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Kartor i del I har upprättats av kommunens planfunktion.
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För text till kapitel ”Kulturhistorisk beskrivning av staden” och ”Kulturhistoriska stadsdelsbeskrivningar” i del II svarar
Thomas Gren.
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För övrig text svarar kommunens planfunktion.
Foton har tagits av kommunens planfunktion, förutom i de fall där annat framgår i bildtexten.
November 2011
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Prolog
Oskarshamns stad skall vara en attraktiv småstad med stora livskvaliteter.
Vi ska möjliggöra för 30 000 invånare att bo och trivas i vår stad och kommun, vi ska se
till att verksamheter, företag och industrier kan erbjudas attraktiva lokaliseringar med
bästa förutsättningar för att växa och bli starka. Samtidigt ska vi ta tillbaka handeln i
Oskarshamn, vi ska stärka stadslivet och upplevelserna av staden. Detta ska planeras
ihop med en robust och fungerande infrastruktur, och de krav som ett nytt klimat kan
förväntas ställa på vårt samhälle.
Det här dokumentet kan ses som kommunens avsiktsförklaring: en hållbar samhällsbyggnad som tar Oskarshamns stad mot 2030. Det är här vi visar hur vi planerar att
utveckla vår stad för att bli den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna.
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SAMMANFATTNING
Den fördjupade översiktsplanens ambition är
att visa en helhetssyn över hur Oskarshamns
stad skall utvecklas när det gäller fysisk planering. Hur kan staden växa på ett hållbart sätt
fram mot 2030? Vilka är nyckelfrågorna för
tillväxt, hållbar samhällsutveckling och en trivsam stad? Det handlar om många pusselbitar
som skall passas in och läggas på rätt sätt, det
är i den här planen som vägen stakas ut. Vägen
mot att vara en attraktiv småstad med stora
livskvaliteter.
För att säkra framtida tillväxt krävs satsningar
inom olika områden. För näringslivet är tillgången till en kompetent arbetskraft avgörande
- en hållbarhetsfråga för Oskarshamn. Genom
att förbättra väg- och järnvägsnätet kan arbetsmarknadsregionen och pendlingen tillgodose
behovet av kompetens inom näringslivet. En
annan viktig faktor är att Oskarshamn skall
vara en attraktiv stad att bosätta sig i. Det kan
vara avgörande vid nyrekrytering och Oskarshamns kommun ska därför fortsätta att bland
annat verka för attraktiva bostäder, en trivsam
och rik stadskärna samt i högre grad vända
staden mot vattnet.
Hållbarhet handlar även om att förbereda
Oskarshamns stad för ett förändrat klimat och
en genom planering minimera de negativa
följderna av klimatförändringarna. Utsläppen
av växthusgaser behöver minskas för att mildra
klimatförändringens effekter. Med den översiktliga planeringen kan man sträva efter att
styra samhällsutvecklingen mot ett allt resursoch koldioxidsnålare samhälle.
Tillväxt, attraktivitet och hållbarhet är frågeställningar som genomsyrar den fördjupade
översiktsplanen. Nedan följer ett axplock av
planens strategier för en framtida samhällsbyggnad i Oskarshamns stad:

1. Förtätning. Visionen säger att vi ska
sikta mot 30 000 invånare år 2030. Det innebär
en kraftig inflyttning i vår stad, med relativt
storskaligt nybyggande som följd. Strategin för
bostadsbebygglese i staden är förtätning. Vi
ska fortsätta att bebygga i den bebygglsestruktur som vi redan har. Det är den mest hållbara
samhällsbyggnaden fram mot 2030.
2. Leva utan bil. Genom att fullfölja ovanstående strategi för ny bostadsbebyggelse kan vi
skapa bättre resunderlag för stadens busstrafik.
Fler människor kommer att bo utmed busslinjerna, vilket ökar möjligheterna att behålla och
utveckla en bärkraftig kollektivtrafik. Förtätningsstrategin innebär också att vi behåller
cykelavstånd inom hela staden och i takt med
en utbyggnad av gång- och cykelvägnätet skulle
cykeln kunna bli det dominerande fordonet.
3. Attraktiva verksamhetsområden.

Genom att ge riksväg 37/47 en ny sträckning
mot den södra trafikplatsen skapas ett nav för
stadens trafikinfrastruktur runt trafikplatsen.
Här finns befintlig järnväg, E22, riksväg 37/47
samt eventuellt en ny kustjärnväg på sikt. Ett
storskaligt och mycket attraktivt verksamhetsområde planeras till denna plats. Kommunens
ambition är också att ett logistikcentrum, eller
kombiterminal, lokaliseras inom området. Här
skulle lastning, lossning och omlastning kunna
ske mellan olika transportsystem.

4. Stärkt handel. Planen möjligör ett handelsområde kring mellersta trafikplatsen. Området ska fungera som komplement till stadskärnan och behålla köpkraft inom kommunen.
Inom stadskärnan skall handeln stärkas genom
ett fortsatt samarbete med Marknad Oskarshamn och genom olika stadsförnyelseprojekt
som skall stimulera stadsliv och handel.

Fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad
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5. Mer stadsliv. Flera åtgärder föreslås för

att stimulera stadslivet i stadskärnan och stärka
dess funktion som kommunens nav och naturliga handelsplats. Det handlar om en fortsatt
satsning på gångfartsgator, ett ”ungdomens hus
för alla åldrar” på Stora torget samt nya strandpromenader från stadskärnan ut mot Gunnarsö
och Havslätt. Förtätning i stadskärnan – dels
på ”ödeytor” och dels genom det stora stadsbyggnadsprojektet ”Inre hamnen” - är en viktig
faktor för att öka befolkningen, köpkraften och
stadslivet i centrum.

därmed ges en ny funktion. Utrymme reserveras också mellan sjukhuset och E22 för ett
framtida knutpunkt som kan bli aktuellt då en
kustjärnväg anläggs.

8. Mer Kalmarsund. För att bli konkur-

renskraftiga gentemot andra delar av landet
behöver vi söka samarbete över kommungränserna. Vi behöver skapa en positiv gemensam
identitet som inte är beroende av framtida
regionindelning. Kalmarsund bör fungera som
en sådan idenitet.

6. Utvecklad infrastruktur. En av de
viktigare åtgärderna som den här planen förespråkar är att riksväg 37/47 ska angöra E22 vid
södra trafikplatsen istället för mellersta som
den gör idag. Detta ger bland annat bättre körvägar för godstransporter, en avlastning av den
mellersta trafikplatsen från genomfartstrafik
samt möjlighet till ett nytt verksamhetsområde
med bästa tänkbara förutsättningar för logistik
och transportsystem.
Andra viktiga stråk som planen reserverar
mark för är t ex en framtida kustjärnväg. Inom
ramen för det här arbetet har möjligheten till
en ny broförlagd snabbjärnväg genom Kalmar
län utretts övergripande, med restider på 20
min till Kalmar eller Västervik.

7. Ny knutpunkt för kollektivtrafik.

I ett modernt resecentrum, eller knutpunkt,
ska olika trafikslag mötas och resenärer kunna
växla mellan olika trafikslag eller linjer. De ska
enkelt kunna nå centralt belägna målpunkter
till fots och resecentrat innehålla faciliteter för
resenären. En knutpunkt för kollektivtrafiken
föreslås ligga vid den nuvarande järnvägsstationen. Detta kompletteras med en bytespunkt i
ett centralt läge som försörjer det kommersiella
centrat. Platsen för nuvarande busstorg kan
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INLEDNING
Det här är antagandeversionen av den fördjupade
översiktsplanen. Under granskningstiden finns möjlighet att lämna synpunkter på planen.
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att ge
en helhetsbild av framtida utvecklingsmöjligheter
och vägleda den kommande planeringen av tätortens utveckling för ett hållbart samhälle.
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INLEDNING
Bakgrund

Läs mer
om förarbetet
och visionen i
”Program för
fördjupad
översiktsplan
över Oskarshamns stad”
från 2011.

Samhällsbyggnadskontoret fick 2010-09-21 i
uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en
fördjupad översiktsplan över Oskarshamns
tätort. Arbetet startade med att upprätta ett
program, vilket antogs av kommunens fullmäktige 2011-08-15.
Gällande översiktsplan över området är den
kommuntäckande översiktplanen från år 2000,
senast aktualiserad 2010.

Syfte och mål

Varje kommun ska ha en översiktplan som
täcker hela kommunens yta. Därutöver kan det
göras fördjupade översiktsplaner för områden
som behöver studeras mer noggrant. Den fördjupade översiktsplanen och dess process ska
vara ett levande dokument som ska
• visa på mark- och vattenanvändningen i
området
• vara ett instrument för dialog med statliga
intressen, grannkommuner och medborgare
• utgöra ett samlat kunskapsunderlag
• vara ett redskap att använda vid olika former
av tillståndsgivning
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är
att ge en helhetsbild av framtida utvecklings-

möjligheter och vägleda den kommande planeringen av tätortens utveckling för ett hållbart
samhälle. Visionen är den attraktiva småstaden
med de stora livskvaliteterna
Ambitionen med översiktsplaneringen är
att den ska vara levande och rullande. Den
ska vara långsiktig och kunna hållas aktuell
över mandatperioderna. Genom en strategisk
översiktsplanering som tydligt visar visioner,
mål och ställningstaganden kan ambitionen
realiseras. Översiktsplaneringen kan kompletteras eller revideras för särskilda ämnesområden eller geografiska platser genom tillägg
eller fördjupningar successivt, och kopplingen
till andra viktiga planeringsunderlag ska vara
tydlig. För att säkerställa planens relevans ska
planen aktualitetförklaras av kommunstyrelsen
minst en gång varje mandatperiod.

Planförfarande

Den fördjupade översiktsplanen upprättas
med ett inledande program som antogs av
kommunfullmäktige 2011-08-15. Därefter
påbörjades arbetet med den här fördjupade
översiktsplanen som var ute för samråd 16 jan
till 9 mars 2012 och granskning 12 dec 2012 till
11 feb 2013. I februari 2014 antogs planen av
kommunens fullmäktige.
Steg 1: PROGRAMSKEDE
När kommunstyrelsen beslutat om att en
fördjupad översiktsplan ska upprättas påbör-

Programmet för den fördjupade översiktsplanen (FÖP) antogs av kommunfullmäktige i aug 2011. Nu ska huvudhandlingen
tas upp för antagandeprövning i kommunfullmäktige.
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jas processen med inventering och utredning
kring områdets eller delområdets utvecklingsförutsättningar m.m.
Resultatet sammanfattas i ett program som
anger mål och inriktning för arbetet. Programmet samråds med myndigheter, politiska
nämnder, föreningar och medborgare, och
därefter sker eventuella revideringar innan programmet godkänns av kommunstyrelsen.
Steg 2: SAMRÅD
Utifrån programmet och med hjälp av underlagsmaterial utarbetas ett förslag till översiktsplan. Kommunen samråder och för en dialog
med länsstyrelsen, regionplaneorgan och andra
kommuner som berörs av förslaget. Tillfälle
till samråd ska även finnas för de myndigheter,
sammanslutningar och enskilda medborgare
om har ett väsentligt intresse av förslaget.
Alla synpunkter och kommunens bedömning
sammanställs i en samrådsredogörelse.
Länsstyrelsen lämnar ett särskilt samrådsyttrande.
Steg 3: GRANSKNING
Efter samrådet bearbetas förslaget efter de inkomna synpunkterna och översiktsplanen ställs
därefter ut för granskning under två månader.
Även under granskningstiden är det möjligt att
lämna synpunkter och efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande.
Länsstyrelsen skriver ett granskningsyttrande
över den utställda planen.
Steg 4: ANTAGANDE
De synpunkter som lämnats under granskningsskedet arbetas in i förslaget och översiktsplanen kan därefter antas av kommunfullmäktige. Länsstyrelsens granskningsyttrande utgör

en del av den antagna översiktsplanen.

Genomförande

Delar av marken som berörs av den fördjupade
översiktsplanen ägs av kommunen, andra delar
är i privat ägo. Vid översiktsplanering suddar
man delvis ut markägogränser och ser stadens
mark och vatten som en helhet där man försöker peka ut bästa lämpliga utveckling för att
kunna klara en hållbar samhällsbyggnad. Därmed är det inte självklart att översiktsplanens
intressen överrensstämmer med markägarens
intressen.
Utbyggnadstakten och genomförandet av den
fördjupade översiktsplanens intentioner styrs
till stor del av marknaden och andra faktorer
som kommunen inte råder över. Det handlar
om efterfrågan på bostäder, industrimark m.m.
liksom om statliga prioriteringar vid vissa stora
infrastrukturprojekt. Bebyggelseområdena
ska ses som fristående etapper som fungerar
oberoende av hur stor efterfrågan blir. Planförslaget visar en möjlig utbyggnad och utveckling
av staden, och troligast är att den mark som
ägs av kommunen eller exploateringsintresserade markägare bebyggs först. Vissa utpekade
bebyggelseområden är beroende av att andra
investeringar genomförs, t ex omdragning av
en väg.
Den fördjupade översiktsplanen redogör också
för viktiga utvecklingar för stadens fysiska planering som skall stimulera tillväxt och befolkningsökning.
En översiktsplan eller fördjupad översiktsplan
är inte juridiskt bindande, men den är tyngre
än andra beslutsunderlag genom sin förankring
i en planeringsprocess.

Läsanvisningar

Den fördjupade översiktsplanen består av fyra

Fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad
Del I - De övergripande strategierna - inledning

9

Inledning - Bostadsförsörjning - Byggande - Infrastruktur - Teknisk försörjning - Grönstruktur - Attraktiv stadskärna - Klimatanpassning - Mer Kalmarsund - Fördjupningar
10

delar: ”Planförslaget”, ”Förutsättningar & konsekvenser”, ”Samrådsredogörelse” samt ”Granskningsutlåtande”.
I ”Planförslaget” beskrivs de översiktliga strategierna för stadens utveckling med text och kartor. Här återfinns även ett fördjupat kapitel där
utvalda ämnesområden åskådliggörs på en mer
detaljerad nivå. Länsstyrelsens granskningsyttrande utgör en del av ”Planförslaget”.
Delen ”Förutsättningar & konsekvenser” redovisar olika planeringsförutsättningar som legat till
grund för den fördjupade översiktsplanen - och
som skall beaktas i all planering framöver. Dessutom miljökonsekvensbeskrivs hela planförslaget
i denna del.

inkomna synpunkter från samrådstiden och i
”Granskningsutlåtande” redovisas och bemöts
synpunkter som inkommit under granskningstiden.

Avgränsning

Avgränsningen för den här fördjupade översiktsplanen är Oskarshamns centralort. Avgränsningen kan läsas ut på kartan nedan.
Gränserna är flytande då vissa ämnesfrågor
tenderar att vara svåra att avgränsa till ett bestämt fysiskt område.

I ”Samrådsredogörelsen” redovisas och bemöts

Den skrafferade ytan illustrerar den geografiska avgränsningen för den här fördjupade översiktsplanen. Gränserna är i
vissa fall svåra att definiera och tillåts vara något flytande eftersom flera frågor kan spänna över gränsen. Detta kan t ex
gälla vägfrågor, grönstrukturfrågor eller godstransporter.
Fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad
Del I - De övergripande strategierna - inledning
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BOSTADSFÖRSÖRJNING
Oskarshamn står, likt övriga landet, inför en
demografisk förändring. Andelen äldre bland
befolkningen kommer att bli allt fler, och detta
ställer krav på kommunens bostadsförsörjning.
Trender, befolkningsutveckling och befintligt
bostadsutbud är exempel på andra faktorer som
påverkar hur vi ska försörja våra invånare med
bostäder. Oskarshamn ska präglas av tillväxt,
och visionen säger att vi ska vara 30 000 invånare i kommunen år 2030. Det ger helt nya förutsättningar för bostadsförsörjningen, förutsättningar som präglar och påverkar hela den här
fördjupade översiktsplanen.
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BOSTADSFÖRSÖRJNING
Läs mer
i ”Bostadsförsörjningsprogram för
Oskarshamns kommun” från 2011.

Kommunens befolkningsutveckling och framtida bostadsbehov är en viktig förutsättning för
den fördjupade översiktsplanen. Här följer en
sammanfattning av det bostadsförsörjningsprogram som upprättades inom ramen för arbetet
med den här fördjupade översiktsplanen.

Befolknings- och boendetrender i
landet

Sverige förväntas öka med en miljon invånare
till 2030. Befolkningstillväxten kommer att
dominera i storstadsregionerna, samt universitets- och högskoleorterna. Tre av fyra nytillkomna arbetstillfällen har sedan mitten av
1990-talet växt fram i landets storstadsregioner,
och vi lever i den urbaniserade tjänsteekonomins tidevarv. De stora städernas lockelse
handlar emellertid inte bara om arbetstillfällen
och karriärmöjligheter. Det handlar i minst lika
stor grad om att individer, i synnerhet unga,
dras till den smältdegel av människor, intryck
och möjligheter som de större städerna erbjuder.

Befolkningsutveckling i Oskarshamn

Oskarshamns kommun har allt sedan kärnkraftutbyggnaden, som tog kommunen till
toppnivån på drygt 28 000 invånare, haft en
nedåtgående befolkningstrend. Krisen på

1990-talet och den efterföljande högskoleutbyggnaden innebar en accelererad nedgång,
som emellertid övergått i en mer stabil utveckling under 2000-talet. Kommunen följer i
stort samma nedåtgående utvecklingstendens
som arbetsmarknadsregionen och länet, vilken
starkt divergerar mot rikets positiva befolkningstillväxt senaste decennierna.
Trenden talar för en fortsatt nedgång av folkmängden i Oskarshamns kommun. De närmaste åren kommer de stora barnkullarna från
början av 1990-talet att vara i de åldrar där utflyttningsbenägenheten är som störst, samtidigt
som antalet äldre blir allt fler och dödsfallen
därmed stiger. Något som inte kan förväntas
kompenseras av födslarna, då antalet invånare
i familjebildande ålder successivt minskat.
Inte heller inflyttningen, som dock ökat under
00-talet, bedöms kunna kompensera detta.
En framskrivning av kommunens befolkning
utgående från de förhållanden som präglat
2000-talets inledande decennium – med kommunspecifika flyttmönster och nativitetsvärden
med dödsrisker justerat till ett genomsnitt av
kommunens och rikets värden – pekar på en
befolkning kring 25 300 år 2030. En minskning
med 877 invånare 2010-2030 att jämföra med
nedgången om 1 108 invånare 1990-2010.

Beräknad befolkningsutveckling samt uppskattat antal boende per hushåll fram till år 2030.
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Bostadsefterfrågan

Befolkningsutvecklingen är förvisso styrande
för, men inte synonymt med efterfrågan på
bostäder. Antalet hushåll måste uppskattas då
ingen ny offentlig statistik tagits fram sedan
Folk- och bostadsräkningen 1990 (FOB90).
För Oskarshamns del låg kvoten invånare per
hushåll på 2,28 i FOB90. Kvoten kan bedömas
ha sjunkit till 2,05 år 2010. Detta beror på att
befolkningsminskningen under 1990-2010
främst skett i familjeåldrar, och tillväxt endast
skett i åldrar över 50 år där hushållen präglas
av en eller två boende. Detta har inneburit att
antalet hushåll sannolikt ökat med ca 800, trots
att befolkningen minskat med 1 108 individer
1990-2010. Detta är en trend som kan förväntas fortsätta kommande decennier, då andelen
äldre i enpersonshushåll stiger i takt med att
40-talisterna kommer in i de vårdtunga åldrarna och utsätts för betydligt högre risk att avlida.
Sannolikt ligger kvoten strax under 2 invånare
per hushåll framåt 2030 om befolkningen fortsätter utvecklas enligt trend, vilket skulle ge en
stabil utveckling av antalet hushåll i kommunen trots en fortsatt negativ befolkningstrend.
Om kommunen har kvar sin befolkning om
drygt 26 000 invånare år 2030, vilket överensstämmer väl med SCB:s befolkningsprognos
för kommunen, kan följande antas:
• Trots en oförändrad befolkning innebär
scenariot en ökning av antalet hushåll pga. en
åldrande befolkning samt polarisering av kommunbefolkningen till staden. Bostadsbehovet
bedöms öka med drygt 300 bostäder. Ökningen
kan främst väntas ske av äldre enpersonshushåll, medan övriga hushållstyper kan förväntas
minska något i antal.
• Gruppen 50-69 år har ökat med drygt 1 300

individer 1990-2010 och kommande decennier ökar antalet individer i åldrarna 70+ med
nära 1 000 individer. Det torde därmed finnas
en växande marknad för anpassade radhus
och medelstora lägenheter inriktade på denna
målgrupp, som i hög grad bor kvar i villa i eneller tvåpersonshushåll i dagsläget. En omflyttning av seniorer till mer åldersanpassat boende
kan skapa flyttkedjor som gynnar yngre på
bostadsmarknaden samt underlättar inflyttning
av barnfamiljer.
• Det kommer med stor sannolikhet bli nödvändigt med nyproduktion av äldreboende/
omsorgsboende med varierande vårdintensitet.
• God planberedskap och möjlighet att erbjuda
planerad och byggklar tomtmark bör alltid finnas – främst i efterfrågade centrala lägen – för
att undvika att man går miste om potentiell
inflyttning.
• En outnyttjad möjlighet i Oskarshamn är
kategoriboende/livstilsboende för mer resursstarka och krävande målgrupper. Här bör finnas en möjlighet som kan bidra till inflyttning.
Ex är boende på eller vid vatten, klipp- eller
strandhus eller påkostade lägenheter i spektakulära lägen.

