvecklingen av Inre hamnen ska genomsyras av ett kretsloppstänk, med syfte att minimera avfall och energianvändning. Målet är att inte generera något avfall, utan att
allt ska kunna återanvändas eller återvinnas på något sätt.

Livscykelperspektiv i planering och
byggande

Vid val av konstruktionslösningar och installationer ska
miljöpåverkan och energianvändning bedömas. Byggnader ska certifieras till minst nivå silver i miljöbyggnadssystemet, eller motsvarande. I alla byggnader ska en generellt
låg användning av köpt energi eftersträvas, liksom en god
inomhusmiljö.

Synliggöra kretslopp och resursanvändning
De som besöker, bor eller verkar i stadsdelen ska kunna
förstå och flödena av material och avfall i området. Detta
ska synliggöras genom mätning, uppföljning och gestaltning. Informationsinsatser ska göras för att öka kunskapen om resursanvändning och avfall, och vilka möjligheter som finns att minimera avfallet, att återanvända och
återvinna.

Minimera avfall

Ett övergripande mål i kommunen är att minimera avfall.
I inre hamnen gäller detta både i byggskedet och i den
färdiga stadsdelens verksamheter och för dem som ska
bo där. I byggprocessen ska exploatörer och kommunen
samverka för att minimera avfall. Genom information,
mätning och andra åtgärder ska kommunen inspirera
och underlätta för dem som bor och verkar i området att
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minska sitt avfall och matsvinn. Det matavfall som ändå
uppstår ska tas tillvara genom insamling och behandling
i regionens biogasanläggningar, för att ge biogas och
biogödsel.

Sortera avfall

Det ska finnas möjlighet att sortera avfall nära verksamheter och bostäder, i byggnaden eller i direkt anslutning
till denna. Även på allmänna platser ska det finnas möjlighet att sortera avfallet i minst tre fraktioner. Möjligheten att anlägga ett sopsugssystem inom programområdet
ska utredas, inklusive en möjlig placering för en eventuell central där avfallet kan hämtas, lämpligen i anslutning till Skeppsbron. Ett sådant system skulle möjliggöra
sortering i varje hus utan att ta upp mycket yta, samt
att tung trafik i området minskas då sopbilarna hämtar
avfallet i en central i utkanten av området.

las måste föroreningarna åtgärdas. Projektet kommer därför att bidra till en renare närmiljö i centrala Oskarshamn.
Användningen av farliga ämnen i konstruktioner ska
minimeras. Utvecklingen av stadsdelen ska bidra till att
förhindra ytterligare föroreningar av mark och vatten. En
fråga som måste utredas vidare är bättre rening av stadens
dagvatten, som rinner ut i programområdet.

Underlätta återbruk

För att underlätta återbruk av sådant som någon ska
slänga, men någon annan kan använda, ska plats skapas
för lokalt återbruk i stadsdelen. I samverkan mellan
verksamheter, fastighetsägare, boende och kommunen
ska möjligheten att skapa en verksamhet som kan komplettera Miljöhuset Återbruk som redan finns i staden
utredas.

Hindra förorening av mark och vatten

Den nya stadsdelen utvecklas på redan använd mark,
vilket är resurseffektivt. De föroreningar som finns i
marken ska hanteras på ett säkert sätt för att inte orsaka
miljö- eller hälsoproblem. Massorna ska återanvändas i
så hög grad som möjligt. I och med att området utveck35

ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSPROGRAM

Här beskrivs viktiga kvaliteter i utformningen av byggnader och offentliga miljöer och kapitlet syftar till att
beskriva planförslaget tydligare. Gestaltningsprogrammet ska utgöra ett stöd vid samordning och utformning
av den yttre miljön och bebyggelsen i stadsdelen och
verka för en helhetssyn på Inre hamnens utformning
och innehåll i framtida processer. Gestaltningsprogrammen är övergripande och kan komma att fördjupas i det fortsatta arbetet med Inre hamnen.

Brädholmen och Skeppsbron
Följande övergripande gestaltningsprinciper är hämtade
från gestaltningsprogram över Brädholmen och Skeppsbron upprättat av Nyréns Arkitektkontor med samarbetspartners.

Bebyggelse
Struktur

Programförslaget för Brädholmen innehåller tio bostadskvarter och en större publik byggnad, Kronjuvelen, i direkt anslutning till det nya Hamntorget. Hamntorget och
vattenrummet mellan torget och Badholmen erbjuder ett
nytt spännande stadsrum i Oskarshamn med möjlighet
till stadsliv i form av poolbad, utsikter, handel och avkoppling.
Gaturummen och platsbildningar på vägen mellan Hamntorget och övriga staden är gestaltade för att innehålla
unika och positiva rumsliga upplevelser med variation
och brokighet när det gäller bebyggelsens innehåll, skala
och mellanrummens utformning.
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Nedan: IDÈSKISS. Illustrationsbild med
publika över hur det föreslagna Hamntorget med badplatser skulle kunna se ut,
framtagen av Nyréns Arkitektkontor AB.

Till vänster: Sektion av planförslaget från
Besväret till Brädholmen, framtagen av
Nyréns Arkitektkontor AB.
Nedan: Planvy för Brädholmen och
Skeppsbron, framtagen av Nyréns Arkitektkontor AB.

Kvarter

Kvarteren är uppbyggda för att medge en stor grad av
flexibilitet och kan anpassas till olika byggnads- och
bostadstyper. Kvarterens byggnader har ena sidan mot
omgivande gator och torgrum och andra sidan mot den
gemensamma gården. För att anpassa stadsdelen till
framtida havsvattennivåhöjningar är kvarterens gårdar
upphöjda så att den första bostadsvåningen ligger cirka
1meter över gatans nivå. Bostäderna blir på så sätt både
vattensäkrade och attraktiva med begränsad insyn.
Gårdarna nås via genomgående entréer och utvändiga
trappor och ramper.
Funktioner

I strategiska lägen, längs stråk och vid Hamntorget, finns
förutsättningar för att handel och service kan etableras
i byggnadernas bottenvåningar. En stor publik byggnad
vid Hamntorget kan locka många besökare till platsen.
Byggnaden kan innehålla allt från ett Östersjöakvarium
till ett hotell med restaurang. I kvarteret närmast Skeppsbrokajen finns funktioner som stödjer båtlivet och den
nya gästhamnen. En ny byggnad med publika funktioner
i bottenvåningen och bostäder ovanpå är placerad vid
Långa soffans västra ände. Kvarteret i nordväst rymmer
parkeringsgarage i de tre nedre planen.
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Nedan i mitten: Balkong- och uteplatsschema på Brädholmen, framtagen av
Nyréns Arkitektkontor AB.
Nedan till höger: Två exempel på typkvarter på Brädholmen, framtagen av Nyréns
Arkitektkontor AB.

Byggnadsvolymer/typologier

Ett kvarter kan innehålla en kombination av radhus,
stadsvillor och flerbostadshus med verksamhetslokaler i
bottenvåningarna. Byggnaderna är uppbyggda med korta
fasadlängder vars sidor mot gator, kajer och torg utgör
kvarterens fysiska gräns och bidrar till att skapa tydliga
gatu- och torgrum. För flerbostadshusen är trapphusen
utgångspunkt för byggnadernas exteriöra gestaltning.
Målsättningen är att varje trapphusbyggnad ges en varierad arkitektonisk gestaltning och har en måttlig höjdskala
inom ramen för helheten. Max fyra våningar är lämplig på
Brädholmen/Skeppsbron med hänsyn till omgivning, läge
och stadsbild. Byggnadernas entréer och portar orienteras
mot omgivande gator och publika rum. Mot kvartersgårdarna anläggs uteplatser och balkonger, vissa balkonger
placeras mot gränder samt mot kajen på norra Brädholmen. Mot gränder och gator placeras balkonger som är
helt indragna alternativt franska balkonger. Balkonger
som är grund alternativt helt eller delvis indragna byggs
utmed Hamntorget.

föreslås vara av träkonstruktion.
Arkitektur

Arkitekturen på Brädholmen präglas av variation och
brokighet med tydliga kvarter, uttrycksfullt taklandskap
och byggnader i måttlig skala. En nutida arkitektur med
inspiration från svensk byggnadstradition.

Material

Material som är dokumenterat bra miljö-och hållbarhetsskäl väljs i alla byggnadsprojekt, exempelvis certifierade
träprodukter från ett hållbart skogsbruk. I den fortsatta
projekteringen upprättas alltid initialt en miljöplan för
varje kvarter med bland annat arbetsrutiner mot en miljödatabas och med kontinuerliga uppföljningar mot klimatoch energiberäkningar. Generellt väljs långsiktigt hållbara
fasadmaterial såsom trä, tegel, cortenplåt, keramiska plattor och sten. Bland dessa kommer trä att vara det övervägande fasadmaterialet på Brädholmen. Socklar av sten.
Även den höga byggnaden som möjliggörs på Skeppsbron
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Nedan: IDÈSKISS Inspirationsbild över
hur Hamngatans förlängning mynnar på
nya Hamntorget, framtagen av Nyréns
Arkitektkontor AB.

Miljöprofil

Inre hamnen har en naturlig kajkaraktär med begränsade
gröna ytor. Som kompensation finns en stor andel gröna
tak och gröna bostadsgårdar. Gestaltningen av byggnadernas tak och deras användning kommer att få stor
betydelse för stadsdelens arkitektoniska uttryck. En stor
andel tak kommer att kläs med solpaneler för att bidra

med fastighetsel alternativt värme. Andra tak kan komma
att fungera som biotoptak. Vissa tak kan utformas för att
bli en för alla i huset boende, gemensamma takterrass
där man kan odla, umgås och njuta av utsikten. På vissa
utvalda fasader föreslås växthus, gröna väggar av vildvin
eller murgröna. Dessa åtgärder bidrar på ett positivt sätt
till att hela stadsdelen kan uppnå en hög grönytefaktor.

Solpaneler

Träfasad med
olika balkongtyper

Korta fasadlängder och variation
inom ramen för helheten
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Nedan: IDÈSKISS. Illustrationsbild sedd
in mot Hamntorget, framtagen av Nyréns
Arkitektkontor AB.

Publika rum
Torg och platser

Hela Inre hamnen består av en serie publika rum som förhåller sig till hamnbassängen och är förbundna av gator
och småskaliga gränder. De viktigaste platserna i området
rut Brädholmen/Skeppsbron är Hamntorget och Skeppsbrokajen. Därutöver skapas små platsbildningar där
gaturummen vidgar sig längs kajerna. Gårdarna avgränsas
med murar och plank.

Material

Smågatsten används på de hårdgjorda publika ytorna
på Brädholmen, i första hand används begagnad lokalt
tillverkad. Tillgängligheten klaras med sågad och flammad gatsten, krysshamrade eller flammade granithällar
eller ytor av platsgjuten betong. På gårdarna är det fritt
fram att använda olika material. På Skeppsbron används i
huvudsak smågatsten, kajkanten skonas med granithällar.
På körytor utanför Brädholmen används asfalt som
beläggning med kantsten av granit. Trä används i bryggor,
broar, badytor och pirar samt som inslag på kajerna. I
första hand används inhemska arter.

Hamntorget

Torget är i huvudsak öppet. Det vänder sig mot sjön och
Badholmen. Det har en möbleringszon
för träd, fasta bänkar, lek, belysning mm som avgränsar de
körbara ytorna för angöring från torgets mittdel. På torget
finns platser för uteserveringar mot byggnaderna. Torget
övergår sömlöst i vattenområdet och det nya badet med
hopptorn och pooler. På de två träbroarna kan man
ta sig över till Badholmen med en strand i bästa sydvästläge.
Skeppsbrokajen

Skeppsbron är Oskarshamns ansikte mot vattnet och
den historiska hamnens läge. Skeppsbron ska fortsätta
ha en inbjudande och öppen karaktär när gästhamnen
lokaliseras hit. Här finns skärmtak och väderskydd för
båtgäster och fiskare, planteringar, kanske grusytor för
boule, streetbasketplaner, utegym med mera.
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Belysning

De publika platserna ska belysas på ett vackert, energieffektivt, tryggt och säkert sätt.
Gatumöbler

Gatumöbler som soffor, bänkar, bord, papperskorgar,
cykelställ, utegym, återvinningscentraler, orienteringsskyltar, trafikskyltar med mera ska gestaltas med omsorg
till en vacker helhet.
Miljöprofil

Den publika miljön kommer att berikas med innovativa
energilösningar.

Nedan (stora bilden) IDÈSKISS Inspirationsbild över hur Hamntorget och badet
kan utformas, framtagen av Nyréns
Arkitektkontor AB.

Spännande och vackra lekmiljöer

Granithällar och smågatsten

Liten platsbildning, Västra Hamnen i Malmö

Torg möter vattnet, Dunkers plats i Helsingborg

Sandytor för solälskare i Paris
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Trä i anläggning, solterass
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Gatusektioner framtagna av Nyréns Arkitektkontor AB.
Nedan från vänster till höger:
1. Gränd på Brädholmen (gångfartsgata)
2. Gata längs spår (Skeppsbron)
3. Gata längs spår (Skeppsbron) och Skeppsbrokajen

Gaturum
Gatustruktur

Gatustrukturen på Brädholmen är en utlöpare av Oskarshamns inre delar. Det skapar en intim stadsdel, med
småstadskaraktär. Det förutsätter smala gaturum med
en mänsklig skala där bilarna förs fram på de gåendes
villkor. Det skapar förutsättningar för vistelse och möten
på gatorna. Gatorna blir en del av boendemiljön, inte bara
ytor för transporter. Gatorna ska vara händelserika och
promenadvänliga. De har korta siktlinjer och god överblickbarhet. De flesta gator är gårdsgator; gränder och
kajer. De är shared spaceytor där platserna samsas av olika
trafikanter. Ytorna har god tillgänglighet för fotgängare
och alla trafikslag, men låg framkomlighet för
bil.
Gränder

Gränderna på Brädholmen är shared spaceytor. Ett fåtal
1

1,5
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5,0

1,5

parkeringsplatser finns på gatumark, dock endast som
boendeparkering. Detta för att undvika onödig bilkörning
på Brädholmen, dock är det möjligt att stanna för att lassa
och lossa överallt.
Gata längs spår

Skeppsbrons förlängning norrut innehåller blandtrafik
med bilar som förs fram i låg hastighet på egen körbana
med parkering på båda sidor om Skeppsbron.
Bilparkering anläggs i samma zon som gatuträden längs
kantstenen på västra sidan och invid det sju meter breda
spårområdet på östra sidan. På gatusidan om järnvägsspåren placeras pollare på ett avstånd om 2,6 meter och på
Brädholmssidan anläggs en låg (ca 1 m) mur längs spåret
för att tydligt markera järnvägsspåren. Tågen rör sig
långsamt fram och åter två gånger dagligen i tio km i
timmen. För att ta hänsyn till att en lokförare som fjärrstyr loket kan stå på sidostödet på en backande vagn placeras pollarna med ett avstånd på 2,6 meter från spårmitt
2

2

tot: varierande
mått, ca 8-9 m
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och mur på ett avstånd av 3 meter från spårmitt. De 6-7
passager som skapas över spåret ska gestaltas omsorgsfullt.
För att ytterligare markera Skeppsbrons lågfartskaraktär
bör området vid Hamngatans förlängning ansluter mot
Skeppsbron gestaltas extra omsorgsfullt. Här kommer
en form av knutpunkt att bildas där olika trafikslag och
färdriktningar möts. Någon form av shared space-yta bör
övervägas.
Gata längs spår och kaj

Även Skeppsbrons södra del innehåller blandtrafik med
bilar som förs fram i låg hastighet på egen körbana.
Den södra delen av Skeppsbron är samlare än den norra
och parkering är endast möjlig på ena sida av gatan. Bilparkering anläggs längs med spårområdet på östra sidan.
I söder vidgar sig ytan och där kan en markparkering
anläggas. I den delen är även parkering längs kantstenen
utmed västra sidan av Skeppsbron möjlig.
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Nedan: Illustration över ”nya” Skeppsbron”. Framtagen
av Nyréns Arkitektkontor AB.
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Nedan: IDÈSKISS. Inspirationsbild över
hur det skulle kunna se ut när norra Inre
hamnen är fullt utbyggd. Bild framtagen av
Mandaworks/Adept.

