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Den fördjupade översiktsplanen har upprättats på Oskarshamns kommuns samhällsbyggnadskontor. Planen antogs av
kommunens fullmäktige i februari 2014.
Projektledare: Erik Hjertqvist
Arbetsgrupp: Leif Carlsson, Anette Andersson, Frida Kjäll, Håkan Johansson
Styrgrupp: Kommunstyrelsens presidium och Samhällsbyggnadsnämndens presidium
Adjungerande tjänstemän: Bodil Liedberg Jönsson
Samtliga kommunala förvaltningar har varit delaktiga i planens upprättande, och diskussioner har förts i varierande
nätverk beroende på frågeställningens ämne.
Kartor i del I har upprättats av kommunens planfunktion.
Kartor i del II har upprättats av kommunens gis-funktion.
För text till kapitel ”Kulturhistorisk beskrivning av staden” och ”Kulturhistoriska stadsdelsbeskrivningar” i del II svarar
Thomas Gren.
För kapitel ”Konsekvenser” i del II svarar Sweco Infrastructure AB.
För text till kapitel ”Bostadsförsörjning” i del I svarar Micael Sandberg, MWA Konsult & Invest
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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Läsanvisningar
Del II av den fördjupade översiktsplanen över
Oskarshamns stad skall läsas tillsammans med
del I. I del II redogörs de förutsättningar som
legat till grund för planförslaget i del I, samt de
konsekvenser som planförslaget medför.
Till planen hör också del III (samrådsredogörelse) och del IV (granskningsyttrande)
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OSKARSHAMNS STADS VISION 2030
Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna

Följande fiktiva text skildrar hur Oskarshamns stad upplevs år 2030. Visionen visar
hur Oskarshamn på många sätt har blivit
ett attraktivt och hållbarare samhälle. Berättelsen skall ses som en vision, en framtidssyn som den fysiska planeringen skall
sikta mot.
Visionen togs fram i arbetet med programmet för den fördjupade översiktsplanen över
Oskarshamns stad.
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VISION 2030

- Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna
– Det är med stor glädje och stolthet som jag
vill uppmärksamma och fira Oskarshamns
30 000:e invånare. En rad viktiga strategiska
beslut, satsningar inom rätt områden och - inte
minst - en stark framtidstro har gjort det möjligt för oss att samlas här på Lilla torget idag för
att fira denna milstolpe i Oskarshamns historia.
Vi är idag 30 000 invånare i kommunen, och
över 20 000 i Oskarshamns tätort.
Det är Oskarshamns kommunalråd som talar.
Framför henne har det samlats en stor publik
som vill vara med och uppmärksamma det
historiska klivet denna varma och soliga lördagsförmiddag i juni. Det är precis som vanligt
mycket folk i centrum som bildar ett trivsamt
myller av människor. En livlig torghandel
och de många uteserveringarna förgyller och
skänker liv i stadsrummet. Att sitta med något
svalkande i glaset och enbart blicka ut över
folklivet är en populär aktivitet. Andra verkar
mer intresserade av att undersöka butikernas
sommarrea, eller ta sikte mot hamnen för en
uppfriskande promenad längs havet. Oskarhamns centrum lever året runt. Det är kommunens nav och samlingsplats, och det självklara
valet för shoppingupplevelse.
Oskarshamns attraktiva arbetsmarknad har
lockat många nya invånare till staden. Framför
allt har det växt upp flera nya företag inom
tjänstesektorn. Näringsidkarna har starka
förhoppningar om att kunna bygga upp och
expandera verksamheter i Oskarshamn. Företagarklimatet är vänligt, samarbetet med kommunen liksom andra företag är suveränt och
det finns gott om attraktiva platser att hålla till
på. Att Oskarshamn dessutom ligger i framkant
när det gäller IT-system och kommunikation
underlättar såklart. Det är många som fått
jobb inom energisektorn, framförallt vid det
internationella energicentrumet i staden. Till

energicentrumet finns bland annat forskning,
utbildning och demonstration av framtida
hållbara energiformer knutet.
Nyinflyttade berättar att det inte fanns några
tvivel om att flytta till Oskarshamn när möjligheten kom. Den levande småstaden, möjligheterna till ett attraktivt boende och de
goda uppväxtmiljöerna för barn - till exempel
alla välskötta skolor och förskolor - har varit
avgörande för många. Även den generösa tillgången på natur, hav och skärgård har frestat.
Att bosätta sig i de havsnära bostäderna i inre
hamnen, i något av de nya tätortsnära villaområdena eller i de nybyggda husbåtarnaär populärt. Nästan överallt finns omedelbar närhet till
välplanerade rekreationsområden med vacker
natur och fina strövstigar. Att promenera till
livsmedelsbutiken, cykla till havet och centrum
samt ha naturen utanför knuten, det är boendekvalitet det.
Vid Skeppsbron råder ett behagligt lugn för
tillfället. Ett fåtal personbilar trafikerar vägen,
annars dominerar fotgängare och cyklister.
Framgångsrika stadsutvecklingsprojekt har
gjort att inre hamnen upplevs som en naturlig
del av centrum, inte minst tack vare attraktiva
gaturum för fotgängarna kantade av ett rikt utbud av butiker och restauranger. Ikväll skall det
vara stor konsert på Brädholmen, ett av många
evenemang som äger rum här om kvällarna. På
Brädholmen möts stadens båda nya strandpromenader, och många är de som utnyttjar denna
tidiga sommardag till att promenera norrut
mot Havslätt eller söderut mot Gunnarsö. De
nya strandpromenaderna har gjort havet påtagligt i Oskarshamns stadsbild, och badplatserna
mer lättillgängliga. Det är inget tvivel om att
det är en kuststad man befinner sig i. Intrycket
förstärks av de många fritidsbåtar som passerar
genom hamninloppet.
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Hamnsaneringen för flera år sedan var mycket
lyckad, och ibland ses faktiskt folk som badar i
hamnbassängen. På den södra strandpromenaden kommer plötsligt en strid ström av människor. Det är gotlandsfärjan som nyligen lagt
till, och resenärerna strosar upp mot centrum.
Oskarhamn är omtyckt bland turisterna, och
besöksnäringen går bättre än någonsin. Samma
sak gäller Oskarshamns hamn, som aldrig haft
bättre omsättning, och detta beror till stor
del på de nya destinationer som regelbundet
trafikeras. Trots den omfattande hamnverksamheten är den inte på något sätt störande för
boende eller turister. Infrastrukturen till och
från hamnen fungerar utmärkt, och verksamhetsområdet har successivt klivit längre och
längre från inre hamnen för att göra plats åt
mer publika verksamheter. Överlag uppvisar
stadens verksamhetsområden en bred variation
med en god blandning av kontor, industri och
på en del platser även handel. På det område
som en gång var färjeterminal för gotlandstrafiken har det växt upp ett helt nytt område med
bostäder, kontor och trevliga platsbildningar
längs kajen. Det är mycket smakfullt gjort, och
området är mycket populärt bland boende,
företagare, allmänhet och inte minst bland
arkitekter som ofta och gärna gör studiebesök
på området. Det här området är ett av flera nya
attraktiva bostadsområden som vuxit upp på
senare tid. En förtätningsstrategi har lett till
att flera luckor i stadsbilden i centrala Oskarshamn förädlats med välgestaltade bostadshus.
Många av stadens äldre medborgare har passat
på och sålt sin villa och flyttat in i dessa attraktiva bostäder.
Dagens löpsedel fångar många Oskarshamnares uppmärksamhet. ”Oskarshamn utsedd till
årets energistad”, står det med stora bokstäver.
I tidningen står att läsa om ett långsiktigt och
hårt arbete som ligger bakom utmärkelsen.

Genom att stödja olika tjänster och produkter, samt en utbyggnad av bland annat
vindkraft och fjärrvärmenätet, har samhället
helt lyckats gå över till el producerat utan
nettoutsläpp av fossil koldioxid Dessutom har
energianvändningen effektiviserats, t ex inom
bostadsmarknaden där klimatsmarta och
energieffektiva lösningar sänkt nettoenergianvändningen i nya bostäder till nära noll.
Den kanske mest påtagliga förändringen har
dock skett inom fordonssektorn. Förutom
övergången till förnybart bränsle har en storskalig satsning på gång- och cykelstråk samt
kollektivtrafik lett till att bilen idag inte är det
primära färdmedlet. Det råder ett helt nytt
förhållningssätt till bilen, och många är de
som valt att leva helt utan bil. I Oskarshamn
är det möjligt. Följdeffekterna i form av en
mer levande stad och en friskare befolkning
har kommit på köpet.
En av Oskarshamns framgångsfaktorer är
det nya resecentret som har blivit en succé.
Invånarna förflyttar sig snabbt och smidigt
inom de två arbetsmarknadsregionerna som
Oskarshamn tillhör, och stambanan når man
enkelt med tåg. Framkomligheten på E22 är
mycket bra, precis som på den nya vägen mot
inlandet. Även via flyg rör man sig enkelt till
och från Oskarshamn, och dessutom projekteras just nu den nya kustjärnvägen som
ska stå klar om några år. Oskarshamn är en
lättillgänglig stad. Många är de som flyttat till
Oskarshamn de senaste åren. De verkar inte
ångra sig en sekund. Oskarhamn är den idealiska staden för ett rikt liv med en enkel och
kvalitativ vardag. Det är en charmig småstad
med energi, puls och med gott om plats för
livsnjutning - helt enkelt en attraktiv småstad
med stora livskvaliteter. I Oskarshamn är
man stolt över sin stad.