Vision 30 000 år 2030

Den fördjupade översiktsplanen möjliggör för
en befolkningsutveckling där Oskarshamn
har 30 000 invånare år 2030. Siffran kan med
hänsyn till ovanstående verka optimistisk, men
det är synnerligen viktigt att kommunen har
en väl utarbetad plan och strategi för hur man
ska klara bostadsförsörjningen om befolkningsutvecklingen vänder. Det är avgörande för
att kunna bygga ett hållbart samhälle. Det är
viktigt att behålla ödmjukheten inför framtiden
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och vara flexibel inför det vi inte känner till
idag.
En befolkning om 30 000 invånare förutsätter
en fortsatt stark arbetsmarknad, med tekniksektorn som bas men därtill fler jobb inom
tjänstesektorn för en bredare arbetsmarknad som gör att fler ser Oskarshamn som ett
alternativ för framtiden. Så även ungdomar
i staden, som i högre grad stannar kvar för
studier och arbete på ”hemmaplan”. Dessutom
krävs att kommunen planerat för en kraftig
utbyggnad av bostäder i attraktivt läge i staden
– såväl småhustomter som flerbostadshus –
och en förstärkning av stadens utbud vad gäller
handel, service, nöjen etc. och ett ”stadsliv”
som förmår konkurrera med även något större
städer i och utanför regionen. En stor utmaning blir att skapa utrymme i staden, där viss
omdisponering bör ske så att central mark
används för bästa ändamål. Exempel är att centrala industri- och lagerytor omvandlas till förmån för bostadsbebyggelse. Något som innebär
behov av att istället planlägga för ny industrimark i stadens utkant samt ett sammanhållet
handelsområde, företrädesvis i anslutning
till E22 – både av markanvändningsskäl men
också för att öka stadens attraktivitet genom att

erbjuda ett fullgott handelsalternativ. Utöver
omdisponering bör också förtätning kunna ske
i centrala Oskarshamn. Även spektakulära lägen bör planeras för bostäder, med potential att
tilltala grupper med höga krav på sitt boende,
såväl inom 55+ segmentet som bland yngre
singel- eller parhushåll och familjer.
Föreliggande fördjupning av översiktsplanen
syftar till att ta ett helhetsgrepp över stadens
framtida markanvändning och ge en tydlig
vision om hur staden ska utvecklas för att klara
ovanstående vision.
Visionen om 30 000 invånare, där ökningen
bedöms ske huvudsakligen i Oskarhamns stad,
skulle innebära ett behov av 1500-2000 nya
bostäder. Ökningen kan till omkring två tredjedelar väntas ske i en- och tvåpersonshushåll,
främst pga. allt fler äldre men också tillväxt i de
yngre åldersgrupperna. Även antalet familjehushåll kan förväntas öka rejält. Ett stort behov
av fler medelstora lägenheter, 3:or och 4:or, i
radhus eller flerbostadshus anpassade till den
äldre målgruppen bedöms uppstå. Medelstora
lägenheter kommer även att efterfrågas av unga
vuxna utan barn samt yngre seniorer.

Beräknad befolkningsfördelning samt uppskattat antal boende per hushåll fram till år 2030 om visionen 30 000
invånare år 2030 skulle realiseras.
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Uppskattade volymförändringar vid scenario
30 000 invånare:

Antal bostäder som uppskattningsvis skulle behövas om visionen 30 000 invånare år 2030 skulle realiseras. För
varje kategori bostäder anges det troliga maximala antalet. För att nå 30 000 invånare behövs inte varje kategori
uppfyllas till sitt max, varför den här fördjupade översiktsplanen möjliggör något färre bostäder än vad tabellen visar.
Viss del av befolkningsökningen kan dessutom antas ske utanför planområdet.
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NY BEBYGGELSE
- de övergripande strategierna

Under rubriken ”Ny bebyggelse” redovisas var
ny bebyggelse ska lokaliseras för en hållbar
samhällsbyggnad. I begreppet bebyggelse ryms
mycket, såsom bostäder, verksamheter, handel
m.m. Gemensamt för de olika delarna är attraktivitet. Det är med attraktiva bostäder, attraktiva
verksamhetsområden och en attraktiv handel som
vi kan skapa god tillväxt i Oskarshamn.
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NY BEBYGGELSE

-de övergripande strategierna
Bostäder

Förtätning är en av den fördjupade översiktsplanens huvudstrategier. En annan är möjliggörande
av attraktiva bostäder med höga boendekvaliteter.
Attraktiva bostäder kan handla om närhet till hav,
natur, city eller pendlingsmöjligheter. Det kan
också handla om tomtstorlekar eller upplåtelseformer. De bostäder som föreslås i den här planen har
tillgång till minst en, ofta flera, av dessa kvaliteter.
Oskarshamns bostadsbebyggelse har utvecklats i
tre ben med en centralt belägen stadskärna. Genom att bygga vidare på den här strukturen kan vi
erbjuda attraktiva bostadslägen som antingen ligger havsnära, naturnära eller centrumnära. Dessutom kan befintlig infrastruktur användas, kollektivtrafikstråk stärkas och stora sammanhängande
naturområden sparas. Genom att planera för en
sammanhållen bebyggelsestruktur och parallellt
prioritera en utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet behåller man dessutom ”cykelavstånd” över
hela staden vilket är ytterligare en viktig pusselbit
i strävan mot en hållbar samhällsplanering. Andra
fördelar är att handel – såväl centrumhandeln
som mindre närlivsbutiker – och skolor m.m
kan stärkas i takt med ökat befolkningsunderlag.
För att stärka centrum som mötesplats, handelsplats och kommunens nav planeras ett stort antal
flerfamiljsbostäder i anslutning till stadskärnan.
Det handlar dels om omvandling av inre hamnen,
samt om förtätning på ”luckor” i stadsbilden – t ex
på parkeringsplatser.
Vid planering av nya bostäder och bostadsområden skall social hållbarhet och integration väga
tungt. Det är viktigt att blanda såväl upplåtelseformer som bostadstyper inom bostadsområdena.
Det handlar bland annat om att i högre grad än
idag blanda hyresrätter med bostadsrätter, att
planera in radhus eller flerfamiljsbostäder i villaområdena, men även om att tillgodose goda
boendekvaliteter utanför husets väggar. Att skapa

attraktiva mötesplatser, friluftslivsmöjligheter och
trygga områden är exempel på hur integration
mellan människor kan stärkas.
Andelen äldre invånare kommer att bli allt högre
i staden. Detta ställer högre krav på bostäder anpassade för denna ålderskategori. Lägenheter, gärna med uteplats eller stor balkong i centralt läge
bedöms vara attraktivt boende för många äldre.
Även nya serviceboenden för äldre bör lokaliseras till centrum,där man kan sköta stora delar av
vardagen själv, och man kan få social stimulans.
Generell princip för funktionsboende är däremot ett lite lugnare och tystare läge i utkanten av
staden såsom Svalliden eller Kolberga.

En hållbar utveckling av bostadsbyggandet är att lokalisera nya bostäder i den bebyggelsestruktur som vi redan
ser idag. Genom att förtäta och komplettera inom denna
struktur kan vi till exempel behålla cykelavstånd, använda
befintlig infrastruktur, stärka kollektivtrafiken och stärka
handeln med fler boende. Inom denna struktur finns också
goda möjligheter att spara stora grönområden och att hitta
attraktiva områden för nya bostäder, vilket också är en
viktig del av en hållbar utveckling för Oskarshamn.
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Det ska vara enkelt att starta upp och expandera sin verksamhet i Oskarshamns stad. En
förutsättning för detta är hög planberedskap för
attraktiva verksamhetsområden. Den fördjupade översiktsplanen möjliggör en storskalig
utbyggnad av verksamhetsområden i anslutning till den södra trafikplatsen eftersom detta
område har identifierats till att vara en mycket
lämplig plats för verksamheter med omgivningspåverkan. Området är redan bullerutsatt
från väg E22 och järnväg, och dessutom kan
det erbjuda mycket attraktiva kommunikationsmöjligheter. Härifrån har man direkt
anslutning till E22, och det finns goda möjligheter att anlägga stickspår till befintlig järnväg
och för att på så vis kunna frakta varor via tåg.
Dessutom planeras en ny sträckning för riksväg
37/47, från Svalliden/Lagmanskvarn mot den
södra trafikplatsen. Det skulle innebära att
platsen blir ett nav för den långväga trafiken till
och från Oskarshamn, och att en mycket stor
del av den tunga trafiken inte behöver trafikera
Oskarshamns centrum.

ligga i blandade urbana miljöer, som gärna får
vara arkitektoniskt spännande och där det är
gott om mötesplatser både inomhus (caféer,
pubar, restauranger) och utomhus (parker,
torg, promenadstråk och helst vattennära).
Arbetsplatser ska därför så lång möjligt placeras inom den blandade stadsbebyggelsen.
Inre hamnen bedöms kunna erbjuda mycket
attraktiva kontor och möjligheter för företag
inom tjänstemannabranschen.

Södra och norra hamnen kommer även fortsättningsvis att utgöra viktiga verksamhetsområden för Oskarshamn. Dock skall verksamheterna styras allt längre (öster) ut i hamnen, och
endast verksamheter som har behov av att ligga
i hamnen ska i framtiden lokaliseras hit. Till
och från hamnen kan varor utöver vägburen
trafik fraktas med såväl tåg som fartyg.
Ovan nämnda verksamhetsområden tillhandahåller i första hand mark för industrier som
har stor omgivningspåverkan eller som har
behov av bästa möjliga kommunikationer.
Kommunen måste också erbjuda attraktiva
kunskapsmiljöer som svarar upp mot vad
moderna företag inom s.k. kunskapsintensiva
branscher efterfrågar. Sådana företag vill ofta

Verksamheter med omgivningspåverkan såsom industrier
skall i första hand lokaliseras runt södra trafikplatsen, eller
till norra respektive södra hamnen om verksamheten har
behov av att ligga nära vatten eller kajer. Ambitionen är
att skapa förutsättningar för ett mycket attraktivt verksamhetsområde runt södra trafikplatsen genom att skapa ett
nav där såväl alla stora vägar som järnväg möts. För att
möjliggöra detta är en ny sträckning av riksväg 37/47 från
Svalliden mot södra trafikplatsen viktig.
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Handel
Läs mer
i kommunens
handelsstrategi
från 2009.

Centrum skall vara Oskarshamns självklara val
för shoppingupplevelse med spännande butiker, mötesplatser och arkitektur. Att utveckla
centrum samt stärka befolkningsunderlaget
är av högsta prioritering. Detta ska ske genom
förädling av de offentliga miljöerna och ett
samarbete mellan kommun och olika näringsidkare i staden. Läs mer i kapitlet ”Attraktiv
stadskärna”. Därtill krävs handelsområden som
kompletterar och stärker Oskarshamn som
handelsstad.
Den fördjupade översiktsplanen möjliggör
handel i ”kluster” i anslutning till den mellersta trafikplatsen. Kopplingen till centrum
skall stärkas genom fysiska åtgärder på Döderhultsvägen – det ska vara lika självklart
att gå och cykla till området som att ta bilen.
Handelsområdet ska stärka stadens attraktivitet
genom att erbjuda ett fullgott handelsalternativ
till Kalmar, Västervik och andra närliggande
städer - och på så vis behålla köpkraft inom
kommunens gränser. Per 100 kr som kommunens invånare handlar sällanköpsvaror för (det
vill säga kläder, fritidsprylar, heminredning
etc) spenderas 38 kr utanför kommunens gränser idag. Detta innebär att det finns en köpkraft
och marknad för utökad handel. Även centrumhandeln bedöms i kommunens handels-

strategi från 2010 gynnas genom att tillfredsställa denna köpkraft med nytt handelsområde
i anslutning till mellersta trafikplatsen. När
det gäller dagligvaror (det vill säga livsmedel,
hygienartiklar etc) är siffrorna annorlunda. Här
ligger försäljningsindex på 107%, vilket innebär
att Oskarshamn tar köpkraft från kranskommunerna idag.
Till centrum och klustren vid mellersta trafikplatsen bör dagligvaruhandel (t ex livsmedel)
och sällanköpsvaror (t ex kläder) lokaliseras,
medan skrymmande varor (t ex virke, vitvaror, möbler) som förutsätter biltransport eller
motsvarande skall lokaliseras till området längs
Åsavägen.
Möjligheter för att driva närbutiker skall
stärkas genom att öka befolkningsunderlaget i
anslutning till befintliga och planerade handelsytor, såsom Kristinebergs centrum. Det
är viktigt att även dessa ”stadsdelscentrum”
upplevs attraktiva. En upprustning och förädling av Kristinebergs centrum bör ses som en
prioriterad åtgärd.
Handelsområde vid mellersta trafikplatsen
Ett halvexternt handelsområde ges utrymme
att växa fram runt den mellersta trafikplatsen
så som kartan på följande sida illustrerar. Detta
ska fungera som ett komplement
till stadskärnan och avser att
behålla köpkraft inom kommunen. Den fysiska kopplingen
(Döderhultsvägen) ska förstärkas
genom stadsbyggnadsåtgärder. Inom handelsområdet ska
huvudsakligen dagligvaror och
sällanköpsvaror erbjudas.

En jämförelse av försäljningsindex med några av våra grannkomuner 2010.
Index är 100, och i Oskarshamns fall ser man att försäljningen av dagligvaror är
stark – man tar till och med köpkraft från grannkommuner och turister. När det
gäller sällanköpsvaror är siffran betdligt lägre. Per konsumerad 100-lapp per
invånare i Oskarshamn spenderas 38 kr utanför kommunens gräns.
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hållas. Detta gäller såväl byggnader som områdets helhet, det vill säga gator, parkeringar och
vistelseytor. Det är också viktigt att kopplingen
till Döderhultsdalen görs på ett smakfullt sätt.
Närheten till Fredriksbergs herrgård (byggnadsminne) behöver beaktas och analyseras i
detaljplaneringen. Det nya handelsområdet ska
utformas på ett sätt så att negativa konsekvenser för byggnadsminnet minimeras. Handelsområdets utsträckning åt norr och nordväst
kan komma att behöva begränsas om framtida
studier i detaljplaneringen visar att detta är
nödvändigt för att skydda byggnadsminnet.
Vid planläggning skall också föroreningar i
mark beaktas liksom Döderhultsbäckens vattenstatus och erforderliga åtgärder vidtas.

Handel ska i första hand lokaliseras till tre områden: centrum, ett halvexternt handelsområde runt mellersta trafikplatsen samt till Åsavägen. Alla områden ska komplettera
varandra, och tillsammans bilda en attraktiv och hållbar
handelsstad.
De röda punkterna illustrerar befintlig livsmedelshandel i
staden.

Gång- och cykelvägar ska ha hög prioritering,
såväl inom, mellan som till och från handelsområdena. Det ska finnas utrymme att genomföra
trafikförbättrade åtgärder på trafikplatsen (se
mer i Swecos rapport från 2011: ”Väg 37/47
inkl trafikplatser på väg E22”). Ett reservat för
framtida kustjärnväg innebär att ett område,
mellan 50-100 meter väster om E22 inte får
bebyggas (se mer i ”OSTKUSTBANAN genom
Oskarshamn - en del av Ostlänken” av Ramböll
från 2012).
Vid planläggning och bygglovsskede skall hög
ambition avseende gestaltning och arkitektur

Att reservera ett område för handel innebär
att när befintliga verksamheter inom området
upphör eller flyttar, skall området i första hand
reserveras för stadens handelsutveckling

Skolor och förskolor

En direkt konsekvens av ökad inflyttning till
staden är ett ökat behov av kommunal service i
form av skolor och förskolor. Genom en tydlig
plan för framtidens bebyggelseutveckling ökar
möjligheterna att förutse behovet av nya skollokaler. Från planering till verksamhetsstart i en
ny skola ligger en process på flera år. Strategierna och planerna för nya skolor måste således
beaktas mycket tidigt i den fysiska planeringen
av staden.
Den fördjupade översiktsplanen och dess bebyggelseutveckling bedöms ge följande övergripande konsekvenser för stadens skolor och
förskolor:
• Norra skolans och Saltviksskolans upptagningsområde förväntas få stor befolkningsök-
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ning. Båda skolorna ligger nära kapacitetstaket
idag, och utbyggnadsmöjligheterna är små. Den
fördjupade översiktsplanen påkallar behov av en
ny, större skola (F-9) som lokaliseras någonstans
mellan de båda befintliga skolorna och som har
kapacitet att inrymma samtliga elever inom de
bådas upptagningsområde. Skolan bör lokaliseras så att alla inom upptagningsområdet har
cykelavstånd för att undvika krav på skolskjuts.
• Behovet av förskolor i de norra delarna av
staden ökar. En ny förskola är på gång att byggas
i Havslätt, men troligen kommer de omfattande
bebyggelseplanerna runt Saltvik påkalla ett behov av en ny förskola i Saltvik. Om ovanstående
plan realiseras, skulle Saltviksskolan kunna göras
om till förskola.

Läs mer
om saneringen
av Oskarshamns
hamn på
www.renhamn.se

• Behovet av nya förskolor uppstår även i de
södra delarna av staden. I Stångehamn eller
dess närhet kommer det att finnas behov av en
förskola i takt med att området permanentiseras
och förtätas, och det kommer även krävas en
ny förskola någonstans i området kring sydöstra Kristineberg/Mysingsö för att kommunen
ska kunna hantera befolkningsökningen som
planens utbyggnadsplaner medför. Möjligheten
att samordna en förskola för Stångehamn och
sydöstra Kristineberg/Mysingsö i en strategisk
lokalisering bör studeras.
• En ny förskola bör också lokaliseras till det planerade bostadsområdet strax söder om befintliga
riksväg 37/47.

Läs mer
om buller från
hamnverksamheten i
rapporten
”Bullerkartläggning Oskarshamns
Hamn” från 2011

I övrigt bedöms befintliga skollokaler ha kapacitet att kunna klara av den bebyggelseutveckling
- och påföljande befolkningsökning - som den
fördjupade översiktsplanen föreslår.

Hamnen i Oskarshamn

Genom att hamnverksamheten inklusive fär-

jeterminalen successivt flyttar österut i hamninloppet uppstår ett för Oskarshamn unikt
läge för en ny stadsdel – inre hamnen. På sikt
föreslås en ny färjeterminal att lokaliseras till
Månskensviken. Under 2014 förväntas sanering
och muddring av inre hamnen kunna påbörjas.
Saneringen av hamnen behandlas inte närmre
i det här dokumentet, utan förutsätts ske under
de närmsta åren och därmed vara ”den utlösande faktorn” till att de omfattande förändringar
i hamnområdet som beskrivs här ska kunna
genomföras.

Kontakten med vattnet ska förbättras i Oskarshamns stad.
En viktig plats för detta blir Inre hamnen. Illustration Stig
Stenmark

Inre hamnens koppling till centrum skall
stärkas, och området skall 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.
En externbullerkartläggning för hamnverksamheten genomfördes 2011. Kommunens bedömning är att buller inte bör utgöra något hinder
för bostadsbebyggelse. När färjeterminalen
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flyttas längre ut i hamnens inlopp bedöms
ekvivalentnivåerna för buller inte överskrida
aktuella riktvärden för buller på någon plats i
inre hamnen.
Olägenheter i form av oacceptabla lukter eller
damm och partiklar till följd av hamnverksamheten bedöms inte vara ett hinder för bostadsbebyggelse då det inte upplevs vara ett problem
för inre hamnen idag. Eftersom ambitionen
är att flytta hamnverksamheten allt längre ut
i hamnens inlopp bedöms olägenheterna inte
heller öka i framtiden.
Noggranna utredningar avseende människors
hälsa och säkerhet kommer att genomföras i
samband med detaljplanering av området. Området ska planeras så att pågående hamn- och
industriverksamhet inte riskerar att begränsas.

Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark, vilket är ett särskilt skäl för
att upphäva det strandskydd som återinträder
när en ny detaljplan vinner laga kraft.
Föreslagen lokalisering av ett nytt färjeläge är
Månskensviken i Norra hamnen. Byggnationen
är beroende av hur hamnsaneringsprojektet fortlöper, samt pågående upphandling av
färjetrafiken. En viktig konsekvens av att flytta
färjetrafiken är att Skeppsbron kan avlastas från
fjärrtrafik genom att trafik till och från färjan
styrs via Åsavägen mot E22 och rikväg 37/47.
Den nya lokaliseringen bedöms dock öka trafikmängden kraftigt på Gröndalsgatan. På sommaren kan trafiken tredubblas jämfört med dagens
nivåer. Även farligt gods kommer att passera
via Gröndalsgatan till färjetrafikområdet. Gatan
har bedömts ha kapacitet för att klara denna
trafikökning.