Norra Inre hamnen
Följande övergripande gestaltningsprinciper är hämtade från
gestaltningsprogram över norra inre hamnen upprättat av
Adept, Mandaworks, Hosper och WSP.

Bebyggelse

Inom kvarteret Laxen finns två fastigheter som är värda att
bevara.av kulturhistoriska skäl. Det är tegelbyggnaden vid
Norra Strandgatan som var huvudbyggnad i den nu nedlagda
verksamheten i Bohmans fanerfabrik samt den gulfärgade
favbriksbyggnaden längs jugnergatan där man hade de stora
fanérmaskinerna. Övriga byggnader anses inte bevarandevärda
rent antikvariskt men kan, om ett lämpligt innehåll passar,
återutnyttjas. I områdets östra del, invid Saft AB kan befintliga
industribyggnad återanvändas för mindre verksamheter
Struktur och höjder

Grundtanken är att bebyggelsen i områdets norra del är högre
och trappas av mot park och Norra Strandgatan. Detta för att
skapa bra ljus- och utsiktsförhållande. Nybebyggelsen anpassas
också i höjd och storlek till befintliga byggnader så att en god
harmoni uppstår. Max 5 våningar bedöms lämpligt i norra Inre
hamnen - möjligtvis ytterligare en våning där det kan anses
motiverat.
Funktioner

I bottenplan på vissa utvalda platser blandas olika användningar för att på så vis skapa en levande gatumiljö. Till största
del är dock bottenplan bostäder, förslagsvis med entréer mot
gatan. Bottenvåningarna bör utformas på ett sådant vis, genom
exempelvis hög takhöjd, att de senare kan omformas till
service/handel.
44

PROGRAM FÖR INRE HAMNEN - ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSPROGRAM - Norra Inre hamnen

Till vänster: Sektion från norr till söder
genom norra Inre hamnen. Byggnadshöjderna trappas av mot vattnet. Framfagen
av Mandaworks/Adept.
Nedan: Sektioner över Norra strandgatans
flytt:
1. Befintlig situation
2. Föreslagen situation

Kvarteret Laxen väster om parken är i huvudsak bostadskvarter och mot Saft AB, i öster, industrier. Bebyggelsen
följer den befintliga gatustrukturen och är en naturlig
fortsättning till befintligt stadsmönster. Bebyggelsetypologierna varierar från radhus/gatuhus till flerfamiljshus som
är fristående eller hänger samman.

1

Nedan:Planvy för norra delen av Inre
hamnen, framtagen av Mandaworks/
Adept.

Publika rum
Gaturummet

Gatorna delas in i huvudgata (Norra Strandgatan) och
lokalgator. Gator förses med trottoarer, träd och kantparkering. Utmed vissa gator anläggs cykelstråk.

2

Gaturummet

Gatorna delas in i huvudgata (Norra Strandgatan) och
lokalgator. Gator förses med trottoarer, träd och kantparkering. Utmed vissa gator anläggs cykelstråk.
Norra Strandgatan

Norra Strandgatan är ett riksintresse med sin länk till
hamnen och dess verksamheter. Gatan trafikeras av tung
och farligtgods transporter. Dagens gata är bred och
saknar stadsmässiga kvaliteter. I framtidens utformning
är det önskvärt att gatan får en bättre, utifrån människans perspektiv, organisation och gestaltning. Gatan kan,
inom befintlig bredd mellan husen, förses med cykelväg,
träd och kantparkering. I förslaget har Norra strandgatan
flyttats upp till ca 6 meter söderut och ligger på så sätt
närmre järnvägsspåret. Detta frigör mer plats i norr, samt
underlättar bostadsbebyggelse då bullerkällan flyttar.
PROGRAM FÖR INRE HAMNEN - ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSPROGRAM - Norra Inre hamnen
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Nedan:Planvy för norra delen av Inre hamnen,
framtagen av Mandaworks/Adept.

Grannskapsgator

Lokalgatorna i området är viktiga förbindelselänkar mellan huvudgata, park och omgivning. Deras bredd varierar
mellan 10 -12 meter med plats för träd, kantparkering och
trottoarer. På Jungnergatan, som är bredare, föreslås även
en cykelbana.
Gång- och cykelstråk

Kvarteret Laxen perforeras av gång- och cykelstråk och
gör området på så vis mycket tillgängligt. Cykelstråken
förbinder centrum och Brädholmen med Kolberga och
hamnen. Huvudstråket leds utmed kajkanten och genom
parken. Gångstråk följer gatustrukturen och löper genom
park och utmed kajkant. Stråken föreslås kantas av god
belsyning och i utsedda noder placeras bland annat bänkar och cykelställ.
Kajområdet

Kaj- och parkområdet är tillsammans med kajkanten och
Norra Strandgatan områdets primära publika rum med
en rik variation av vegetation, aktiviteter, parkering och
flexibla utrymmen.
Stadsrummet utmed vattnet är en del av det sammanhängande publika rummet som delvis löper runt hamnen, och som i visionen för hamnens framtid ska knytas
samman. Det är en hårdgjord yta med maritimt uttryck.
Gestaltningsmässigt bör det arbetas med möbler, belysning och goda kontaktpunkter till vattnet. Utöver MS
Shalom är det intressant att föreställa sig fler båtar som
under sommartid ligger utmed kajkanten.
Kajområdet ska berikas med aktiviteter för ungdomar
och bli en naturlig mötesplats i det framtida Inre hamnen.
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Nedan: IDÈSKISS. Illustrationsbilder över parken i norra inre
hamnen, framtagna av Mandaworks/Adept.
Nästa sida: Inspirationsbilder för park- och kajområde i norra
Inre hamnen.

Skateboard, innebandy, basket med mera är förslag på
aktiviteter som kan blandas med platser för lugn och ro.
Även ställplatser för husbilar lokaliseras på norra kajen.

evenemang såsom de regelbundna fordonsträffarna m.m.
Därför bör gräsytor som inbjuder till lek och spring blandas med hårdare underlag som t ex animerat gräs som
inte slits lika hårt vid evenemang.

Parken

En lekplats bör lokaliseras inom parken, liksom buskar
och träd med ätbara bär och frukter. Detta måste dock
planteras på ett sätt som inte innebär en konflikt med
markföroreningar, t ex i slutna planteringsbäddar.

Området för parken överensstämmer till stora delar med
den historiska havsviken som gick in i området. Det idag
utfyllda området är relativt platt med mycket god kontakt
till vattnet. Detta centrala publika rum förbinder området
i alla väderstreck till omgivande områden och förstärker
dessutom kontakten mellan havsmiljön och
de högre
Trevlig
kajkantliggande grönområderna i norr. Vision för området innehåller fyra viktiga komponenter/kvaliteter: Grönska, parkkant, öppenhet och vatten.
Parken (grön park och evenemangsområde) är ett fantastiskt aktivitets-, grönt och samlande socialt rum i Kvarteret Laxen och för hela Oskarshamn. Området defineras av
tre kanter till sin omgivning:
Bostadskanten - God relation mellan bostad och park,
promenadstråk, möjligheter för café samt bra solläge.
Industrikanten - Promenadstråk, tät
trädvegetation, aktiviteter och industriminnen.
Havskanten - Öppet, hårdgjorda material, tillfälliga aktiviteter, experiment, parkering och promenadstråk.
Parken ska vara en lokalpark och samtidigt en social
mötesplats för hela Oskarshamn. Parkens “golv” ska vara
en mosaik av möjligheter. Den ska optimeras för att att
kunna husera festivaler och konserter, liksom mindre
PROGRAM FÖR INRE HAMNEN - ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSPROGRAM - Norra Inre hamnen
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Smårum i park

strukturer

ljus och konst
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

I detta kapitel redovisas på ett övergripande stadie olika
genomförandefrågor. Det handlar om hur man bygger
det stora området över tid, hur ansvarsfördelningen bör
se ut, vilka volymer på investeringar som beräknas för
att kunna genomföra projektet med mera.

Båda bilderna nedan: Översiktliga bilder
över preliminära lämpliga första etapper
för respektive område (rosa ringar). Etapperna kan komma att delas in i underetapper.

Följande etappindelning ska ses som en grov och schematisk bild. Respekt för framtiden och nya kunskaper och
omständigheter gör att etappindelningen kan komma att
påverkas och revideras flera gånger under processen.
Etapp 1 Norra Inre hamnen

ETAPPVIS UTBYGGNAD
Inre hamnen är ett mycket stort område. En utbyggnad
måste få ta tid. Troligtvis handlar det om tiotals år innan
sista etappen färdigställs. För projektets och stadens bästa
är det avgörande att området kan fungera och vara attraktivt även under genomförandetiden.
För att lyckas med detta måste en viss kritisk mängd ny
bebyggelse och publika ytor färdigställas i ett tidigt skede.
En genomtänkt etappindelning är också nödvändigt för
ett lyckat resultat.
Styrande för etappindelningen är:

•
•
•
•
•

yttre omständigheter (existerande funktioner/markanvändning måste först upphöra eller ges nya lösningar.
tillskapande av attraktiva boende- och vistelsemiljöer
även när projektet inte är fullt utbyggt
marknadsläget och den externa investeringsviljan i
Inre hamnen
sprida de kommunala investeringarna över projektets
genomförande
skapa en tillräcklig kritisk mängd nybyggnation i
varje etapp
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Lämplig första etapp av norra Inre hamnen bedöms vara
att iordningsställa den nya parken. Detta öppnar för
attraktiva exploateringsmöjligheter längs parkens västra
kant. Även det stora kajområdet bör hamna tidigt i projektets genomförande för att ta hand om en stor plats med
oerhörd potential. Att bygga om denna plats skulle berika
Oskarshamn som stad.
Etapp 1 Brädholmsområdet

Hamntorget och vattenkontakten blir det nya Inre hamnens hjärta. Runt denna plats planeras lämpligen den
första etappen. I detta ingår poolanlägnging, torget, sandstranden och Skeppsbrokajen. På så vis kan de publika
delarna fyllas med innehåll av nya bostäder och olika
verksamheter. Viktigt är att Hamntorget ramas in för att
nå en tydlig rumslighet av nya byggnader och vattenrum.
Kopplingen mellan Skeppsbron och Badholmen ingår
för att skapa en inre loop kring torget och vattenrummet.
För att aktivera Skeppsbron bör även denna del ingå i den
första etappen. På så vis kopplas det nya resecentrat ihop
med det nya Inre hamnen.
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PROJEKTEKONOMI
Kommunen har högt ställda ambitioner vad gäller publika rum och kvaliteter på gator och torg. Detta hänger
ihop med det viktiga geografiska läget och målet att Inre
hamnen ska bli en naturlig del av staden och stadslivet för
oskarshamnarna.
De totala investeringsvolymerna när Inre hamnen är fullt
utbyggt förväntas ligga någonstans runt 1-1,5 miljarder
kronor. De största investeringarna står fastighetsexploatörerna för.
Kommunen bedöms stå för cirka en femtedel av de totala
investeringsvolymerna vilket innebär omkring
200-300 miljoner kronor. Inledningsvis är den kommunala andelen förhållandevis högre för att senare i projektet
successivt minska.
Kommunen svarar för iordningsställande av publika
platser liksom utbyggnad av infrastrukturen, exempelvis
vatten- och avloppsledningar. Även en del följdprojekt
som blir konsekvens av att genomföra Inre hamnen innebär investeringar för kommunen. Det handlar bland annat
om att kunna frigöra Skeppsbrokajen och då bygga om
trafiklogistiken kring färjeläget.
Intäktsmöjligheterna i form av markförsäljning i programområdet bedöms vara små i förhållande till investeringsvolymerna. För Inre hamnen är det de långsiktiga
vinsterna som ska poängteras. Kommunen investerar
tillsammans med byggherrar i en attraktivare stad, vilket
kan leda till en ännu bättre stad att bo och vara i. Inre
50
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hamnen-projektet ska ses som ett av flera spår för att attrahera inflyttning/motverka utflyttning och på så sätt öka
möjligheten för stadens näringsliv att locka kompetent
arbetskraft samt öka skatteunderlaget. Med Inre hamnenprojektet finns också förutsättningar att stärka besöksnäringen och på ett bättre sätt attrahera de 400 000 årliga
färjeresenärerna att stanna till i Oskarshamn.
Kommunen svarar för drift och underhåll av publika
platser liksom stora delar av infrastruktursystemen såsom
vatten- och avloppsnät med mera. Även om kommunen
redan idag ansvarar för drift och underhåll på många av
de aktuella ytorna bedöms driftskostnaden öka påtagligt
när Inre hamnen är fullt utbyggt. Detta beror bland annat
på att det blir fler gator, mindre sektioner med mindre
rationell drift och nya objekt såsom pooler och torg.

Strategier kring
huvudmannaskap
Inom hela programområdet förutsätts kommunalt huvudmannaskap på allmänna platser. Huvudmannaskapet
innebär att kommunen ska ansvara för utbyggnad, drift
och skötsel, men kostnader avses regleras och fördelas
med framtida fastighetsägare i samband med markköp
eller exploateringsavtal. Byggandet inom kvartersmark
avses ske i enskild regi.
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Markfördelningar genom
markanvisning
Kvartersmark med byggrätter avses fördelas via framtida
markanvisningsprocesser (markanvisningstävlingar eller
motsvarande) och ske etappvis. Enligt tidplanen ska första
markanvisningsprocessen ske under 2015.

HAMNSANERINGSPROJEKTET
Oskarshamns hamnbassäng ska saneras genom att
bottensediment grävs upp och avvattnas. De avvattnade
sedimenten körs sedan med lastbil till en deponi på Storskogen vid södra infarten. Avvattning kommer att ske på
hamnens norra sida och lastbilstransporterna kommer att
gå i skytteltrafik under de ca tre år som muddringsarbetet
pågår.
Nuvarande förhoppning och tidplan är att muddringsarbetet kan påbörjas hösten 2015. Det första området som
saneras blir runt Månskensviken en bit ut i hamnbassängen. Senast 2018 bedöms muddringsarbetet vara klart,
vilket innebär att det kan pågå samtidigt som genomförandet av planerna för Inre hamnen har startats. Runt Inre
hamnen planeras muddringen att pågå under 2017 vilket
kan komma att kräva viss samkörning kring logistiska
frågor, men framförallt en anpassning av tidplanen för genomförandet av Inre hamnen. Hänsyn till detta kommer
att tas i upprättandet av tidplaner och etappindelningar
framöver.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PÅVERKAN

Inre hamnen är varken en jungfrulig eller isolerad
plats. Det är en plats som är väl sammanflätad med sin
omgivning och som är bärare av många olika funktioner och verksamheter. Att planera en ny stadsdel mitt
i en stad är en stor utmaning och innebär en mängd
hänsynstaganden. Utgångspunkten för hela planeringen är hållbar samhällsbyggnad.

kommunen har som svårast att behålla personer i 20-årsåldern samtidigt som inflyttningen är som starkast bland
personer i familjebildande ålder. Befolkningen åldras
dessutom vilket innebär att större andel av invånarna i
framtiden kommer att vara över 65 år. Detta påverkar
hushållsstrukturerna på så sätt att det kommer att bo färre
personer per bostad.