av planförslaget
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
& ALLMÄNNA INTRESSEN

I det här kapitlet redovisas olika planeringsförutsättningar som legat till grund för den fördjupade
översiktsplanen - och som skall beaktas i all planering framöver.
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Riksintressen

Geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen kan
pekas ut som områden av riksintresse. Syftet med
att peka ut ett riksintresse är att säkerställa en
användning eller att bevara något för framtiden.
Läs mer på http://www.boverket.se/Planera/
Nationell-planering/Riksintressen/
Hamn (MB 3 kap 8 §)
Oskarshamns hamn med anslutande farled (nr
335) är av riksintresse enligt Sjöfartsverkets
beslut. Oskarshamns hamn har en viktig roll som
knutpunkt mellan olika transportslag dessutom
har hamnen ett strategiskt läge på ostkusten av
Sverige. Inseglingen till hamnen är mycket kort
och normalt förekommer inge isproblem. Hamnen har direkt järnvägsförbindelse med stambanenätet och väg E22 och riksväg 37/47. Idag är
hamnen i Oskarshamn viktig för regionen bland
annat för utskeppning av förädlade trävaror med
destination i hela världen. Oskarshamn tillsammans med Nynäshamn svarar för färjetrafiken
till Gotland.
Riksintresset för hamnen sträcker sig även
utanför själva hamnområdet vilket kallas influensområde för hamnen. Inom influensområdet
gäller särskilda krav på nya projekt eller byggnation som uppkommer. Det är projekt som kan
bli störda av hamnens miljöpåverkan och kan
på så vis bli en begränsande faktor för hamnens
verksamhet. De får inte störa eller begränsa hamnens verksamhet. Hänsyn måste tas till hamnens
drift och framtida utveckling vid planläggning
och tillståndsprövning inom influensområdet.
Storleken på influensområdet bestäms av de restriktioner till följd av miljöstörningar som buller,
vibrationer och luftföroreningar med mera, som
är kopplade till hamnen.
Väg (MB 3 kap 8 §)
E22, Rv 37/47 (f.d. Rv. 23), Björngatan, Norra
Strandgatan, Åsavägen och Gröndalsgatan är av
riksintresse för kommunikation.

Järnväg (MB 3 kap 6 §)
Järnvägsförbindelsen Nässjö – Oskarshamn är av
riksintresse för kommunikationer.
En eventuell framtida järnvägsförbindelse till det
nya färjetrafikområdet vid Månskensviken kommer även att ingå i riksintresset.
Yrkesfisket (MB 3 kap 5 §)
Planområdet angränsar i söder till riksintresse
för yrkesfisket. Området är enligt uppgift utpekat
som fångstområde för ål och torsk.
Friluftsliv (MB 3 kap 6 §)
Planområdet angränsar i norr och nordöst till
ett större riksintresse för det rörliga friluftslivet.
Inom området skall turismens och friluftslivets,
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Naturvård (MB3 kap 6 §)
Norra planområdet berörs av ett större riksintresse för naturvården: Västerviks och Oskarshamns skärgårdar. Området har betydelse från
allmän synpunkt på grund av dess naturvärden
eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet, och skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller
kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter
och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Kust och skärgård (MB 4 kap 4 §)
Ett område större område söder, öster och norr
om Oskarshamns stad utgör riksintresse för
högexploaterad kust. Här får fritidsbebyggelse
komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda
skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till
stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det
rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna.
Rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2 §)
Turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen ska särskilt beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön
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Intressen för naturvården
Natura 2000
Natura 2000 är ett europeiskt naturskyddsnätverk. Syftet är att värna om vissa naturtyper och
arter samt deras livsmiljöer. Inom planområdet
finns inga utpekade Natura 2000-områden.
Naturreservat
Inom planområdet finns inga beslutade naturreservat. Två reservat är dock på planeringsstadiet: Fagereke och Sjöboviken. Dessa planeras
att vinna laga kraft under 2012, och för vardera
reservat kommer det att finnas särskilda föreskrifter som reglerar användandet.
Naturvårdsprogram
1997 beskrev Länsstyrelsen värdefulla naturmiljöer indelade i tre olika klasser (klass 1, 2 och 3).
Inom och i anslutning till planområdet finns ett
flertal utpekade områden.
Våtmarksinventering
Naturvårdsverket genomförde 1982-1984 en
våtmarksinventering i Kalmar län där värdefulla
våtmarker identifierades och beskrevs. Inom
planområdet finns två utpekade våtmarker.
Nyckelbiotoper
Skogsstyrelsen har inventerat nyckelbiotoper
sedan 1990. En nyckelbiotop är ett skogsområde
med en speciell naturtyp som har stor betydelse
för skogens flora och fauna. Det kan vara allt
från ett enskilt jätteträd eller en liten källa i södra
Sverige till ett mycket stort och urskogsliknande
område i Norrlands inland. Det finns inget automatiskt skydd för nyckelbiotopsområden. Inom
planområdet finns flera nyckelbiotoper registrerade. Det är respektive markägare som ansvarar
för utpekade nyckelbiotoper.

Skydd genom naturminnesmärkning blir alltmer ovanligt. Synen att värdefulla naturobjekt
ingår i ett sammanhang, sin omgivning, har
gjort att naturreservaten har kommit att bli viktigare. Inom planområdet finns ett naturminne:
två tallar som skyddades enligt beslut 1942.
Biotopskyddsområden
Ett biotopskyddsområde är ett mark- eller
vattenområde som utgör livsmiljö för hotade
djur- eller växtarter, eller som anses särskilt
skyddsvärda av annan anledning. Allér, pilevallar, stenmurar, åkerholmar, småvatten, odlingsrösen och källor med omgivande våtmarker i
jordbruksmark är alltid generellt skyddade.
Länsstyrelsen har utöver de generellt skyddade
miljöerna möjlighet att besluta om andra biotopskyddsområden, vilket inte har gjorts inom
planområdet.
Skogsvårdsstyrelsen beslutar om biotopskyddsområden inom skogsmark. Det kan handla om
brandfält, ravinskogar, alkärr, urskogsartade
barrskogsbestånd med mera. Skogsvårdsstyrelsen har inte pekat ut några biotopskyddsområden inom planområdet.
Strandskydd
Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra en överexploatering av stränderna och
bevara allmänhetens tillgång till stränder och
vatten för friluftsliv. Det utvidgades 1994 till
att också skydda stränderna på grund av deras
stora betydelse för den biologiska mångfalden.

Naturminnen
Säregna träd eller enstaka naturformationer kan
skyddas genom att de klassas som naturminne.

Fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad
Del II - Planeringsförutsättningar och allmänna intressen

Inledning - Oskarshamns stads vision 2030 -

Planeringsförutsättningar & allmänna intressen - Konsekvenser

$

Rödlistade växter

#

Rödlistade insekter

"
!

Rödlistade fåglar

%

Naturminnen

Rödlistade djur

###
# # # Nyckelbiotoper
###
Natura 2000

! ! Värdefulla våtmarker
! ! Naturreservat
Naturvårdsprogram

av planförslaget

Fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad
Del II - Planeringsförutsättningar och allmänna intressen