Oskarshamns hamn kommer att genomgå omfattande förändringar den närmsta tiden. Här åskådliggörs en helhetsbild av
områdets framtida utveckling avseende markanvändning. De stora dragen handlar om att hamnsaneringen möjliggör byggande av en ny kaj i nordöstra delen av hamnen, vilket innebär att hamnverksamheten kan flytta längre ut fran staden och
skapa möjligheter för stadsutveckling i inre hamnen.
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Ett nytt stort verksamhetsområde för hamnen
föreslås vid den så kallade Grimskallen. Gällande detaljplan tillåter uppfyllnad och anläggnande av ny hamn och kajer, och detta kan
utnyttjas i samband med hamnsaneringen då
stora massor av muddrade sediment kan anvädas för utfyllnad. Det nya verksamhetsområdet
är en förutsättning för att hamnverksamheten
skall kunna flytta längre ut i hamninloppet och
därmed möjliggöra för stadsförnyelseprojekt i
de inre delarna av hamnen.
Vid lokalisering av nya verksamheter skall i
framtiden endast de verksamheter som har
behov av att ligga i anslutning till vatten eller
hamn lokaliseras till södra eller norra hamnen.
En inriktning för den framtida utvecklingen
av hamnområdet i Oskarshamn kan utläsas på
kartan ovan Kartan har upprättats i samarbete
mellan Oskarshamns kommun och Oskarshamns Hamn AB.

Hästhållning

Att kunna leva med hästar och de krav som de
ställer på omgivningen i form av betesmarker
och hagar, samtidigt som man bor i närheten
av staden ses som attraktivt boende för en del
människor.

Hästgårdar bör i första hand lokaliseras runt G:a Västerviksvägen samt förlängningarna norrut av Flathultsvägen
och Långelid. Vägarna, samt Oskarshamns ridskolas
anläggning, bör bindas ihop med en ridstig.

planering. Genom att anlägga en ny ridstig som
förbinder Oskarshamns ridskola och G:a Västerviksvägen med förlängningarna av Flathultsvägen och Långelid kan:

Hästhållning kan medföra negativ påverkan på
omgivningen i form av olika olägenheter. Vid
planering av nya hästanläggningar måste därför intresset av hästhållning vägas mot intresset
av bostadsutbyggnad och tätortsexpansion.

- nya hästhållningsgårdar i första hand lokaliseras runt G:a Västerviksvägen samt förlängningarna norrut av Flathultsvägen och Långelid,

Inom planområdet finns ett flertal hästanläggningar. Den enskilt största målpunkten för
hästar och ryttare är Oskarshamns ridskola vid
Fagereke. Att lokalisera nya hästhållningsgårdar inom ridavstånd från denna vore en sund

- möjligheterna för ridning i naturen ökas.

- gång- och cykelbanan längs Norra vägen
avlastas från hästekipage samt

I den fördjupade översiktsplanen föreslås såle-
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des att kommunen skall studera möjligheterna
att anlägga en ridstig mellan Långelid och G:a
Västerviksvägen, samt i första hand lokalisera
nya hästanläggningar runt G:a Västerviksvägen
samt förlängningarna norrut av Flathultsvägen
och Långelid.

Strandskydd
Strandskyddets syften och funktion
Strandskyddets syften är dels att möjliggöra
för alla att med stöd av allemansrätten nyttja
strandområden för friluftsliv, dels att bevara
goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och
vattendrag. Strandskydd får upphävas genom
detaljplan om det finns särskilda skäl (MB 7
kap 18c §) samt upphävande är förenligt med
de långsiktiga syftena med strandskyddet . Om
strandskydd upphävs vid vattnet, eller dispens
ges för åtgärder där, ska som regel fri passage
för allmänheten behållas utmed strandlinjen.
Härigenom ska även goda livsvillkor för djuroch växtliv kunna bevaras.
Strandskyddet är normalt 100 meter från
strandkanten både på land och i vattenområde,
men kan utvidgas av Länsstyrelsen upp till 300
meter. För Oskarshamns kust och skärgård
gäller ett differentierat strandskydd om 100-300
meter. Nya strandskyddsregler infördes från
och med den 1 juli 2009 och innebär bland annat att kommunerna har fått huvudansvaret för
att pröva frågor om upphävande av och dispens
från strandskyddet.
Ambition i den fördjupade översiktsplanen
Förtätning är en av den fördjupade översiktsplanens huvudstrategier, ny bebyggelse ska i
första hand lokaliseras så att befintlig infrastruktur och service kan nyttjas för en hållbar

samhällsbyggnad. Sammanhängande grönstråk ska bevaras och invånare ska ha god
tillgång till natur- och rekreationsområden.
En annan av den fördjupade översiktsplanens huvudstrategier är möjliggörande av
attraktiva bostäder. Vad som är attraktivt
kan variera över tid och också vara högst
individuellt. Vattennära boende är dock en
tidstypisk boendetrend. Oskarshamn har
stora förutsättningar för detta med mycket
kust och skärgård.
Att kunna bygga strandnära (definitionen
av strandnära betyder inte här att ha strandtomt, utan kan vara tillgång till havsutsikt,
utblickar eller närhet till vattnet) är en av
de förutsättningar Oskarshamn har för att
kunna leverera ett erbjudande av arbetsoch karriärmöjligheter samt en livsmiljö
som står sig i konkurrensen gentemot andra
regioner i landet och utlandet. En förutsättning som inte behöver begränsas till enbart
kommunen, utan även kan inkludera de
möjligheter och resurser som finns inom
hela regionen, såsom kompletterande arbetsmarknader, handel, besöksmål, rekreationsmöjligheter etc.
För ny bebyggelse som den fördjupade
översiktsplanen föreslår finns det alltid i
de fall det är aktuellt särskilda skäl för ett
eventuellt upphävande av strandskyddet
samt tagen hänsyn till riksintressena. Ny
föreslagen bebyggelse är omsorgsfullt lokaliserad, väl avskiljd från strandkanten och
tillgodoser därmed också behovet om fri
passage. Ingen ytterligare privatisering av
strandlinjen ska ske. En av den fördjupade
översiktsplanens ambitioner är att tillgängliggöra strandlinjen för allmänheten. Detta
ska bl.a. ske genom en ny föreslagen strand-
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promenad från Havsslätt i norr till Gunnarsö
i söder. Hur strandpromenaden utformas ska
också ske med fokus på god tillgänglighet för
alla inklusive personer med nedsatt rörelseförmåga. Allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen avser även god tillgänglighet från havet. I
den fördjupade översiktsplanen pekas lämpliga
utvecklingsområden för småbåtshamnar ut.
Vid planering av ny bebyggelse ska hänsyn tas
till naturområden med höga naturvärden och
bevarande av gröna och sammanhängande
stråk i närmiljön. Vidare ska allmänhetens tillgänglighet till natur och vatten genom passager,
stråk, vägar och liknande bevaras eller tillskapas. Detta också för att ge tryggare miljöer, inte
minst för barn att vistas på eller färdas längs.
Målet är att alla hushåll inom planområdet som
inte är anslutna till det kommunala VA-nätet
skall bli det, vilket är angeläget för att bidra till
att förbättra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen för kustvattnet. Ny bebyggelse ska
alltid anslutas till det kommunala VA-nätet.
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Oskarshamns kommun ska inom Oskarshamns stad
Verka för att nybyggnation av bostäder i första
hand sker genom förtätning inom och intill
bebyggda områden, i andra hand genom
omvandling av befintliga bebyggelseområden
och i tredje hand genom utvidgning inom de
bebyggda områdena.
Verka för att nybyggnation i första hand
lokaliseras så att befintlig infrastruktur, skola,
service och vård kan utnyttjas.
Verka för ett attraktivt och anpassat
bostadsutbud för livets alla skeden.
Verka för ökad mångfald i staden och stadsdelarna med bra balans mellan arbete, bostäder
och service.
Verka för att alla stadens invånare ska ha god
tillgång till natur- och rekreationsområden, och
möjligheter till ett rikt friluftsliv.
I detaljplaneringen av utvecklingsområden
vidta hänsyn och minimera negativa ingrepp
på höga naturvärden
Verka för att inre hamnen skall bli mer publik
och stärka dess koppling till centrum
Verka för att erbjuda alla invånare säkra och
trygga miljöer, samt minska riskfaktorerna i
staden i syfte att säkerställa god hälsa och
säkerhet för boende.
Verka för att all bebyggelse där människor
uppehåller sig stadigvarande ska uppföras
radonsäkert.
Verka för att den byggda miljön ska kunna
användas av stadens alla invånare, och för att
göra alla invånare delaktiga i den fysiska
planeringen

Verka för att värna och stärka småstadskaraktären och småstadens kvaliteter.
Genom god planering verka för ett myllrande
kulturliv samt värna och synliggöra värdefulla
kulturmiljöer och Oskarshamns historia
Främja en planering som utvecklar folkhälsan och integrera hälsohänsyn i all planering
Verka för attraktiva och anpassade
verksamhetsområden i samverkan med
näringslivet
Verka för att verksamheter i första hand
lokaliseras till befintliga verksamhetsområden, i andra hand till omvandlingsområden
i anslutning till god infrastruktur eller i tredje
hand till nya områden i anslutning till god
infrastruktur.
Verka för att nya byggnader och utemiljöer
ges en god gestaltning utifrån platsens
förutsättningar och visar på hög arkitektonisk
ambition, vilket kan konkretiseras genom att
upprätta gestaltningsprogram eller motsvarande i samband med nya detaljplaner.
Kräva att nya byggnader och utemiljöer följer
aktuella tillgänglighetskrav.
Verka för att lämpliga skyddszoner mot
störande verksamhet behålls eller tillskapas.
Kräva att nya bostäder uppvisar klimatsmarta
lösningar, dvs energieffektiva, resurssnåla
och säkra lösningar.
Alltid ha en god framförhållning och hög
planberedskap för alla typer av planer.
Följa de mål och riktlinjer som fastställdes i
handelsstrategiarbetet.
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Fördjupning bostadsbebyggelse
Förtätning, eller komplettering i den befintliga
bebyggelsestrukturen i staden, har identifierats
som rätt väg för en hållbar samhällsbyggnad.
På dessa sidor åskådliggörs var sådan komplettering bör lokaliseras. Bebyggelseområdena
ska ses som fristående etapper som fungerar
oberoende av hur stor efterfrågan blir. Kartan
illustrerar grovt hur bebyggelse bör lokaliseras.
Varje område studeras sedermera ytterligare i
respektive detaljplaneläggning. Totalt bedöms
nedanstående områden kunna svara för 10001500 nya bostäder.
En översiktsplan eller fördjupad översiktsplan
är inte juridiskt bindande, men den är tyngre
än andra beslutsunderlag genom sin förankring
i en planeringsprocess. Utbyggnadstakten och
genomförandet av den fördjupade översiktsplanens intentioner styrs till stor del av marknaden och andra faktorer som kommunen sällan
råder över.
Förklaringar till karta på sid 32:
1.
Östra Saltvik, främst tomter för friliggande
hus. Kringliggande bostäder uppvisar idag undermåliga va-lösningar, varför ett helhetsgrepp kring
va-frågan ska lösas vid eventuell exploatering. Privatägd mark. En grundlig och fördjupad trafikanalys
måste genomföras i samband med detaljplanering
av nya bostäder i anslutning till Saltvik.
2.
Västra Saltvik, främst tomter för friliggande
hus. Val av trafiklösning för att angöra exploateringsområdet måste studeras vidare i detaljplanearbetet. En grundlig och fördjupad trafikanalys måste
genomföras i samband med detaljplanering av nya
bostäder i anslutning till Saltvik.
3.
Bästemansbacken, främst tomter för
friliggande hus. En viktig del av exploateringen är
att höja vägstandarden till en kapacitet som gör att
den kan avlasta Matrosvägen för resor till och från

befintliga och nya bostäder i östra Saltvik.
4.
”Nya Glabovägen”, främst tomter för friliggande
hus. En eventuell exploatering av detta område hänger
ihop med en eventuell anläggande av en ny sträckning
av Glabovägen. Exploatering förutsätter att befintliga
motionsspår ges en delvis ny sträckning.
5.
Ekebo II, främst tomter för friliggande hus.
Lokalisering bör ta hänsyn så att befintlig skogsväg tillika
passage in till friluftsområdet ej påverkas. Möjlighet att
ansluta området till närvärmecentral i Ekebo bör beaktas.
Infart kan ske via Stambacken.
6.
Ljustervägen, 2-4 tomter för friliggande hus. Vid
detaljplaneläggning skall befintliga bostäders tillgänglighet till grönområde beaktas. Den aktuella platsen är väl
avskiljd från stranden av en väg befintlig bebyggelse och
strandskydd bör således kunna upphävas.
7.
Södra Mockebo, främst tomter för friliggande
hus. Detaljplaneläggning skall beakta att rimligt avstånd
från befintligt bostadsområde i norr behålls, samt att stig
tillika passage in till friluftsområdet i söder ej påverkas
eller flyttas.
8.
Fallebo, främst tomter för friliggande hus. Planeras så att befintlig kulturmark i norr ej påverkas.
9.
Stocholmsberget, bostäder i flerfamiljshus.
Detaljplan finns.
10.
Dammgatan, bostäder i flerfamiljshus. Omvandlingsområde, dvs om en verksamhet inom området flyttar
eller förändras ska området som då blir tillgängligt i första
hand reserveras för bostäder. (Nornan, Draken, Svalan,
Bryggaren) Privatägd mark.
11.
Inre hamnen, bostäder i flerfamiljshus. Området skall utvecklas till en ny stadsdel i Oskarshamn med
blandade funktioner, såsom kontor, bostäder, restauranger. Upphävande av eventuellt strandskydd bör kunna
medges då området redan har tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften. Delvis privatägd mark.
12.
”Fill-in”-förtätningar i centrum, bostäder i flerfamiljshus. Luckor i stadsbilden som bör bebyggas. På Mejeriplan bör fler funktioner blandas, t ex handel. (Duvan 6,
Snäckan 4-5, Mejeriplan)
13.

Bensinstationen, bostäder i flerfamiljshus.
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Omvandlingsområde, dvs om en verksamhet inom
området flyttar eller förändras ska området som då
blir tillgängligt i första hand reserveras för bostäder.
Vid detaljplanering ska ev markföroreningar beaktas. (Hägern 11). Privatägd mark.
14.
Fill-in”-förtätningar i centrum, bostäder i
flerfamiljshus. Luckor i stadsbilden som bör bebyggas. (Diana 6)
15.
Kikebogatan, bostäder i flerfamiljshus. Fillin”-förtätningar i centrum. Luckor i stadsbilden som
bör bebyggas. Platsens lokalisering kan lämpa sig
för äldreboende/serviceboende.
16.
Kikeboskolan, bostäder i flerfamiljshus.
Omvandlingsområde, dvs när skolverksamhet inom
området flyttar eller förändras ska området som då
blir tillgängligt i första hand reserveras för bostäder.
Kulturhistorisk värdefull bebyggelse ska beaktas vid
detaljplanering.
17.
Verkstadsgatan, bostäder som friliggande
eller i flerfamiljshus.
18.
Gölkärret, bostäder i flerfamiljshus. Vid
detaljplanering skall ersättningsplan för förlorad
grusfotbollsplan beaktas.
19.
Kristinerberg, bostäder i flerfamiljshus. Detaljplan finns för bostadsbebyggelse i tre punkthus i
8 våningar.
20.
Klämna, främst tomter för friliggande hus.
Området kan lämpa sig för att tillåta extra stora
tomtstorlekar (2000-3000 kvadratmeter), för att til�låta en differentierad planering inom tätorten. Kristinebergs motionsspår skall behållas vid exploatering.
21.
Östersjövägen, främst tomter för friliggande
hus. Vid exploatering ska frågan om gång-/cykelväg
från Middelfartsvägen till Östersjövägen/Amerikavägen aktualiseras. Delar av området kan komma att
behöva ge plats åt grusparkering till Gunnarsö (som
används som grusfotbollsplan under vinterhalvåret).
Delar av området berörs eventuellt av strandskydd,
vilket behöver studeras vidare i detaljplaeringsprocessen. Det kortaste avståndet från området till
strandlinjen är mer än 150 meter, och väl avskiljt
från densamma genom väg ch bebyggelse varför
det bör finnas goda skäl till upphävande av eventuellt strandskydd.
22.

bostäder tomter för friliggande hus. Detaljplanelagt
område, exploatering av infrastrukturen sker enligt
planering 2013.
23.
Del av Kristineberg 1:2, främst tomter för friliggande hus blandat med radhus.
24.
Västra Mysingsö, främst tomter för friliggande
hus. Delvis blött och lågt landskap, vilka bör undantas
från bebyggelse. Privatägd mark. Vid exploatering ska
frågan om gång-/cykelväg från Middelfartsvägen till
Östersjövägen/Amerikavägen aktualiseras.
25.
Stångehamn. Inriktningen är att en successiv ökning av antalet permanentboende i Stångehamn
ska ske. Det är idag - förutsatt att man ansluter sig
till det kommunala va-nätet - möjligt att bygga 200
kvadratmeter. Uppskattningsvis finns möjlighet till
förtätning i de delar av Stångehamn som inte omfattas
av strandkyddslagens intressen eller ligger alltför lågt i
förhållande till havsnivån, med ca 20 tomter, och detta
bör undersökas i detaljplanearbete. Detta förutsätter
en förbättrad infrastruktur, främst i form av vägar och
gång- och cykelvägar, och även detta måste vara en
prioriterad fråga vid detaljplanering.
26.
Rostorpsvägen, främst tomter för friliggande
hus. Upphävande av eventuellt strandskydd bör kunna
ges då området genom en väg är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
27.
Kronoparken, bostäder i blandade former.
De östra delarna kan planeras med befintliga förutsättningar, men övriga delar av området förutsätter att
riksväg 37/47 ges en ny sträckning och den befintliga
sträckningen således tonas ned till en stadsgata. Vid
planering av bostadsområdet bör hänsyn tas till ”gröna
korridorer” som säkerställer boende norr om riksväg
37/47 närhet och tillgänglighet till det stora rekreationsområdet. Även en iordningsställd parkering och entré
till rekreationsområdet för bilburna strövare bör anläggas i samband med bostadsexploatering. Området
kan lämpa sig för att tillåta extra stora tomtstorlekar
(2000-3000 kvadratmeter), för att för att tillåta en differentierad planering inom tätorten. Vid exploatering skall
frågan om gång-/cykelvägsanslutning till Gc-tunnel
under E22 aktualiseras. Bostadsområdet ersätter det tidigare planerade verksamhetsområdet som gick under
namnet Kronoparken.
I samband med detaljplanering bör naturinventering
genomföras i syfte att kunna värna värdefull natur vid
bostädernas lokalisering.