Inom ramen för planeringen av Inre hamnen har en rad
utredningar genomförts för att studera olika förutsättningar och programförslagets konsekvenser. En förteckning över dessa återfinns i slutet av dokumentet. De
flesta utredningar finns tillgängliga för nedladdning via
projektets hemsida.

Positiva befolkningsprognoser och ändrade hushållsstrukturer i kombination med en extremt låg vakans i det
befintliga bostadsbeståndet gör att det finns starka förutsättningar att motivera nyproduktion av bostäder.

Hur ser marknaden ut för
nyproduktion av bostäder i
Inre hamnen?

Bostadsmarknaden är mycket lokal. Nästan 9 av 10
hushåll som flyttade till eller inom centrala Oskarshamn
under 2012 kom från Kalmar län. Detta förklaras med att
Oskarshamn är huvudort i en arbetsmarkandsregion. Ensamstående utan barn dominerar inflyttningsstatistiken.
Att skapa en ännu attraktivare stad och nya bostäder för
att attrahera inflyttning från större delar av landet bör ses

som mycket angeläget - inte minst sett ur det starka näringslivets ögon som är i behov av kompetent arbetskraft.
Bostadsbyggandet i Oskarshamn det senaste decenniet
ligger under snittet för riket, till och med lågt sett till Kalmar län. Trots relativt höga inkomstnivåer i kommunen
är bostadspriserna i det befintliga beståndet relativt låga
vilket delvis kan förklara den låga byggtakten.
En analys av hyresmarknaden i Oskarshamn förstärker
bilden av att Oskarshamn främst är en hyresrättsstad.
Betalningsviljan för hyresrätt visar sig vara något högre
än betalningsviljan för bostadsrätt. En enkätundersökning (SP-studie) visar dock att det finns en ytterligare
betalningsvilja för nyproduktion i Inre hamnen. Man är
beredd att betala för en produkt som inte finns på marknaden idag. Benchmark med andra hamnexploateringar
bekräftar mönstret att det finns tydliga skillnader mellan
observerade priser i närmiljön och pris för nyproduktion.

I samband med Inre hamnen projektet har en oberoende analys av marknadsvillkoren för nyproduktion av
bostäder och kommersiella lokaler i programområdet
gjorts av Evidens. Detta för att få mer kännedom om den
lokala marknadens tillväxtvillkor, målgruppen för de nya
bostäderna, hur kundunderlaget ser ut samt om det nya
bostadsbeståndet bör ha någon särskilt fokus.
Oskarshamn har cirka 26 200 invånare. Befolkningstillväxten i Oskarshamn har varit positiv det senaste året
och prognoser visar befolkningsökningnen kommer att
fortsätta vara positiv i flera år framåt. Det är tydligt att

havsutsikt
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stora balkonger

51

Nedan till vänster: Oskarshamnarna har
det generellt sett gott ställt. Den snittberäknade disponibla inkomsten ligger högst
i Kalmar län och strax över snittet för riket.

Genom att skapa en stadsdel med hög kvalitet på publika
platser och tillgodose boendekvaliteter som havsutsikt,
stora balkonger, möjlighet till båtplats och i vissa fall möjlighet till egen mindre trädgårdstäppa likt radhus bör det
finnas goda möjligheter att nyproducera bostäder i Inre
hamnen - trots en svag bostadsmarknad i övrigt. Men det
kommer att krävas en väl genomtänkt strategi för utbyggnad.

tillskott i den publika miljön, särskilt om hotellet erbjuder
restaurang, uteservering med mera.
Målgruppen är ur ett marknadsperspektiv i första hand
oskarshamnsbor som äger sitt boende idag eftersom

bostadsmarknaden är mycket lokal, samt att de som äger
sitt boende har något högre disponibel inkomst och ofta
har har ett bostadskapital att omsätta. Men värdet av att
investera i en attraktivare stad med attraktiva bostäder för
att attrahera inflyttning till Oskarshamn ska inte underskattas. Det finns med all sannolikhet ingen attraktivare
plats för nyproduktion i Oskarshamn än Inre hamnen.

När det gäller kommersiella lokaler bör fokus ligga på de
boende och besökande. Det är svårt att motivera nyproduktion av kommersiella lokaler för kontor eller större
butiker. Fokus bör ligga på mindre volymer lokaler i strategiska lägen vilka kan erbjuda vardagsnära tjänster och
produkter till de boende, exempelvis dagligvaror, café,
restauranger, blommor och någon mindre butik. Hotellmarknaden i Oskarshamn är välmående med regionala
mått och det bör vara intressant att möjliggöra för en
hotelletablering i Inre hamnen. Det är också ett viktigt

båtplats nära
bostaden
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mindre trädgårdstäppa radhus
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hög kvalitet på
publika platser

Nedan: Infartsvägar till norra respektive
södra hamnen.
Röd linje: vägtrafik
Blå linje järnväg
Stjärna: planerad ny kombiterminal och
logistikcenter

DET REGIONALA PERSPEKTIVET
Att utveckla Inre hamnen i Oskarshamn har starka regionala intressen. För det första handlar det om att göra
Oskarshamn till en attraktivare och ännu intressantare
plats att bo och leva i. De stora företagen vittnar om en
tid då det finns uppenbara problem med att attrahera
rätt arbetskraft. I ett regionalt perspektiv bör det ses som
prioriterat att Oskarshamns näringsliv, som emellanåt liknas vid näringslivets motor i Kalmar län, kan fortsätta att
utvecklas och må bra. Med Inre hamnen skapas ett rikare
och intressantare stadsliv, samt över 500 nya bostäder i ett
mycket attraktivt läge. Detta i en tid när det råder bostadsbrist i staden.
Ett annat starkt intresse regionen har är Oskarshamns
hamn. Denna är utpekad som regionens prioriterade
godshamn och utgör också riksintresse för sjöfarten.
Oskarshamns hamn gör sjöfarten till ett starkt transportalternativ i regionen. Det finns långt gångna utvecklingsplaner för transportnäringen, inte minst den kombiterminal som planeras till området runt Södra infarten samt en
eventuell framtida godslinje till Baltikum. En kombiterminal kan stärka Oskarshamn som transportnod och öka volymerna som lastas över kaj – både från väg och järnväg.
Samtidigt kommer en kombiterminal tillsammans med
andra investeringar runt Södra infarten möjliggöra att
mycket av dagens trafik till och från Oskarshamns hamn
kan elimineras och hanteras på bättre lämpade platser.
Målet för framtiden bör vara att endast gods som ska lastas till eller från fartyg ska angöra Oskarshamns hamn.
I planerna för Inre hamnen tas stor hänsyn till hamnverksamhetens utvecklingsmöjligheter. I första hand berörs

transportvägarna till och från hamnen, både väg och
järnväg. En hög framkomlighet på Norra Strandgatan är
prioriterat i planeringen. Gatan planeras få en något lägre
hastighet genom planområdet och en ny gestaltning, men
fortfarande en mycket god framkomlighet för lastbilar
och annan trafik till hamnområdet och kringliggande
industrier. Skyddsavstånd mellan gatan och nya bostäder
i kombination med byggnadstekniska åtgärder i fasader
gör att vi säkrar framkomligheten för dagens trafik och
framtidens eventuella volymökningar. Detta gäller även
för farligt godstransporter.

Målet med planprogrammet är att visa hur en intressant
del av Oskarshamns stad kan utvecklas utan att påverka
utvecklingsmöjligheterna för hamnverksamheten. Visionen är att Inre hamnen ska ge långsiktiga förutsättningar
för tillväxt för näringslivet och befolkningsutvecklingen i
såväl lokalt som regionalt perspektiv.

Även till järnvägen som löper
genom hela planområdet har
stor hänsyn tagits i planens
utformning. Idag går ca 1 tåg
per dag varav inget innehåller farligt gods. I planerna har
vi tagit höjd för 5 tåg (vilket
bedöms vara kapacitetstaket för
järnvägen i befintlig sträckning) per dag där upp till 40%
kan innehålla farligt gods. Även
här kombineras skyddsavstånd
med byggnadstekniska åtgärder
i fasaderna för att säkerställa
tågets framtida framkomlighet.
Buller- och vibrationsutredningar utifrån 5 tåg per dag
har också gjorts med hänsyn
till föreslagen bebyggelse med
goda resultat.
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Läs utförligare i:

Nedan till vänster: Kallbadhuset på Badholmen med Skeppsbrons offentliga byggnader i bakgrunden. Foto från 1920-talet.

De kulturhistoriska och
ekologiska värdena
Döderhultsvik är föregångaren, eller ursprungsnamnet,
till Oskarshamn och har sitt ursprung mitt i det aktuella
programområdet.

Det historiska Inre hamnen bebyggelse och kulturmiljö

Första gången Döderhultsvik nämns i en skriftlig källa är
år 1604 i samband med att Vimmerby får sina stadsprivilegier. År 1634 noterar fornforskaren J H Rhezelius att
Döderhultsvik är ett gammalt köpingställe, vilket antyder att platsen har äldre anor och att den användes som
handelsplats under kanske större delen av 1500-talet. Den
första bebyggelsen uppfördes på den plats som idag kallas
Brädholmen. Härifrån utvidgades bebyggelsen upp i sta-

Kalmar Läns Museum, 2012, Bebyggelsehistorisk rapport, Inre hamnen, Oskarshamn
Oskarshamns kommun, 2013, Stadens hamn och varv – en berättelse om upplevelse av
hamnområdet

dens äldsta bevarade delar Besväret och Fnyket och längs
den tidigare landsvägen mot väster, nuvarande Hamngatan och Köpmangatan.
I slutet av 1700-talet förändrades köpingens status så att
den fungerade som så kallad friköping. Fler handlare och
hantverkare kunde därmed etablera sig på orten. Handel
och sjöfart tilltog. Decennierna kring år 1800 fick orten
flera hantverksmässiga industrier, garverier och färgerier utmed Döderhultsbäcken. Brädholmen fortsatte att
användas för upplag och hamn. Bebyggelsen förtätades
och utökades utmed landsvägen och Döderhultsbäcken.
Hamnverksamheten kom att bedrivas i mer organiserad
form från 1845 då köpingens municipalstyrelse fastställde
den första hamnordningen. En ny hamn för fiskebåtar samt ett rymligt torg för saluhandel av fisk anlades.
Staden fick ett representativt ”ansikte utåt” i och med att
påkostade offentliga byggnader såsom järnvägsstation

och rådhus byggdes ovanför Skeppsbron. Skeppsbyggeri
och varvsrörelse kom att utvecklas till att, under perioden
1860 - 1960, vara den mest betydelsefulla industriverksamheten i Oskarshamn. 1917 startade Jungnerverkens
ackumulatorfabrik (idag SAFT) på den norra stranden
där det Thorénska varvet legat. Året efter byggdes Oskarshamns kopparverk på den södra stranden och 1929 etablerade sig Bohmans fanérfabrik bredvid Jungnerverkens
ackumulatorfabrik.I samband med att dessa fabriker växte
förändrades också stadsbilden eftersom nya landområden
skapades vid hamnen och nya kajer driftsattes. Under
slutet av 1900-talet och början av 2000-talet utökades
hamnen betydligt åt nordost. Under denna tid byggs
också det som utgör dagens Brädholmen, en stor torgyta
för evenemang, en gästhamn samt en skeppsliknande stor
byggnad som innehåller restauranger och kontor.
Historien visar vägen framåt

Inre hamnen bär på en rik historia. Inför upprättandet
av programmet togs en bebyggelsehistorisk rapport fram
över området tillsammans med Kalmar Läns Museum. I
rapporten ges rekommendationer och viktiga antikvariska
hänsynstaganden inför omvandlingen av Inre hamnen.
Många kulturhistoriska rekommendationer har påverkat
programförslaget. Det handlar bland annat om bevarande
av utvalda byggnader från Bohmans fanérfabrik, att
förtydliga och återskapa äldre gatustrukturer såsom före
detta Brogatan (Hamngatans förlängning ut på Brädholmen), återvinna relationen mellan staden och vattnet,
behålla områdets karaktäristiska topografi och inte sudda
ut höjdskillnaderna till Besväret.
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Nedan till vänster: Utsnitt ur 1768 års uppmätning av Döderhults
köping (Engström).
Vägnätet utgörs av landsvägen (Kungsgatan-Köpmangatan) och
vägen till Fredriksberg (Hamngatan-Norra Fabriksgatan), som sammanstrålar på samma plats som idag och sedan leder ut på holmen.
I köpingen finns tretton gårdstomter, betecknade med bokstäver,
med boningshus, uthus och kålgårdar. På ”Garnholmen” (Badholmen) ligger vad som kan antas vara en sjöbod.

Inre hamnens känsligaste kulturmiljö bedöms i rapporten utgöras av Skeppsbron och Badholmen. Här har de
kulturhistoriska rekommendationerna i hög grad präglat
programförslaget:

•

•

Stor restriktivitet mot nytillskott av byggnader och
bevarat intryck av Skeppsbrons sjöfront med sina
påkostade offentliga byggnader och naturstensterrasser (Långa soffan med mera)
Områdenas funktion som mötesplats med nära vattenkontakt och utblickar stärks.

•

Badholmen stärks som park- och nöjesområde med
enbart byggrätt för spaanläggning (kurbad och kallbadhus har funnits på Badholmen i olika omgångar).

Även i det fortsatta planeringsarbetet med gestaltning
och utformning av publika miljöer ska stor hänsyn tas
till kulturhistoriska rekommendationer. I en situation då
hamnen under en tid skjutits allt längre från stadens centrum är äldre detaljer såsom pollare, kajkanter, magasin
och järnvägsspår viktiga för förståelsen av staden. Hamnminnen av den typen bör därför så långt det är möjligt

bevaras eller återskapas. Natursten rekommenderas som
material vid nygestaltning, inte minst på Skeppsbron som
alltid gestaltats med höga ambitioner. Oskarshamn var
under 1800- och första halvan av 1900-talet ett betydande
stenbrytardistrikt.
Inom programområdet finns uppgift om en fornlämning
registrerad (RAÄ Döderhult 389:1). Några fynd har inte
gjorts på platsen men litterära uppgifter berättar att det
funnits en pest-/kolerakyrkogård på området för före
detta Bohmans fabrik. Behov av eventuella arkelogiska
undersökningar och tillståndsprocesser i det fortsatta
planerings- och exploateringsarbetet beslutas av Länsstyrelsen.
Programförslagets påverkan på kulturhistoria

Programförslaget bedöms sammantaget ha en positiv
inverkan på Oskarshamns stadsbild. En förtätning med
blandad stad, nya mötesplatser vid vattnet och en Inre
hamn som integreras med staden gynnar bilden av Oskarshamn och påverkar stadslivet positivt. Ett av områdets
mest kulturhistoriskt värdefulla miljöer – Skeppsbrons
sjöfront – lämnas relativt fri från ny bebyggelse och skymmande objekt. Undantaget är ett av de föreslagna nya
kvarteren på Brädholmen som delvis skymmer A. Petterssons hus på Ejdern 3 från sjösidan. På Ejdern 3 möjliggörs
också för en nybyggnad på en plats som tidigare innehållit
trädgård och mindre byggnader. Den föreslagna bebyggelsen, både kvarteret på Brädholmen och byggnaden
på Ejdern 3, är viktiga för stadsbilden och Inre hamnens
helhetslösning. Dock finns det en risk att de medför en
negativ påverkan på områdets en del av kulturhistoriska
värden. Överlag har därutöver stor hänsyn tagits till att
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Nedan till höger: 1900 års tomtregleringsplan för Brädholmen.
Den inre blå konturen visar träkajer och strandlinjen som den var vid
tiden, medan den yttre blå konturen är den kajkant som eftersträvades. De grå ytorna är de gamla upplagsplanerna, medan de röda
linjerna visar de nya fastigheterna och gatorna som dels skulle ge
en allmän kaj runt holmen, dels möjliggöra förlängningen norröver av
järnvägen. Brädholmen som bestod av privata fastigheter – upplagsplaner, magasin och bryggor, samt ett par bostadshus – utgjorde
något av ett problemområde för staden eftersom skapandet av ett
kommunalt hamnområde eftersträvades. Först kring 1930-talet
kunde staden köpa in fastigheterna på holmen, som år 1941
förklarades som allmänt hamnområde.