13

Inledning - Oskarshamns stads vision 2030 -

Planeringsförutsättningar & allmänna intressen - Konsekvenser
av planförslaget

14

Intressen för kulturvården
Kulturmiljöprogram för Oskarshamns kommun
I Kulturmiljöprogram för Oskarshamns kommun finns 38 kulturhistoriskt värdefulla miljöer
beskrivna. Ett av dessa ligger inom planområdet: Fredriksbergs herrgård.
Byggnadsminnen
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer
och anläggningar kan skyddas som byggnadsminnen. Syftet med byggnadsminnen är att
bevara spår av historien som har stor betydelse
för förståelsen av dagens och morgondagens
samhälle och att garantera människors rätt till
en viktig del av kulturarvet. För att reglera hur
det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara fastställs skyddsbestämmelser eller föreskrifter för
varje byggnadsminne. Inom planområdet finns
två byggnadsminnen: Fredriksbergs herrgård
och stationsbyggnaden.
Fornlämningar
Fornlämningar är spår av mänsklig verksamhet
som syns eller finns i vår omgivning. Fornlämningar skyddas genom Lagen om kulturminnen
(KML). Det är enligt lagen om kulturminnen
förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen på
något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka
över en fornlämning. Till en fornlämning hör
ett så stort område på marken eller på sjöbotten
som behövs för att bevara fornlämningen och
ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till
dess art och betydelse. Detta område benämns
fornlämningsområde. Inom planområdet finns
flera fornlämningar.
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Intressen för friluftslivet
Det är nödvändigt att kommunerna skapar förutsättningar för friluftslivet i sin översiktsplanering då friluftslivet är en viktig del i människors
hälsa och välbefinnande. I översiktsplanen kan
kommunen få en helhetsbild över friluftslivet
och ta fram strategier för dess utveckling. Det
är viktigt att ha denna helhetsbild så att inte
enskilda naturområden ses som isolerade öar,
utan som en del i en större helhet. En övergripande planering för att gynna friluftslivet kan
leda till bättre folkhälsa och medborgarnas önskemål om attraktiva boendemiljöer med goda
möjligheter till friluftsliv tillgodoses. Det kan
dessutom gynna företagande och besöksnäring
och friluftsliv kan bli positivt för kommunens
utveckling.
På kartan har olika intressen för friluftslivet
markerats. Kartan är inte fullständig, men visar
exempel på vissa värdefulla aktiviteter som kan
vara svåra att beakta i den fysiska planeringen
då de inte alltid väl dokumenterade eller har ett
uttalat ekonomiskt värde.
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Hänsyn för hälsa, säkerhet, miljö och
risk
Kommunen har ansvar för att förebygga eventuella risker samt vara med att utforma samhället
så att minimal miljöpåverkan sker med så få
risker som möjligt.
Väglagen
Enligt Väglagen råder det ett allmänt förbud
att inom 12 meter från allmänna vägar uppföra
byggnader eller andra anläggningar som kan
inverka menligt på trafiksäkerheten. Längs E22,
Rv 37/47, Applerumsvägen och Långelid råder
dessutom utökat avstånd.
Buller
För att säkerställa en god hälsa bland landets
invånare har riksdagen antagit rekommenderade
riktvärden för buller som inte får överskridas
vid nybyggnation av bostäder eller vid ny- eller ombyggnad av trafikinfrastruktur. De mest
betydande källorna till buller är från väg- och
järnvägstrafiken, men även industrier, krogar
m.m kan ge upphov till bullerolägenheter.
Bland de områden där kommunens bygg- och
miljöavdelning mottar flest klagomål gällande
bullerolägenheter dominerar bostäder runt norra
och södra hamnen, längs Norra fabriksgatan och
Hamngatan.
Radon
Det finns gräns- och riktvärden för radonhalt i
byggnader, bland annat i Boverkets byggregler.
Radon i byggnader kan komma från marken,
byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. En
översiktlig kartering där förhöjd risk för hög
radonhalt i marken kan förekomma har genomförts av SGU i slutet av 90-talet.
Luftkvalitet
Det finns miljökvalitetsnormer som anger
gränsvärden för olika luftföroreningar. Luftföroreningar är i första hand ett tätortsproblem där
utsläpp från trafik och industri är de betydande

orsakerna. Kommunen arbetar aktivt med att
öka kunskapen om luftkvaliteten i Oskarshamn, och genomför regelbundna mätningar
avseende luftkvaliteten.
Förorenade områden
Det finns flera förorenade markområden i
Oskarshamns stad. En del är kända, andra
ännu okända. Föroreningarna är ofta orsakade
av tidigare verksamheter, då kunskapen om
risker var mindre än idag. Misstänkta markföroreningar redovisas på kartan. I samband
med planering av ett område där misstanke om
markförorening föreligger bör föroreningen
undersökas och lämpliga åtgärder vidtas. Ett
förändrat klimat, med högre vattenstånd och
fler översvämningar riskerar att ge oönskade
följder i form av spridning av föroreningar.
Farligt gods
Transporter med farligt gods kan exempelvis
ha explosiva, brandfarliga eller frätande egenskaper. Det medför en risk för omgivningen
och kräver hänsyn i den fysiska planeringen.
Målpunkterna för transporter med farligt gods
inom planområdet är främst norra och södra
hamnen samt Västra industriområdet. Även
andra mindre målpunkter finns utspridda
över en stad, vilket innebär att det är svårt att
styra farligt gods enbart till ett fåtal vägar. För
transport med farligt gods till och från norra
och södra hamnen hänvisas idag till Norra
Fabriksgatan, Björngatan, Södra Fabriksgatan
samt Åsavägen. Uppställningsplatser för farligtgods-transporter saknas inom tätorten idag.
Miljöfarligfarliga verksamheter
Miljöfarlig verksamhet, t ex industrier, verksamheter eller lantbruk, innebär att den
verksamhet som bedrivs kan medföra fara eller
olägenheter för människor eller miljö vid en
olycka. Miljöfarliga verksamheter delas upp i
A-, B-, C- och U-verksamheter:
A- och B-verksamhet innebär att det krävs
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speciellt tillstånd för att driva verksamheten. Tillståndet söks hos Länsstyrelsen eller miljödomstolen. C-verksamhet innebär att verksamheten är
anmälningspliktig och kommunens samhällsbyggnadsnämnd utövar tillsyn över verksamheten.
U-verksamhet är varken tillstånds- eller anmälningspliktiga, men måste likväl följa miljöbalken
och tillhörande regler och lagar.
Det finns även verksamheter inom planområdet
som omfattas av Seveso-direktivet, vilket syftar till
att förhindra och begränsa allvarliga kemikalieolyckor.
Ras/skred
Risk för skred bedöms som liten inom planområdet. Bland de beräkningar utifrån jordart och stupning/lutning som gjorts framkommer ett område
längs Döderhultsbäcken där förhöjd risk för skred
kan föreligga. Skredriskbedömningen skall endast
användas som varninggsignal, den bygger på grov
ingångsdata.
Erosion
Risken för erosion är låg inom planområdet. Enligt
uppgift från kommunens miljö- och byggavdelning bedöms ett mindre område längre nedströms
Döderhultsbäcken eventuellt vara förenat med viss
risk för erosion.
Översvämning
En kartering över vilka delar inom planområdet
som ligger lägre än +2,5 meter över dagens medelvattenstånd har upprättats. Denna återfinns i del I.

av planförslaget
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Oskarshamn har ett starkt näringsliv, särskilt
inom industrisektorn. Dominerande är industriverksamhet inom energi och tillverkning, och
dessa branscher har en betydligt högre andel
förvärvsarbetande än riket i övrigt. Kommunen har dock en förhållandevis svagt utvecklad
tjänstesektor – i synnerhet på den privata sidan.
Inom kommunen ligger OKG (kärnkraftverket i
norra delen av kommunen) samt industrier som
t.ex. Scania, Liljeholmens och Saft i tätorten.
I Oskarshamn finns flera andra verksamheter
knutna direkt eller indirekt till kärnkraften som
t.ex. SKB med Äspölaboratoriet och kapsellaboratoriet, Elajo etc.
Vid sidan av den offentliga sektorn svarar ett
fåtal stora företag för flertalet av kommunens
arbetstillfällen. Av det totala antalet arbetstillfällen svarar de tre största tillverkningsföretagen
(inklusive OKG) för nästan 25 procent.
Oskarshamns kommuns ambition är dels att öka
sysselsättningen kraftigt inom tjänstesektorn,
samt att profilera sig extra inom energiområdet. Man vill bland annat utveckla en samlad
kompetens för forskning och utveckling kring
hållbara energiformer och energisystem.
Oskarshamns starka näringsliv med stark
arbetsmarknad och därigenom god sysselsättningsutveckling borde egentligen kunna resultera i att kommunen växer genom tydlig och bestående nettoinflyttning från andra kommuner i
landet. Sanningen är dock att kommunen precis
lyckas balansera inflyttningen mot utflyttningen.
Kommunen är i betydande grad beroende av
nettoinpendling för att tillgodose näringslivets
kompetensbehov. Kompetensförsörjningen
inom Oskarshamn kan påverka en del företags
expansionsbenägenhet och hämma utrymmet
för nya verksamheter att växa fram.
En viktig fråga för Oskarhamn är ökad attraktivitet för inflyttning för att säkra näringslivets
kompetensbehov.

Besöksnäring

Oskarshamn har ett starkt tjänsteresande till
kommunen, men ett betydligt svagare privatresande. Stadens hotell har en relativt hög
beläggningsprocent, mycket tack vare tjänsteresandet som bedöms svara för 70-90% av
hotellgästerna. För den dominerande delen av
tjänsteresandet svarar ett mindre antal företag
inom kommunen, bland annat OKG, SKB och
Scania. Bland privatresandet utgör färjetrafiken
till Gotland en nyckelroll, och det är ofta frågan
om kortare uppehåll i kommunen. Privatresandet är störst under sommarmånaderna, och
det är besöksmålen Döderhultarmuseet, Blå
Jungfrun och kärnenergiklustret på Simpevarpshalvön som attraherar de flesta besökarna
under semesterperioden. Även skärgården
och regionens kända besöksmål såsom Astrid Lindgrens värld är viktiga för turismen i
Oskarshamn.
Flera olika projekt är aktuella som syftar till att
stimulera besöksnäringen. De två största är The
Circle Resort, en planerad semesteranläggning
några mil norr om Oskarshamns tätort, samt
Gunnarsö semesterby och camping som genom
privat regi förväntas utvecklas till en modern
semesteranläggning av hög klass.

av planförslaget

Fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad
Del II - Planeringsförutsättningar och allmänna intressen