Del av Kristineberg 1:2, Pärnuvägen, 22
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Oskarshamns hamn står inför stora förändringar de närmsta 10 åren. De stora projekten
avlöser varandra. Här åskådliggörs Oskarshamns kommuns utvecklingsambitioner för
hela hamnområdet.
Inre hamnen skall enligt planen saneras med
start under 2014. En ny färjeterminal planeras
att tas i drift i framtiden, och då bör planeringen av det nuvarande terminalsområdet vara
klar så att detta kan börja byggas snart därefter.
En viktig förutsättning för att kunna planera en
ny stadsdel - och vända Oskarshamn mot vattnet - i inre hamnen är att hamnverksamheten
får nya markytor, de s k Bentonit- och Kolbergakajen längst ut i hamninloppet.
Förklaringar till karta på följande sida:
1. Huvudsakliga vägar för transport till och från
norra hamnen under överskådlig tid
2. Huvudsaklig väg för transport till och från södra
hamnen, samt för biltrafik till och från färjeterminalen
3. Magasinering och omlastning bör flyttas till ett
logistikcenter vid södra trafikplatsen vid E22 för att
minska onödig trafik i staden
4. Ny lokalisering för Ölandsfärjan skall studeras

10. Utfyllnad för utökat verksamhetsområde för hamnen vid Grimskallen.
11. Hamnens verksamhetsområde
12. Strandpromenad söderut mot Gunnarsö och norrut
mot Havslätt ökar stadens attraktion och vattenkontakt.
Läs mer under kapitlet Grönstruktur.
13. Utökad och förbättrad småbåtshamn.
14. Verksamhetsområde för i första hand hamn- eller
vattenanknytna verksamheter
15. Järnvägsspår skall finnas till norra och södra hamnen
16. Område för ny färjeterminal.
17. Stadsomvandling etapp 1.
Inre hamnen skall vara en tät stadsdel med bostäder,
kontor och viss handel. Stadslivet skall stimuleras
genom höga ambitioner för mötesplatser i form av torg,
strandpromenader, lekplats, utomhusscen etc. Liv och
rörelse ska känneteckna området. Tillgängligheten ska
vara stor för allmänheten, särskilt till strandlinjen.
Planering och byggnation skall genomsyras av klimatsmart tänkande, och stadsdelen ska vara en demosajt
för ny spetsenergiteknik.
Området ska planeras på ett sätt som inte innebär att
pågående hamn- och industriverksamhet riskerar att
begränsas.
18. Fordonsrafiken och dimensionerna på Skeppsbron
skall minskas

5. Kustbevakningens etableringsområde
6. Reservkaj för Gotlandsfärjan, och tills vidare en
viktig kaj för hamnverksamheten.
7. Stadsomvandling etapp 2.
Området skall på sikt genomgå en förädling och
bidra till en attraktiv stadsbild. Bostäder ej lämpligt
inom området.
8. Verksamhetsområde i för i första hand hamn- eller vattenanknytna verksamheter
9. Omvandlingsområde för park, rekreation, bad,
restaurang etc. Ej bostäder.
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Fördjupad karta över Oskarshamns hamn

NY INFRASTRUKTUR
- de övergripande strategierna

Med begreppet infrastruktur menas olika stödstrukturer i samhället. Det vanliga är att relatera infrastruktur till vägar, järnvägar och kollektivtrafik. Bland
utmaningarna för infrastrukturen i Oskarshamn återfinns bland annat att förbättra kommunikationerna
och förkorta restiderna till kringliggande städer och
övriga landet, att drastiskt minska den tunga trafiken
i centrum (i synnerhet på Skeppsbron) och ändå ha
en robust infrastruktur till och från norra respektive
södra hamnen, samt att bygga ut gång- och cykelvägnätet så att cykeln blir ett konkurrenskraftigt alternativ till att använda bilen i vardagen.
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NY INFRASTRUKTUR
-de övergripande strategierna
Järnväg
Läs mer
om framtida
kustjärnväg i
”Kustjärnväg förbi
Oskarshamn
PM 2011-10-31”
OSTKUSTBANAN
genom Oskarshamn - en del av
Ostlänken” från
2012.
regionförbundets
”Järnväg KalmarMönsterås-Oskarshamn, idéstudie”
från 2009

Läs mer
om vägstrukturer i
rapporten ”Väg
37/47 inkl trafikplatser på väg E22”
från 2011
”Måldokument:
Infrastruktur Oskarshamns tätort
December 2010”

Målet är att komplettera det befintliga järnvägsspåret västerut mot Nässjö med ett nytt ”kustspår” i nordsydlig riktning. Denna möjlighet
får inte äventyras i den fysiska planeringen,
utan markreservat för olika alternativa framtida
järnvägsdragning har lagts ut. Detta innebär att
ny bebyggelse eller andra åtgärder som kan påverka möjligheterna att bygga ut den planerade
järnvägen normalt inte ska tillåtas.
Att verka för en järnväg från Kalmar via Mönsterås till Oskarshamn och på sikt vidare mot
Västervik och Linköping/Stockholm ska ha hög
prioritet och det mellankommunala arbetet bör
intensivieras.
Det reserverade området för framtida järnväg
avser en modern snabbjärnväg lagd på bro
genom planområdet. En broförlagd järnväg
är enligt framtagna studier fullt realistiskt och
överlägset ett traditionellt järnvägsspår avseende prestanda, byggkostnad, byggtid, markutrymme, miljö och säkerhet. Med den här typ av
järnväg genom länet från Kalmar till Västervik
skulle restiden från Oskarshamn till Kalmar
hamna på 20 minuter och till Linköping 65 min
(förutsatt att förbättringar på berörda delar av
Stångådalsbanan och Tjustbanan genomförs).
En broförlagd järnväg har också valts med
anledning av att det då är störst möjlighet att
samlokalisera olika störningskällor i staden
(E22 och kustjärnväg), och det är också den
överlägset bästa valet för att järnvägen ska
löpa så nära E22 (emellanåt rakt ovanför) som
möjligt och därmed öka handelsområdets (vid
mellersta trafikplatsen) möjlighet att ligga nära
E22. Det ”sår” som infrastrukturen skär genom
Oskarshamns stad minimeras med denna typ
av lösning.

Stadens verksamhetsområden skall vara konkurrenskraftiga och kunna svara för ett hållbart transportsystem. Därför ska såväl norra
hamnen, södra hamnen som befintliga och nya
verksamhetsområden kring södra trafikplatsen
kunna försörjas med järnvägsspår.

Vägar

Centrum ska avlastas från tung trafik för att
förbättra boende- och vistelsemiljöerna genom
att avgaser, buller och olycksrisker minskar.
Norra och södra hamnen är viktiga målpunkter för den tunga trafiken, och för att kunna
kombinera en robust infrastruktur med ovanstående mål krävs två omfattande åtgärder:
lokalisering av logistikcentrum/kombiterminal
vid södra trafikplatsen samt ny dragning av
riksväg 37/47 från Svalliden/Lagmanskvarn
mot den södra trafikplatsen. Åtgärderna bildar
dessutom goda förutsättningar för att skapa nya
attraktiva verksamhetsområden i anslutning
till den södra trafikplatsen som kommer att
bli ett nav för den regionala och interregionala
trafiken till och från Oskarshamn. Även järnvägen kan nyttjas för spårbunden godstransport i
detta läge. En följdeffekt är att befintlig riksväg
37/47 mellan Svalliden/Lagmanskvarn mot den
mellersta trafikplatsen kan ges karaktären av en
lokalgata och möjliggöra nya bostadsområden
på dess södra sida.
För att säkerställa trafiken till och från södra
hamnen har kapaciteten och trafiksäkerheten
på Åsavägen central betydelse. Det är viktigt att
inga nya in- eller utfarter längs Åsavägen tillåts,
liksom att vägens framkomlighet säkras och
förbättras genom framtida planeringsarbete.
Tung trafik och farligt gods kommer under
överskådlig tid att fortsätta trafikera Åsavägen
och Björngatan/Norra Fabriksgatan för att nå
målpunkter i norra och södra hamnen. Åt-
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gärder på Norra strandgatan utmed omvandlingsområdet för Inre hamnen kommer att bli
aktuellt för att svara upp mot säkerhetskrav
för nya boende samt höjning av gatans idag
bristfälliga gestaltning. En hög framkomlighet för transporter till och från hamnen ska
samtidigt bibehållas. Tung trafik på Skeppsbron
bör minimeras (förbjudas) och gatan bör ges
ett tydligare uttryck som stadsgata.

ehamnsvägens anslutning till Stångehamn bör
studeras i samband med att en ny detaljplan för
området upprättas.

Uppställningsplats för tung trafik och farligt
gods bör lokaliseras i anslutning till den södra
trafikplatsen, och beaktas i samband med
planeringen av nya verksamhetsområden i
området.
Samtliga trafikplatser på E22 inom planområdet är i behov av trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder. I första hand ska den södra och mellersta trafikplatsen prioriteras. Den södra ska vid
en ny dragning av riksväg 37/47 och expansion
av kringliggande verksamhetsområden klara av
en stor mängd tung trafik och personbilstrafik.
Den mellersta avfarten ska klara den ökade
trafik som det planerade handelsområdet kan
komma att generera.
I takt med att Oskarshamns stad växer med ny
bostadsbebyggelse i de norra delarna kommer
belastningen på Glabovägen att öka. Framkomligheten på vägen bör förbättras, i första
hand genom att bredda befintlig vägsträckning. Dessutom möjliggör den fördjupade
översiktsplanen en ny alternativ sträckning för
att undvika genomfartstrafik genom Saltvik. I
anslutning till denna sträckning skapas också
förutsättningar för nya bostadsområden.

Oskarshamn ska sträva efter att ha vägar av hög standard
(röd färg på kartan) samt järnväg (blå färg) åt såväl norr,
söder som öster. Regelbundna färjeförbindelser (grön färg)
ska finnas österut mot Gotland och Baltikum.
Genom att ge riksväg 37/47 en ny sträckning från Svalliden/Lagmanskvarn in mot Oskarshamn där vägen ansluter
till den södra trafikplatsen istället för den mellersta som
idag kan flera viktiga fördelar uppnås.

Stångehamn utvecklas succesivt från ett fritidshusområde till permantbostadsområde.
Detta ställer högre krav på infrastrukturen till
och inom området. En ny dragning av Stång-
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Logistikcentrum/kombiterminal

I anslutning till det ”nav” för transportsystemen
som avses skapas runt södra trafikplatsen finns
förutsättningar att lokalisera ett logistikcentrum
och/eller kombiterminal med möjlighet att
hantera betydligt längre tåglängder än vad som
är möjligt med dagens situation i t ex hamnen.
Platsen är mycket strategisk och målet bör vara
att så mycket som möjligt av den omlastning, avlastning, lossning och magasinering som sker på
väg och järnväg på olika håll i staden skall lokaliseras hit. Åtgärden bedöms kunna avlasta såväl
Åsavägen som Norra Fabriksgatan från stora
delar av dess tunga trafik. Även på Skeppsbron
skulle trafiken minska – både godstrafiken via
väg och via järnväg. Ett kringliggande verksamhetsområde skulle kunna få stor attraktionskraft
och erbjudas goda möjligheter till en effektiv och
hållbar godshantering. Konsekvenserna är positiva ur flera aspekter, och kommunens ambition
är att omgående verka för att samla all gods- och
transportlogistik till ett konkurrenkraftigt, attraktivt logistikcentrum till ett område vid södra
trafikplatsen.

1. Inom Oskarshamns stad ska det finnas sammanhängande och trafiksäkra gång- och cykelstråk till alla stora målpunkter. Bland viktiga
målpunkter finns:
• Centrum
• Skolor
• Rekreationsområden, badplatser
• Stora arbetsplatser såsom sjukhuset, Scania,
Elajo och Saft
• Viktiga busshållplatser
2. Samtliga huvudvägar inom staden skall vara
försedda med separata gång- och cykelvägar.
3. Det ska finnas gång- och cykelvägar från staden till yttertätorterna, i första hand Påskallavik, Fårbo och Figeholm.
4. Samtliga nya bebyggelseområden (handels-,
verksamhets-, bostads-, skolområden etc) ska alltid
förses med goda gång- och cykelkommunikationer.

Gång- och cykelvägar

Inom Oskarshamns stad är det cykelavstånd till
de allra flesta målpunkter. Genom ett väl utvecklat gång- och cykelvägnät kan cykeln bli ett
attraktivt alternativ till bilen. Att satsa på gångoch cykeltrafiken är en satsning på folkhälsa och
en viktig pusselbit i en hållbar samhällsbyggnad.
Här redovisas en vision och strategi för gångoch cykelvägsnätet i Oskarshamns stad. Denna
bör senare resultera i en cykelplan eller motsvarande där man i detalj får studera brister, vägdragning och genomförandeprioriteringar.
De övergripande strategierna och målen för
gång- och cykelvägnätet i Oskarshamns stad är
följande:

Oskarshamn är inte större än att man kan cykla över
hela staden. Det är viktigt att i den framtida planeringen
och utbyggnaden av staden främja cyklandet genom att
behålla cykelavstånd i staden, samt kontinuerligt bygga
ut cykelvägsnätet. Att satsa på cykeltrafik är inte bara en
satsning på ett koldioxidsnålare samhälle, utan också en
satsning på invånarnas hälsa och välmående.
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Kollektivtrafik är ett verktyg för att klara tillväxt, miljö och trivsel i våra städer. Vi behöver
en ny syn på trafiken där bilen inte fåra vara
norm när vi planerar. För Oskarshamns del
handlar det om att satsa på cykeltrafiken
Läs mer
samt att behålla och utveckla den lokala
om lokalisering
av resecentrum
kollektivtrafik (stadsbussarna) som finns.
i ”Oskarshamns
centrum,
Oskarshamn tillhör idag en av landets
framtida trafiklösningar och
minsta städer som har stadsbussar. Genom
resecentrum”
en smart bostadsplanering kan reseunderfrån 2011. ”
laget öka längs bussarnas linjedragningar,
och vi kan behålla och utveckla en bärkraftig
och hållbar kollektivtrafik i staden. Detta har
varit ett primärt mål när nya bostäder har lokaliserats i den här fördjupade översiktsplanen.

Knutpunkt för kollektivtrafiken

Busstorget i Oskarshamns stad har en god lokalisering i förhållande till stadens kommersiella
centrum. Dock kommer all kollektivtrafik inte
längre att ske med enbart buss, utan nu när tågtrafiken kommit igång utgör även järnvägsstationen en viktig punkt i kollektivtrafiksystemet.
Med ett utflyttat färjeläge, en järnvägsstation i
utkanten av stadskärnan och ett centralt busstorg blir kollektivtrafiksystemet splittrat och en
naturlig knutpunkt för kollektivtrafiken saknas.
Nuvarande busstorg har identifierats som en
mycket strategisk plats för en ny parkering som
har stora förutsättningar att bli en ”port” till
stadskärnan. Detta är en viktigt del av stadskärnans utveckling.
En viktig fråga för den här fördjupade översiktsplanen är att hitta ett nytt läge för en
modern knutpunkt för kollektivtrafiken.
I en modern knutpunkt ska olika trafikslag
mötas och resenärer kunna växla mellan olika
trafikslag eller linjer, och enkelt kunna nå centralt belägna målpunkter till fots. Dessutom ska
platsen innehålla fasciliteter för resenären.

Kartan visar stadsbussarnas körvägar i Oskarshamn
idag. Oskarshamn är en av landets minsta städer som
har regelbunden stadsbusstrafik, och genom att fortsätta
utveckla staden i redan befintliga bebyggelsestrukturer kan
underlaget för stadsbussarna stärkas.

Under överskådlig tid är en knutpunkt vid
nuvarande järnvägsstation det lämpligaste
alternativet. Det ligger i utkanten av stadskärnan, men får ett allt strategiskare läge i takt
med att den nya stadsdelen Inre hamnen växer
fram. En knutpunkt vid järnvägsstationen
måste kompletteras med en bytespunkt i ett
centralt läge som försörjer det kommersiella
centrat. Här skall samtliga busslinjer trafikera,
och det ska således vara möjligt att byta mellan
olika linjer. Detta är dock bara ett bussstop, dvs
inte en plats där bussarna har sina reglertider.
Bytespunkten föreslås ligga längs Södra Långgatan, i höjd med Hantverksgatan eller Västra
Torggatan.
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Som alternativ till knutpunkt för kollektivtrafiken på nuvarande järnvägsstation kan en
närliggande placering studeras, lämpligen inom
ramen för planeringen av Inre hamnen. Denna
placering är Skeppsbron, och tidiga utredningar har visat att det är möjligt att få rum med
såväl bussar som tåg nedanför ”Långa soffan”
eller på Skeppsbron i höjd med Brädholmen.
Fördelen med ett sådant läge är närheten till
centrum, och att den rörelse och puls av människor som ett resecentrum för med sig kan få
liv i Skeppsbron och Hamngatan samt vända
staden mot vattnet. En möjlighet skulle också
vara att med gångbroar överbrygga höjdskillnaderna mellan skeppsbron och centrum.
Bland de negativa konsekvenserna finns att
investeringarna skulle bli höga, och plattformar
och bussar riskerar att upplevas som en barriär
mellan stad och vatten.
Regionalbussarnas körväg genom Oskarshamn
skulle med en knutpunkt lokaliserad vid järnvägsstationen kunna hållas flexibla. Det finns
dock stora fördelar med att renodla körvägen
och därför föreslås samtliga regionbussar
angöra Oskarshamn via mellersta trafikplatsen.
Körväg genom staden blir således Döderhultsvägen, Stengatan, Södra Långgatan – gator som

bedöms vara väl lämpade för busstrafik.
Den nya färjeterminalen skall försörjas med
kollektivtrafik. Framtida planering får avgöra
hur det görs på lämpligast sätt, men troligen
handlar det om att bussar i skytteltrafik, anpassade efter färjans ankomst- och avgångstider,
används mellan den nya knutpunkten vid järnvägsstationen och färjeterminalen.
I ett mycket långsiktigt perspektiv om/när en
kustjärnväg anläggs bör en ny eller kompletterande knutpunkt/bytespunkt etableras i närheten av den mellersta trafikplatsen. Utrymme för
detta reserveras i den här fördjupade översiktsplanen.
Ett annat scenario är att en framtida kustjärnväg angör Oskarhamn söderifrån och viker av
på befintligt spår mot Berga. I så fall behöver
ett kompletterande knutpunkt/bytespunkt
etableras vid södra trafikplatsen.
Ett lokalstopp för tågtrafiken i höjd med Västra
industriområdet bör studeras. Detta skulle
troligen öka tågets attraktion för pendling för
de som arbetar inom området, och för de som
bor i sydvästra delarna av staden.

I ett resecentrum bör man
kunna byta mellan flera olika
färdsätt. På kort sikt föreslås ett
resecentrum ligga vid nuvarnade järnvägsstation, för att
på lång sikt - när en eventuell
kustjärnväg är klar - flytta ut
mot mellersta infarten. Som
komplement till resecentrum
vid järnvägsstationen föreslås
en storbusshållplats längs
Södra Långgatan i höjd med
centrum där samtliga busslinjer
passerar. Nuvarande busstorg
kan därmed ges ny funktion och
bidra till utveckling av stadskärnan. Illustration Stig Stenmark
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Läs mer
i
”PM Parkeringsstrategi
för Oskarshamns
centrum”
från 2012.

Det finns ingen aktuell parkeringspolicy eller
parkeringsnorm framtagen för Oskarshamns
kommun. Den senaste är från 1977 och är således inte längre aktuell. Vid nybyggnation ska
generellt gälla att parkeringsbehovet skall lösas
inom egen fastighet.
Enligt en parkeringsutredning som genomfördes 2012 finns det en god kapacitet för
centrums besöksparkering. Befintliga parkeringsplatser och parkeringsanläggningar
är tillräckliga för dagens behov. Dock ska
utvecklingsresurser finnas för stadskärnans besöksparkering när behovet uppstår, vilket kan
vara när befintliga parkeringsytor bebyggs eller
när handeln kraftigt stärks och beökarna till
centrum ökar. Två platser reserveras därför för
nya framtida parkeringsanläggningar i anslutning till centrum i den här planen. Den första
är nuvarande busstorg, kvarter Loke m fl. och
den andra är den befintliga markparkeringen
i kvarter Bocken (väster om Forum) vilken
med fördel kan utnyttjas för parkeringsdäck i
framtiden.

klara denna trafikökning.
En viktig konsekvens av att flytta färjetrafiken
är att Skeppsbron kan avlastas från fjärrtrafik
genom att trafik till och från färjan styrs via
Åsavägen mot E22 och rikväg 37/47.
Läs mer om färjeterminal och hamnområdet
på sid 24 och 33.

Ny färjeterminal

Ett nytt färjeläge ska lokaliseras till Månskensviken i södra hamnen. Byggnationen är bland
anant beroende av hur hamnsaneringsprojektet
fortlöper, samt pågående färjetrafikupphandling. Ett mycket attraktivt område för t ex
bostäder frigörs därmed vid det befintliga läget
för färjeterminalen.
Den nya lokaliseringen, tillsammans med
eventuella nya verksamheter, bedöms öka
trafikmängden kraftigt på Gröndalsgatan. På
sommaren kan trafiken tredubblas jämfört med
dagens nivåer. Även farligt gods kommer att
passera via Gröndalsgatan till färjetrafikområdet. Gatan har bedömts ha kapacitet för att
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Ställningstaganden inom kapitlet infrastruktur

Oskarshamns kommun ska inom Oskarshamns stad
Verka för ökad framkomlighet för oskyddade
trafikanter, och prioritera gång- och cykeltrafik

Verka för att tillskapa rastplatser för lastbilar
med farligt gods

Verka för att knyta ihop staden med yttertätorter genom ett väl utvecklat gång- och
cykelvägnät.

Verka för en genomtänkt parkeringsstruktur
med attraktiva och funktionella parkeringsytor
i strategiska lägen

Verka för en förbättrad kollektivtrafik

Verka för att hålla hög framkomlighet via E22,
väg 37/47, järnväg och flygtrafik för att möjliggöra regional, nationell och internationell
pendling till Oskarshamns stad.

Verka för ett samlat resecentrum i ett
strategiskt läge med goda möjligheter att
växla mellan olika färdsätt
Verka för person- och godstrafik via järnväg
till och från Oskarshamn
Utveckla färjetrafiken till och från Gotland,
samt skapa förutsättningar för att trafikera fler
destinationer
Verka för att Oskarshamns hamn ska utvecklas till att vara en strategisk hamnnod i det
svenska godstransportsystemet
Verka för ett hållbart och effektivt trafiksystem
där transporter inte är beroende av fossila
bränslen.
Verka för att farligt gods lokaliseras till lämpliga leder där minst risk för negativ påverkan
på människors hälsa och säkerhet föreligger

Verka för en hög standard på gator och vägar
i syfte att sträva mot nollvisionen (trafikverkets och regeringens vision om en framtid där
människor inte dödas eller skadas för livet i
vägtrafiken)
Verka för en säker trafikmiljö vid våra skolor
och förskolor
Verka för en ny vägsträckning av riksväg
37/47 söder om Svalliden mot den södra
trafikplatsen
Verka för att ett logistikcentrum placeras vid
Kronoparken/Kvastmossen i syfte att få bort
onödig tung trafik i Oskarshamns centrala
delar
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Läs mer
om vägstrukturer i
rapporten ”Väg
37/47 inkl trafikplatser på väg
E22” från 2011
”Måldokument:
Infrastruktur
Oskarshamns
tätort
December 2010”

En robust och hållbar infrastruktur kan vara
avgörande för en stads utveckling och tillväxt.
Den fördjupade översiktsplanen ger utrymme
för flera stora infrastrukturutvecklingar. Samtliga syftar till att ge staden en hållbar samhällsbyggnad, och göra det enkelt och trivsamt att
bo och verka i Oskarshamn.
Alla åtgärder hanteras inte av Oskarshamns
kommun. När det gäller stora trafikleder,
såsom E22 och riksväg 37/47, eller järnvägar, är
det staten genom Trafikverket som är ansvarig. Kommunens roll blir i de fallen att peka
på behoven och driva frågan mot trafikverket.
Kommunen och Trafikverket har under planens arbete fört dialog kring åtgärderna, och är
överens om planens inriktningar i infrastrukturfrågorna.
Övriga infrastrukturfrågor är det kommunen,
ibland tillsammans med en eventuell exploatör,
som svarar för.
Förklaringar till kartan på sid 46:
1
Bästemansbacken bör ges en god kapacitet – i relation till samhället – för att avlasta Matrosvägen som genomfart till befintliga och framtida
bostäder i Östra Saltvik
2-3
Det finns ett flertal brister längs Glabovägen idag, men vägen kommer att utgöra en viktig
del av stadens vägstruktur framöver. Belastningen
på Glabovägen kommer att öka i takt med att
antalet bostäder i norra staden ökar. En delvis ny
sträckning söder om Saltvik bör studeras för att
undvika genomfartstrafik genom trånga sektioner i
Saltvik. Även vägens anslutning till E22 bör studeras närmare. Det bör vara prioriterat att hitta en ny
anslutningspunkt vid E22 där vägen passerar söder
om befintliga bostäder och gårdar, och där en trafiksäker på-/avfart mot E22 kan ordnas. Dessutom
behöver resterande delar av Glabovägen breddas
och på vissa håll rätas upp för att öka kapaciteten.
En särskild studie kring trafiksäkerhetsförbättrande
och kapacitetshöjande åtgärder på Glabovägen bör
genomföras.