bevara kulturhistoriska värden och flera av rekommendationerna i den bebyggelsehistoriska utredningen har
beaktats i planförslaget. Rekommendationerna i den bebyggelsehistoriska utredningen ska också vara vägledande
i det fortsatta plan- och genomförandearbetet.
Inom programområdet har två byggnader bedömts ha ett
antikvariskt högt värde och skyddas mot rivning i kommande detaljplaner. De båda byggnaderna härrör från
Bohmans Fanerfabriks verksamhetstid, se karta nedan.
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Nedan: Brädholmen med det stora magasinet vid Skånebryggan.
Skånebryggan fick sitt namn av de många skånska seglare som lastade trävaror där. Brädholmen dominerades helt av trävarupplag och
enkla magasinsbyggnader, men ett par boningshus låg på holmen
under slutet av 1800-talet. Till höger syns gaveln till ”Frossekrogen”,
ett bostadshus som inrymt krogverksamhet. Bilden är daterad 1894
men kan vara något senare.
(Foto: Kalmar läns museum; A6193)
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Till höger övre: Norra Inre hamnen, troligen i början av 1930-talet. Den öppna
ytan användes som som kreaturstorg och kallades för Norra torget. Närmast
kajen syns den gamla snickerifabriken som just ställts om till fanérfabrik, samt
handelsfirman Bruuns stora tegelbyggnad. I bildens vänsterkant ses Brädholmen.
Till höger nedre: Skeppsbron omkring 1910. Fest och vardag fanns sida vid sida
Flygfoto
programområdet
och centrala
från
vid Skeppsbron. Karaktären skilde
sig över
därmed
mycket från stadens
råare Oskarshamn
hamn1920-talet. (Foto: Kalmar läns museum)
kvarter på Brädholmen.
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Flygfoto över programområdet och centrala Oskarshamn från 1920-talet. (Foto:
Kalmar läns museum)
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Ekologiska värden

Där sött och bräckt vatten blandas

Inre hamnen präglas till mycket stor del av hårdgjorda
ytor, som till exempel stensatta kajer och asfalterade
markytor. Några mindre gröna ytor finns dock, bland
annat på Badholmen, vid det gamla rådhuset samt utmed
Döderhultsbäckens mynning.
De flesta grönytorna är gräsmarker med en del planterade
träd på. Floran är ofta mycket artfattig och består av lågvuxna gräs samt några enstaka örter (tusensköna, vårlök,
maskros, krokus med flera). Träden på grönytorna utgörs
av en blandning av inhemska och införda arter. Vanliga
träd är bland annat lind, alm och olika sorters körsbär.
På några få ställen växer den rödlistad arten luddvårlök.
Den är en gammal kulturväxt som i Oskarshamn har en
stor utbredning inne i stadens parker. Luddvårlöken växer
främst under äldre lövträd där konkurrensen från andra
växter är mindre. Även en annan art av vårlök, ängsvårlök,
finns här och var på de mindre grönytorna i Inre hamnenområdet.

Hamnen i Oskarshamn är ett estuarie, det vill säga en
havsvik där sött och bräckt vatten möts och blandas. Sötvattnet kommer via Döderhultsbäcken som mynnar i den
nordvästra delen. Salthalten varierar säkert mycket under
året, exempelvis är troligen vattnet vid snösmältningen på
våren i hamnen helt sött. Med bäcken förs sediment och
näringsämnen ut i hamnen, vilket är mycket gynnsamt för
den bottenlevande vegetationen och dess djurliv.
På grund av sedimentens innehåll av föroreningar, så har
dock den ursprungliga artrikedomen tagit stor skada. En
vanlig art som Östersjömussla har försvunnit helt, medan
flera toleranta arter av havsborstmaskar lyckats hålla sig
kvar. Än så länge går även havsöringen upp och leker i
Döderhultsbäcken varje år.

Rödlistade arter

Inom programområdet samt strax utanför finns ett antal
arter (luddvårlök, paddfot och knippnejlika)som omfattas
av Artskyddsförordningen (8 § ). Enligt Artskyddsförordningen är det förbjudet att plocka, gräva upp eller på
annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna och ta
bort eller skada frön eller andra delar. Enligt Naturvårdsverket är det även förbjudet att skada växterna indirekt
genom ändrade hydrologiska förhållanden. Arterna
måste inventeras inom och utanför programområdet och
påverkan på dessa måste beskrivas i det fortsatta planarbetet. Om arterna skadas på något sätt krävs dispens från
artskyddsförordningen.

Utmed hela sydvästra sidan av Inre hamnen löper en
förkastningsbrant. En nästan helt obebyggd sträcka av
denna finns nedanför Besväret. Det råa granitberget går
där i dagen på flera ställen, men lika ofta täcks den av
buskar och mattor av murgröna. På de rena klippväggarna
växer en del skorplavar. Ibland sipprar grundvatten fram
från sprickor i berget och där täcks det istället av mattor
av olika slags alger. På den uppmurade väggen nedanför
Långa soffan växer kommunens enda förekomst av murruta.
Inre hamnen en vinterdag.
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Läs utförligare i:
WSP Samhällsbyggnad, 2014, Skeppsbron i Oskarshamn - Konsekvensbeskrivning av
förändrad trafiksituation
WSP Sverige AB, 2014, Detaljerad riskbedömning inför detaljplan
Transport av farligt gods på väg, järnväg samt riskpåverkan från industri, Laxen och
Brädholmen, Oskarshamn
WSP Sverige AB, 2015, Bemötande av synpunkter i yttranden - riskhantering i planprogramsprocessen,

Trafik och logistik

Ramböll Sverige AB, 2013, Riskanalys för Inre Hamnen
Påverkan från Sevesoanläggningar
WSP Sverige AB, 2014, Utredning färjeterminal Oskarshamn,
alternativa sätt att tömma Gotlandsfärjan samt annan placering
av Ölandsfärjan

Skeppsbron

Idag sker vägtransporter till verksamheterna runt norra
hamnen via Björngatan, Norra Fabriksgatan och Skeppsbron vidare ut på Norra Strandgatan. Till verksamheterna
runt södra hamnen sker vägtransporter via Åsavägen.
Samtliga dessa gator förutom Skeppsbron är utpekade
som sekundära farligt godsleder. Skeppsbron ingår inte i
det vägnät som är klassat som riksintresse för hamnen.

Fotgängare och cyklister

Ramböll Sverige AB, 2013, Riskanalys för Inre hamnen
Oskarshamns kommun, Förutsättningar med avseende på farligt
gods

Stadens cykel- och gångvägnät förbättras vid ett genomförande av planförslaget. Inte minst kan en ny och viktig
länk skapas genom före detta Bohmansområdet vilket
förbinder staden och Inre hamnen med de norra stadsdelarna samt skola och förskola på ett positivt sätt.

I programförslaget förutsätts att Skeppsbron stängs av för
tung trafik. Skeppsbron ska utformas för att öka karaktären av stadsgata med lägre trafikvolymer och hastigheter.
Den tunga trafiken på Skeppsbron är en källa till bullerolägenheter och bör köra på bättre lämpade vägar. Både
södra och norra hamnen har goda kommunikationer med
E22 och Riksväg 37/47 oberoende av Skeppsbron. En konsekvensutredning av att förbjuda tung trafik på Skeppsbron samt sänka hastigheten till 30 km/tim har genomförts. Här konsateras att konsekvenserna är positiva ur
flera aspekter såsom trafiksäkerhet, buller och minskade
barriäreffekter. Det finns enligt uppgift inga regelbundna
transporter mellan norra och södra hamnen idag. Hamnens tre dragbilar, som används internt för containerhantering i södra hamnen, förvaras nattetid i garage i norra
hamnen. Dragbilarna kan dock köra på kajens gaturäler
och i trafiken på samma sätt som idag.
För bilismen bedöms det finnas goda alternativa vägar
oavsett om målpunkten är centrum eller om Skeppsbron
används som genomfartsled. Trafiken bedöms öka något
på Norra Fabriksgatan, Stengatan och Södra Långgatan
som samtliga utgör delar av stadens huvudvägnät.

Norra Strandgatan

Norra Strandgatan påverkar bostadsbebyggelse i norra
Inre hamnen. På gatan transporteras gods på lastbilar
till verksamheter runt norra hamnen. Även viss mängd
farligt gods transporteras på gatan. Inom ramen för
planeringen av Inre hamnen har riskerna avseende farligt
godstransporter studerats i förhållande till den önskade
stadsutvecklingen i flera omgångar tillsammans med
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Ramböll och WSP. I studierna konstateras att av de farliga
transporter som transporteras längs Norra Strandgatan
är det transporter av klass 3 (brandfarlig vätska) som kan
påverka omgivningen. Dessa utgör cirka 320 transporter
per år, och har sina målpunkter på Almer Oil and Chemical Storage AB samt Oskarshamns hamn. Sträckan genom
programområdet är plan, saknar kurvor och är ca 400 meter. Sannolikheten för en olycka med farligt gods av klass
tre, där utsläppet dessutom antänds av någon anledning,
bör bedömas som låg.
Som resultat av genomförda riskanalyser ska säkerhetshöjande åtgärder dock vidtas i planeringen av Inre hamnen
med anledning av farligt godstransporter:

•

•
•

Norra Strandgatan får en hastighetsbegränsning
genom programområdet till 40 km i timmen samt en
utformning som minimerar olycksrisker och avleder
utsläpp så att en pöl större än 100 m2 inte kan bildas.
Det skapas ett bebyggelsefritt säkerhetsavstånd mellan ny bebyggelse och Norra strandgatan på minst 8
meter.
I framtida planeringsprocesser (bland annat i detaljplanen) säkerställas att byggnadstekniska åtgärder vidtas såsom brandklassade fasader mot Norra
Strandgatan samt takytor inom 25 m från Norra
strandgatan brandskyddas.

Därmed bedöms programförslaget innehålla väl tilltagna
säkerhetsåtgärder för att klara eventuella risker med farligt godstransporter i dagsläget och i framtiden. Påverkan
i form av buller och luftföroreningar beskrivs i särskilda
kapitel längre fram.

Nedan: Illustration över hur en mur med
planteringar och sittyror kan utgöra en
barriär mot järnvägen. I bildens bakkant
visas hur planteringsytorna kan ersättas
med parkeringsplatser.

Järnvägen

På järnvägen genom programområdet som drivs av Oskarshamns Hamn AB, sker i dagsläget cirka en transport
(två passager) dagligen under vardagar. Tåget fraktar gods
för magasinering i Norra hamnen. Hamnbolaget bedömer
att järnvägstrafiken kan komma att öka i framtiden, dock
maximalt till fem turer (tio passager) om dygnet samt
upp till 40 procent farligt gods. Fler tågpassager bedöms
inte möjligt med nuvarande järnvägssträckning utan detta
ses som ett kapacitetstak. Tåget är idag som längst 400
meter och har en begränsning på hastigheten till 10 km/h
genom programområdet. En förutsättning för omvandlingen av Inre hamnen är ett bibehållet järnvägsspår. Läs
mer om järnvägen i avsnittet om ”Riksintresset Oskarshamns hamn”.
Som resultat av genomförda riskanalyser ska säkerhetshöjande åtgärder vidtas i planeringen av Inre hamnen för att
möjliggöra en framtida eventuell trafikökning till 5 tåg (10
passager):

•

•

Skyddsavstånd från spårmitt till bostäder på 15 m
såvida fysiska barriärer mot urspårning inte skapas.
Mur eller tillräckligt täta pollare bedöms vara ett
tillräscklig barriär för att minska skyddsavståndet till
10 m. Risken för urspårning är i första hand kopplad
till norra Inre hamnen där äldre spårväxlar (ej i drift)
fortfarande existerar. Detta finns inte längs Brädholmen varför sannolikheten för urspårning enligt
beräkningar är noll, men försiktighetsprincipen bör
tillämpas.
En begränsning av bildande av pöl (t ex läckage av

brandfarlig vätska som fraktas på ett tåg) ska begränsas till max 200 m2 utbredning gneom anläggningstekniska åtgärder i spårområdet.

•

Fasader som vätter mot spåret ska uppföras i brandklassade material.

•

Även om brandklassade fasader används och begränsning av pölutbredning genomförs enligt ovan bör det
ur riskhänsyn upprätthållas ett skyddsavstånd från
spårmitt till bostäder på minst 10 m.

•

Ett avstånd av minst 2,6 m
på ömse sidor av spårmitt
ska vara ett fritt rum med
hänsyn till att en lokförare
som fjärrstyr loket kan stå
på sidostödet på en backande vagn.

projektering måste denna problematik uppmärksamms
än mer. Det bedöms viktigt att undvika att oskyddade
trafikanter av misstag eller omedvetet hamnar i spårområdet, samt att man i gestaltningen försöker styra
passagerna över spåret till ett antal begränsade platser.
Samtidigt är det angeläget att spåret inte får bli en barriär
mellan staden och hamnen. I detta planprogram föreslås
(se mer i skisserna i kapitlena ”Programförslag” och
”Övergripande gestaltningsprogram”) följande inriktning för den fortsatta planeringen:

•

Spårområdet synliggörs och markerats med mur
(samma mur som utgör barriär mot ett ev urspå

Därmed bedöms programförslaget innehålla väl tilltagna
säkerhetsåtgärder för att klara
eventuella risker med spårbundna farligt godstransporter i
dagsläget och i framtiden.
Med ett lågfrekvent långsamtgående tåg föreligger dock även
vissa trafiksäkerhetsbekymmer,
särskilt då tåget färdas parallellt
med övriga trafikanter. I samband med planläggning och
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Nedan: Trafikvolymerna i och runt Inre
hamnen

•

rande tåg) eller motsvarande längs spårets östra/södra
sida.

•

Längs spårets västra/norra sida placeras pollare eller
motsvarande med ett par meters mellanrum.

•

Området mellan pollare och mur, dvs spårområdet,
kan med fördel markeras med avvikande markbeläggning. Möjligheten och lämpligheten att använda gräs
bör studeras då detta absorberar ljud samt utgör ett
mjukt och trevligt inslag i miljön.

•

•
•

•

Påverkan av vibrationer, buller och luftföroreningar som
alstras av vägar och järnväg behandlas i särskilda kapitel
längre fram.

i omgivningen. Längs Norra Strandgatan färdas i snitt
3000 fordon per dygn, varav den tunga trafiken utgör
cirka 10 procent. En betydande del av den tunga trafiken
har egentligen inget ärende till sjöfarten eller närliggande
verksamheter utan omlastas i hamnområdet eftersom
mycket gods magasineras där. Ett nytt logistikcentrum vid
E22 som håller på att färdigställas kan komma att minska
denna trafik genom Inre hamnen.

Trafikvolymer

Längs Skeppsbron färdas 8 000-10 000 fordon per dygn.

i en gågata) men bedöms inte heller utgöra någon stor
barriär. Målet med Inre hamnen är att få liv och rörelse i
området vilket bör motivera en stärkt trafiksäkerhetstänk
jämfört med hur situationen ser ut i dagsläget.