21

Inledning - Oskarshamns stads vision 2030 -

Planeringsförutsättningar & allmänna intressen - Konsekvenser
av planförslaget

22

Infrastruktur
Fjärrvärme
Anläggandet av ett fjärrvärmenät påbörjades 1982, och pågår ännu. För produktion
av fjärrvärme används en produktionsmix
bestående av biobränsle (pellets), olja, gasol,
bioolja, kraftvärme m.m. Långt gångna planer
på anläggande av ett kraftvärmeverk i norra
hamnen, den i så fall största investeringen
i Oskarshamn Energi AB:s historia ska öka
andelen biobränsle i produktionen från dagens
57 % till 92 %. Koldioxidutsläppen beräknas
minska från dagens ca 20.000 ton till ca 1.000
ton per år.
Det finns också närvärmenät inom staden.
Vatten och avlopp
Nästan samtliga hushåll och verksamheter
inom planområdet är anslutna till det kommunala va-nätet, där avloppet leds till Ernemars
reningsverk, och dricksvattnet produceras vid
Fredrikbergs vattenverk.
Vanligtvis räcker grundvattnet till och ger med
små vattenkvalitetsförbättringar ett utmärkt
dricksvatten. I Oskarshamn tätort är det inte
så enkelt eftersom det saknas grundvatten i
tillräcklig mängd. Staden måste därför ta sitt
vatten från sjön Djupeträsk, en långt ifrån
idealisk vattentäkt. Från skogs- och jordbruksmarker tillförs näringsämnen, passagen genom
kärr- och myrmarker ger ett tillskott av bl a
humusämnen, järn och mangan. En kraftig
befolkningsökning i staden med ökad vattenförbrukning som följd skulle ytterligare kunna
påverka vattenkvalitén negativt. Utredning för
att hitta alternativ till nuvarande råvattentäkt
pågår.

Järnvägsspår från Oskarshamn till Berga,
vidare mot Nässjö, är idag en viktig länk för
godstrafik. 2012 återupptogs passagerartrafiken
efter att ha legat nere i några år. Järnvägsspåret
löper över skeppsbron till norra hamnen dit
godstransporterna idag har sin målpunkt. Det
har funnits ett spår till Liljeholmens verksamhet i södra hamnen, men detta är idag delvis
borta. Dock finns spårområdet kvar, vilket
innebär att spåret kan återupptas vid behov.
Oskarshamns hamn är en av Sveriges största
utskeppningshamnar för trävaror. Verksamheten drivs av det kommunala bolaget Oskarshamns hamn AB, och förutom trävaror hanteras olja, papper, pappersmassa m.m. Daglig
färjeförbindelse med Gotland är en viktig del
av hamnens verksamhet och av det nationella
kommunikationssystemet. Hamnen med
anslutande farled är sedan 2001 av riksintresse
enligt Sjöfartsverkets beslut. Även landbaserad
anslutande infrastruktur såsom järnvägen, E22,
Riksväg 37/47, Björngatan och Åsavägen utgör
riksintresse.
Oskarshamns flygplats är belägen ca 10 km
norr om staden och har daglig (endast veckodagar) flygförbindelse med Arlanda. Flygplatsen ägs och drivs av Oskarshamns Utvecklings
AB. Till flygplatsen hör ett område där det
råder höjdbegränsning för byggnadsverk, vilket
delvis berör planområdet.

Kommunikationer
De stora vägarna för regionala och interregionala kommunikationer är E22 och riksväg
37/47.
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EU har skapat en enhetlig lagstiftning för hur dess
medlemsländer ska skydda och kontrollera kvaliteten
på sina vattenresurser kallat Vattendirektivet och det
omfattar yt-, kust- och grundvatten. Målet för Vattendirektivet är att alla vattenförekomster inom EU
ska nå god status till år 2015 för att säkerställa god
vattenkvalitet och tjänligt dricksvatten. Det betyder att
vattnets kvalitet inte får försämras, utan ska skyddas
och förbättras, alla föroreningar av prioriterade ämnen
ska upphöra och vattenförvaltningen inom avrinningsområdena ska leda till en hållbar vattenkonsumtion. Vatten är gränslöst, och för att verka för en god
vattenkvalitet måste hela avrinningsområdet beaktas.
Planområdet är beläget i huvudavrinningsområdet

73/74 som mynnar i Kalmarsund.
Den centrala uppgiften för vardera vattenvårdsområde är att sammanställa all tänkbar information om
vattendragen samt att uppföra en förvaltningsplan för
desamma. Fram till 2015 skall planen förverkligas.
Följande vattenförekomster har blivit klassade utifrån kemisk och ekologisk status inom planområdet
(några grundvattenförekomster klassade enligt kemisk
och kvantitativ status finns inte inom planområdet):
Oskarshamnsområdet, Inre Oskarshamnsområdet,
Applerumsån, Döderhultsbäcken och Skallarebäcken.
Klämnabäcken/Örbäcken är ytterligare ett vattensystem strax söder om stadskärnan som är starkt
påverkat av staden. Vattenförekomsten har idag
ingen statusklassning enligt vattenmyndigheterna.
Skallerebäcken

Döderhultsbäcken
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Nedan följer status och riskbedömning för de
aktuella vattenförekomsterna utifrån ekologiska
förhållanden:
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Döderhultsbäcken

Oskarshamnsområdet

Döderhultsbäcken

Inre Oskarshamnsområdet

Inre Oskarshamnsområdet

Applerumeån

Ekologisk statusklassning
God status
Måttlig potential
Måttlig status
Otillfredsställande status

Oskarshamnsområdet

Applerumeån

Ekologisk risk
Ingen risk
Risk
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Nedan följer status och riskbedömning för de
aktuella vattenförekomsterna utifrån kemiska
förhållanden:

Skallarebäcken

Skallarebäcken

Oskarshamnsområdet

Döderhultsbäcken

Döderhultsbäcken

Inre Oskarshamnsområdet

Inre Oskarshamnsområdet

Applerumeån

Applerumeån

Kemisk statusklassning

Oskarshamnsområdet

Kemisk risk

Uppnår ej god status

Ingen risk

God status

Risk
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Analys av rådande status – mest betydande miljöproblemen
Inom avrinningsområdet för Döderhultsbäcken – vilken mynnar i Inre Oskarshamnsområdet
– finns jordbruksmark. Övergödning med spridning i vattendraget bedöms vara orsak till den
otillfredsställande statusen avseende näringshalter, i synnerhet fosfor.
Att kemisk status inte är tillfredsställande bedöms till allra största del bero på verksamheter som
pågått i anslutning till hamnen sedan mitten av 1850-talet, t ex kopparverk och batteritillverkning.
Tidigare och nutida användning av båtbottenfärger på fritidsbåtar och större fartyg kan också vara
bidragande faktorer, liksom avlopps- och dagvatten från staden.
Planförslagets påverkansfaktorer vid full utbyggnad
•
Sanering av bottensedimenten
•
Våtmark med syfte att rena Döderhultsbäcken från närsalter
•
500-1000 nya bostäder
•
15-25 m2 nya verksamhetsytor
•
Ny väg till Norra Hamnen
•
Reningsverkets ökade belastning
•
Omvandlingen av Inre hamnen – möjlighet att rena stadskärnans dagvatten?
Analys/bedömning av planförslagets påverkansfaktorer
•
Saneringen av Inre hamnen är den enskilt största förbättringsåtgärden där läckaget av
föroreningar till Östersjön bedöms minskas drastiskt. Närsaltsbelastningen i hamnbassängen är
delvis beroende av närsaltsflödet från Döderhultsbäcken. I planen reserveras mark för anläggande
av våtmarker eller dammar för hantering och rening av Döderhultsbäckens vatten innan det når
hamnbassängen.
•
För ny bebyggelse gäller lokalt omhändertagande av dagvatten, och det påverkan på aktuell
vattenförekomst bedöms därmed som ringa. Dessutom ska krav ställas på dagvattenhantering
enligt miljöbalkens försiktighetsprinciper vid tillståndsprövning av en verksamhet.
•
Ernemars reningsverk har kapacitet efter planerad modernisering, att klara full utbyggnad
av bostäder, verksamheter etc enligt planförslaget.
•
En ny väg till norra hamnen genererar inte några omfattande ökade trafikmängder utan en
förflyttning av desamma. Dagvattenhantering bör ske genom öppna diken och infiltration i omgivande grönområden.
•
Stadskärnans dagvatten leds enligt äldre norm rakt ut i hamnbassängen utan rening. Möjligheterna att ta hand om detta och rena det på ett tilltalande och stadsmässigt sätt bör undersökas
inom ramen för planeringen av Inre Hamnen.
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Analys av Oskarshamnsområdet
Analys av rådande status – mest betydande miljöproblemen
Området påverkas av spridning av föroreningar, metaller och närsalter från Inre Oskarshamnsområdet. Andra källor som påverkar den ekologiska statusen negativt är enskilda avlopp., liksom
läckage av gödning från jordbruksmarker till mynnande vattendrag.
Planförslagets påverkansfaktorer vid full utbyggnad
•
Se Inre Oskarshamnsområdet (samtliga påverkansfaktorer för Inre Oskarshamns
området påverkar också den aktuella vattenförekomsten)
•
Ny sträckning av riksväg 37/47
•
Flertalet strategiska områden för omhändertagande av dagvatten har reserverats i
planen
•
Utveckling av småbåtshamnar
Analys/bedömning av planförslagets påverkansfaktorer
•
Se Inre Oskarshamnsområdet (samtliga bedömningar för Inre Oskarshamnsområdet gäller
också den aktuella vattenförekomsten)
•
I planen fastslås att alla hushåll ska vara anslutna till ett driftsäkert och funktionellt kommunalt vatten- och avloppssystem. Därmed bör de enskilda avloppens läckage minimeras. Tillsynsarbetet med enskilda avlopp har dessutom intensifierats.
•
Den föreslagna sträckningen av riksväg 37/47 korsar Applerumsån, vilken i sin tur mynnar
i den aktuella vattenförekomsten. Noggranna studier kommer att vara nödvändigt i det fortsatta
planarbetet för att minimera all tänkbar negativ påverkan på Applerumsån. Påkostade lösningar
vid passagen och kompensationsåtgärder kan komma att bli aktuellt. Vattenförekomstens ekologiska status skall inte försämras vid ett genomförande.
•
Ett flertal strategiska platser har reserverats i planen för dagvattenhantering, eller fördröjningsmagasin, som syftar till att fungera som utjämningsmagasin vid stora vattenfloden, samt rena
vattnet från framförallt föroreningar, kväve och fosfor innan de når Östersjön.
•
Vad gäller nya småbåtshamnar anser kommunen att de möjligen kan ha en viss lokal negativ påverkan på MKN, men ambitionen att samla ihop dem och satsa på färre men större bedöms
ändå kunna ha fördelar utifrån ett större geografiskt perspektiv och i stort kunna påverka MKN
positivt
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Analys av Döderhultsbäcken
Analys av rådande status – mest betydande miljöproblemen
Vattendraget är påverkat av övergödning från jordbruksmark inom avrinningsområdet. Dessutom
mynnar ett antal av stadens dagvattenledningar i vattendraget, utan att dagvattnet genomgått någon form av rening. En 500 meter lång kulvertering har inneburit vandringssvårigheter för fisk.