4
Belastningen på Saltviksvägen kommer
att öka i takt med att staden utvecklas i de norra
delarna. Vägen bedöms ha kapacitet att klara
denna trafikökning, förutsatt att två svaga punkter
åtgärdas: Gång- och cykelväg ska finnas längs hela
vägen, och den skarpa kurvan mellan Mockebo
och Ekebo behöver rätas ut. Olika möjligheter att
åtgärda bristerna bör studeras omgående.
5
Huvudvägar för transport till och från norra
hamnen under överskådlig tid. På Norra strandgatan genom planområdet för stadsomvandlingen
”Inre hamnen” kommer åtgärder att behöva vidtas
som ökar säkerheten för boende i den tilltänkta
stadsdelen samt ökar områdets attraktivitet genom
en mer omsorgsfull gestaltning.
Idag trafikerar 260 tunga fordon per dygn Norra
Strandgatan väster om Jugnergatan och 170 tunga
fordon Norra Strandgatan öster om Jugnergatan. Ca
3 av dessa utgör transport med farligt gods. Dessa
volymer motiverar inte en ny förbindelse till Norra
hamnen under överskådlig tid.
Om en påtaglig ökning av antalet tunga transporter
uppstår i framtiden, t ex genom kraftig volymökning
av hamnverksamhetens transporter eller etablering
av ny transportintensiv verksamhet bör ett eventuellt behov och läge för alternativa vägar till och från
norra hamnen studeras.
6
Trafiken på Skeppsbron ska begränsas.
Trafikmängden – framförallt den tunga trafiken – och
de överdrivna dimensionerna på vägområdet utgör
idag en barriär för staden att skapa god kontakt med
hamnen. Åtgärder i gaturummet som syftar till att
minska trafikvolymerna och skapa attraktivare och
stadsmässigare gaturum ska prioriteras. Totalt förbud mot tung trafik bör övervägas. Det finns bättre
lämpade vägar till södra och norra hamnen.
7
Inom centrum planeras antalet gångfartsgator att ökas för att stimulera stadsliv och skapa
attraktiva miljöer för fotgängaren i innersta stadskärnan. Biltrafik kommer även fortsättningsvis att
tillåtas. En ny stor parkeringsplats, tillika ”entré” till
stadskärnan föreslås till nuvarande resecentrum. Då
kan Mejeriplan bebyggas, och Stora torget på sikt
tömmas på delar av den parkering som finns där
idag. En parkeringsplats på nuvarande resecentrum
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”Oskarshamns
centrum,
framtida trafiklösningar och
resecentrum”
från 2011

Läs mer
om framtida
kustjärnväg i

OSTKUSTBANAN genom
Oskarshamn
- en del av
Ostlänken” från
2012

”Kustjärnväg
förbi Oskarshamn
PM 2011-10-31”
regionförbundets ”Järnväg
KalmarMönsteråsOskarshamn,
idéstudie” från
2009
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bedöms vara en mycket strategisk plats som kan
fånga upp bilburna besökare från flera vädersträck.
Den ligger dessutom mycket nära både Stora och
Lilla torget, men undviker att bilisten behöver köra in
i innersta stadskärnan och leta parkeringsplats. Läs
mer om strategierna för centrum i kapitlet Attraktiv
stadskärna.
8.
Stråket mellan ett eventuellt nytt handelsområde kring mellersta trafikplatsen och centrum är
endast en dryg kilometer. Detta stråk måste stärkas
med följande prioriteringar: stadsmässighet, upplevelser, gång- och cykeltrafik. Bil- och busstrafik ska
ha hög framkomlighet, men det mentala avståndet
måste upplevas kort.
9.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
mellersta trafikplatsen ska ha hög prioritet. Även
om riksväg 37/47 ges en ny sträckning mot södra
trafikplatsen och stor andel tung trafik därmed flyttar, så kommer trafikplatsen att ha hög betydelse
för Oskarshamns stad. Med ett nytt handelsområdet
kring trafikplatsen finns anledning att tro att biltrafiken kommer att öka i framtiden. Studier kring lämpliga trafiksäkerhetshöjande åtgärder har genomförts
under 2011.
10.
Vägreservat för framtida dragning av riksväg 37/47. Vägdragningen syftar till att avlasta den
mellersta trafikplatsen och centrum från tung trafik,
samt förbättra tillgängligheten och infrastrukturen till
befintliga och planerade verksamhetsområden runt
södra trafikplatsen. Vägdragningen skulle innebära
att trafik mellan inlandet och Oskarshamns industriområden och färjeterminal, liksom trafik mellan t ex
Mönsterås bruk och inlandet inte behöver belasta
Oskarshamns mellersta infart. En studie kring lämpliga sträckningar av riksväg 37/47 och konsekvenser
av detta har genomförts under 2011.
Den nya sträckningen innebär att nuvarande del av
riksväg 37/47 kan tonas ned till en stadsgata, och
möjliggöra bostadsbebyggelse söder om vägen.
Omläggningen bedöms generera såväl lokala,
regionala som nationella nyttor.
Vid fortsatt planering och genomförande ska största
hänsyn till omgivande vattendrag och värdefulla våtmarker tas. Erforderliga insatser för att inte försämra
vattenförekomstens MKN ska vidtas.
11.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på södra
trafikplatsen ska ha hög prioritet. Den aktuella
trafikplatsen planeras med riksväg 37/47 där nya

sträckningen blir den primära för en övervägande
del av all tung trafik som kommer från inlandet och
skall angöra Oskarshamn, Visby eller som ska
färdas vidare på E22. Genom att stadens befintliga
och framtida verksamhetsområden koncentreras
runt den södra trafikplatsen kommer det att finnas
stort behov av en trafiksäker av- och påfart till E22.
Studier kring lämpliga trafiksäkerhetshöjande åtgärder har genomförts under 2011.
12.
Oskarshamns kommun ska arbeta för en
kustjärnväg. En järnvägsförbindelse i nordsydlig riktning innebär inte bara ett lyft för turismen, näringslivet och godstransportmöjligheterna – det innebär
också att en helt annan arbetsmarknadsregion
öppnar sig för Oskarshamn. Antalet arbetstillfällen
inom en timmes resväg skulle mer än fördubblas
enligt Regionförbundets studier.
I den fördjupade översiktsplanen har två olika
korridorer för framtida broförlagd järnväg reserverats. Framtida fördjupade studier får avgöra vilken
som är mest lämpad.
Järnvägsreservaten har lokaliserats efter Rambölls
utredning ”OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken” från 2012. Här har grönt (från
komplettering till utredning) och blått (ursprungsdragningen från första utredningen) spåralternativ
valts, då dessa är de som ligger närmast E22
genom staden och således kan störningarna från
E22 och kustjärnvägen i stor utsträckning samlokaliseras. Det ”sår” som infrastrukturen skär genom
Oskarshamns stad minimeras med denna typ av
lösning. En broförlagd järnväg är enligt framtagna
studier fullt realistiskt och överlägset ett traditionellt
järnvägsspår avseende prestanda, byggkostnad,
byggtid, markutrymme, miljö och säkerhet.
Båda spåralternativen kan bindas ihop med ett
framtida stickspår mot Norra hamnen. Det är snarare höjdförhållandena än kurvradier som har varit
svårlösta för denna förbindelse.
Båda spåralternativen går på bro förbi staden. Delvis parallellt med E22, delvis ovanpå E22. Avstånd
mellan vägbana och järnvägsspår är runt 10 m. De
förutsätter också att befintlig kraftledning höjs 1020 m för att uppnå fri höjd mellan kraftledning och
järnvägens kontaktledning (ca 4-5 stolpar berörs).
Ett alternativ är att markförlägga kraftledningen,
men detta är enligt ledningsägaren (E.On) en dyr
metod som också försvårar framtida eventuella
felsökningar.
Båda spåralternativen tillåter hastigheter i huvudsak
på 360 km/h, med en begränsning på 250 km/h
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genom staden. En restid på ca 40 minuter mellan
Västervik och Kalmar är fullt rimligt med denna
järnvägslösning genom Kalmar län.
Vardera reservat är drygt 60 meter brett eftersom
Trafikverket inte accepterar att bebyggelse tillkommer inom 30 meter från spårmitt om det transporteras farligt gods på järnvägen.
Reservat innebär att ny bebyggelse eller andra åtgärder som kan påverka möjligheterna att bygga ut
den planerade järnvägen normalt inte ska tillåtas.
13.
Med en ny sträckning av riksvag 37/47 och
en ny kustjärnväg bildas tillsammans med befintliga
E22 och befintliga järnvägsspår mot Berga/Nässjö
ett nav för väg- och rälsbundna transportsystem vid
den södra trafikplatsen. Det ger unika möjligheter
att skapa ett mycket konkurrenskraftigt verksamhetsområde. Detta område bör utöver verksamheter
innehålla dels en uppställningsplats för tung trafik
och i synnerhet farligt godstrafik. Dessutom är
kommunens ambition att omgående verka för att
samla all gods- och transportlogistik till ett konkurrenskraftigt, attraktivt logistikcentrum i detta område.
En konsekvens av detta är att en stor andel tung
trafik inte längre skulle behöva trafikera stadens mer
centrala delar. Genom att även förlägga den magasinering som idag sker på norra hamnen till detta
område kan ännu mer tung trafik undvikas i centrum, samtidigt som större delar av norra hamnen
kan bli föremål för stadsförädling.
14.
En successivt ökad andel permanentboende tillsammans med planer att förtäta Stångehamn
påkallar behovet av en bättre anslutningsväg.
Lämplig sträckning bör studeras i detaljplaneringen
av området.
15.
För att säkerställa trafiken till och från
södra hamnen har kapaciteten och trafiksäkerheten
på Åsavägen central betydelse. Det är viktigt att
inga nya in- eller utfarter längs Åsavägen tillåts, liksom att vägens framkomlighet säkras och förbättras
genom framtida planeringsarbete.
16.
Möjligheten för en framtida förlängning av
Marieholmsvägen till riksväg 37/47 skall hållas öppen i syfte att avlasta Södra vägen på genomfartstrafik.
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En fördjupad gång- och cykelstrukturplan bör
tas fram för Oskarshamns kommun. Här följer
de övergripande målen för stadens gång- och
cykelvägar, samt en karta som illustrerar viktiga målpunkter, huvudvägnät och som dessutom pekar på uppenbara brister eller kompletteringsbehov i gång- och cykelvägsnätet.
De övergripande strategierna och målen för
gång- och cykelvägnätet i Oskarshamns stad är
följande:
1. Inom Oskarshamns stad ska det finnas sammanhängande och trafiksäkra gång- och cykelstråk till alla stora målpunkter. Bland viktiga
målpunkter finns:
• Centrum
• Skolor
• Rekreationsområden, badplatser
• Stora arbetsplatser såsom sjukhuset, Scania,
Elajo och Saft
• Viktiga busshållplatser
2. Samtliga huvudvägar inom staden skall vara
försedda med separata gång- och cykelvägar.

Förklaringar till kartan på följande sida:
1. Gång- och cykelväg mot Fårbo/Figeholm. Sträckning oklar.
2. Gång- cykelbana som binder ihop Kolberga med
hamnen och centrum. Del av föreslagen strandpromenad.
3. Del av strandpromenad för en attraktivare komunikation till Ernemar/Gunnarsö
4. Möjligheten till ökade gång- och cykelförbindelser inom Döderhultsdalen bör studeras. Positivt för
såväl cykelkommunikationen som rekreationen i
området.
5. Kommunikation mellan befintliga och nya verksamhetsområden och bostäder i Döderhult.
6. Gång- och cykelväg till Påskallavik.
7. Gång- och cykelväg på gamla banvallen har
potential att bli uppskattad cykelled, t ex mot golfbanan.
8. Förbättrad kommunikation från Mysingsö till
Kristinebergs skola, samt från bostadsområden i
Kristineberg till havet.

3. Det ska finnas gång- och cykelvägar från staden till yttertätorterna, i första hand Påskallavik, Fårbo och Figeholm.
4. Samtliga nya bebyggelseområden (handels-,
verksamhets-, bostads-, skolområden etc) ska
alltid förses med goda gång- och cykelkommunikationer.

Fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad
Del I - De övergripande strategierna - Infrastruktur

47

Inledning - Bostadsförsörjning - Byggande -

Infrastruktur - Teknisk försörjning - Grönstruktur - Attraktiv stadskärna - Klimatanpassning - Mer Kalmarsund - Fördjupningar

Fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad
Del I - De övergripande strategierna - Infrastruktur

48

Fördjupad karta över gång- och cykelvägsnätet

Inledning - Bostadsförsörjning - Byggande -

Infrastruktur - Teknisk försörjning - Grönstruktur - Attraktiv stadskärna - Klimatanpassning - Mer Kalmarsund - Fördjupningar

Fördjupning kollektivtrafik

lokaliseras längs Södra Långg. i anslutning till
centrum.

En styrka för kollektivtrafiken, och smidighet
för resenären, är ett samlat resecentrum, eller
knutpunkt, där man kan byta mellan olika
färdsätt och olika linjer. Det ska finnas vänthall, parkeringsplatser och fasciliteter. Under
överskådlig tid, tills dess att en kustjärnväg
ev står klar, bör en knutpunkt lokaliseras till
nuvarande järnvägsstation. För att försörja centrum skall en bytespunkt anläggas någonstans
längs Södra Långgatan där samtliga busslinjer ska passera. Man ska med andra ord även
kunna byta mellan busslinjer här. Detta berikar
centrum med folkliv, och är en förutsättning
för en attraktiv kollektivtrafik. Som alternativ
till knutpunkt vid nuvarande järnvägsstationen
kan ett läge vid Skeppsbrokajen studeras.

5. Möjligheterna till ett lokalt tågstopp i höjd med
industriområdet bör studeras

Tågstationen är klassat som byggnadsminne.
Den fortsatta detaljplaneringen av ett nytt och
samlat resecentrum vid den här platsen skall
anpassas så att byggnadsminnets värden inte
minskar.
Lokalbussarna bedöms vara relativt flexibla
och kunna anpassa sig efter regionbussarnas
planering.
Fjärrbussarna, dvs långväga trafik till Stockholm etc, har behov av långtidsparkeringar och
kan med fördel angöra Oskarshamn vid E22.
Förklaringar till karta på följande sida:
1. På längre sikt när en ev kustjärnväg står klar bör
en knutpunkt lokaliseras här
2. Regionbussarnas körväg genom staden.
3. Lokalisering av en ny knutpunkt för kollektivtrafiken där tåg och buss samlas
4. En bytespunkt där samtliga linjer passerar skall
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Fördjupad karta över kollektivtrafik

TEKNISK FÖRSÖRJNING
- de övergripande strategierna

Ett samhälle kräver teknisk försörjning för att fungera. Inom begreppet teknisk försörjning ryms energifrågor som energi, uppvärmning, vatten, dagvatten,
avlopp, avfall och informationsteknik (IT) m.m.
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Vatten och avloppsnätet
Läs mer
i ”Oskarshamns
kommuns VApolicy från
2013”

Majoriteten av bebyggelsen inom Oskarshamns
stad är anslutna till det kommunala vatten- och
avloppsnätet, men ett antal enskilda avlopp
med varierande kvalitet finns i t ex Stångehamn, Döderhult och Saltvik. Ny bebyggelse
ska alltid anslutas till kommunalt VA-nät. Detta
kräver en utbyggnad av VA-nätet i takt med att
staden expanderar. Målet ar också att alla hushåll inom planområdet som inte är anslutna till
det kommunala VA-nätet idag skall bli det.
Genom den fördjupade översiktsplanen möjliggörs ca 1500 nya bostäder i staden. Detta
ställer höga krav på VA-nätets kapacitet. Grova
beräkningar gjorda av tekniska kontoret visar
att det vid högförbrukning kan uppstå en svag
trycksänkning i vattenledningarna på några
befintliga områden i staden om staden byggs
ut enligt den här fördjupade översiktsplanen.
Om trycksänkningen ar märkbar är osäkert,
men ytterligare studier bör vidtas innan större
bostadsområden byggs ut. Det handlar i första
hand om de omfattande bostadsområdena
söder om nuvarande riksväg 37/47 och norr
om Saltvik.

Dricksvattenförsörjning

Djupeträsk, stadens råvattentakt, är av olika anledningar en långt ifrån idealisk vattentäkt som
dessutom har bristfallig kapacitet. En kraftig
ökning av antalet hushåll kan ge försämrad
kvalitet på dricksvattnet. Av den anledningen
har möjligheten till en ny vattentäkt utretts under en längre tid. Omfattande försök har gjorts
i Påskallavik-Kristdalaåsen under 90-talet
utan önskvärda resultat. Under 2006 förnyades
försöken att hitta grundvatten (naturligt eller
konstgjort) som råvattentäkt för Oskarshamn
inom en radie av fem mil runt staden. Bockara
bedömdes ha de största möjligheterna för
detta, men efter fördjupade studier visade sig

även detta olämpligt. Vattenkapaciteten i närliggande Hagsjön var helt enkelt inte tillräcklig
för konstgjord infiltration. Även möjligheterna
för att försörja Oskarshamn med vatten via
grundvattenuttag i Hultsfredsdeltat har studerats, men bedömdes inte lämpligt på grund av
risk för att vattenkvaliteten ska försämras och
för att kostnaderna för överföringsledning var
för höga.
År 2008 inleddes studier av sjön Hummeln
som framtida vattentakt. Sjön bedöms genom
sitt djup och läge ha goda förutsättningar att
tåla ett betydande vattenuttag utan negativ
påverkan på vattenkvaliteten eller de höga
naturvärdena i och runt sjön. Oskarshamns
kommun har påbörjat tillståndsprocessen för
ansökan till mark- och miljödomstolen om
råvattenuttag ur Hummeln.
Beräkningar visar att Hummeln klarar att försörja staden med vattens även vid full utbyggnad enligt den fördjupade översiktsplanen. Det
finns dock långsiktiga osäkerhetsfaktorer kring
Hummeln som vattentäkt och det bedöms
synnerligen svårt att överskåda mer än 30 år
framåt. Bland annat handlar det om påverkan
på djur- och naturvärden, framtida klimatförändringar och andra förändringar i samhället
som vi inte känner till idag.
Som exempel kan nämnas om framtida klimatförändringar orsakar extrema torrår, samtidigt
som Oskarshamn har genomgått en omfattande tillväxt och ett antal nya vattenkrävande
industrier etablerats i staden. Vid detta scenario skulle det potentiellt kunna uppstå en risk
för överuttag av vatten med ekologiska skador
och försämrad vattenkvalitet som följd. På
30 års sikt hinner dock mycket att hända vad
gäller t ex teknikutveckling av avsaltning av
havsvatten.
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Av denna anledning bör en kontinuerlig
uppföljning och utvärdering av Hummeln som
råvattentäkt ske. Dessutom bör kommunen
utreda den långsiktiga (100-årsperspektiv)
vattenförsörjningen för staden. Dricksvattenförsörjningen bör också ingå i kommunens
kommande klimatanpassningsplan.
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Som reservattentäkt för staden behålls i stort
sett nuvarande vattentäktsystem runt Djupeträsk.
En yt- eller grundvattentäkt för dricksvatten
skyddas normalt genom att ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter upprättas.
Detta innebär ett ansvar främst för berörda
fastighetsägare och verksamhetsutövare, men
även för allmänheten, att vara så aktsamma
att vattnets kvalitet inte äventyras. Exempel på
sådant som berörs av restriktioner är hantering
av petroleumprodukter, hantering och sprid-

ning av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel, avledning av spillvatten samt
täktverksamhet. En karta över kommunens
vattenskyddsområden ses nedan.

Reningsverk

Planområdets avlopp leds till kommunens
största reningsverk – Ernermars reningsverk. Detta bedöms klara att rena stadens
avlopp även vid full utbyggnad enligt den
fördjupade översiktsplanen efter modernisering. En tillståndsprocess har därför
inletts med syfte att modernisera Ernemars
reningsverk så att det anpassas till framtida
tillväxt i staden samt de skärpta krav som
förväntas för reningsverk.
Hur framtida klimatförändringar påverkar
Ernemars reningsverk är en osäkerhetsfaktor. Denna fråga bör utgöra en del av kommunens klimatanpassningsplan som skall
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tas fram.