Genom programområdet fraktas gods till verksamheter

Det bör i detaljplaneprocessen utredas om spårområdet kan dubbelutnyttjas på något lämpligt sätt för att
hushålla med värdefull mark. Det är trots allt ett fåtal
tågpassager per dag det handlar om och kanske finns
det någon funktion som kan samsas i samma område.
Vid varje gata som korsar spårområdet ska muren
och pollarna göra uppehåll och en tydlig passage ska
gestaltas, t ex genom markbeläggningen.
Ett minsta avstånd på 2,6 m ska gälla från spårmitt till
mur/pollare

Genom dessa åtgärder bedöms konflikten mellan oskyddade trafikanter och tåget vara starkt begränsad. Spårområdet blir tydligt markerat och ramas in av mur respektive
pollare som innebär att ingen kommer att vistas i spårområdet omedvetandes om att de befinner sig på ett spårområde. De utpekade passagerna över spåret gestaltas tydligt.
Järnvägspåret kommer inte att ligga helt integrerat i stadsbilden (såsom spårvagnsspår kan ligga över ett torg eller
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Nedan: Illustration över förslag till ny trafikföring till och från Gotlandsfärjan.

Detta gör den till en av stadens mest trafikerade gator.
Cirka 3 procent av trafiken utgörs av tung trafik. I programarbetet studeras ny karaktär på Skeppsbron liknande
lågfartsgata och gångfartsgata med förbud mot tung trafik.
Det körs transporter med farligt gods genom programområdet. De stora målpunkterna ligger på norra sidan av
hamninloppet. Längs Norra Strandgatan kör cirka 700
transporter per år med farligt godsinnehåll, vilket innebär
mindre än två transporter per dag i snitt.
Skeppsbrokajen är idag reserverad för trafiklogistik
till och från gotlandsfärjan. I samband med angöring i
Oskarshamn och tömning av färjan leds cirka hälften av
fordonen av på Skeppsbrokajen. Kajen används även för
uppställning av lastbilstrailers i väntan på färjans avgång.
För att kunna utveckla Inre hamnen i önskvärd riktning
behöver Skeppsbrokajen frigöras från hamnens trafiklogistik och på så vis bli en del av omvandlingsområdet.

Gotlandsfärjans logistik och
Ölandsfärjans läge

För att möjliggöra planerna för Inre hamnen krävs
omfattande logistiska förändringar för gotlandsfärjans
trafikhantering. Uppställningen av trailers och lastbilar
längs Skeppsbrokajen måste lokaliseras till annan plats
och tömningen av inkommande färja måste ses över så
att Skeppsbrokajen kan frigöras för stadens utveckling.
Dagens situation vid tömning är dessutom trafikfarlig
då tunga fordon, personbilar och fotgängare trängs på
Skeppsbrokajen under oordnade former.
Dessutom behöver Ölandsfärjan lokaliseras till en ny
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plats.
Nya lösningar för att klara gotlandsfärjans logistik, omlokalisera ölandsfärjan samt i högre grad koppla färjeterminalen till det kommande resecentrat vid järnvägsstationen
har studerats tillsammans med Oskarshamns hamn och
WSP. Arbetet har resulterat i rapporten ”Utredning färjeterminal Oskarshamn, alternativa
sätt att tömma Gotlandsfärjan
samt annan placering av Ölandsfärjan” som visar att det är fullt
möjligt att lösa ovanstående.
Lösningen bygger till stora delar
på att ny väg skapas längs med
järnvägsstationens östra sida
och nya uppställningsytor för
trailers skapas i anslutning till
densamma. Trafiklogistiken kring
gotlandsfärjan bedöms bli bättre
och säkrare med denna lösning
jämfört med dagens situation.

Detta är särskilt intressant om visionerna om en något
större året runt färja mellan Oskarshamn och Öland blir
verklighet.

Om dessa investeringar genomförs i nuvarande färjeläge är det
sannolikt att färjeläget kommer
att ligga kvar på den här platsen
en längre tid.
Rapporten visar också att det bör
finnas god möjlighet att lokalisera
Ölandsfärjan till kajen utanför
Verkstad 14 för att samla färjeverksamheten i Oskarshamn.
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Läs utförligare i:

Nedan: Oskarshamns hamn är av
riksintresse och planerna i Inre hamnen
ska inte riskera att leda till begränsningar
för hamnens fortsatta utveckling. Bland
annat behöver man förhålla sig till färjans
vändyta samt fyren på Badholmen.

Länsstyrelsen Kalmar län, 2007, Riksintresset Oskarshamns hamn
Ramböll Sverige AB, 2013, Riskanalys för Inre Hamnen,
Oskarshamn, Analys av risker för sjöfart vid stadsutveckling

Riksintresse och strandskydd
Riksintresset Oskarshamns hamn

Oskarshamns hamn inklusive landbaserade anslutningar
och farleden är av riksintresse för sjöfarten. Det innebär
att anläggningarna är av nationell angelägenhet och att
kommunens olika planeringsprojekt inte får leda till risk
för inskränkningar eller begränsningar av pågående verksamhet. Det ligger också i Oskarshamns kommuns ansvar
och vilja att se till att riksintresset för hamnen beaktas i
såväl översiktsplaneringen som detaljplaneringen. Det
är värt att notera att riksintresset inte är statiskt utan att
det sker förändringar över tiden. Vart fjärde år ska berörd
Trafikverksregion göra en bedömning om det finns behov
av att uppdatera preciseringen.

viktigaste delen av fyren är den vita sektorn och här är det
viktigt att inga störande ljus uppstår i baklandet som kan
störa eller förvirra inseglingen. I baklandet bakom den
röda sektorn bör avvikande ljussken med röda nyanser
undvikas. Rent generellt är det olämpligt att placera starka
ljus ut mot farleden då dessa kan förvirra fartygen vid
insegling.
Ett alternativ till Badholmens fyr kan vara att byta ut de
två farledsmarkeringarna vid Rävenäset. I dagsläget kan

Riskerna avseende projektets inverkan på riksintresset har
studerats och förutsättningarna preciserats tillsammans
med Ramböll under 2013. I analysen konstateras att bullerförhållanden och luftkvalitet måste uppmärksammas
om ny bebyggelse planeras i anslutning till hamnen. Bullerberäkningar har genomförts och bedöms inte utgöra
något hinder för programförslaget. Utsläpp till luft från
sjöfart är en liten källa i förhållande till vägtrafiken och
bedöms inte utgöra något hinder för programförslaget.
En noggrannare studie av luftkvalitet kan vid behov bli
aktuellt i samband med detaljplanering.
Farleden

Vidare konstateras att fyren på Badholmen är av stor
vikt vid anlöp till Inre Hamnen. Fyren används i första
hand för att hålla undan för grundet vid Rävenäset. Den
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farledsmarkeringarna försvinna när det är mycket is och
då är fartygen helt beroende av fyren. Skulle farledsmarkeringarna kunna förstärkas så att de klarar väder- och
isförhållanden, så kan fyren och därmed bakomliggande
begränsningar tas bort.
Gotlandsfärjan har behov av en stor vändcirkel i hamnbassängen vilken inte får reduceras i storlek genom att nya
bryggor eller liknande lokaliseras inom cirkeln.

Väg av riksintresse

Anslutande vägar som är av riskintresse och som berörs av
planeringen av Inre hamnen är Norra Strandgatan. Denna
kommer att få en trevligare och stadsmässigare utformning med lägre hastigheter men som samtidigt medger
fortsatt hög framkomlighet för transporter till och från
Norra hamnen. Utformningen kommer också att göra så
att riskerna för negativa konsekvenser vid en olycka eller
spill i samband med farligt godstransport minimeras. I
planeringen har hänsyn tagits till farligt gods-transporter,
trafikbuller och luftkvalitet så att en konflikt mellan transporter på Norra Strandgatan och boende inte ska uppstå.
Framförallt genom ett bebyggeslefritt skyddsavstånd från
vägkant till nya bebyggelse på minst 8 meter. Därtill ska
byggnadstekniska åtgärder vidtas såsom brandklassade
fasader mot gatan. Läs mer i kapitlet ”Trafik och logistik”.

kopplat till farligt godstransporter, urspårning och trafiksäkerhet. Särskilda utredningar har också gjorts kring
bullerpåverkan och vibrationer från järnvägstrafiken. Läs
mer om detta i repektive kapitel där frågesällningarna och
planprogrammets hantering av dem föklaras utförligt.
Riksintressets expansionsytor

Hamnverksamheten har under ett sekel konsekvent förflyttat sig österut i hamnen, främst med anledning av att
kunna hantera större fartyg som kräver större djup. Om
behov av större arealer uppstår i framtiden bedöms detta

Järnväg av riksintresse

Järnvägsspåret genom Inre hamnen är också av riksintresse. Oskarshamns Hamn AB har aviserat att ett ökat
nyttjande av järnvägen kan bli aktuellt framöver. Dock
finns en kapacitetsbegränsning på spåret som innebär
att mer än 5 turer (10 passager) per dygn inte kan anses
vara rimligt enligt hamnbolaget. I samtliga riskanalyser
har frekvensen 5 turer (10 passager) använts för att ta god
höjd för framtida eventuella volymökningar.
Idag körs inget farligt gods på järnvägen. Teoretiskt skulle
detta kunna bli aktuellt i framtiden enligt hamnbolaget
med en frekvens på 10-40 procent av turerna.
Vilka effekter järnvägen får på programförslaget har utretts i flera omgångar. Fokus har legat på risk och säkerhet
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inte vara aktuellt inom Inre hamnens programområde
utan snarare österut där färdiga detaljplaner som tillåter
hamnverksamhet finns.
Planprogrammets påverkan på riksintresset

Kommunen gör bedömningen att föreliggande planförslag
för Inre hamnen har anpassats efter hamnens verksamhet
och transportbehov och inte medför några konsekvenser
av påtaglig betydelse för riskintresset Oskarshamns hamn.

Strandskydd

Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och säkra livsvillkoren för djur- och växtliv. I samband med ny detaljplanering återinträder strandskydd om 100 meter enligt
plan- och bygglagen. Kommunens planering av mark och
vatten ska inte ska strida mot strandskyddets två syften,
en fri passage ska lämnas och särskilda skäl vid upphävande av strandskydd alltid ska redovisas.
Idag är strand- och kajlinjen till stora delar tillgängliga
för allmänheten (undantaget är Skeppsbrokajen i samband med tömning av färjan) men saknar över stora delar
iordningställda ytor för rörelse eller vistelse utan består
av ”restområden” av före detta hamnverksamhetsytor. I de
nya planerna för Inre hamnen är alla strand- och kajlinjer
i hela programområdet tillgängliga för allmänheten, dvs
det finns en fri passage.
För det aktuella programområdet förutsätts strandskyddet kunna upphävas eftersom området redan har tagits
i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
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för strandskyddets syften (punkt 1 i MB 7:18 C §). samt
eftersom det rör sig om ett angeläget allmänt intresse då
det är fråga om tätortsutveckling (punkt 5 i MB 7:18 C §).
Oskarshamn har ett stort behov av att få till nya bostäder
och en attraktivare stadskärna genom att utnyttja de resurser och kvaliteter som finns vid vattnet i Inre hamnen.
Trots att det råder bostadsbrist har kommunen svårt att
attrahera byggherrar att investera i bostäder på de centrala
platser man anvisat tidigare. Inre hamnen bedöms har
goda förutsättningar att få byggherrar intresserade. Nya
bostäder i kombination med en attraktiv och levande stad
är en hållbarhetsfråga för Oskarshamn. Det finns redan
signaler från näringslivet att det är bekymmer att attrahera arbetskraft till kommunen och detta måste åtgärdas. Att
knyta staden närmare hamnen och vattnet bedöms vara
en av de allra viktigaste åtgärderna – och en stor möjlighet
för Oskarshamn.

För de flytande byggnaderna på vatten norr om Brädholmen, vars ”tillfartsbryggor” ska vara allemansrättsligt
tillgängliga, förutsätts strandskyddet kunna upphävas
av samma anledningar som ovan (punkt 3 och 5 i MB
7:18 C §). Flytande villor är ett boendekoncept som har
en mycket specifik målgrupp som kan tillgodoses mitt i
Oskarshamn. Detta utgör ett värdefullt komplement till
övriga boendeformer och är en del i den utveckling av innerstaden som Inre hamnen innebär.

Att möjliggöra för ett spanläggningar är en av flera viktiga
funktioner i programförslaget som tillsammans ska skapa
den attraktiva och levande staden som nämnts ovan. Ett
spaanläggning har sin huvudsäsong under vinterhalvåret
och kan fylla en viktig funktion i att aktivera området fler
delar av året än bara sommaren.
För gästhamnen, övriga bryggor avsedda för båtar och
pooler förutsätts strandskyddet kunna upphävas eftersom
det handlar om anläggningar som för sin funktion måste
ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför
området (punkt 3 i MB 7:18 C §). Det finns ett behov av
fler båtplatser i Oskarshamns stad och att kunna erbjuda
invånare och besökare tillgång till skärgården bedöms
som en viktig boendekvalitet.
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Till höger: Det finns flera utsläppspunkter
för dagvatten i Inre hamnen. Dagvatten
är regnvatten som faller på gator, torg,
tak med mera och sedan leds via rör och
kulvertar till utsläppspunkten. Till varje
utsläppspunkt finns ett stort nätverk av
dagvattenrör kopplade som visas i bilden
till vänster.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Hela området ska anslutas till det kommunala va-nätet.
Kapacitet för att ansluta hela programområdet bedöms
finnas i befintliga anläggningar. I samband med exploatering kommer en del omdragningar i det befintliga
ledningsnätet att bli nödvändigt för att ny bebyggelse inte
ska hamna ovanpå ledningar.

Dagvatten från omgivningar

Idag består programområdet av stora hårdgjorda ytor där
dagvattnet leds till brunnar och vidare ut i hamnbassängen utan reningsprocess.Hela hamnbassängen ska saneras
2015-2017 och det bör ses som mycket angeläget att inte
låta dagvattnet fortsätta förorena hamnbassängen efter
detta. Under planeringen av Inre hamnen har åtgärdsmöjligheter studerats för att rena det dagvatten som mynnar i
programområdet. Av olika anledningar, främst ytbegränsningar, har detta dock visat sig oerhört svårlöst. Slutsatsen är att det inom programområdet inte är rimligt att
lösa de inbyggda problemen med stadens dagvattensystem, utan att rening får ske tidigare i systemet. Undantaget
är det lila området i söder i kartbilden till höger där man
i det fortsatta detaljplanearbetet kan utreda förutsättningarna för att anlägga en skärmbassäng dagvattenanläggning som kan anläggas under t ex en träbrygga och som
syftar till att rena dagvattnet genom sedimentering innan
det rinner ut i receptienten) längs med Skeppsbrokajen.
I programområdet mynnar också Döderhultsbäcken. Det
är ett vattendrag som bedöms ha en otillfredsställande
ekologisk status eftersom det är påverkat av övergödning
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Nedan: Delavrinningsområde till Döderhultsbäcken. Vattendraget har otillfredsställande ekologisk status och mynnar till
havet i programområdet.

inom avrinningsområdet. Dessutom mynnar ett antal av
stadens dagvattenkulvertar i bäcken och en 500 meter
lång kulvertering av bäcken genom staden har inneburit
vandringssvårigheter för fisk.
Programförslaget för Inre hamnen bedöms inte påverka
Döderhultsbäckens status. Några ökade dagvattenutsläpp
till vattendraget planeras inte, och inte heller några åtgärder inom programområdet för att förbättra statusen.
Dock är kommunen väl medveten om Döderhultsbäckens

situation och arbetar på andra sätt utanför Inre hamnens
ramar för att förbättra vattenkvaliteten. Framförallt handlar det om en ny dammanläggning som är planerad att anläggas 2017 utmed Norra Fabriksgatan ett par 100 meter
öster om E22. Dammarna bedöms kunna medföra viss sedimentering innan vattnet mynnar i Inre hamnen. Denna
anläggning finns upptagen i Fördjupad översiktsplan över
Oskarshamns stad. I samma handling har ett område
väster om E22 (nära Fredriksbergs Herrgård) för dagvattenhantering. Här handlar det snarare om att utjämna

flöden vid höga toppar. Det är viktigt för staden att dessa
ytor som kan ses som en ”ventil” bevaras och kan fortsätta
att översvämmas av bäcken i kontrollerade former. Det
finns ingen historisk information på att Döderhultsbäcken
orsakat eller medverkat till översvämningar vid utloppet
i Inre hamnen – sannolikt är denna översvämningsyta en
bidragande orsak till det.
Kommunen arbetar också aktivt med information till
jordbrukare inom avrinningsområdet i syfte att minska
övergödningen. Dessutom har kommunen intensifierat
arbetet med inventering och tillsyn över enskilda avlopp
för att minska läckage av kväve och fosfor, bland annat i
de områden som har avrinning till Döderhultsbäcken.