Planeringsförutsättningar & allmänna intressen - Konsekvenser

Planförslagets påverkansfaktorer vid full utbyggnad
•
Våtmark med syfte att rena Döderhultsbäcken från närsalter
•
Avlägsnad av kulvertering och låta Döderhultsbäcken bli ett öppet vattendrag som
även blir en tillgång i stadsbilden.
•
200-400 nya bostäder
•
2-5 ha verksamhetsytor
•
Oskarshamns gamla soptipp ligger inom avrinningsområdet
Analys/bedömning av planförslagets påverkansfaktorer
•
Två olika platser längs vattendraget har reserverats som lämpliga för dagvattenhantering,
eller fördröjningsmagasin, som syftar till att fungera som utjämningsmagasin vid stora vattenfloden, samt rena vattnet från framförallt föroreningar, kväve och fosfor genom sedimentering. Inte
minst vid höga vårvattenflöden har problemen uppenbara, då stora översvämningar av brukade
och markberedda odlingsytor bidrar till ökat utläckage av näringsämnen.
•
För ny bebyggelse gäller lokalt omhändertagande av dagvatten, och det påverkan på aktuell
vattenförekomst bedöms därmed som ringa. Dessutom ska krav ställas på dagvattenhantering
enligt miljöbalkens försiktighetsprinciper vid tillståndsprövning av en verksamhet.
•
I planen fastslås att alla hushåll ska vara anslutna till ett driftsäkert och funktionellt kommunalt vatten- och avloppssystem. Därmed bör de enskilda avloppens läckage minimeras. Tillsynsarbetet med enskilda avlopp har dessutom intensifierats.
•
Om planens förslag att öppna upp den kulverterade delen av vattendraget bör det samtidigt finnas goda möjligheter att överbrygga delar av de vandringshinder som finns för fisk idag.
Dock bedöms problematiken kring vandringshinder vara så omfattande efter kraftiga morfologiska
förändringar (kulvertering, rätnings- renings och dikningsföretag).
•
Oskarshamns gamla soptipp ligger inom avrinningsområdet. Om detta läcker föroreningar till vattendraget är oklart. Men planen reserverar hela området för den gamla soptippen till
handelsområde, och i samband med detaljplanering av detta ska saneringsfrågan studeras. Före
genomförande av handel på platsen ska området genomgått sanering.
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Analys av Skallarebäcken
Analys av rådande status – mest betydande miljöproblemen
Planförslagets påverkansfaktorer vid full utbyggnad
•
10-20 nya bostäder
•
Marginell breddning av Glabovägen och viss ökning av trafikmängd
Analys/bedömning av planförslagets påverkansfaktorer
•
För ny bebyggelse gäller lokalt omhändertagande av dagvatten, och påverkan på aktuell
vattenförekomst bedöms därmed som ringa.
•
I planen fastslås att alla hushåll ska vara anslutna till ett driftsäkert och funktionellt kommunalt vatten- och avloppssystem. Därmed bör de enskilda avloppens läckage minimeras. Tillsynsarbetet med enskilda avlopp har dessutom intensifierats
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Analys av Appelrumsån
Analys av rådande status – mest betydande miljöproblemen
Planförslagets påverkansfaktorer vid full utbyggnad
•
Ny sträckning av riksväg 37/47
•
5-15 ha nya verksamhetsytor
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Analys/bedömning av planförslagets påverkansfaktorer
•
Den föreslagna sträckningen av riksväg 37/47 korsar Applerumsån, vilken i sin tur mynnar
i den aktuella vattenförekomsten. Noggranna studier kommer att vara nödvändigt i det fortsatta
planarbetet för att minimera all tänkbar negativ påverkan på Applerumsån. Påkostade lösningar
vid passagen och kompensationsåtgärder kan komma att bli aktuellt. Vattenförekomstens ekologiska status skall inte försämras vid ett genomförande.
•
För ny bebyggelse gäller lokalt omhändertagande av dagvatten, och det påverkan på aktuell
vattenförekomst bedöms därmed som ringa. Dessutom ska krav ställas på dagvattenhantering
enligt miljöbalkens försiktighetsprinciper vid tillståndsprövning av en verksamhet.

av planförslaget
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Analys av Klämnabäcken
Analys av rådande status – mest betydande miljöproblemen
Klämnabäcken/Örbäcken är ett vattensystem strax söder om stadskärnan som är starkt påverkat
av staden. Vattenförekomsten har idag ingen statusklassning enligt vattenmyndigheterna. Vattensystemet är recipient för Oskarshamns avfallsanläggning och dagvatten från en stor del av stadens
industriområden. I båda fallen finns anlagda dammar för rening/polering, men mer åtgärder krävs
sannolikt för att trygga vattensystemets kemiska och ekologiska status på sikt. 2011 genomfördes provtagningar på vattendraget varvid relativt stor miljögiftspåverkan, troligen tungmetaller,
påvisades. Dessutom fanns indikationer på höga, tillfälliga fosfortoppar men en annars ganska låg
medelvärde av fosforhalten. Så även om detta vattendrag hamnar i god ekologisk status så bör man
nog räkna med att den är mycket påverkat av tillfälliga fosforinflöden.
Planförslagets påverkansfaktorer vid full utbyggnad
•
300-500 nya bostäder
•
10-20 ha nya verksamhetsytor
•
Flertalet strategiska områden för omhändertagande av dagvatten har reserverats i
planen
Analys/bedömning av planförslagets påverkansfaktorer
•
Den föreslagna sträckningen av riksväg 37/47 korsar Applerumsån, vilken i sin tur mynnar
i den aktuella vattenförekomsten. Noggranna studier kommer att vara nödvändigt i det fortsatta
planarbetet för att minimera all tänkbar negativ påverkan på Applerumsån. Påkostade lösningar
vid passagen och kompensationsåtgärder kan komma att bli aktuellt. Vattenförekomstens ekologiska status skall inte försämras vid ett genomförande.
•
För ny bebyggelse gäller lokalt omhändertagande av dagvatten, och det påverkan på aktuell
vattenförekomst bedöms därmed som ringa. Dessutom ska krav ställas på dagvattenhantering
enligt miljöbalkens försiktighetsprinciper vid tillståndsprövning av en verksamhet.
•
Befintliga och framtida fördröjningsmagasin med syfte att rena vattnet innan det når Östersjön bidrar positivt till vattenkvalieten.
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Första gången Döderhultsvik nämns i en skriftlig
källa är år 1604 i samband med att Vimmerby får
sina stadsprivilegier. År 1634 noterar fornforskaren J H Rhezelius att Döderhultsvik är ett gammalt
köpingställe. Vilket antyder att platsen har äldre
anor och att den användes som handelsplats under
kanske större delen av 1500-talet.
Den första bebyggelsen uppfördes på den plats
som idag kallas Brädholmen. Härifrån utvidgades bebyggelsen upp i stadens äldsta bevarade
delar Besväret och Fnyket och längs den tidigare
landsvägen mot väster, nuvarande Hamngatan och
Köpmangatan.
Den stora markägaren var Fredriksbergs herrgård
med underlydande gårdar bland annat Kikebo
gård. Statssekreteraren Peter Fredrik von Hegardt
hade köpt Fredriksberg år 1759. År 1768 begärde
von Hegardt mätning över tomter och platser som
uppförts på Kikebo gårds ägor. En geometrisk
karta med tillhörande beskrivning upprättades.
Det visade sig att ett 25-tal personer olovligt tagit
tomtmark i anspråk för byggnader och upplag.