Dagvatten
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Dagvatten är samlingsnamnet för bland annat
regn-, spol- och smältvatten som rinner från
gator, parkeringsplatser, tak, gårdar och grönytor. Enligt tradition har dagvattenhantering
tidigare i huvudsak bestått i att samla upp och
avleda dagvattnet från bebyggelse för att sedan
släppa ut det i en recipient i form av å, sjö, hav
eller grundvatten. Under senare år har kunskapen ökat om att detta inte är en bra hantering
av dagvatten eftersom det tillför närsalter och
föroreningar till våra vattenförekomster.
I all framtida bebyggelse ska därför dagvatten
i första hand omhändertas lokalt (LOD) för att
bidra till att miljökvalitetsnormerna för hav,
sjöar och vattendrag kan uppnås. Detta innebär
grovt att man strävar efter att dagvatten infiltreras på plats istället för att det avleds genom ledningar. Lokalt omhändertagande av dagvatten
ska dock inte tillämpas på förorenad mark. Där
dagvatten ej kan infiltreras ska öppen dagvattenavledning och fördröjning genomföras,
och som sista utväg där inget av ovanstående
är möjligt kan dagvattnet ledas bort i dagvattenledning.
Läs mer

i ”Oskarshamns
kommuns
avfallsplan
2009-2013”
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För befintliga bebyggelseområden där dagvatten hanteras enligt gammal norm, dvs leds
bort till närmsta vattendrag, sjö eller hav finns
ett inbyggt problem. Detta gäller i synnerhet de
centrala delarna av Oskarshamn där de hårdgjorda ytorna är många och dagvattnet leds på
olika sätt utan rening ut i hamnbassängen. Här
kan situationen förbättras genom att avsätta
strategiska platser för anläggande av fördröjningsmagasin (se kapitel ”Grönstruktur”) som
syftar till att fungera som utjämningsmagasin
vid stora vattenfloden, samt rena vattendragen
från framförallt föroreningar, kvave och fosfor
innan de når Östersjön. Genom att lata parti-

kulära föroreningar sedimentera på ett fåtal men stora och strategiskt lokaliserade - platser
kan man koncentrera och kontrollera föroreningarna istället för att de sprids i Östersjön.
När det gäller stadens centrala delar bör en
sådan anläggning studeras inom ramen för
arbetet med omvandlingen av Inre Hamnen.
Genom att samla de idag utspridda dagvattenledningarnas utlopp till en plats där det
kan tas om hand i en fördröjningsprocess som
samtidigt blir ett tillskott i stadsbilden ökar
möjligheterna för viss rening innan vattnet når
hamnbassängen.

Flera strategiska platser föreslås för fördröjningsmagasin.
Läs mer i kapitel Grönstruktur.
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En framtida osäkerhetsfaktor för funktionen
av befintliga dagvattensystem är effekterna
av klimatförändringar. Om dagens prognoser
om vattenstånd som vid extrema situationer
ligger +2,5 meter över dagens medelvattenstånd realiseras kommer havsvatten att tränga
in bakvägen i dagvattenanläggningarna. Detta
bör behandlas i den klimatanpassningsplan
som kommunen avser upprätta.
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Avfall

Vår konsumtion och produktion ger upphov
till avfall. Kommunen har arbetat fram en avfallsplan och i samband med detta togs även en
vision fram för avfallsarbetet i Oskarshamns
kommun.

om kommunens nuvarande avfallshantering,
samt planerade åtgärder för att minska avfallets
mängd och farlighet.
För en robust och fungerande avfallshantering
måste frågorna belysas i kommande detaljplanering. Ytor, utrymmen och körvägar för en
modern avfalls- och återvinningshantering
ska beaktas vid detaljplan- och bygglovshanteringen.

Informationsteknik (IT)

Informationsteknik är ett samlingsbegrepp för
de möjligheter som skapats genom framsteg
inom datateknik och telekommunikation,
digital infrastruktur. Digital kommunikation
är även genom nya PBL är ett allmännt intresse
och ska i planeringen behandlas på samma vis
som vägar, VA och el.
Nationella mål för digital kommunikation är:
•
Säkra, robusta och lättillgängliga kommunikationer som i första hand tillhandahålls
genom effektivt fungerande marknader. Det ska
finnas ett stort utbud av tjänster som underlättar
vardagen för hushåll och företag i hela landet.

Oskarshamns invånare är duktiga på återvinning. I
diagrammet syns hur många kg/invånare som återvinns i
Oskarshamn jämfört med övriga landet.

Visionen pekar på avfallshanteringens tre viktigaste aspekter:
Oskarshamn kommun ska i sitt avfallsarbete
verka för minskade avfallsmängder, ett miljöriktigt och säkert omhändertagande av uppkommet avfall samt god service till kommunens
invånare.
Avfallsplanen omfattar allt avfall som uppkommer i kommunen och innehåller uppgifter

För fysisk samhällsplanering finns särskilda
delmål:
•
IT ska bidra till att förbättra livskvalitet
och till att förbättra och förenkla vardagen för
människor och företag.
•
IT ska användas för att främja hållbar
tillväxt.
•
Sverige ska ha bredband i världsklass.
Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter
att använda sig av elektroniska samhällstjänster
och service via bredband.
Det kommunen framförallt kan påverka med
den fysiska planeringen är utbyggnaden av
infrastruktur för IT, såsom bredbandskablar,
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mobiltelemaster och antenner. Idag erbjuds
bredband på flera olika sätt, till exempel via
trådlös kommunikation, fiber, koppartråd eller
nätet för kabel-TV. I framtiden kommer kraven
på överföringskapaciteten att öka. Utvecklingen
går mot att telefoni, TV och internettjänster
kommer via samma överföring. Datakommunikation av god kvalitet kommer att vara en förutsättning för attraktiviteten och för att uträtta
många av vardagens ärenden. Det är därför
viktigt att kommunen stimulerar bredbandsutbyggnad. Bredband via fiberkablar bedöms
vara en robust kommunikation med mycket
hög kapacitet. Därför ska nedgrävning av minst
100 Mbit fiberkabel alltid försörja nya bostadsområden samt beaktas vid andra schaktningsarbeten som sker inom planområdet för t.ex.
fjärrvarme, el och va.

Energi

Ett viktigt mål för regionen och kommunen
är att fasa ut användningen av fossila bränslen, samt gynna etablering och användning av
förnybar energiproduktion. Regionens, och
kommunens, mål är ett samhälle utan nettoutsläpp av fossilt koldioxid 2030. Det betyder att
länets produktion av el från förnybara källor
vid denna tid är minst lika stor som konsumtionen av el.

Läs mer
i ”Vindkraft,
Oskarshamns
kommun”
från 2011

Fjärrvärme
I ett kraftvärmeverk produceras både el och
fjärrvarme från t.ex. biobränsle.
Anläggandet av ett fjärrvärmenät i Oskarshamn
påbörjades 1982, och pågår ännu. Oskarshamn
Energi AB står för produktionen av fjärrvärme
som i huvudsak produceras genom förbränning
av en produktionsmix där biobränsle utgör 57
% av produktionen. Ett nytt kraftvärmeverk
är under planering, vilket beräknas kunna öka
andelen biobränsle till drygt 90 %.
Det finns också närvärmenät inom staden.

Oskarshamns kommuns ambition är att ju
större fjärrvärmeunderlaget är desto mer el kan
produceras av biobränsle och därmed ersatta el
producerad av fossila bränslen.
Elförsörjning
För alla våra samhällsverksamheter är elförsörjningen en mycket viktig funktion. I stort
sett kan inte någon samhällsfunktion fungera
utan el.
Inom kommunen/staden finns ett antal kraftledningsstråk som i översiktsplanen bedöms ha
så stor betydelse för samhället att de skall behandlas likvärdigt med riksintressen. Dock bör
framtida omlokaliseringar av kraftledningsstråk inte uteslutas om detta är nödvändigt för
viktiga och långsiktiga utvecklingar av staden, t
ex vid stora infrastruktursatsningar som har ett
stort allmänintresse. När staden växer och nya
ytor tas i anspråk behöver detta ske i ett sammanhang där flera intressen vägs mot varandra.
Nya områden och ny bebyggelse skall i övrigt
planeras så att hänsyn tas till befintliga och nya
ledningar, transformatorstationer m.m. Elektriska och magnetiska fält uppkommer bland
annat när el produceras, transporteras och
förbrukas. De finns nästan överallt i vår miljö,
kring både kraftledningar och elapparater som
vi använder dagligen i hemmet. Trots att forskning pågått i närmare 30 år är det mycket svårt
att se något säkert samband mellan exponering
av magnetfält och sjukdomar, varpå myndigheterna inte har satt några gränsvärden för magnetfält. Enligt Svenska Kraftnät har genomförd
forskning inte påvisat några samband mellan
exponering för magnetfält och påverkan på
hälsan för nivåer under 0,4 μT (mikro Tessla).
Deras policy är således att magnetfältsnivån
inte ska överstiga 0,4 μT där människor bor el-
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ler vistas varaktigt, vilket i praktiken innebär ca
130 meter från våra största kraftledningar.
Att inte uppföra nya bostäder inom 130 meter
från kraftledningar med spänningen 220 kV
och högre, bör fungera som generell riktlinje
vid planering i Oskarshamns stad. Detta bör
dock prövas från fall till fall, utifrån byggnationens användning och andra lokala förhållanden.
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Myndigheterna rekommenderar gemensamt
följande försiktighetsprincip:
Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och
konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att
reducera fält som avviker starkt från vad som
kan anses normalt i den aktuella miljön. När
det gäller nya elanläggningar och byggnader
bör man redan vid planeringen sträva efter att
utforma och placera dessa så att exponeringen
begränsas.
Det övergripande syftet med försiktighetsprincipen är att på sikt reducera exponeringen
för magnetfält i vår omgivning för att minska
risken att människor eventuellt kan skadas.
Vindkraft
För Oskarshamns kommun finns en vindbruksplan upprättad som tematiskt tillägg till
översiktsplanen.
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Ställningstaganden inom kapitlet teknisk försörjning
Oskarshamns kommun ska inom Oskarshamns stad
Verka för att alla hushåll är anslutna till ett
driftsäkert och funktionellt kommunalt vatten- och
avloppssystem
Verka för att kontinuerligt ligga långt fram inom
aktuella it-tekniker och it-kommunikationssystem
Verka för att nya bostadsområden försörjs med
minst 100 Mbit fiberkabel
Verka för att nedgrävning av minst 100 Mbit fiberkabel alltid beaktas vid olika schaktningsarbeten för t
ex fjärrvärme, el eller va.
Oskarshamn kommun ska i sitt avfallsarbete verka
för minskade avfallsmängder, ett miljöriktigt och
säkert omhändertagande av uppkommet avfall
Verka för att myndigheternas försiktighetsprincip för
exponering av magnetfält vidtas vid planering och
byggnation.
Verka för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning
Verka för att lokala vattentillgångar skyddas och
brukas uthålligt och säkerställa drickvattnets kvalité
genom hela distributionsnätet.
Verka för en långsiktigt hållbar och kretsloppsanpassad avloppsrening
Säkerställa driften av de kommunala reningsverken
genom kontinuerlig utveckling
Dimensionera kommunala reningsverk så att en
ökad befolkning tillåts utan att föroreningstillförseln
ökar till våra hav, sjöar och vattendrag

Verka för att dagvattenfrågorna får en
grundlig behandling i planprocessen
Verka för att reservera strategiskt belägen
mark för ekologiska funktioner som omhändertagande av dagvatten och vegetation för
vindskydd och luftrening i översiktsplanering
och detaljplanering
Verka för att förbättra dagvattenhanteringen
vid ombyggnationer av allmän platsmark
Verka för att dagvatten renas genom minst
sedimentering
Sträva efter att dagvatten infiltreras på lokalt
(lokalt omhändertagande av dagvatten)
Verka för att fastighetsägare tar hand om
sitt takdagvatten lokalt
Sträva efter att öppna dagvattenanläggningar utformas på ett för platsen tilltalande
sätt
Verka för att dagvattensystemen utformas
så att skadeverkningarna vid miljöolyckor
begränsas.
Verka för att krav ställs på dagvattenhantering enligt miljöbalkens försiktighetsprinciper
vid tillståndsprövning av en verksamhet
I planeringen av Inre Hamnen undersöka
förutsättningarna för att ta hand om stadskärnans dagvatten i syfte att rena detta
innan det når hamnbassängen.

Ställa kvalitetskrav på avloppsvatten från industri
och annan verksamhet
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GRÖNSTRUKTUR
- de övergripande strategierna

Närheten till natur och friluftsliv är en framgångsfaktor som Oskarshamn ska bygga vidare på. Att från
sin bostad på ett lätt och snabbt sätt kunna komma
ut i naturen eller på havet är en livskvalitet som är
viktig för invånarnas välmående, hälsa och trivsel.
Grönområden spelar även en viktig roll för växt- och
djurlivet, i synnerhet de större sammanhängande
grönområdena. Ekologiska funktioner, såsom omhändertagare av dagvatten, är andra betydelsefulla egenskaper som våra grönområden hanterar.
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GRÖNSTRUKTUR

-de övergripande strategierna
Stadens gröna områden

Grönområdena i Oskarshamn bildar en helhet
som kallas grönstruktur – oberoende av vem
som äger marken. Allt från den välansade
parken, trädgården eller kolloniområdet till
den vilda naturen innefattas i det som i planeringssammanhang benämns grönstruktur.
Grönstrukturen har många betydelser för såväl
människan, historien, identiteten och givetvis
för växt- och djurlivet.
Den fördjupade översiktsplanen avser att
bevara och förstärka större sammanhängande
grönområden inom och utom stadsbebyggelsen. Även betydelsefulla gröna kilar eller
korridorer har undantagits från exploatering,
liksom grönområden som är extra värdefulla
för växt- och djurlivet eller som fyller viktiga
funktioner såsom dagvattenmottagare eller
skydd mot buller etc.
Ingrepp i form av bebyggelse i grönområden
är nödvändigt om staden skall utvecklas. Vid
lokalisering av utvecklingsområden för bebyggelse har ambitionen varit att ta hänsyn till
befintliga boendes tillgång och närhet till natur.
Strategin är att stora sammanhängande grönområden skall finnas i stadens alla vädersträck,
gröna kilar sparas och viktiga bostadsnära
mindre naturområden och parker bevaras. Utvecklingsområdena för bebyggelse har passats
in i stadsbilden så att de så långt som möjligt
utgör en naturlig komplettering i den befintliga
bebyggelsestrukturen, dvs i direkt anslutning
till befintlig bebyggelse och infrastruktur.
För att förstärka boendekvaliteten och tillgängligheten till naturen föreslår den fördjupade
översiktsplanen att samtliga utpekade stora
grönområden i anslutning till staden skall förbättras som strövområden och/eller friluftslivsområden. Detta kan ske genom iordningsställande av stigar, skyltning, parkeringsplatser etc.

Rekreationsområdena och den föreslagna
strandpromenaden ska ha hög tillgänglighet,
både att vistas i och att nå, för stadens alla
människor. Tillgänglighetsanpassade stigar och
skyltar etc, liksom funktionella ”entréer” från
kollektivtrafikförsörjda platser är exempel på
hur detta kan åstadkommas.

Tätortsnära skogsbruk

Kommunen äger stora skogsfastigheter och bedriver således skogsbruk. Stora delar av skogsfastigheterna sammanfaller med tätortsnära
rekreationsområden. På dessa områden är det
av största vikt att skogsbruk sker med hänsyn
till rekreation och friluftsliv. På den mark som
i den här fördjupade översiktsplanen avsätts
för framtida rekreationsbehov och bevarande
av biologisk mångfald ska trakthyggesbruk, det
vill säga att skogen föryngras med mer eller
mindre kala hyggen, i möjligaste mån undvikas. Särskild hänsyn skall vidtas längs stigar
och leder som invånarna använder. Skogsbruk
som bedrivs utan hänsyn till skogens naturoch rekreationsvärden kan skapa miljöer som
är ogästvänliga eller oframkomliga och kan
minska den biologiska mångfalden.
Tätortsnära skogsrekreationsområden ger samhällsekonomiska fördelar i form av exempelvis
bättre hälsa hos kommunens invånare och
attraktiva bostadsmiljöer.

Småbåtshamnar

En viktig faktor för friluftslivet och tillgängligheten till naturen är möjligheten att ta sig ut på
havet. Detta ska också ses som en boendekvalitet som kan öka Oskarshamns attraktivitet som
bostadsort. Redan idag finns det en efterfrågan
på båtplatser, och denna efterfrågan kommer
att öka än mer som följd av ökad inflyttning till
staden. I den fördjupade översiktsplanen pekas
ett antal utvecklingsområden för småbåtshamn
ut. Detta är platser som lämpar sig för utbygg-
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nad och därmed husera fler båtar. För att lämpa
sig som utvecklingsområde för småbåtshamn
behövs såväl möjlighet till parkeringsplatser
som tillräckliga utbyggnadsmöjligheter och
vattendjup.
Vid en inventering av planområdets fritidsbåtshamnar 2011 visades att det finns ca 1000
båtplatser ordnade i ca 15 bryggföreningar.
Efterfrågan är hög, och det finns endast ca 10
vakanta båtplatser (dessa återfinns i Ernemar
och Stångehamn). Inventeringen visar också att
drygt hälften av båtägarna bor inom 2 km från
sin båtplats. Drygt 10% av de som har båtplats
inom planområdet bor utanför Oskarshamns
kommun.

Strandlinjen

Inom planområdet finns det relativt lite orörd
strandlinje kvar. En dominerande del är
ianspråktagen i form av privata tomter eller
hamnverksamhet. En tydlig ambition med den
fördjupade översiktsplanen är att inte tillåta
ytterligare privatisering av strandlinjen, vilket
stöds av en ny och hårdare strandlagstiftning,
samt att återta och tillgängliggöra stora delar av
kaj- och strandlinjen för allmänheten t ex genom att reservera mark för strandpromenader.
Att utnyttja denna möjlighet är en förutsättning för att Oskarshamn ska kunna konkurrera
i attraktivitet med motsvarande städer. Inre
hamnen skall tydligare hänga ihop med centrum, och områdena där staden möter havet
skall i betydligt högre grad vara tillgängliga för
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Strandlinjen inom staden skall så långt det är möjligt vara tillgänglig för stadens invånare och besökare. En strandpromenad från Havslätt till Gunnarsö skulle ge helt nya möjligheter för rekreation längs vattnet. Promenaden bör ges olika
karaktär beroende på läge. I centrum runt inre hamnen bör en stadsmässig srtanpromenad eftersträvas, medan man
längre ut från centrum kan anpassa sig efter landskapet och ge promenaden en mer naturlig karaktär såsom bilden
visar. Illustration Stig Stenmark
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allmänheten och ha en publik karaktär. Detta
behandlas i synnerhet i planeringen av stadsdelen Inre hamnen.
Den fördjupade översiktsplanens ambition är
att möjliggöra sammanhängande strandpromenader från Skeppsbron mot såväl Gunnarsö
som Havslätt. Strandpromenaderna, i synnerhet den södra, skall erbjuda invånare, besökare
och färjeresenärer attraktiva möjligheter att
röra sig längs med vattnet så långt detta är möjligt. Att koppla ihop Ernemar-/Gunnarsöområdet med stadskärnan genom en attraktiv gångväg bör ges högsta prioritet. Gångvägen bör så
långt det är möjligt löpa längs vattnet, och där
detta ej går ska den ges en god gestaltning och
omgärdas av trädplanteringar och natur.

Dagvattendammar

Ett antal områden har reserverats för dagvattendammar eller våtmarker. Dessa är
strategiskt placerade och syftar till att fungera
som utjämningsmagasin vid stora vattenflöden, samt rena vattendragen från framförallt

föroreningar, kväve och fosfor innan de når
Östersjön. Genom att låta partikulära föroreningar sedimentera på ett fåtal - men stora och
strategiskt lokaliserade - platser kan man koncentrera och kontollera föroreningarna istället
för att de sprids i Östersjön. Läs mer på sid 54.
Dagvattendammar kommer att behandlas
djupare i den VA-plan som kommunen har
påbörjat.

Fornlämningar

Fornlämningsmiljöer kan skapa mervärden
i en stad. Inom planområdet finns ett flertal
fornlämningar registrerade (se karta del II),
men det kan inte uteslutas att att även oregistrerade fornlämningar kan påträffas vid markingrepp. Vid detaljplanering och exploatering
skall stor hänsyn till såväl kända som okända
fornlämningar och fornlämningsområden tas,
och skadeinverkan minimeras. Väl bevarade
fornlämningar bör ses som en resurs och hanteras som värden vid planläggning.

Dagvattendammar, eller utjämningsmagasin, kan användas som en tillgång i närmiljön. Den här ytan är en välklippt gräsmatta under torrperioder, men under nederbördsperioder fungerar den som vattenmagasin och jämnar ut flödesnivåerna i
dagvattensystemen.
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Ställningstaganden inom kapitlet grönstruktur

Oskarshamns kommun ska inom Oskarshamns stad
Värna om och gynna biologisk mångfald.
Verka för att alla stadens invånare ska ha
Verka för att grönområden skall vara förgod tillgång till natur- och rekreationsområden, och möjligheter till ett rikt friluftsliv.
bundna med varandra med gröna stråk.
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Verka för att öka tillgängligheten för
allmänheten till strandlinjen.