Dagvatten inom programområdet

Dagvattenhanteringen bör i första hand prioritera vattenkvalitet och inte fördröjning i och med planområdets
närhet till havet
Fokus ska ligga på att hitta åtgärder för rening av dagvatten från småindustri, parkeringar och vägar. Dagvatten
från tak och gårdar – som ska innehålla mycket grönstruktur – ska inte anses som förorenat utan kan ledas rakt
ut i hamnbassängen utan rening. Infiltration av dagvatten
ska i stor mån undvikas eftersom delar av planområdet
har markföroreningar. Vid rening eller avledning av dagvatten ska ytliga lösningar eller täta ledningar användas.
Lokalgator, torg och parkytor ska om möjligt ligga lägre
än omgivande byggnader så att de ska kunna fungera som
ett tillfälligt dagvattenmagasin och en ytlig vattenväg vid
intensiva och häftiga regn.
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Nedan: Pumpstationen på Brädholmen
som pumpar stadens avloppsvatten bort
till Ernemars reningsverk. Byggnaden
innehåller även en transformatorstation.

Ett för Inre hamnen lämpligt sätt att arbete med rening av
dagvatten från vägar, parkeringar och småindustri är med
så kallade rain gardens. Det är en vegetationsklädd infiltrationsbädd där man tar hand om dagvattnet nära källan,
t ex i refuger längs med vägar.
Hög andel gröna tak är det andra viktiga benet i dagvattenhanteringen.

Transformatorstation

I samma byggnad som pumpstationen finns en mindre
transformatorsstation. Transformatorn matas med spänningen 10 kV och är av storleken 800 kVA. Programförslaget har tagit hänsyn till stationen och de nya byggnaderna bedöms inte påverkas av något magnetfält från
anläggningen.

Pumpstation

På Brädholmen står en pumpstation som pumpar avloppsvatten till reningsverket i Ernemar. Genom pumpstationen passerar cirka tre fjärdedelar av Oskarshamns
tätorts spillvatten.
Utformningen av Brädholmen har anpassats efter pumpstationen som därmed kan stå kvar på samma plats. I
förslaget står pumpstationen kvar som en friliggande
byggnad och kläs lämpligen om med en ny fasad. Olägenheterna i form av lukt är ringa idag, men åtgärder bedöms
bli aktuellt. Anslutande ledningar till pumpstationen ska
vara inspektionsbara oavsett lösning.
Pumpstationens breddavlopp mynnar i dagvattenkulverten som leder ut i hamnbassängen (vid Ölandsfärjans
nuvarande plats) . Detta behöver studeras vidare och
eventuellt åtgärdas i den framtida planerings- och exploateringsprocessen.
På lång sikt är pumpstationen i behov av åtgärder för att
klara framtida havsvattennivåhöjningar. Detta medför
omfattande investeringar för kommunen.
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Läs utförligare i:
WSP Sverige AB, 2015, Bemötande av synpunkter i yttranden - Riskhantering i planprogramsprocessen, Döderhultsviken, Oskarshamn
WSP Sverige AB, 2014, Detaljerad riskbedömning inför detaljplan
Transport av farligt gods på väg, järnväg samt riskpåverkan från industri, Laxen och
Brädholmen, Oskarshamn
Ramböll Sverige AB, 2013, Riskanalys för Inre Hamnen
Påverkan från Sevesoanläggningar

Hälsa och säkerhet

händelse av bränder av olika storlek på Saft AB.

•

Närliggande sevesoklassade verksamheter

Resultaten från spridningsberäkningarna har redovisats
i form av olika gränsvärden för hälsopåverkan vid olika
avstånd från utsläppskällan. Dessa resultat vägs sedan
samman med en kvalitativ sannolikhetsbedömning för de
dimensionerande brandscenarierna.

Inom 300 meter från Saft AB ska det i detaljplanen
regleras att friskluftsintag på byggnader placeras på
sida som är vänd bort från Saft AB.

•

Inom 300 meter från Saft AB ska man i bygglovsskedet beakta möjligheten till att kunna stänga av
allmänventilation i hela byggnader samt att det finns
god beredskap för detta.

•

Inom 300 meter från Saft AB ska man i bygglovsskedet beakta att utrymningsvägar placeras bort från
riskkällan.

•

Inom 200 meter från Saft AB ska det i detaljplaneringen endast möjliggöras för verksamheter såsom
kontor, restaurang, park samt småindustri m.m.
Verksamheter som hanterar material med stor brandbelastning (t.ex. brädgård, däckupplag, cistern för
brandfarlig vätska eller gas ovan mark) ska undvikas.
Svårutrymd verksamhet ska också undvikas, t ex
skola, sjukhus, daghem, lokal avsedd att inrymma en
publik (t.ex. teater, biograf).

Riskerna kring närheten till förekommande Sevesoklassade anläggningar har studerats och utretts i omgångar
av både Rambölls och WSP:s riskanalytiker. Efter att noga
studerat säkerhetrapporter för Almer Oil, Nordic Storage
och Saft AB dras slutsatsen att den sevesoanläggning som
har dominerande påverkan på säkerheten i Inre Hamnen
är Saft AB.
Saft AB tillverkar och återvinner industribatterier. Produktionen bedrivs dygnet runt inklusive under helger. Vid
tillverkningen används olika tungmetaller som kadmium,
kobolt och nickel med mera. Företaget hanterar även
exempelvis gasol och väteperoxid. Vid tillverkning av
batterier uppstår vätgas på flera ställen i produktionen.
Företaget är en sevesoanläggning på den högre kravnivån.
En Sevesoanläggning är en verksamhet som har så mycket
av något ämne så den bedöms som särskilt farligt. För att
förebygga allvarliga olyckor och begränsa följderna för
människor och miljö antog EU Sevesodirektivet.
Rambölls utredning från 2012 visar att det kan uppstå
skadligt höga halter brandrök innehållande kadmiumoxid
upp till 150 meter från Saft AB vid en brand. Utredningens slutsats var att kommunen bör noga överväga för- och
nackdelar om det planeras för bostäder närmare än
200 meter från Saft AB, beaktande av risken vid storbrand.
Under 2014 har en fördjupad utredning genomförts av
WSP i Malmö. Spridningsberäkningar utifrån olika scenarier har utförts för att förstå hur kadmium sprider sig vid
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Beräkningarna har utförts för kadmium, eftersom detta är
ett av de ämnen som lagras i störst mängd, samt bedöms
vara det ämne som är dimensionerande ur ett hälsoriskperspektiv.
Under 2015 gjordes ytterligare en fördjupning av riskanalysen av WSP i Malmö. Här fastslår man att med den låga
sannolikheten för olyckor som ger konsekvenser mer än
200 meter bort bedöms det rimligt och befogat att ett
avstånd om 200 meter (mellan SAft AB och nya bostäder)
utgör skyddsavstånd inom vilket riskreducerande åtgärder
ska vidtas. Detta ger en acceptabel, dock ej obefintlig, restrisk. Att vidta åtgärder bortom 200 meter kan med fördel
göras om det anses ekonomiskt försvarbart, men det är
inget krav för att uppfylla kriterierna för acceptabel risk.
För ytterligare beskrivningar och beräkningar som ligger
bakom slutsatsen hänvisas till riskanalyserna, se rosa ruta
högst upp.
I den fortsatta planeringsprocessen ska följande säkerhetshöjande åtgärder vidtas:

•

Skyddsavstånd på minst 200 meter mellan ny bostad
och Saft AB.
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Stora evenemang, såsom stora konserter eller motsvarande, föreslås förläggas i den nya parken och på kajområdet
i norra Inre hamnen i framtiden. Dessa evenemang är
mycket begränsade till antalet och beredskapen vid dessa
tillfällen är alltid hög hos såväl räddningstjänst som polis.
Länsrisk (en grupp bestående av polis, räddningstjänst
och landsting som arbetar förebyggande på uppdrag av
Länsstyrelsen) bedömer området som lätt och snabbt att
evakuera i händelse av en olycka. Organisatoriskt skydd
kompenserar således det kortare skyddsavståndet.

Läs utförligare i:

Nedan: Inom 200 meter från Saft AB
ska av riskhänsyn inga bostäder tillåtas.
Prickad svart linje illustrerar var 200
metersgränser går.

WSP, 2015 Riskbedömning förorenad mark - Inre hamnen, Oskarshamns kommun

WSP Sverige AB, 2013, Översiktlig geoteknisk utredning, Inre hamnen, Oskarshamn

WSP, 2015 Översiktlig geoteknisk utredning - Inre hamnen, Oskarshamns kommun

Hifab, 2010, Bedömning av föroreningssituation,
åtgärdsbehov samt fastighetsägaransvar vid eventuellt fastighetsförvärv av Laxen 9 i

Vatten och Samhällsteknik, 2014, Bohmans Faner
Översiktlig miljöinventering – etapp 2

Oskarshamns kommun.

WSP, 2013, Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Inre hamnen, Oskarshamn

Geoteknik och geologi

200 meter från batterifabriken Saft AB.

Geotekniska undersökningar har genomförts i planområdet. För Brädholmsområdet består marken av ca 1-3
meter djupa fyllnadsmassor (huvudsakligen sand, grus,
sten, mulljord och tegelrester men även inslag av torv och
trä) som vilar antingen direkt på naturlig friktionsjord
(sand som övergår i morän) eller via 0-6 meter djup gyttja
innan friktionsjorden tar vid. Pålning bedöms vara en
lämplig grundförstärkningsåtgärd i området. Pållängder
ner till morän bedöms överlag vara runt 3-4 meter men
som högst upp till 8 meter.

genomförts på uppdrag av spekulanter i samband med
fastighetsförvärv.
De genomförda översiktliga undersökningarna har visat
att delar av området innehåller föroreningar i halter över
Naturvårdsverkets generella riktvärden (KM och MKM)
för förorenade områden. Föroreningar som förkommer
inom området är metaller såsom; arsenik, barium, bly,
kadmium, koppar, zink, kvicksilver och PAH, fenoler,
dioxin samt oljekolväten.

Jordproven i norra Inre hamnen uppvisar stora variationer i sammansättning, vilket kan förklaras med områdets
storlek och utfyllnader som utförts i olika omgångar och
troligtvis inte heller med samma fyllnadsmaterial.

Föroreningarna är i huvudsak kopplade till fyllnadsmassorna, särskilt i området Brädholmen/Skeppsbron.
Påträffade föroreningar i fyllnadsmassorna kan härledas
till framförallt tidigare verksamheter i och i anslutning till
området.

Utfyllnaderna har gjorts mot hamnbassängen och är som
mäktigast i Norra Inre hamnens södra delar där de uppgår till ca 3 m. Här påträffas fyllnadsmaterial av spån, trä
och tegel vilket avslutas med en distinkt linje med gammal torv, sjöbotten och kohesionsjord.

Fyllningen inom området skiljer sig mycket och innehåller i vissa punkter bland annat tegel och byggrester.
Fyllningen förekommer med varierande mäktighet från
cirka 0,5 meter till cirka 6 meter och vilar på organisk
jord, sand eller direkt på berg.

Generellt påträffas i övrigt jordar av grusig sand – siltig
sand i området, vilket innebär hög permeabilitet

Det går inte att konstatera att föroreningar endast är begränsade till fyllnadsmassor i norra Inre hamnen, men det
förekommer generellt i högre halter där fyllnadsmassor
kan konstateras. Det finns inget som tyder på tjärasfalt eller kreosotimpregnerade slipers, men asfaltsbeläggningen
är ej homogen, varför tjärasfalt ej kan uteslutas. Framförallt är det bly, kadmium och PAH som överskrider KM
enligt genomförda analyser.

Markföroreningar

Inom programområdet har först översiktliga markmiljöundersökningar och grundvattenprover genomförts
på uppdrag av Oskarshamns kommun. Dessa har sedan
fördjupats på Brädholmen och Skeppsbron. På fastigheten för före detta Bohmans fanérfabrik (”Norra Inre
hamnen”) har grundligare markmiljöundersökningar
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Riskbedöming Brädholmen och Skeppsbron

Riskbedömning och framtagande av platsspecifika
riktvärden (PSRV) har gjorts för området och redovisas
i separat utredning. Inom ramen för detaljplanearbetet
ska de platsspecifika riktvärdena ses över. Det är mycket
sannolikt att de kommer att korrigeras varför slutsatsen i
riskbedömningen inte är relevant.
I slutsatsen bedömdes det inte finnas ett generellt åtgärdsbehov inom denna del av planområdet. De representativa
halterna av samtliga ämnen är lägre än de beräknade
riktvärdena. Detta kan dock som sagt vara ett resultat av
att de beräknade riktvärdena inte är skäliga.
Noterbart är hur som helst att uppmätta max-halter att för
enskilda ämnen och inom mindre delar av planområdet
överskrider PSRV. Dessa överskridanden tillsammans
med en något gles provtagning visar att det lokalt kan
finnas behov av riskreduktion för att begränsa
risker för hälsa och miljö.
Detta gäller två platser (se
kartbild):
Nr 1: Flislagret – här har
halter som indikerar fri
fas olja uppmätts. Halterna bör reduceras så att
platsspecifika riktvärden
nås.
Nr 2: PAH – källa till de
kraftigt förhöjda PAH
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halterna i djupare jordar bör försöka klargöras. Halterna
överskrider riktvärde och bör reduceras för att minska
miljö- och hälsorisk från förorening. Om källa kan kartläggas fås viktig information om var inom planområdet
förorening kan riskeras. Nuvarande resultat indikerar att
södra delen kan ha PAH förorening. Då fältnoteringar
(lukt och synintryck) ang aktuellt prov inte påvisar några
vanliga indikationer på PAH förorening föreslås att ett
kontrollprov bestående av samma provmängd skickas för
kontroll till annat laboratorium.
Baserat på genomförda undersökningar för Brädholmen
och Skeppsbron rekommenderar planprogrammet följande åtgärder inför det fortsatta planeringsarbetet:

•

Översyn av framräknade riktvärden och revidering av
framtagen riskbedömning i syfte att säkerställa/förbättra kvaliteten och riktigheten i handlingen.

•

före exploatering rekommenderas en tätare provtagning med kemiska analyser av PAH och metaller. Den
representativa halten inom området ska vara lägre än
föreslagna platsspecifika riktvärden.

•

Under byggnader skall det inte lämnas kvar föroreningar över PSRV, när området har nått slutgiltig
utformning bör miljöteknisk undersökning under
tänkta byggnader genomföras för att verifiera att
förorening ej byggs in.

•

Träflislagret är preliminärt avgränsat. I samband med
åtgärd och omhändertagande av förorenade massor
bör även dioxin analyseras.
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•

Eventuella överskottsmassor i samband med exploatering bör betraktas som potentiellt förorenade och
kemiska analyser bör genomföras för att garantera ett
korrekt omhändertagande/återanvändande.