År 1845 upprättades en karta över köpingen
Döderhultsvik. Kartan upptar 259 tomter, av dessa
var 227 tomter bebyggda. Köpingen delades också
in i stadsdelar, dessa var: Malmen, Småland, Vikingen, Herkules, Najaden, Neptun och Triton.
Samtliga tomter numrerades i en ny serie från
nummer 1 till 435. När Oskarshamn fick stadsrättigheter år 1856 låg 1845 års karta som grund för
stadens officiella indelning.
År 1856 förklarar regenten köpingen Döderhultsvik för stad under namnet Oskarshamn. Staden
hade då ca 2200 invånare och under de första
hundra åren ökar Oskarshamns befolkning till ca
11 750 invånare.
År 1888 var ett viktigt år för Oskarshamns bebyggelseutveckling. Vid en exekutiv auktion köpte staden Fredriksbergs Herrgård. Den stora tillgången
till mark, 1 600 hektar, som följde av köpet lär vara
unik bland svenska städer. En helt ny möjlighet
öppnades för att förverkliga stadens första stadsplan som var under arbete och fastställdes år 1891.
Den första stadsplanen byggde på den rådande
tidens ideal med vinkelräta rutnätssystem med

Fredriksbergs herrgård ägde
stora arealer, och när kommunen köpte herrgården 1888
följde markägorna med.
Foto: Lars Kronvall

av planförslaget

Fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad
Del II - Planeringsförutsättningar och allmänna intressen

33

Inledning - Oskarshamns stads vision 2030 -

Planeringsförutsättningar & allmänna intressen - Konsekvenser
av planförslaget

34

sammanhållna kvarter och breda stadsgator.
Stadsplanen tog ingen hänsyn till varken befintlig
bebyggelse eller terrängförhållanden.
Det som framöver kommer att prägla Oskarshamn är varvsverksamheten, stadens mest
betydelsefulla industriverksamhet under perioden
1860-1960. Redan under sista halvan av 1800- talet fanns 8 varv i verksamhet runt hamnbassängen, och som mest hade Oskarshamns Varv AB
nästan 1500 anställda i mitten av 1900-talet. Som
vid de flesta västeuropeiska varv är verksamheten
idag dock betydligt mer begränsad.
År 1950 börjar marken runt Simpevarp undersökas för positionering av ett eventuellt kärnkraftverk. År 1972 invigs kärnkraftsverket och idag är
det kommunens näst största arbetsgivare. Endast
Scania, dit den europeiska hyttillverkningen är
koncentrerad, är större. Scania etablerades i staden
1966.

början av 1900-talet främst varit koncentrerad
runt dagens stadskärna och den södra hamnen
har staden successivt brett ut sig. Befolkningsmässigt har kommunen stabiliserats på drygt 25 000
invånare i början av 2000-talet.

Kulturhistoriska stadsdelsbeskrivningar och värdefulla byggnader
En särskild kulturhistorisk beskrivning över
planområdet har påbörjats. Ambitionen är att
denna bland annat ska innehålla kulturhistoriska
stadsdelsbeskrivningar och peka ut kulturhistoriskt värdefulla byggnader.Den kulturhistoriska
beskrivningen utgjorde en del av den fördjupade
översiktsplanen i samrådsskedet, men för att klara
av att upprätta ett fullständigt underlag med hög
kvalitet kommer kapitlet att arbetas vidare med
som en separat skrift. Beskrivningen kommer när
den är klar att utgöra ett stöd och underlag i kommunens planeringsarbete.

Oskarshamn växer ständigt till ytan. Från att i

Ortofoto över delar
av planområdet från
1937.
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KONSEKVENSER
AV PLANFÖRSLAGET

I det här kapitlet beskrivs de positiva och
negativa miljökonsekvenser som planförslaget medför. Konsekvenserna jämförs med
konsekvenserna vid ett nollalternativ och ett
alternativt planförslag.
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Sammanfattning

Planförslaget för den Fördjupade översiktsplanen över Oskarshamns stad utgår från
strategier om förtätning, komplettering och
klusterbildningar av liknande verksamheter.
Som alternativ till planens ställningstagande
beskriver miljökonsekvensbeskrivningen även
nollalternativet samt ett flerkärnigt alternativ.
Nollalternativet innebär den sannolika utvecklingen om planen inte antas och utgångspunkten är att den framtida bebyggelsen utvecklas
efter gällande planer. Det flerkärniga alternativet innebär att Oskarshamns långsmala och
utdragna bebyggelsestruktur utvecklas till en
flerkärnig stadsuppbyggnad där mindre stadsdelskärnor uppstår som pärlband längs med
kusten i nord-sydlig riktning och västerut längs
med väg 37/47.
Konsekvenserna av nollalternativet är att det
inte finns en sammanhållen strategi för utvecklingen av Oskarshamns stad. De negativa miljökonsekvenserna bedöms bli stora och genereras
främst av att nytillkommen bebyggelse sprids,
vilket leder till ökade mängder trafik samt
transporter och att naturmark kommer att tas i
anspråk.
Det flerkärniga alternativet innebär en tillväxt
av de mindre stadsdelskärnorna i Oskarshamn
och en uppbyggnad av bostäder, handel och
verksamheter i mindre sammansättningar,
staden decentraliseras. Det flerkärniga alternativets fördelar kan även sägas vara dess
nackdelar då en decentralisering leder till att
Oskarshamns centrum får en förminskad roll
och riskerar att förlora sin status som kommunens nav. Negativ miljöpåverkan riskerar
att påverka fler människor i detta alternativ då
en funktionsblandad stad även medför att fler
människor lever intill verksamheter som alstrar

trafik och utsläpp. Det flerkärniga alternativet kan vara svårt att applicera på en stad av
Oskarshamns storlek, möjligtvis kräver alternativet en större stads befolkningstillväxt, utbud
och efterfrågan på mark att bebygga.
Planförslaget bedöms medverka till effektivt
utnyttjande av marken genom förtätning, möjliggörandet för ett minskat bilberoende och att
stora andelar naturmark kan sparas i stadens
utkanter. Den största negativa miljöpåverkan
som planen innebär genereras av trafik och
transporter i staden. Det gäller såväl biltrafik som spårbunden trafik som bland annat
riskerar att ge upphov till buller, luftemissioner
och barriäreffekter. Planförslagets strategier att
utnyttja attraktiva havsnära lägen för bostäder och en utbyggnad av småbåtshamnar kan
komma att hota strandskyddets intressen.
Stadsförnyelsen och en omvandling av den
inre hamnen kommer att påverka kulturmiljöer i staden samt den befintliga karaktären av
Oskarshamns stad.
För att motverka, åtgärda och följa upp den
fördjupade översiktsplanens negativa miljöpåverkan bör kontinuerliga undersökningar av
bullernivåer och föroreningshalter i luften göras i staden. Skyddsbestämmelser bör upprättas
för att värdefulla kulturmiljöer och kulturhistoriskt intressanta byggnader eller karaktärsdrag
ska skyddas från ingrepp. I senare skeden av
planeringsprocessen, exempelvis detaljplaneskedet, skall negativ miljöpåverkan minimaliseras
genom bestämmelser och att fysiska åtgärder
upprättas.
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1.

Inledning

1.1 Miljöbedömning

För att främja en hållbar utveckling är det
viktigt att integrera miljöaspekter i planen och
att tydliggöra de konsekvenser som planens genomförande kan komma att innebära. En miljöbedömning är en process där en miljökonsekvensbeskrivning upprättas som beskriver
planens negativa och positiva miljökonsekvenser och utreder alternativa förslag till planen.
Enligt 3 kap. 8 § Plan- och bygglagen ska en
miljöbedömning, enligt 6 kap. 11-18 och 22§§
Miljöbalken, göras om planen antas medföra
betydande miljöpåverkan. En översiktsplan,
därmed även en fördjupad översiktsplan, antas
alltid innebära betydande miljöpåverkan, enligt
4 § Förordningen om MKB.

1.2 Avgränsning

Konsekvenser av planförslaget

Den fördjupade översiktsplanen skall ses som
ett vägledande och strategiskt dokument som
anger riktlinjer inför kommande planering.
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att
avspegla planens översiktliga angreppssätt och
endast belysa de miljöaspekter av planen som
innebär betydande miljöpåverkan. De delar
som kommer att behandlas i denna miljökonsekvensbeskrivning avgränsas till Stadsbild,
Naturmiljö och rekreation, Mark, Vatten, Klimat samt Hälsa och Säkerhet.

2.