Verka för en god vattenstatus i stadens
vattenmiljöer.

Verka för att barn och elever i våra
förskolor och skolor har tillgång till
skolgårdar eller omgivningar med
naturinslag.

Verka för att reservera strategiskt belägen mark för ekologiska funktioner som
omhändertagande av dagvatten och vegetation för vindskydd och luftrening.

Verka för att en strategisk plan upprättas
som säkerställer att ny exploatering sker
på ett så bra sätt som möjligt avseende
grönstrukturen.

Verka för ett anpassat och hänsynsfullt skogsbruk i viktiga natur- och
rekreationsområden.

Verka för att värdefulla natur-, kultur- och vattenområden undantas från
exploatering.

Verka för att spara äldre och storvuxna
träd i möjligaste mån vid ny exploatering.
Verka för att skydda såväl registrerade
som oregistrerade fornlämningar vid
planering och exploatering, och hantera
dem som värden.
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Fördjupning grönstruktur

Kapitlet grönstruktur innefattar såväl naturområden som människans möjligheter till
rekreation. En övergripande strategi har varit
att spara stora sammanhängande grönområden
i stadens alla vädersträck. Mindre grönområden såsom stadsparken eller kyrkogårdar inne
i centrala staden tas inte upp i den här planen,
men förutsätts behålla samma funktion och
användning som tidigare.
På dessa sidor åskådliggörs hur grönstrukturen
bör utvecklas över lång tid.

peka ut Döderhultsdalens och Döderhultsbäckens
framtida användning och funktion. Följande inriktning
föreslås:
Döderhultsdalen skall vara en lärorik plats med goda
möjligheter till kunskapsinhämtning, promenader,
motion liksom natur- och kulturupplevelser.
Den öppna karaktären skall bevaras och närodling,
ekologisk odling skall få en betydande roll i användningen. Fredriksbergs herrgård får en publik roll och
med fördel kopplas till dalen och dess användning.
Vattendammar för rening och utjämningsmagasin bör
finnas i anslutning till Döderhultsbäcken, och bäckens kulvertering ner mot hamnen bör öppnas upp.

Förklaringar till karta på följande sida:

8.Strategiskt läge för dagvattenhantering som även
kan få stort värde för den biologiska mångfalden
genom att fiskars lekmiljö förbättras.

1. Områdets karaktär och
funktion ska bevaras. Det rörliga friluftslivet bör
stärkas med nya eldstäder etc.

9. Stort naturskönt område som har
potential att bli ett stadsnära strövområde. Anläggning av en parkering, skyltning och någon markerad
led skulle öka dess värde som strövområde.

2. Strategiskt läge för dagvattenhantering som tar
emot vatten från områdena väster om Saltviksvägen. Den norra våtmarken skulle dessutom ha en
viktig funktion för biologisk mångfald som lekmiljö
för fisk.

10. Skogsområde och motionsslinga ska bevaras.

3. Omvandlingsområde för park, rekreation, bad,
restaurang etc

12. Grönområdet innehåller flera våt/sumpmarker
och är skyddat i form av naturreservat. Området och
dess förlängning in bland bebyggelsen säkerställer
tillgången till natur och rekreationsmöjligheter för
invånare i södra staden.

4. Strategiskt läge för dagvattenhantering som syftar
till att höja kvaliteten på stadens utgående dagvatten. En snötipp har föreslagits i närområdet. Om
detta verkligställs ökar behovet av en våtmark som
kan rena vattnet.
5. Stort sammanhängande grönområde/friluftsområde som med sitt centrala läge har stort värde som
rekreationsområde. Bör fortsätta att utvecklas som
rekreations/friluftsområde.
6. Fagereke med omgivningar
hyser stora naturvärden som bör bevaras. Delar av
området är skyddat i form av naturreservatsbildning.
7. Döderhultsdalen är idag ett stort
öppet område som arrenderas ut för jordbruksdrift.
Området besitter en stor potential för utveckling,
ökad attraktion och nyttjandegrad. En projektgrupp
som drivs av kommunen med interna och externa
deltagare som har kunskap inom ämnet bör tillsättas omgående. Syftet med projektet bör vara att

11. Strategiskt läge för dagvatten som kan ge ytterligare efterpolering av Storskogens (avfallsanläggning) vatten.

13. Fritidsområde där ingående verksamheter ska
verka för att säkerställa allmänhetens bad-, båt- och
rekreationsmöjligheter.
14. Sammanhängande promenadstråk från Havslätt
till Gunnarsö som så långt det är möjligt skall löpa
längs strandlinjen
15. Genom att samla de idag utspridda dagvattenledningarnas utlopp till en plats där det kan tas
om hand i en fördröjningsprocess som samtidigt blir
ett tillskott i stadsbilden ökar möjligheterna för viss
rening innan vattnet når hamnbassängen. Möjligheterna för detta bör studeras inom ramen för stadsutvecklingsarbetet för Inre hamnen.
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ATTRAKTIV STADSKÄRNA
- de övergripande strategierna

Att kunna erbjuda en attraktiv stadskärna är en hållbarhetsfråga för Oskarshamn. Med mysiga miljöer,
vattenkontakt, uteserveringar, stark handel och rikt
kulturutbud kan staden på sikt bjuda på ett stadsliv
som skulle stärka Oskarshamns attraktion och dragningskraft kraftigt. Stadskärnans roll som kommunens
nav, handelsplats och mötesplats ska stärkas. Den
fysiska planeringen ger i första hand möjligheter till
förändringar i den offentliga miljön. Genom ombyggnationer och förädlingar av gaturum, mötesplatser,
kajer osv kan upplevelsen av stadskärnan lyftas.
Parallellt måste arbete som syftar till att stärka stadens handel, kulturliv och evenemang pågå. Det ena
föder det andra, och tillsammans kan en positiv trend
uppnås. Oskarshamn har alla möjligheter att bli en
mycket attraktiv stadskärna.
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ATTRAKTIV STADSKÄRNA
-de övergripande strategierna
Läs mer
om stadskärnan i:
”Stadsmiljöprogram för Oskarshamns centrum”
från 2011
”Belysningsprogram för Oskarshamns kommun”
från 2011
Marknad
Oskarshamns
”Den framtida handelsstaden - vår
vision” från 2011
”Oskarshamns
centrum, framtida
trafiklösningar och
resecentrum” från
2011

Stadsförnyelse

En stadsförnyelse som syftar till att skapa attraktivare offentliga miljöer, minska biltrafiken i
innersta stadskärnan och öka vattenkontakten
bör genomföras. En levande stad och stadskärna är en nyckel när det gäller hållbar utveckling
och framtida tillväxt för Oskarshamn.
Under 2010-2011 upprättade Oskarshamns
kommun ett stadsmiljöprogram och belysningsprogram. Strategierna i dessa bör efterlevas, och förändringar i stadskärnan bör ske
enligt de båda programmens innehåll.
Nedan visas ett antal fokusområden för stadsförnyelse i den fysiska miljön. Arbetet med
stadskärnan måste ske på flera nivåer och områden, såsom skötsel, evenemang, bemötande,
service m.m. Det måste också ske i samverkan
med de aktörer som verkar i stadskärnan.
Det handlar om fastighetsägare, handelsmän,
krögare osv. I den fördjupade översiktsplanen

avgränsas ämnet ”atttraktiv stadskärna” till att
behandla de fysiska miljöerna.
Samtliga fokusområden nedan syftar tillsammans på att skapa ett sammanhållet och
attraktivt centrum där stadslivet och upplevelsen av centrum stärks. Samtidigt ska det vara
enkelt att komma till centrum med bil, cykel,
till fots eller med buss. Parkeringsplatser med
god tillgänglighet ska finnas i direkt anslutning
till infarterna och helst vara belägna alldeles
intill centrumkärnan. En ny stor parkering på
nuvarnade resecentrum är en nyckel i denna
strategi.
Strategierna för stadsförnyelse är framtagna
tillsammans med Attraktiva Oskarshamn.

1. Gångfartsgator

I den innersta stadskärnan skapas attraktivare
vistelseytor för fotgängaren. Med detta menas
mysigare miljöer som kan erbjuda ett inne-

Inspirationsbild från Marknad Oskarshamn över Oskarshamns nya ”Ungdomens hus för alla åldrar” och torg.
”Här möts man på någon utav uteserveringarna i solläge, ungdomarna gör grabs i skateparken och de mindre barnen leker
på experimentlekplatsen. I den nya byggnaden erbjuds biograf, bibliotek och ett experimentarium som tar en ner i underjorden, där man får titta, prova, studsa, känna och lära. Stadsrummet stärks och det skapas ett mångfaldigt innehåll med
kultur, service och handel. Stora Torget ska bli en mötesplats för många olika målgrupper i staden. Platsen fungerar under
dygnets alla timmar. Här skapas något unikt för Oskarshamn - en mötesplats där näringslivet och invånarna i staden möts
och visar upp sig.” Så skildrar Marknad Oskarshamn torget i sin vision. Hur en byggnad och torget ska se ut ska studeras
vidare, likså innehållet i en framtida byggnad. Byggnaden måste utformas oerhört omsorgsfullt och dess lokalisering och
storlek på torget måste noggrant studeras för att lämna en så stor och bra torgyta kvar som möjligt.Bilden på glasbyggnaden är enbart en inspirationsbild och visar inte på något sätt det hur en eventuell byggnad kommer att se ut. Det är
framförallt byggnadens funktion och syfte som planen avser förklara. llustration Sweco.
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hållsrikt stadsliv. Flera av gatorna i innersta
stadskärnan är idag helt förbehållna för motorfordonstrafik. Genom en omsorgsfull omgestaltning av dessa till gångfartsområden kan en
annan typ av gatuliv stimuleras. Det kommer
även fortsättningsvis att vara tillåtet att köra
motorfordon på gatan, men utsmyckningar och
möblering gör det mera knöligt. På så sätt kan
okynnestrafiken begränsas, medan den trafik
som har sin målpunkt mitt i stadskärnan fortfarande når fram. Med strategiska parkeringar i
direkt anslutning utanför den innersta stadskärnan kan biltrafiken reduceras och upplevelsen av centrummiljön lyftas. Med denna typ
av gata kan kommunen t ex möjliggöra bättre
förutsättnigar för enklare uteserveringar eller
viss exponering av varor på butikernas utsida.
En annan viktig aspekt är att lösa tillgänglighet
till entréer och anläggande av sammanhängande ledstråk i arbetet med gångfartsgator.

Attraktiv stadskärna - Klimatanpassning - Mer Kalmarsund - Fördjupningar

I stadsmiljöprogrammet och belysningsprogrammet för Oskarshamns stad finns utförligare beskrivningar över gångfartsgator och
möblering och belysning av centrum.

2. Stora torget

Den fördjupade översiktsplanen ger utrymme
för en byggnad, ett ”ungdomens hus för alla
åldrar” på Stora torget, samt en omgestaltning
av torgytan som syftar till att minska parkeringsplatser och öka aktiviteten och pulsen på
torget. Syftet med byggnaden är att skapa en
stark målpunkt i staden. Denna skall dra folk
av flera olika anledningar – byggnaden kan till
exempel innehålla kultur, evenemang, barnlek
m.m – och under större del av dagen än vad
butikerna gör. Även butiker kan inrymmas
i byggnaden. På så vis kan flödet i centrum
ökas och stadslivet stimuleras. Detta bedöms
endast vara möjligt om nya parkeringsplatser
tillskapas i direkt anslutning utanför den innersta stadskärnan. Byggnaden måste utformas
oerhört omsorgsfullt och dess lokalisering och
storlek på torget måste noggrant studeras för
att lämna en så stor och bra torgyta kvar som
möjligt.

Hamngatan skall byggas om enligt konceptet
gångfartsområde. Samma omgestaltning föreslås ske på fler centrala gator i syfte att stärka
stadslivet.
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3. Parkering och entré till centrum

På resecentrums nuvarande plats medges en
större parkeringsplats samt viss bebyggelse
med handel och bostäder. Platsen för parkering till stadens centrum är mycket strategisk,
och platsen kan med miljöförbättringar av
fasader, utomhusmiljöer och nya byggnader
bli en värdig och erforderlig ”entré” till Oskarshamns centrum. I samband med detta bör även
Forums och kulturhusets entréer lyftas fram
och ges en större roll i staden. Åtgärderna ovan
förutsätter en flytt av resecentrum, och är en
förutsättning för att befintliga parkeringsplatser på Mejeriplan och delar av Stora torget ska
kunna tas bort. Läs mer om flytt av resecentrum på sid 39.

4. Norra Fabriksgatan

Gatan kan omgestaltas till en trevligare stadsgata, och den idag kulverterade Döderhultsbäcken kan lyftas fram och rinna i ett parkstråk
längs gatan ner mot Inre hamnen. Hög framkomlighet för transporter måste bibehållas.

5. Döderhultsvägen

Oskarshamn ska verka för vackra entréer till
staden. Metoder för detta behandlas bland annat i stadsmiljöprogrammet och belysningsprogrammet. Döderhultsvägen bör prioriteras och
ges en stadsmässig gestaltning som bjuder in
besökaren eller invånaren till stadskärnan, samt
gör det enkelt och attraktivt att gå och cykla
mellan stadskärnan och det föreslagna handelsklustret vid mellersta trafikplatsen. Det fysiska
avståndet är kort, och det är viktigt att även det
mentala avståndet upplevs som kort.

6. Vattenkontakt

En till stor del outnyttjad potential i Oskarshamns stad är allmänhetens tillgänglighet till
vattnet. Att utnyttja denna möjlighet är en
förutsättning för att Oskarshamn ska kunna
konkurrera i attraktivitet med motsvarande städer. Den fördjupade översiktsplanens ambition
är att möjliggöra sammanhängande strandpromenader från Skeppsbron mot såväl Gunnarsö
som Havslätt. Läs mer under kapitel ”Grönstruktur”.

7. Parkeringsreservat

En yta för framtida parkeringsbehov reserveras. Platsen lämpar sig väl för halvplansförkjutna parkeringsdäck vilka är lätta att köra in i och
billiga i konstruktion. Platsen ligger strategiskt
bra och följer principen om lättillgängliga parkeringar precis utanför den innersta stadskärnan. Behov av parkeringsdäck på platsen kan
uppstå om handeln i Oskarshamns stadskärna
stärks kraftigt, eller om ytterligare s.k ”fill-in”förtätningar genomförs på bekostnad av andra
parkeringsanläggningar.

Ett levande centrum med rikt stadsliv och stark handel
är en nyckelfråga för Oskarshamns framtida tillväxt och
hållbarhet. Illustration Stig Stenmark

Framtida trafikstruktur i centrum

Förändringar av trafiksystemet i centrum bör
behålla och stärka de kvaliteter som redan finns
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Oskarshamn centrum ska vara kommunens nav och mötesplats, med handel och stadsliv. Stadskärnan måste ständigt vårdas och vara marknadskraftig för att fungera. Kartan visar de långsiktiga strategierna för att uppnå en attraktivare stadskärna.

med korta körvägar, enkel överskådlighet och
fattbarhet. Det är samtidigt väsentligt att stärka
centrumområdets lokala funktion, tillgänglighet och attraktivitet med god tillgänglighet för
alla trafikslag. Ett väl utvecklat samspel med
halvexterna handelsetableringar (mellersta
trafikplatsen) bör eftersträvas där de ömsesidigt förstärker och kompletterar varandra. En
konkurrenssituation av typen ”den ena elle den
andra” bör undvikas.
Flanaden och Västra torggatan är väl etablerade
affärsstråk och bör även fortsättningsvis vara
renodlade affärsgator med karaktären av gångoch cykelgator.
Köpmangatan, Kungsgatan, Östra torggatan

och Hantverksgatan är naturliga komplement
med affärer och restauranger m.m. men som
kan behövas hållas öppna för allmän biltrafik
i form av gångfartsgator, där fotgängar- och
affärsmiljön prioriteras vid utformningen av
gaturummet.
Döderhultsvägen, Stengatan, Åsavägen, Norra
fabriksgatan och Södra Långgatan är viktiga
gator för biltillgängligheten till centrum, där
parkeringsplatserna är de primära målpunkterna.
Skeppsbron har också betydelse för att nå centrumnära parkeringsplatser. Det stora trafikflödet på Skeppsbron har dock sannolikt även sin
grund i att gatan är en naturlig genomfart mel-
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lan stadens södra och norra delar. Ambitionen
är att trafikvolymerna på gatan ska minska, och
tung trafik minimeras. Tung genomfartstrafik
kan förbjudas, förutsatt att skyltning från E22
för tung trafik ses över.
Parkering till centrum sker huvudsakligen på
stora parkeringsplatser som är lättillgängliga
från de större gatorna, samtidigt som de är strategiskt placerade just utanför centrum kärnan.
Viss gatuparkering på gångfartsgator kan tilåtas
som komplement till de större parkeringsplatserna. En ny stor parkering bör anläggas på
befintliga resecentrum för att fånga upp bilister
från flera vädersträck. Detta gör att antalet parkeringsplatser på Mejeriplan och Stora torget
på sikt kan minskas.

Övergripande principskiss för Oskarshamns
centrums trafikstrategi, där parkeringsplatserna är
lätta att nå via en ”ringled” med god framkomlighet.
Innanför dessa, i innersta stadskärnan, ska gågator
och gångfartsgator dominera.
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Ställningstaganden inom kapitlet attraktiv stadskärna

Oskarshamns kommun ska inom Oskarshamns stad
Verka för att förbättra framkomligheten
för oskyddade trafikanter

Verka för att ha starka stadsdelar med
tillgång till skola, vård, omsorg och
service.

Verka för att öka tillgängligheten för
allmänheten till strandlinjen och strandnära områden.
Främja en planering som utvecklar
folkhälsan och integrera hälsohänsyn i all
planering

Attraktiv stadskärna - Klimatanpassning - Mer Kalmarsund - Fördjupningar

Verka för innehållsrika lek- och
uppväxtmiljöer för barn och ungdomar i
stadsplaneringen
Verka för att inre hamnen skall bli mer
publik och stärka dess koppling till
centrum
Följa de mål och riktlinjer som fastställdes i handelsstrategiarbetet
Verka för att stärka handelsstråk och
mötesplatser genom att skapa attraktiva
och tillgängliga offentliga miljöer
Verka för attraktiva entréer till staden

Verka för att erbjuda alla invånare säkra
och trygga miljöer, samt minska riskfaktorerna i staden i syfte att säkerställa god
hälsa och säkerhet för boende.
Verka för att den byggda miljön ska
kunna användas av stadens alla
invånare, och för att göra alla invånare
delaktiga i den fysiska planeringen
Verka för en genomtänkt parkeringsstruktur med attraktiva och funktionella parkeringsytor i strategiska lägen
Verka för att värna och stärka småstadskaraktären och småstadens kvaliteter.
Genom god planering verka för ett myllrande kulturliv samt värna och synliggöra
värdefulla kulturmiljöer och Oskarshamns
historia
Genom god planering främja besöksnäring och turism
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KLIMATANPASSNING
- de övergripande strategierna

Arbetet med att begränsa klimatförändringarnas effekter måste ske från två håll – att minska utsläppen
av växthusgaser och att anpassa samhället till ett
förändrat klimat. Den fysiska planeringen erbjuder
möjligheter till långsiktigt och förebyggande klimatanpassningsarbete för framtidens bebyggelse och
infrastruktur.
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KLIMATANPASSNING
-de övergripande strategierna
Med klimatanpassning avses åtgärder som
genomförs i syfte att förebygga, undvika och minimera negativa effekter av klimatförändringar.
Ett ändrat klimat tros leda till ökad nederbörd,
stigande havsnivåer och högre temperatur. Andra
exempel på effekter av klimatförändringar är
ökade risker för översvämningar, ras, skred och
erosion.

Läs mer
om klimatförändringarnas
konsekvenser
i Länstyrelsens
”Klimat i förändring
- Möjligheter och
utmaningar för
Kalmar län”.

temperatur kan t ex leda till påtaglig ökning av
skogsbränder och sämre kvalitet på dricksvattnet.