Riskbedömning Norra Inre hamnen

Det går att konstatera att påträffade föroreningars utbredning är omfattande i plan och profil men halterna är
överlag måttligt förhöjda. KM överskrids i hela norra Inre
hamnen med några undantag.
Halter över MKM förekommer sporadiskt i vissa punkter
över stora delar av området, utan någon uppenbar koppling till tidigare verksamhet inom Bohmans Fanér, varför
det är svårt att spekulera i vilken storlek på saneringsåtgärder som kan krävas.
Planprogrammet föreslår följande åtgärder för det fortsatta planeringsarbetet för Inre hamnen:

•

Platsspecifika riktvärden tas fram och en fördjupad
riskbedömning för åtgärdsutredning och kostnadsuppskattning.

Till vänster: Grov och schematisk bild
över hur markföroreningar kan vara
utspridda i programområdet. Föroreningarna verkar i huvudsak vara
kopplade till de utfyllnader som gjorts
i området.
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Läs utförligare i:
Nedan: Beräkning av dygnsekvivalent
industribullerbuller från gotlandsfärjan
applicerat på programförslaget. Buller
alstras i första hand av påfartsrampen,
hjälpmotorer och tömning av tankar.

WSP Sverige AB, 2015, MKB Inre hamnen Oskarshamn - Bullerutredning
WSP Akustik 2014, Bullerutredning Döderhultsviken - Inre Hamnen i Oskarshamn
Ramböll Sverige AB Akustik, 2013, Inventering buller Inre hamnen
WSP Sverige AB, 2015, PM Bulleråtgärder för långsamtgående tåg, Inre hamnen,
Oskarshamn

Buller

Bullerberäkningar och analyser av dessa har tagits fram
i flera omgångar tillsammans med Ramböll och WSP.
Det konstateras i översikten av bullersituationen att den
största enskilda bullerkällan är vägtrafikbuller samt att
ljudnivåerna från hamnens verksamheter är relativt låga i
programområdet.
Industribuller

Omgivande verksamheter, Gotlandsfärjan undantagen,
har ingen påverkan på utformningen av programområdet.
Bullernivåerna ligger med god marginal under gällande
riktlinjer såväl dag som natt. Däremot överskrider bullret
från Gotlandsfärjan riktvärdet 45 dBA ekvivalent ljudnivå
vid fasad för några huskroppar närmast färjan. Avsteg
med ljuddämpad sida ekvivalent ljudnivå kvällstid mindre
än 45 dBA uppfylls för samtliga kvarter utom det sydligaste vid bullerutredningens framtagande. Med anledning av
detta har det aktuella kvarteret arbetats om efter bullerutredningen och även här bör nu finnas goda möjligheter
att skapa en ljuddämpad sida. Detta behöver säkerställas i
kommande detaljplanering.
Resultatet av beräknat och inmätt industribuller har i
den senaste bullerutredningen jämförts med riktvärden i
2015:21 Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning.

Påverkat kvarter

Färjan
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Nedan: Beräkning av dygnsekvivalent
buller applicerat på programförslaget.
Beräkningen visar trafikbuler från
väg och järnväg sammanslaget med
industribuller från färjan. Rosa linjer
illustrerar fasader där ljudnivåerna
överskrider riktvärdena.

Buller från spårväg och vägar

Resultatet av beräknat och inmätt buller från väg och
spårväg har i den senaste bullerutredningen jämförts med
riktvärden i Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216.
Trafikbullernivåerna har beräknats utifrån prognostiserade trafikmängder och hastigheter vid planprogrammets
genomförande. I programförslaget ingår att Skeppsbron
ges en delvis ny sträckning, sänkt hastighet och förbud
mot tung trafik samt att Norra Strandgatan får sänkt
hastighet. Detta har varit förutsättningar i senaste genomförda bullerutredning.
Resultaten av bullerutredningen visar att ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad överskrids längs med Skeppsbron
och Norra Strandgatan. Avsteg från riktvärden behöver
göras med hänsyn till Boverkets rekommendation om tyst
sida (Buller i planeringen - planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik (Allmänna
råd 2008:1)). Tyst sida innebär att man t ex genom kvartersutformning med innergård kan säkerställa att minst
hälften av bostadsrummen i varje bostad placeras mot en
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid
fasad och där maximal ljudnivå inte överskrider 70 dBA
mellan 22-06. Det finns förutsättningar att ordna tyst
sida på samtliga kvarter enligt bullerutredningen. Även
uteplatser bör enligt samma utredning kunna anläggas
på innegårdar där både 50 dBA ekvivalentljudnivå och 70
dBA maximal ljudnivå uppfylls. Undantaget är kvarteret
som också är parkeringshus på Skeppsbron. Om bostäder
möjliggörs i detta kvarter behöver en uteplats bullerskyddas.
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Läs utförligare i:
SMHI, 2015, Beräkningar av partikelhalter för Inre hamnen
i Oskarshamn
WSP Sverige AB, 2015, Vibrationsutredning Osakrshamns hamn

Järnvägen

Järnvägsspårets trafik utgör också en bullerkälla. Idag
trafikeras spåret med cirka ett tåg/dag. I planeringen tar
vi höjd för fem tåg/dag (tio passager). Vid dessa tillfällen överskrids riktvärderna för maximalt trafikbuller vid
bo¬staden (beräknade bullernivåer ligger på som högst
86 dB vid fasad), men då det rör sig om begränsat antal
tillfällen per dygn och företrädesvis dagtid anses detta acceptabelt (Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS2015:216). Om tåget i framtiden ska kunna köra
nattetid gäller att fasader dimensioneras för att uppfylla
55 dBA invändigt i bostaden. Riktvärdet för maximal ljudnivå nattetid 45 dBA får inte överskridas mer än 5 gånger
per natt och aldrig med mer än 10 dB. Att dimensionera
för 55 dB under rådande förhållanden bedöms enligt bullerutredaren som fullt möjligt.
Det finns metoder och förutsättningar att påtagligt
minska det påtagliga gnissel och buller som tåget alstrar
idag. Dessa bör övervägas i samband med exploatering av
området för att skapa så goda bostads- och vistelsemiljöer
som möjligt. Ett exempel är Stelcon tram layer som är
en slags gummifyllnad i rälsens hålutrymmen och som
använts med framgång i Tyskland.
Efter genomförd bullerutredning har de mest utsatta bostadslägena reviderats. Främsta anledningen till detta var
egentligen risk- och säkerhetsaspekter, men det får utifrån
bullernivåer goda bikonsekvenser. Avståndet mellan järnväg och närmsta bostad har ökats med ca 5 meter vilket
ger lägre bullernivåer vid fasad än vad bullerutredningen
redovisar. Detta skulle innebära en sänkning av maximal
ljudnivå från järnväg vid fasad med 5-6 dB för berörda
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byggnader.
Vid detaljplanering av Inre hamnen behöver planförslagen
säkerställa att samtliga bostäder klarar gällande riktlinjer
för buller. Detta planprogram och de utredningar som
gjorts visar att förutsättningarna att klara detta är goda.
Påverkan på riksintresse

Eftersom beräkningarna tar höjd för fler tåg än idag, fler
lastbilar på Norra strandgatan tillsammans med en situation där omgivande verksamheters bullernivåer ligger
med god marginal under gällande riktlinjer såväl dag
som natt bedöms buller från programområdet inte utgöra
någon påtaglig påverkan på riksintresset Oskarshamns
hamn.
Trots att det bedöms finnas goda möjligheter att klara
riktvärden för buller inomhus även nattetid från järnvägen bör det i den fortsatta planeringen noggrant övervägas om inte förbud mot tågtrafik ska införas nattetid inom
programområdet. Det är idag osannolikt att Oskarshamns
hamn har behov av att kunna köra gods via järnväg under
natten. Att begränsa tågpassagerna till dagtid skulle skapa
bättre boendemiljöer och knappast påverka riksintresset
påtagligt negativt.

Luftkvalitet, partiklar och stoft

Det finns i dagsläget inga kända olägenheter med luftkvalitet, damm eller motsvarande inom planorådet. Ett
genomförande av programförslaget bör innebära förbättringar av luftkvaliteten med lägre hastigheter, mer grönska
och trädplanteringar längs vägar. Samtidigt kommer
fler människor att bosätta sig i Inre hamnen och därför
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har beräkningar av partikelhalter utförts av SMHI inom
ramen för planprogrammet.
Resultaten visar att haltbidragen från de aktuella gatorna
idagsläget är låga och att inga utvärderingströsklar överskrids. Bakrundshalterna ökar i framtidsscenariot
(år 2030), vilket gör att totalhalterna förväntas öka och
den nedre utvärderingströskeln överskrids för den norra
delen av Skeppsbron. Det beror på att årsmedelbidraget från utlandet och övriga Sverige ökar mer än vad
det urbana bidraget (däribland ingår omkringliggande
verksamheter i hamnområdet såsom sjöfart, värmeverk
mm) sjunker. De ökade föroreningshalterna beror alltså
inte på lokala eller regionala utsläpp utan är knutna till
nationella utsläpp och bör inte påverka en exploatering av
Inre hamnen.

Vibrationer

En vibrationsutredning med flertalet mätningar har
skett under en längre period. Resultatet visar att vibrationsnivåerna är understigande gällande riktlinjer och
förstärkning/åtgärder är ej nödvändiga. Vibrationsnivån i
fastigheten/samt beräknade värden för framtida fastighet,
understiger tillämpliga riktvärden, allmänna riktlinjer,
och klassas som liten störning.

Läs utförligare i:
Oskarshamns kommun, 2015, PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100

Nedan till vänster: De blå ytorna visar
vattnets utbredning vid en medelhavsnivåhöjning på +1,5 meter de närmsta
100 åren.
Nedan i mitten: De blå ytorna visar
vattnets utbredning vid en högsta högvattennivå på +2,5 meter de närmsta
100 åren.

Klimatförändringar

Ett separat PM (PM Hantering av översvämningsrisk i nya
Inre hamnen - med utblick mot år 2100) har upprättats
som behandlar hur Inre hamnen ska möta framtida översvämningsrisker. Här konstateras att en kombination av
flera åtgärder är en klok och rimlig hantering av framtida
höjda havsnivåer. Det reflekteras också över den problematik som föreligger i att påtagligt höja vägar och annan
infrastruktur en befintlig bebyggd miljö som Inre hamnen
på flera sätt är, liksom att svårigheten med de långa tidsperspektiv som det handlar om när man talar om effekter
av ett förändrat klimat.
Översvämningshanteringen bygger på följande övergripande resonemang: år 2100 visar de värsta scenarierna att
den globala medelvattennivån kan höjas med upp till en
meter. På grund av landhöjningen i vår region skulle en
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Nedan till höger: Hantering av extrema vattenstånd i framtiden. Rosa linje visar
utbredningen av +3,0-nivån runt planområdet. Genom att avsätta ytor i kommande
detaljplaner längs grön linje för framtida barriärer mot havsvattnet kan planområdet
säkras. Denna åtgärd ska ses som ett komplement till föreslagna plushöjder för
byggnader, infrastruktur m.m. Där grön linje är streckad kan ingen permanent barriär
byggas (t ex där gator passerar) utan där måste tillfälliga lösningar vid extrema vattenstånd i framtiden ordnas.

sådan höjning ge ca 80 cm högre havsnivå i Kalmar län
jämfört med dagens medelvattenstånd. Därtill ska läggas
händelser med extremt högt havsvattenstånd vilket vilket
ger siffrorna 220 cm och 230 cm över dagens vattenmedelstånd. Detta extrema vattenstånd beräknas kunna
inträffa med 100 – 300 års återkomsttid.
PM:et resulterade i slutsatsen att Inre hamnen bör säkras
mot framtida höjda havsnivåer i flera steg. Gator och vägar höjs redan i genomförandet av planerna till minst +2,2
m. Då fungerar de fortfarande ihop med befintlig bebyggelse och stadsbild samtidigt som de klarar en naturlig
översvämning från havet med 100-års återkomsttid år
2100.
Bostäder ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån +2,7 meter över nollplanet inte skadar
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byggnadens konstruktion.
Ett viktigt komplement till detta är att avsätta mark i
kommande detaljplaner längs samtliga kajer och andra
strategiska områden för framtida klimatanpassningsåtgärder. Detta innebär att de genom detaljplanen säkras mot
bebyggelse etc och kan användas för att bygga barriärer
mot havet i framtiden – när behovet aktualiseras. En
barriär kan vara en mur eller plexiglas, men också en
trevligare anläggning såsom en upphöjd kajpromenad
med gradänger eller liknande. Den kan också byggas på
och höjas i takt med stigande vattennivåer. En sån här
anläggning måste ”valla in” Inre hamnen eller det vid den
tiden aktuella området så att vatten inte riskerar att rinna
in bakvägen.
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Bilderna visar ett exempel
över hur en kajkant som
avsätts för klimatanpassningsåtgärder i detaljplan
kan förändras med tiden i
takt med stigande vattennivåer. En sådan här
barriär är i första hand
avsedd för att skydda mot
extrema vattennivåer, t ex
vid extremt ogynnsamt
väder, i framtiden.
Det är viktigt att ta
hänsyn till att dagvatten
ska kunna rinna på ytan
förbi barriären och ner i hamnbassängen. Bilderna illustrerar extrema vattennivåer, kanske 100-årshändelser,
och vid dessa tillfällen kan det finnas en svårighet att leda
ut dagvatten. Vid dagar med normala havsnivåer (även i
framtiden) bedöms det finnas goda möjligheter att ordna
detta anläggningstekniskt.
I nedanstående tabell redogörs hur kommunen avser att
hantera stigande havsvattennivåer i Inre hamnen (läs mer
i det nämnda PM:et):
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Sociala konsekvenser
Inre hamnen utgör en central och betydelsefull del av Oskarshamn. Utvecklingen är viktig men känslig då många
människor berörs och utvecklingen har betydelse för
kommunens identitet.
Förslaget innehåller en varierad bebyggelse och varierade publika rum som har en blandning av funktioner.
Övergångar mellan privat och publikt ska vara tydliga.
Programförslaget ger möjlighet till lokaler i bottenplan
för butiker och service. En blandning av funktioner ger
möjlighet till att folk rör sig i området under en stor del av
dygnet vilket bidrar till en upplevd trygghet. I det fortsatta
planeringsarbetet är det viktigt att utformningen tydligt
visar att Inre hamnen är en viktig och vital del av staden

och stadslivet – inte ett bostadsområde. Nya parker, torg
och promenadstråk ska främja möten mellan människor.
Stor vikt läggs också på att koppla samman Inre hamnen
med övriga delar av stadskärnan.
I bostadsbebyggelsen ska olika bostadstyper såsom stadsvillor, stadsradhus och flerfamiljshus blandas. Det ska
också finnas olika bostadsstorlekar och upplåtelseformer
i Inre hamnen –både hyresrätter och bostadsrätter. Detta
ska främja en varierad boendemålgrupp.
Höga krav på tillgänglighetsfrågor ska finnas med i den
fortsatta planeringen. Inre hamnen ska bestå av tillgänglig
och användbar utemiljö och vara en socialt sammanhållen
stadsdel med en levande, tillgänglig och attraktiv stadsmiljö för alla oskarshamnare och besökare.
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Ekonomiska konsekvenser
Kommunen står för omfattande investeringar i form av
ombyggnation av de publika rummen (bland annat gator,
torg och parker). Även driftskostnaden kommer att öka.
I takt med att området bebyggs och befolkas kan en utbyggnad av förskolan Humlan bli aktuellt samt eventuellt
också nya lokaler för grundskolan.
Samtidigt innebär förslaget möjlighet till nya bostäder i
ett av stadens attraktivaste lägen. Detta genererar viss inkomst vid försäljning av byggrätter och ökade skatteintäkter på sikt. En förtätning av staden innebär att stora delar
av tidigare inveseringar i infrastruktur (gator, vatten- och
avloppsledningar med mera) kan nyttjas.
Inre hamnen syftar till att stärka Oskarshamns stadsliv
och öka attraktionen av Oskarshamn som boende- och
besöksort. Detta bedöms kunna generera långsiktigt
ökade skatteintäkter.
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Läs utförligare i:
WSP Sverige AB, 2015, MKB till planprogram för Inre hamnen i
Oskarshamn, Oskarshamns kommun

MiljöKONSEKVENSBESKRIVNING
En omfattande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för
planprogrammet har upprättats av WSP Sverige AB. I
MKB:n behandlas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stadsbild
Kulturmiljö
Naturmiljö
Vattenmiljö
Rekreation, tillgänglighet och trygghet
Risk och säkerhet
Trafi och buller
Luft
Riksintresse
Miljökvalitetsnormer
Miljömål

Den föreslagna utvecklingen för Inre hamnen i planprogrammet har i MKB:n jämförts med nollalternativet, det
vill säga att låta nuvarande markanvändning vara kvar i
programområdet.
Slutsatserna i MKB:n är
Miljömål. Sammanfattningsvis bedöms inte programförslaget motverka till att några av miljömålen uppfylls. Förslaget bedöms medföra positiva konsekvenser och därmed
medverka till att många av miljömålen uppfylls.