Planförslag

Planförslagets huvudstrategier är förtätning
samt komplettering av bebyggelse för att mer
effektivt utnyttja redan ianspråktagen mark
samt befintlig infrastruktur. Strategin utgår
från att liknande verksamheter i så stor grad
som möjligt ska förläggas i kluster och att centrum ska utvecklas till en blandstad.
Hamnsaneringsprojektet för den inre hamnen
i Oskarshamn är ett fristående projekt som inte

ingår som en del i den fördjupade översiktsplanen. Dock är hamnsaneringsprojektet en
av utgångspunkterna för att stadsförnyelsen av
det inre hamnområdet, som presenteras i planförslaget, ska vara möjligt. I miljökonsekvensbeskrivningen har det därav gjorts ställningstagandet att det är lämpligt att översiktligt
bedöma hamnsaneringsprojektet i samband
med att planförslaget bedöms samt att belysa
positiv och negativ miljöpåverkan.

3.

Alternativ

Utifrån den fördjupade översiktsplanens syfte,
att ge en helhetsbild av framtida utvecklingsmöjligheter och vägleda den kommande planeringen av tätortens utveckling för ett hållbart
samhälle, har ett nollalternativ samt ett annat
alternativ tagits fram. Alternativen är utformade på ett övergripande sätt och behandlar
principer för den fysiska utformningen samt
utnyttjandet av mark och vatten.
I tidigare planarbeten och under arbetet med
framtagandet av den Fördjupade översiktsplanen för Oskarshamns stad, har kommunen
utrett olika geografiska alternativ till föreslagen
markanvändning. Dessa alternativ kommer
inte att redovisas för i denna miljökonsekvensbeskrivning, eftersom tidigare bedömningar
och ställningstaganden gjorts.
3.1 Nollalternativ
Nollalternativet är en beskrivning av den sannolika utvecklingen av miljön om planen inte
genomförs. Det innebär att gällande planer
och program är vägledande inför kommande
detaljplanläggning. Bland annat ligger Oskarshamns kommunomfattande Översiktsplan
2000, antagen 2003-03-10, till grund för kommande planering av centralorten och gällande
detaljplaner styr bebyggelseutvecklingen.
Nollalternativet utgår från samma befolkningstillväxt som i planförslaget, dvs. 30 000
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invånare till år 2030. Befintlig markanvändning
fortsätter och jungfrulig mark tas i anspråk
för ny bebyggelse, transportstråk samt infrastruktur. Som en motpol till planförslaget
innebär nollalternativet att saneringsprojektet
med den inre hamnen inte genomförs och att
konsekvenserna av ett sådant ställningstagande
tydliggörs.
3.2 Alternativ 2 – En flerkärnig struktur
Alternativ 2 skall ses som en blandning mellan
den täta staden (planförslaget) och den glesa
staden (nollalternativet). Staden decentraliseras och byggs upp i ett flerkärnigt mönster där
verksamheter, handel och bostäder beblandas.
Knutpunkter i trafiksystemet utgör viktiga
områden för uppkomsten av nya stadsdelskärnor och noga överväganden görs när det
gäller förbifarter och externhandelsområden då
dessa kan innebära en utarmning av de mindre
kärnorna.
Oskarshamns långsmala och utdragna bebyggelsestruktur har goda möjligheter att utvecklas
till en flerkärnig stadsuppbyggnad där mindre
stadsdelskärnor kan uppstå som pärlband längs
med kusten i nord-sydlig riktning och väster ut
längs med väg 37/47. Det flerkärniga alternativet innebär, liksom planförslaget, att saneringsprojektet med den inre hamnen genomförs.

4.

Miljökonsekvenser

I denna del av miljökonsekvensbeskrivningen
analyseras och bedöms den miljöpåverkan som
planförslaget, nollalternativet och alternativ 2
kan komma att innebära. Såväl positiva som
negativa aspekter av miljöpåverkan beskrivs.
4.1 Stadsbild
Bebyggelsestruktur – Hamnområde – Stadsförnyelse – Kulturmiljö

Nollalternativ
Bebyggelsestruktur
Nollalternativet innebär att endast områden
som redan är planlagda byggs ut. De gällande
detaljplanerna klarar inte av en befolkningstillväxt till 30 000 invånare år 2030 och därmed
riskerar bebyggelseutvecklingen att ske utan en
strategi eller plan där helheten har studerats.
Resultatet av detta blir en ogenomtänkt och
spontanstyrd planering. Verksamheter, handel
och bostäder sprids runt om i orten och det
finns risk för en funktionsuppdelad stad och att
olika upplåtelseformer och bostadstyper inte
blandas. En utspridd bebyggelsestruktur kan i
ett långsiktigt perspektiv även leda till att stadskärnan får en förminskad roll vilket påverkar
den ekonomiska och sociala utvecklingen av
staden.
Hamnområde
Hamnområdet i Oskarshamn, med tillhörande
anslutningar, utgör riksintresse för sjöfart.
Nollalternativet innebär i princip en oförändrad situation för hamnområdet, verksamheterna ligger kvar i den inre hamnen och tar
fortsatt en stor andel mark i anspråk. Inga
ingrepp görs på riksintresset eller de befintliga
verksamheterna i hamnen.
Om verksamheterna och Färjeterminalen ligger kvar i den inre hamnen innebär det dock
att marken fortsatt är ianspråktagen för endast
verksamheter och industrier. Verksamheterna försvårar en utveckling av Oskarshamns
centrala delar och bidrar till att ett attraktivt
havsnära läge inte utnyttjas till förmån för allmänheten, bostadsändamål eller handelsetableringar. Nollalternativet anses inte bidra till en
funktionsblandning av Oskarshamns centrum.
Stadsförnyelse – Kulturmiljö
Nollalternativet innebär att Oskarshamns
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stadskärna inte genomgår en stadsförnyelse
och att de befintliga kulturmiljöerna inte
riskerar att omvandlas eller bebyggas. Oskarshamns befintliga stadskaraktär och de miljöer
som förknippas med hamnverksamhet och
andra verksamheter finns kvar och dominerar
intrycket av staden.
Att inte utveckla Oskarshamns stadskärna eller
att möjliggöra för nya miljöer kan i ett långsiktigt perspektiv leda till att stadens roll som
kommunens nav försvagas. Det finns risk för
att de centrala delarna av Oskarshamn sakta
överges som boplats till förmån för verksamheter och industrier. Utflyttning från centrum
innebär att andelen tomma lokaler ökar samt
att den ekonomiska tillväxten av Oskarshamn
och möjligheterna att utveckla ett rikt stadsliv
påverkas negativt.
Planförslag

Konsekvenser av planförslaget

Bebyggelsestruktur
Planförslaget strategier om förtätning och
utnyttjandet av redan ianspråktagen mark
innebär ett effektivt utnyttjande av mark samt
befintlig infrastruktur. Att förlägga bebyggelsen
och liknande verksamheter i täta klusterbildningar bidrar till en sammanhållen struktur
av staden där åtgärder för att minska negativ
miljöpåverkan kan hanteras i samlat grepp.
Exempel på sådana lösningar är dagvattenhantering och transporter som behandlas vidare i
delkapitlen vatten och hälsa och säkerhet.
Förtätningens konsekvenser är att de områden
som redan är bebyggda får än mer bebyggelse
och att stadsbilden förändras. När handel och
verksamheter lokaliseras till några större klusterbildningar i externa lägen ökar avstånden till
bostäderna.
Hamnområde
Planförslaget innebär en omvandling av Os-

karshamns hamnområde som medverkar till
att stärka Oskarshamns stadsbild och karaktär.
Hamnen, som idag domineras av verksamheter
och industrier, frigörs och ges möjlighet att
förnyas och utvecklas. Fler bostäder och arbetsplatser i hamnen ger ökat folkliv samt underlag
för handel och allmänhetens tillgänglighet till
havet inne i stadskärnan ökar.
Det nya verksamhetsområdet i östra delen av
hamnen tillkommer med muddermassor från
hamnsaneringsprojektet. Genom att ersätta den
mark som tas i anspråk för bostäder, kontor
och handel har verksamheternas intressen
säkerställts och fler funktioner tillkommer staden. Planförslaget bedöms medföra stor positiv
miljöpåverkan för hamnområdet och bidrar
med synergieffekter för hela Oskarshamns
centrum.
En utveckling och exploatering av den inre
hamnen måste dock ske med hänsyn till riksintresset och de tillhörande förbindelselänkarna.
Likaså måste strandskyddets intressen avseende allmänhetens tillgång till strandlinjen,
säkerställas vid en exploatering av hamnen.
Stadsförnyelse/kulturmiljö
Stadsförnyelsen medger en stor förändring av
karaktären på Oskarshamn och den fysiska
utformningen av staden. En omgestaltning av
de offentliga rummen kan bidra till ökat folkliv,
underlag för handel, tillväxt, en utveckling av
kulturupplevelser och social integration. Staden
ges en ny karaktär, som i mindre grad domineras av verksamheter eller industrier. Genom
att minska biltrafiken i centrum och prioritera
fotgängarna i gaturummen ger planförslaget
goda möjligheter att öka säkerheten i centrum.
Den fördjupade översiktsplanen innebär också
att värdefulla kulturmiljöer synliggörs och att
fler möjligheter för att utveckla kulturlivet i
Oskarshamn görs.
De negativa konsekvenserna av planförslaget
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är att strategierna om förtätning kan leda till
att värdefulla kulturmiljöer byggs bort och att
stadsomvandlingen medför att Oskarshamns
karaktär samt stadsbild förändras avsevärt. Den
nuvarande karaktären av Oskarshamns stad är
förknippad med industriell hamnverksamhet,
planförslaget kommer att innebära att staden
ges nya uttryck som en småstad där kommersiell service, bostäder och kontor ges företräde.
Värdefulla kulturmiljöer som påverkas främst
av stadsförnyelsen är området kring resecentrum och omgestaltningen av Stora torget.
Att bebygga Stora torg kommer att innebära
en total förändring av ett offentligt stadsrum i
Oskarshamns centrum. Området kring resecentrum anses som känsligt för förändring då
de gamla kvarteren vittnar om rutnätsstadens
uppbyggnad och den första stadsmässiga utformningen av Oskarshamn som stad.
Alternativ 2
Bebyggelsestruktur
En uppbyggnad efter en flerkärnig struktur
innebär till viss del att jungfrulig mark tas i
anspråk för bebyggelse. Bebyggelsen lokaliseras till mindre grupperingar där bostäder,
handel samt verksamheter blandas. Detta leder
till uppbyggnaden av flera självförsörjande
stadsdelar där det finns närhet till bostad, offentlig och kommersiell service samt arbete.
Det flerkärniga alternativet bidrar med en
positiv utveckling av de stadsdelar som ligger
mer perifert i förhållande till centrum och att
flera mindre stadsdelar ges förutsättningar att
expandera.
Hamnområde
I det flerkärniga alternativet finns verksamheterna och färjeterminalen kvar i den inre delen
av hamnen. När denna del av staden växer ges
bostäder och handel företräde för att möjlig-