Lägsta golvhöjd

Det är till stor del den redan befintliga bebyggelsen som kommer att drabbas av ett förändrat klimat. Det har länge ansetts attraktivt att
bygga strandnära, och som en följd ligger ca
Jorden blir allt varmare. Huvuddelen av den upp- 12 % byggnaderna i Sverige inom 100 meter
värmning som skett sedan år 1950 är sannolikt
från kust- eller strandlinjen. Med den kunskap
orsakad av en av människan förstärkt växthusef- vi har idag om klimatförändringens effekter
fekt orsakad av en ökad mängd växthusgaser i
måste ny bebyggelse planeras och lokaliseras
atmosfären. Ännu vet vi inte till fullo hur uppmed extra omsorg. I den översiktliga planevärmningen kommer att påverka klimatet och
ringen regleras inte åtgärder i själva byggnaden
vilka följder vi kan räkna med. Men bland de
(byggreglerna är redan i dag utformade så att
scenarier som Boverket beskriver kan Oskarsnya byggnader ska kunna stå emot negativa
hamn räkna med:
konsekvenser av klimatförändringar) utan det
är istället ett bra redskap för att få en helhets• att få mer frekvent återkommande perioder av
syn över klimatförändringarnas tänkbara konkraftigare nederbörd. Ökad nederbörd, framfösekvenser. En av de tydligaste konsekvenserna
rallt under höst, vinter och vår, innebär att det
är risken för översvämning, och lokalisering av
kommer att bli mer problem med översvämny bebyggelse i riskområden för översvämning
ningar. Problemet kommer dock att vara större
ska undvikas.
i landets västra och sydvästra delar. Regn kommer oftare och blir kraftigare. Översvämningar
På 100 års sikt bör vi utgå från en höjning av
kan även indirekt orsaka problem, till exempel
medelvattenståndet med 1 meter enligt SMHI.
erosion, skred eller spridning av föroreningar i
Till det ska läggas att den högsta uppmätta
anslutning till förorenad mark.
havsnivån över medelvattenstånd idag är nästan 1,5 meter. Alltså bör vi planera långsiktigt
• att havsvattennivån stiger med omkring 1 meter för ett samhälle som ska klara ett vattenstånd
de närmaste 100 åren. Högsta högvattenstånd på på 2,5 meter över dagens medelvattenstånd.
en 100-årsperiod beräknas vara 2,5 meter över
dagens medelvattenstånd.
För att minska risken för olyckor, översvämning och erosion ska den lägsta färdiga golv• att årsmedeltemperaturen stiger med mellan
höjden vid nybyggnation av bostäder och sam3–5 grader fram till 2080, jämfört med 1961–
hällsviktiga anläggningar vara +2,7 meter över
1990. Detta leder bland annat till kortare snösä- dagens medelvattenstånd inom planområdet.
songer med mindre tjocka snötäcken (trots att
Denna rekommendation bedöms vara lämplig
vinternederbörden förväntas öka), fler dagar med att vidhålla till dess att en djupare klimatanhög relativ fuktighet och fler tropiska nätter (när passningsplan tas fram.
temperaturen inte understiger 20 grader). Ökad
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Klimatanpassning

Oskarshamns kommun bör som tillägg till
översiktsplaneringen upprätta en klimatanpassningsplan som syftar till att analysera klimatförändringarnas konsekvenser för Oskarshamn
avseende översvämningar, höjda medeltemperaturer, fler och intensivare värmeböljor, dricksvattenförsörjning m.m. Analysen bör också belysa
behovet av anpassningsåtgärder, liksom konsekvenser för den framtida fysiska planeringen.
Ett sätt att anpassa staden för ett nytt klimat
och mildra negativa konekvenser av översvämningar är att anlägga dagvattendammar. I den
här planen reserveras mark för detta som medger
utjämning av dagvattentoppar och medför en viss
rening av dagvatten genom sedimentation.

Klimatanpassning - Mer Kalmarsund - Fördjupningar

Inom ramen för den här fördjupade översiktsplanen har en kartering över riskområden vid
extrema vattenstånd tagits fram. På 100 års sikt
ska vi enligt föregående stycke vara beredda på
vattenstånd som vid extrema situationer ligger
+2,5 meter över dagens vattenmedelstånd. Hur
en sådan vattenhöjning - utan att förebyggande
åtgärder vidtas - skulle kunna påverka Oskarshamns stad åskådliggörs på kartan på nästa sida.
Kartan har i den här planen varit vägledande vid
planeringen av framtida bebyggelsemområden
samt tydligjort behovet av ett mer genomarbetat
och komplett klimatanpassningsstrategiarbete.

För att säkerställa att framtida planering är förenlig med senaste kunskapen om klimatförändringar är det viktigt att klimatfrågor och geotekniska säkerhetsfrågor skall alltid behandlas i
samband med detaljplanering och bygglovsgivning.

Minskad klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser behöver minskas för
att mildra klimatförändringens effekter. Med
den översiktliga planeringen kan man sträva
efter att styra samhällsutvecklingen mot ett allt
resurs- och koldioxidsnålare samhälle. Kommunen står bakom Kalmar läns regionala mål
att länet 2030 ska vara en fossilbränslefri region.
Detta innebär att det inte ska ske något nettoutsläpp av fossil koldioxid från Kalmar län och att
länet ska producera minst lika mycket förnybar
energi om den energi som används i länet.
Den här fördjupade översiktsplanen fokuserar
på en samlad stad som bygger på korta avstånd
mellan målpunkter. Genom att dessutom bygga
ut gång- och cykelvägsnätet skapas goda förutsättningar för en stad där gång-, cykel- och kollektivtrafiken kan öka på bekostnad av bilresor.
Den här fördjupade översiktsplanen möjliggör
också för en utbyggnad av järnvägsnätet genom
att fastställa markreservat för järnvägsspår, och
strävar efter ökad spårbunden trafik för såväl
personer som gods. Spårbunden trafik är ett
mycket miljövänligt transportsätt.
Avslutningsvis fastställs i denna fördjupade
översiktsplan även ett flertal riktlinjer för den
fysiska planeringen som syftar till att begränsa
utsläppen av växthusgaser. Se mer i rutan ”Ställningstaganden”.
Samhällsplaneringen ska främja användandet av gång,- cykel och kollektivtrafik för
att skapa förutsättningar för ett resurs- och
koldioxidsnålare samhälle.
Illustration Stig Stenmark
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2,5 m över dagens medelvattenstånd
Dagens kustlinje

Översvämningskartering
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Ställningstaganden inom kapitlet klimatanpassning

Oskarshamns kommun ska inom Oskarshamns stad
Alltid pröva markens lämplighet avseende
säkerhet och hälsa och före byggnation
och undvika etablering i riskområden för
ras, skred och översvämning

med hög verkningsgrad och miljömässigt uthållig värmekälla, samt undersöka
möjigheterna till närvärmecentraler i
närförorter.

Verka för att reservera strategiskt belägen
mark för ekologiska funktioner som
omhändertagande av dagvatten och vegetation för vindskydd och luftrening.

Sträva efter att utnyttja möjligheterna
samt utveckla ett nät för fjärrkyla.

Sträva efter att fasa ut användningen av
fossila bränslen, effektivisera energianvändningen samt gynna etablering och
användning av förnybar energiproduktion.

Klimatanpassning - Mer Kalmarsund - Fördjupningar

Verka för att majoriteten av förekommande
drivmedel för fordon kan tillhandahållas
inom centralorten.
Verka för minsta möjliga energianvändning
i all byggnation och planering.
Kräva att nya bostäder uppvisar klimatsmarta lösningar, dvs energieffektiva,
resurssnåla och säkra lösningar.
Verka för att nettoenergianvändningen i
byggnader ska vara så låg som möjligt.
Sträva efter ett väl utvecklat fjärrvärmenät

Verka för att utnyttja avfall för
energiproduktion.
Verka för ett hållbart och effektivt trafiksystem där transporter inte är beroende
av fossila bränslen.
Verka för att dagvatten och avloppsvatten separeras och att avloppsslammet
innehåller minimalt med av miljöstörande
ämnen i syfte att kunna optimera slammets användbarhet som resurs.
Prioritera enegieffektivisering och
använda den mest miljövänliga och energieffektiva belysningstekniken på offentliga miljöer.
Säkerställa att den lägsta färdiga
golvhöjden vid nybyggnation av bostäder
och samhällsviktiga anläggningar är +2,7
meter över medelvattenståndet för att
minska risken för översvämning
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MER KALMARSUND
- de övergripande strategierna

För att bli konkurrenskraftiga gentemot andra delar
av landet behöver vi söka samarbete över kommungränser i en geografi som kan ge en positiv gemensam identitet och som inte är beroende av framtida
regionindelning. Kalmarsund bör fungera som en
sådan idenitet.
I det här kapitlet ges en kortfattad beskrivning över
hur den här fördjupade översiktsplanen förhåller sig
till viktiga regionala frågor.
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MER KALMARSUND
-de övergripande strategierna
Ambitionen är att förstärka begreppet Kalmarsund inom flera olika områden. Sundet
bör återfå den sammanhållande rollen för alla
som bor här, och därmed bli ett positivt samlat
begrepp för regionen såsom Öresund, Österlen
eller Höga kusten. Oskarshamn ska vara en
aktiv part i utvecklingen av konceptet Kalmarsund, som bör omfatta såväl kust- som inlandskommuner som har intresse i att utveckla
regionen gemensamt.

Kalmar och Oskarshamn är idag huvudorter
för var sin lokal arbetsmarknad. Genom samverkan och förbättrade kommunikationer mellan kommunerna kan vi erbjuda våra invånare
goda inkomstmöjligheter och bra samhällsservice. Ett viktigt mål för regionen är att verka
för att Kalmars och Oskarshamns arbetsmarknader blir en gemensam. Kalmarsund är den
geografiska identitet som knyter samman
Öland med södra delen av Smålandskusten till
en funktionell arbetsmarknad.

KALMARSUNDS RIKA NÄRINGSLIVSTRÄDS
FEM HUVUDGRENAR
Här beskrivs de branscher som sticker ut runt Kalmarsund.
Dessa kompletterar vanliga branscher som utbildning samt vård och omsorg.

1

LINNÉUNIVERSITETET STÄRKER
OCH UTVECKLAR NÄRINGSLIVET
Linnéuniversitetet höjer utbildningsnivån, utvecklar
forskningsområden i samverkan med
näringslivet, bidrar starkt till att göra regionen
attraktiv för åldersgruppen 20-30 samt stärka
sjukvårdskvaliten genom att stegvis utveckla en
fullständig läkarutbildning.

4

2
3

ENERGIVERKSAMHETEN I OSKARSHAMN
kräver specialkompetens och kunskapsutbyte
på internationell nivå.

JORD-/SKOGSBRUKSBYGD OCH
ÖKANDE LIVSMEDELSPRODUKTION
med hög klassning på jordbruksmarken
och stor djurhållning.

BESÖKSNÄRING & TURISM
Turism inom sol och bad, cykel, båt, kultur, natur och idrott – allt
detta går att utveckla inom Kalmarsund. Kalmar län är ett starkt
turistlän med landets längsta kuststräcka med en outvecklad
potential. Det har starka delområden men ingen gemensam marknadsföring. Kalmarsund är södra länet.
Den norra delen utgörs i väster av ett sjörikt småbrutet landskap
Astrid Lindgrens värd och i öster av Misterhults och Tjust
skärgårdar. De är Sveriges minst exploaterade skärgårdsområden.
Idrottsturismen är under stark utveckling. Det senaste är Ironman,
en internationellt mycket uppmärksammad stortävling.
Störst andel anställda inom handeln i regionen finns i Kalmar
följt av Borgholm och Mörbylånga. Borgholm har en klart högre
andel av arbetstillfällena inom hotell- och restaurangverksamhet
än i de övriga kommunerna.

5
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TILLVERKNINGSINDUSTRI
Andelen som arbetar inom
tillverkningsindustrin
är hög i Torsås, Mönsterås,
Nybro och Oskarshamn. I Emmaboda finns ungefär vartannat
arbete inom industrin.
Den största koncentrationen av
kunskapsintensiva
företagstjänster och de branscher som klassas som kreativa
finns i Kalmar.
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Arbetsmarknad och bostadsmarknad
Idag är Kalmar och Oskarshamn huvudorter
i var sin arbetsmarknad. En arbetsmarknadsförstoring, där invånarnas möjlighet att nå ett
större utbud av arbete och studier bedöms vara
avgörande för en stabil arbetsmarknad och god
närlingslivsutveckling.

I arbetet med att skapa en arbetsmarknadsregion för Kalmar-Oskarshamn behöver blicken
lyftas så att ”Kalmarsundsgränsen” blir en yttre
ram som blir tydligare än de enskilda kommungränserna. Det är viktigt att näringslivet

Ett ökat samarbete mellan
kommunerna runt Kalmarsund är viktigt för att göra
regionen stark och konkurrenskraftig. Ett av de mest
betydelsefulla målen är att
tillsammans skapa större
och starkare arbetsmarknader. Det är inte enbart
kustkommunenrna som bör
samsas i ett Kalmarsundsgemenskap, utan även
inlandskommunerna fyller
en viktig roll för regionens
utveckling.

ska kunna hitta rätt kompetens inom regionen
– om den sedan finns i Kalmar, Oskarshamn eller Mönsterås är av sekundär betydelse.

Mer Kalmarsund - Fördjupningar

För att lyckas med det ovanstående är goda
kommunikationer och snabb förflyttning inom
regionen en avgörande faktor.
Busstrafiken bör utvecklas så att restiden mellan Oskarshamn och Kalmar är på mindre än
en timma. På sikt ska en järnvägsförbindelse
ytterligare kunna minska restiderna i regionen – såväl mot söder, norr som väster. En

kustjärnväg skulle, enligt Regionförbundet, för
Oskarshamns kommun innebära att utbudet av
arbetstillfällen inom en timmes restid, räknat både med bil och kollektivtrafik, mer än
fördubblas.
Även för studier på hög nivå är det väsentligt
med kortare restider för att stärka attraktionen
till regionens högskolor och universitet. Ett
fortsatt samarbete mellan högskolor/universitet, näringsliv och regionen ska prioriteras. För
Oskarshamn är det viktigt att fortsättningsvis
kunna erbjuda ett brett utbud av utbildningar,
och stoltsera med utbildning i världsklass inom
energisystem.
Människors möjligheter att nå ett stort utbud
av arbetstillfällen och studiemöjligheter är
grundförutsättningen för en stabil arbetsmarknad och en sund utveckling av näringslivet. Det
innebär att modern infrastruktur kombineras
med snabb och effektiv trafikering. Människors
benägenhet att pendla till arbete ökar markant
när restiden för en enkelresa minskar till 45
minuter eller mindre.
En viktig aspekt är att tiden det tar att ta sig
mellan bostad och arbete ofta är längre än resan med kollektivtrafiken, eftersom få bor och
arbetar precis vid hållplatsen. Viljan och möjligheten att pendla varierar beroende på kön
och utbildningsnivå. Servicenivån, effektiviteten och komforten måste vara i takt med tidens
krav och förväntningar om kollektivtrafiken
ska kunna bli ett reellt alternativ till bilåkandet
inom Kalmarsund. Statusen måste höjas rejält.
Bättre kommunikationer är också avgörande
för att kommunerna mellan och gränsande till
Kalmar, Växjö, Karlskrona och Oskarshamn
ska ha möjlighet att nå större utbildnings- och
arbetsmarknader.
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Rimlig restid från de mindre kommunerna
är en viktig del i deras arbete med att bli mer
attraktiva bostadsorter. Därför satsar Kalmar
län kraftigt på att utveckla och effektivisera
linjenätet för regionalbussarna och att införa
regiontåg succesivt från 2014.

Besöksnäring och turism

Det finns stora utvecklingspotentialer i
besöksnäringen i Kalmarsund. En gemensam strategi för att marknadsföra konceptet
Kalmarsund bör utvecklas. En tydlig kalmarsundsregion lockar såväl inflyttare som
besökande och ökar områdets konkurrenskraft.

Infrastruktur och kommunikation

Förbättrade kommunikationer är en av
huvudfrågorna för regionen. En järnvägsförbindelse mellan Kalmar och Oskarshamn,
och vidare mot Linköping/Norrköping/
Stockholm är av stor betydelse. En gemensam strategi inom Kalmarsund för att påskynda tillkomsten av en sådan förbindelse
har hög prioritet. Ett järnvägsreservat för
framtida spårdragning har lagts ut i den här
fördjupade översiktsplanen.
Oskarshamns kommun har låtit Ramböll
översiktligt utreda förutsättningarna och
konsekvenserna av att förlägga en snabbjärnväg på bro genom Kalmar län. Rapporten är
ett första steg att konkritisera planer på en
snabbjärnväg mellan Kalmar och Linköping.
Den bör utgöra underlag för att i samverkan med region Kalmar och kommunerna
utmed banan finna den mest lämpliga korridoren för byggnation av snabbjärnvägen
med den senaste tekniknivån och prestanda
vilket innebär att banan byggs till största del
på bro.

En snabbjärnväg skulle ge restider mellan Kalmar
och Oskarshamn på ca 20 minuter och Kalmar
– Linköping 1:25 timmar under förutsättning att
Trafikverket anpassar sina delar på berörda delar
av Stångådalsbanan och Tjustbanan till dagens
tekniska nivå.
Möjliga restider med snabbjärnväg
STAD		
Linköping 		
Åtvidaberg 		
Västervik 		
Oskarshamn
Mönsterås 		
Kalmar 		

TID
0:00
0:20
0:45
1:05
1:15
1:25

Nya stationer skulle även kunna etableras vid
Kalmar flygplats, Lindsdal, Ålem, Mönsterås,
Påskallavik, Oskarshamn flygplats eller Kärnkraftverket, Blankaholm.
Att förlägga järnvägen på bro genom landskapet
är en beprövad teknik utanför Europa och har
flera fördelar. Den tydligaste är markanspråket
vilket utgör ca 3 % mot vad en konventionell
järnväg gör, vilket också innebär en kraftig förbättring av byggtiden. Plankorsningar undviks
helt med människor, djur och bilar. Det innebär
att barriäreffekter av järnvägen i det närmaste
upphör, men visuellt påverkas landskapet givetvis
av en brokonstruktion.
Utöver järnväg finns flera andra fokusområden
för infrastrukturen och kommunikationerna som
stärker regionen. Bland annat bör hela E22 och
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riksväg 37/47 utvecklas till mötesfri väg. I den
fördjupade översiktsplanen föreslås ny dragning av riksväg 37/47, som tillsammans med
åtgärder på den södra trafikplatsen ger förbättrade villkor för godstransporter till och från
Kalmarssund i öst-västlig riktning.

internationella dagsturer. En utveckling av
kommunikationerna inom regionen är av
betydelse för att Kalmar flygplats ska kunna
utvecklas till regionens nav för utrikes flygresor.

Regionen har goda förutsättningar för godstrafik på vatten. Den fördjupade översiktsplanen
möjliggör en fortsatt utveckling av en stark och
konkurrenskraftig hamn i Oskarshamn. Här
har Gotlandstrafiken sin hemmahamn. Även
internationell sjöfart, med en färja mot Balticum, ska utvecklas i Oskarshamns hamn.
Nationella flyglinjer från Oskarshamn är viktigt
att behålla för näringslivet. Dessa bör stärkas
upp genom att utveckla Kalmars flygplats för
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Ramböll har på uppdrag av Oskarshamns
kommun låtit utreda
möjligheter och konsekvenser kring en
broförlagd snabbjärnväg genom Kalmar
län. Utredningen visar
att byggnation med
brokonstruktioner
och ballastfritt spår är
överlägset ett traditionellt järnvägsspår
med avseende på
prestanda, byggkostnad, markutrymme,
miljö och säkerhet.
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Ställningstaganden inom kapitlet mer Kalmarsund

Oskarshamns kommun ska inom Oskarshamns stad

Vara aktiva och deltagande i utvecklingen
av regionen och konceptet Kalmarsund
Samverka med övriga kommuner i Kalmarsund för att skapa en arbetsmarknadsregion runt Kalmarsund och effektivare
restider i alla huvudriktningar.
Samverka för en gemensam bostadsmarknad, boendekvalitet och varierat utbud.
Samverka med övriga kommuner i Kalmarsund för att utveckla den gemensamma besöksnäringen, det gäller inte minst
båtturismen.
Samverka för att göra regionen mer tillgänglig, både att resa till och inom Kalmarsund.
Underlätta att nå de regionala målpunkterna inom Kalmarsund. En utvecklad
kollektivtrafik som sammanbinder besöksmålen effektivt är viktig.
Verka för att kollektivtrafiken är effektiv
och passar majoriteten av dem som arbetseller studiependlar tidsmässigt.
Verka för mindre än en timmes restid med
kollektivtrafik till & från Kalmar

Ha en positiv syn på infrastruktursatsningar som påverkar Kalmarsund i rätt
riktning, såsom direkttåg mellan Kalmar
och Växjö, tågstopp vid Kalmar flygplats,
förbättrad godstrafikförbindelse för Mönsterås och väginvesteringar på Öland.
Verka för en snabb järnvägsförbindelse
med Stockholm/Mälardalen och med
Linköping/Norrköping
Verka för en kustjärnväg och att snabbt
komma ut på en eventuell höghastighetsbana.
Verka för mötesfri väg på hela E22 & på
riksväg 37/47.
Verka för vägförbättringar för att snabbt
nå E4 (Malmö–Stockholm).
Stödja regionens arbete med kombiterminaler (T ex Nybro och Oskarshamn)
Stödja arbetet med att utveckla Kalmar
Airport till sydöstra Sveriges nav för flygresor.
Utveckla Oskarshamns hamns arbete
med internationell och transocean sjöfart,
liksom sträva efter att fortsätta vara den
självklara hamnen för person- och godstrafik till Gotland i södra Sverige.
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LÄNSSTYRELSENS
yttrande i granskningsskedet

Länsstyrelsen företräder statens intressen i planering.
I planprocessen ska länsstyrelsen särskilt bevaka riksintressen, frågor om hälsa och säkerhet, mellankommunala frågor, miljökvalitetesnormerna samt områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Länsstyrelsens granskningsyttrande ska redovisas
tillsammans med planförlaget.
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