MKN utomhusluft. Inga betydande miljökonsekvenser
gällande luftkvalitet bedöms uppstå. Enligt beräkningar
ökar föroreningssituationen och uppföljning och mätning
blir aktuellt i famtiden, men detta gäller generellt i Sverige
och beror inte på om aktuellt projekt uppförs eller inte.

Sammanfattning av MKB:n

MKN buller. Om avsteg från riktvärdena kan göras och
åtgärder säkerställas i kommande detaljplaner bedöms
inga nämnvärda negativa konsekvenser uppstå och motverka miljökvalitetsnormerna för buller.

Sammanfattningsvis kan sägas att programförslaget inte
bedöms medföra någon risk för att betydande miljöpåverkan uppstår, om de riktlinjer och åtgärdsförslag och
utformning som redovisas i planprogrammet efterlevs. Ytterligare utredningar och undersökningar bör genomföras
gällande buller, geoteknik, förorenad mark etc.

Jämförelse med nollalternativet. Nollalternativet bedöms
inte medverka till att PBL-kraven i 2 kap (mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov). Totalt sett bedöms nollalternativet
medföra negativa konsekvenser.
Samlad bedömning. Sammanfattningsvis kan sägas att
programförslaget inte bedöms medföra någon risk för att
betydande miljöpåverkan uppstår, om de riktlinjer och
åtgärdsförslag och utformning som redovisas i planprogrammet efterlevs. Ytterligare utredningar och undersökningar bör genomföras gällande buller, geoteknik,
förorenad mark etc.
Fortsatt arbete. För respektive detaljplan kommer en
behovsbedömning att göras. Därefter kommer eventuellt
fördjupningar av miljökonsekvensbeskrivningen att göras.

MKN vatten och vattenförekomst. Programförslaget bedöms medverka till att miljökvalitetsnormerna för vatten
och vattenförekomst uppnås.
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I miljökonsekvensbeskrivningen har konsekvenserna
och effekterna studerats, speciellt inom de miljöeffektsområden som har ansetts kunna medföra en betydande
miljöpåverkan.

En övergripande målsättning och en grundsten i kommunens fysiska planering är att utveckla Oskarshamns
publika rum och kunna erbjuda ett rikt stadsliv. Något
som varit genomgående och haft högsta prioritet i arbetet
med Inre hamnen. En attraktiv stad är en förutsättning
för tillväxt. En nyckel i det arbetet är att tillvarata stadens havskontakt och möjligheten till att leva stadsliv vid
vattnet. Det vilar ett stort ansvar på planeringen av Inre
hamnen att lyckas med denna målsättning. Inre hamnen
är en viktig plats som utvecklingsområde för attraktiva
bostäder – men ännu viktigare som utvecklingsplats för
Oskarshamns levande och vitala stadsliv. Trots att det råder bostadsbrist har kommunen svårt att attrahera byggherrar att investera i bostäder på de centrala platser man
anvisat tidigare ha anvisat inom kommunen. Inre hamnen
bedöms har goda förutsättningar att få byggherrar intresserade. Nya bostäder i kombination med en attraktiv och
levande stad är en hållbarhetsfråga för Oskarshamn. Det
finns redan signaler från näringslivet att det är bekymmer
att attrahera arbetskraft till kommunen och detta måste

åtgärdas. Att knyta staden närmare hamnen och vattnet
bedöms vara en av de allra viktigaste åtgärderna
– och en stor möjlighet för Oskarshamn.
I den fördjupade översiktsplanen för staden (antagen
2014-02-10) identifierades förtätning som det mest hållbara sättet att planera nya bostäder i Oskarshamn. I Inre
hamnen finns möjlighet att promenera till stadskärnan,
cykla över hela tätorten och via resecentrat åka buss, tåg
eller färja ut i kommunen eller landet. Det är också resurssnålt att utveckla Inre hamnen eftersom mycket av infrastrukturen finns på plats i stora drag, exempelvis gator
och ledningar. Att utveckla Inre hamnen i Oskarshamn är
hållbar stadsutveckling.
En viktig fråga för en stads attraktionskraft är att kunna
erbjuda en vital stadskärna med starkt handelsutbud
och rikt stadsliv. Genom att utveckla Inre hamnen kan
kommunen erbjuda över tusen nya personer boende ett
fåtal steg från stadskärnan. Därmed ökar kundunderlaget och centrumhandeln får förutsättningar att stärkas.
Med utvecklingen av Inre hamnen ska vistelseytorna där
stad möter vattnet förbättras. På så sätt ökar hela stadens
attraktionskraft.
En av de stora frågorna är programförslagets påverkan på
riksintressena inom och i anslutning till programområdet,
framför allt hamnen. Programförslaget bedöms i dagsläget
inte påverka eller medföra någon begränsning för riksintressena. Närmasta befintlig bebyggelse till hamnens
verksamhetsområde ligger i hamnens södra delar, i direkt
anslutning till Gotlandsfärjan. Vid en mätning av avståndet mellan närmast föreslagna bebyggelse i programförPROGRAM FÖR INRE HAMNEN

slaget, uppgår avståndet till hamnens verksamhetsområde
till ca 180 meter. Detta innebär att avståndet till närmsta
bostäder i programförslaget ligger på ett längre avstånd
än befi ntliga bostäder. Värt att beakta är också att detta
avstånd är mot hamnens södra delar, där hamnens
verksamhet endast består av färjetrafiken till Gotland.
Störningarna från färjan består i huvudsak av buller, där
bullerutredningen visar att gällande riktvärden överskrids.
Dock kan åtgärder genomföras som minskar de negativa
konsekvenserna.
Det kan inte uteslutas att en etablering av programområdet kan påverka hamnverksamhetens förutsättningar för
att erhålla ett förnyat miljötillstånd. Vid en sådan ansökan
utreds påverkan på omgivningen och med ytterligare
etableringar i området kan bedömningen av lämpligheten
ändras. Bostäder intill hamnen finns dock på ett kortare
avstånd än vad som föreslås i programområdet, varför en
sådan påverkan på hamnen bedöms som liten.

och Döderhultsbäcken minskar, vilket är ett led i
positiv riktning.
Sammanfattningsvis kan anges att risken för att en betydande miljöpåverkan skall uppstå bedöms som liten om
erforderliga åtgärder upprättas. Även risken för begränsningar på riksintressena (järnväg, Norra Strandgatan och
hamnen) bedöms totalt sett som liten. Kommunen har i
sin utformning tagit stor hänsyn till de parameterar som
kan innebära en betydande miljöpåverkan samt begränsa
hamnens verksamhet. Vissa åtgärder har genomförts
inom ramen för programmet, medan andra åtgärder hänskjuts till kommande detaljplaneprocesser. En utveckling
av det aktuella programmet är ett led i kommunens samhällsutveckling, arbete med hållbarhet och bemöta den
efterfrågan som finns och i framtiden kommer att finnas i
Oskarshamns kommun.

En annan fråga som har diskuterats inom ramen för programarbetet är dagvattenhanteringen. Då inre hamnen är
recipient för en stor del av Oskarshamns dagvatten så har
frågan väckts om även detta dagvatten kan renas och tas
omhand inom programområdet. Med tanke på att både
Döderhultarbäcken samt tre stycken större dagvattenkulvertar mynnar i hamnbassängen bedöms detta orimligt.
Programområdet är inte tillräckligt stort att rymma en
anläggning som skulle kunna rena dessa stora mängder
dagvatten. Kommunens totala dagvattenhantering kan
inte lösas inom ramen för programmet, utan en total
översyn bör utföras. Programförslaget medför dock att andelen förorenat dagvatten som rinner ut i hamnbassängen
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UNDERLAG OCH UTREDNINGAR

Utredningar inom programmet
Inom ramen för planeringen av Inre hamnen har följande
rapporter eller utredningar upprättats och utgjort underlag för programförslaget (samtliga dokument finns att
ladda hem på www.oskarshamn.com/inrehamnen):
Arken Arkitekter, Gillark, Ekologigruppen AB, Trivector Traffic, 2013 Okaj (planförslag i parallella uppdrag)
Arken Arkitekter, Gillark, Ekologigruppen AB, Trivector Traffic, 2014, Okaj
(Vidareutveckling av Brädholmen)
Kalmar Läns Museum, 2012, Bebyggelsehistorisk rapport, Inre hamnen,
Oskarshamn
Mandaworks, ADEPT, Hosper WSP 2013, Döderhultsviken
(planförslag i parallella uppdrag)

upplevelse av hamnområdet

kommun

Oskarshamns kommun, 2014, Hållbarhetsprogram för Inre hamnen

WSP, 2015 Översiktlig geoteknisk utredning - Inre hamnen, Oskarshamns
kommun

Oskarshamns kommun, 2015, PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre
hamnen - med utblick mot år 2100
Ramböll Sverige AB Akustik, 2013, Inventering buller Inre hamnen
Ramböll Sverige AB, 2013, Riskanalys för Inre hamnen
Oskarshamns kommun, Förutsättningar med avseende på farligt gods

Ramböll Sverige AB, 2013, Riskanalys för Inre Hamnen, Oskarshamn, Analys
av risker för sjöfart vid stadsutveckling

WSP Sverige AB, 2015, PM Skärmbassäng

Ramböll Sverige AB, 2013, Riskanalys för Inre Hamnen
Påverkan från Sevesoanläggningar

Mandaworks, ADEPT, Hosper WSP, 2014, Övergripande Gestaltningsprogram,
Norra Inre hamnen

WSP, 2013, Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Inre hamnen, Oskarshamn

Nyréns arkitekkontor AB, Sweco, Bengt Dahlgren AB 2013, Kronjuvelerna &
hamnfamnen (Planförslag i parallella uppdrag)

WSP Sverige AB, 2013, Översiktlig geoteknisk utredning, Inre hamnen,
Oskarshamn

Nyréns arkitektkontor AB och Bygganalys, 2014, Kostnadsuppskattning Inre
hamnen

WSP Akustik 2014, Bullerutredning Döderhultsviken - Inre Hamnen i Oskarshamn

Nyréns arkitekkontor AB, Sweco, Bengt Dahlgren AB, 2014, Kronjuvelerna &
hamnfamnen (Vidareutveckling av Brädholmen)

WSP Samhällsbyggnad, 2014, Skeppsbron i Oskarshamn - Konsekvensbeskrivning av förändrad trafiksituation

Nyréns arkitekkontor AB, 2015, Bearbetning av plan

WSP Sverige AB, 2014, Detaljerad riskbedömning inför detaljplan
Transport av farligt gods på väg, järnväg samt riskpåverkan från industri,
Laxen och Brädholmen, Oskarshamn
WSP Sverige AB, 2015, Bemötande av synpunkter i yttranden - Riskhantering i
planprogramsprocessen, Döderhultsviken, Oskarshamn

Oskarshamns kommun 2013, Underlag för parallella uppdrag Inre hamnen

WSP Sverige AB, 2015, MKB till planprogram för Inre hamnen i Oskarshamn,
Oskarshamns kommun

Oskarshamns kommun, 2013, Stadens hamn och varv – en berättelse om

WSP, 2015 Riskbedömning förorenad mark - Inre hamnen, Oskarshamns
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WSP Sverige AB, 2015, Vibrationsutredning Osakrshamns hamn
WSP Sverige AB, 2015, Inre hamnen Dagvattenutredning, Oskarshamns
kommun

SMHI, 2015, Beräkningar av partikelhalter för Inre hamnen
i Oskarshamn

Oskarshamns kommun 2013, Underlag för prekvalificering inför parallella
uppdrag Inre hamnen

WSP Sverige AB, 2015, PM Bulleråtgärder för långsamtgående tåg, Inre
hamnen, Oskarshamn

Ramböll Sverige AB, 2013, Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun, Förutsättningar med avseende på klimatförändringarna

Mandaworks, ADEPT, 2015, Uppdatering material strukturplan

Nyréns arkitekkontor AB, 2014, Övergripande Gestaltningsprogram, Brädholmen

WSP Sverige AB, 2015, MKB Inre hamnen Oskarshamn - Bullerutredning
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ZÖK, 2013, PM - Inre hamnen Oskarshamn - förutsättningar att driva handel
och besöksnäring

Övriga utredningar och
dokument
Som planeringsunderlag har även följande interna och
externa rapporter, policys och utredningar använts:
Oskarshamns kommun, 2013, Fördjupad översiktsplan över Oskarshamns
stad
MWA Konsult & Invest, 2011, Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns
kommun
WSP Samhällsbyggnad, 2013, Ny transportled mellan norra infarten och norra
hamnen i Oskarshamn
Oskarshamns kommun, 2013, VA-policy för Oskarshamns kommun
Länsstyrelsen Kalmar län, 2011, Klimat i förändring – utmaningar och möjligheter för Kalmar län
Länsstyrelsen Kalmar län, 2007, Riksintresset Oskarshamns hamn
samt Hamnsaneringsprojektet Renhamn.se – diverse utredningar och rapporter

Planeringen av Inre hamnen har finansierats
med hjälp av mervärdesprogrammet
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ägs av de företag som äger
kärnkraftverk i Sverige. Det är till största delen Vattenfall AB och Eon
Kärnkraft Sverige AB.
Under många decennier har SKB utvecklat system för att på ett säkert
sätt ta hand om radioaktivt avfall, främst använt kärnbränsle. Efter avslutad
platsvalsprocess har SKB valt Forsmark i Östhammars kommun
för att bygga slutförvaret för det använda kärnbränslet. I Oskarshamn
planeras för en inkapslingsanläggning.
Både Östhammar och Oskarshamn har i många år frivilligt deltagit i
platsundersökningsprocessen och tidigare i förstudierna. Kommunernas
frivilliga medverkan och konstruktiva samarbete har starkt bidragit
till att lokaliseringsprocessen så här långt varit framgångsrik. SKB och
SKB:s ägare menar att kommunerna har tagit ett nationellt ansvar i
slutförvarsfrågan.
Kommunernas aktiva medverkan är en förutsättning också för det
fortsatta arbetet. Mot denna bakgrund har kommunerna och SKB och
SKB:s ägare tecknat ett avtal om att tillföra mervärden till kommunerna.
Kort uttryckt handlar det om att skapa goda långsiktiga förutsättningar
att bedriva verksamhet i de två kommunerna.
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