göra för funktionsblandning.
När verksamheterna ligger kvar i hamnen finns
det dock mindre utrymme för tillskapandet
av bebyggelse med annan användning. Centrum får fortsatt svag anknytning till havet
och alternativet innebär att hamnen fortsatt är
ianspråktagen av privata intressen, verksamheter och industrier, som inte är till förmån för
allmänheten.
Stadsförnyelse
I en flerkärnig strategi innebär en stadsförnyelse att den befintliga bebyggelsen i Oskarshamn
kompletteras med en blandning av funktioner.
Centrum ska vara en dynamisk plats där det
finns tillgång till både handel, verksamheter,
arbetsplatser och bostäder. Större trafikstråk i
centrum har i detta alternativ en viktig roll då
de utgör attraktiva lägen för etablerandet av
verksamheter och handel.
De negativa konsekvenserna av en flerkärnig
stadsuppbyggnad är att Oskarshamns centrum
riskerar att försvagas i samband med att flera
självständiga stadsdelskärnor uppkommer.
Centrum blir endast en mindre del i ett större
nätverk av stadsdelskärnor och ges ingen speciell identitet som kommunens nav.
4.2 Naturmiljö och rekreation
Naturmark – Grönområden - Djur- och växtliv Rekreation samt rörligt friluftsliv
Nollalternativ
Naturmark – Djur och växtliv
I detta alternativ genomförs ingen ny sträckning av väg 37/47 vilket ger positiva miljökonsekvenser för det naturområde som pekats ut
för den nya vägdragningen. Området lämnas
orört och det rörliga friluftslivet samt livsmiljön för djur och växter är oförändrad.
Nollalternativet innebär dock att naturmarken
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minskar när ny bebyggelse tillkommer utan en
sammanhållen strategi. En spridd bebyggelsestruktur kommer att påverka grönstrukturens
helhet vilket medför problem för dagvattenhantering samt rening av ytvatten och resultera
i försämrade livsvillkor för växter och djur.
Grönområden - Rekreation samt rörligt
friluftsliv
En spridd bebyggelse innebär att mindre
tillskapade grönområden kan bevaras i stadens
centrala delar men att naturmarken i stadens
utkanter, som gynnar det rörliga friluftslivet
samt rekreationsområdena, minskar. Inga
ytterligare satsningar görs för att skydda eller
tillgängliggöra naturmarken till förmån för
mänsklig aktivitet.
Planförslag

Konsekvenser av planförslaget

Naturmark – Grönområden – Djur- och
växtliv
Genom förtätning och komplettering minskar
behovet av att ta i anspråk jungfrulig naturmark för bebyggelse. Ambitionen med planförslaget är att stärka större sammanhängande
grönområden samt att bevara gröna kilar och
korridorer genom landskapet. De i planförslaget utpekade grönområdena tillgängliggörs för
allmänheten genom markerade leder, skyltar
och parkeringsplatser.
En förtätning och komplettering av staden
innebär dock att de tillskapade grönområdena
minskar samt att de hårdgjorda ytorna och
bebyggelsen ökar. Detta medför problem samt
ökade kostnader för bl.a. dagvattenhanteringen. Mer om planförslaget miljöpåverkan vad
gäller dagvatten beskrivs i delkapitlet vatten.
Intrång i naturmark och grönområden påverkar även livsmiljön för djur och växter negativt.
En ny sträckning av väg 37/47 påverkar ett
idag orört naturområde bestående av barrskog,

våtmarker och Applerumsån. Vägen kommer
att utgöra en barriär för växter, djur och människor, strandskyddet intill Applerumsån är
hotat och landskapsbilden kommer att påverkas negativt.
Rekreation samt rörligt friluftsliv – Djur- och
växtliv
Planförslaget bidrar med att värdefulla naturområden bevaras och skyddas genom naturreservatsbildning för områdena Fagereke och
Sjöboviken. Syftet med de båda naturreservatsbildningarna är att bevara biologisk mångfald,
skydda, återställa eller nyskapa naturmiljöer
och livsmiljöer för skyddsvärda arter, samt att
tillgodose behov av område för friluftslivet.
De negativa miljökonsekvenserna av att tillgängliggöra naturmark till förmån för mänsklig
aktivitet är att naturen utsätts för ökat slitage
och att livsmiljön för växter och djur förändras.
Inom flera utvecklingsområden för bostäder,
verksamheter eller infrastruktur finns påträffade naturvärden, t ex rödlistade växter och djur.
Planen beskriver att detta skall uppmärksammas och vidtas hänsyn vid framtida detaljplanering av respektive område för att anpassa
bebyggelse och minimera negativa ingrepp på
naturvärden. Klusterbildningarna av verksamheter och handel kan komma att ge upphov till
betydande negativ miljöpåverkan för växter
och djur i området samt i närliggande områden. Deras livsmiljö försämras när trafiken
och föroreningarna ökar samt när bebyggelsen
förtätas.
Alternativ 2
Naturmark – Grönområden – Djur- och växtliv - Rekreation samt rörligt friluftsliv
En flerkärnig struktur ger förutsättningar att
bevara stora sammanhängande grönområden
mellan de olika stadsdelskärnorna. Samman-
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hängande naturmarker och anlagda grönområden gynnar den biologiska mångfalden och
bidrar till att flora och fauna kan spridas. Naturmarken mellan de olika stadsdelskärnorna
gör det möjligt att samordna dagvattenhantering och områden för rekreation.
Det flerkärniga alternativet innebär dock även
att naturmark tas i anspråk när ny bebyggelse
tillkommer vid en utbyggnad av stadsdelskärnorna. Mellan de olika stadsdelskärnorna
uppstår ett behov av transportstråk som kommer att bilda barriärer i naturlandskapet och
förhindra såväl den biologiska mångfalden som
det rörliga friluftslivet.
4.3 Mark
Markanvändning – Markföroreningar
Nollalternativ
Markanvändning - Markföroreningar
Nollalternativet innebär att jungfrulig mark tas
i anspråk för ny bebyggelse och infrastruktur
vilket inte kan anses vara ett effektivt utnyttjande av marken eller hushållning med resurser.
Den utspridda bebyggelsen innebär också att
områden som är markförorenade kommer att
behöva tas i anspråk vid en kommande bebyggelseutveckling samt att fler bostäder riskerar
att utsättas för radon.
Utvecklingen av tekniker och material innebär
dock att effektiva lösningar på t.ex. radonsäkert
byggande kommer att öka och att riskerna för
att utsättas för negativa konsekvenser minskar.
Planförslag
Markanvändning - Markföroreningar
Förtätning och komplettering innebär ett effektivt utnyttjande av marken då endast redan
ianspråktagen mark, som t.ex. lucktomter och
parkeringsplatser, planeras för ny bebyggelse.

Hamnsaneringsprojektet innebär att spridningen av tungmetaller samt andra föroreningar
till närliggande vattendrag samt Östersjön helt
kan stoppas. Mer om hamnsaneringsprojektet
beskrivs under delkapitlet vatten.
Visst intrång på jungfrulig mark kommer att
ske i samband med att ny bebyggelse tillförs
staden. Dock bedöms de negativa konsekvenserna av planförslaget som små då det innebär
att bebyggelseutvecklingen sker på ett kontrollerat sätt genom en övergripande planering för
staden. Att mark tas i anspråk för ny bebyggelse
är nödvändigt för att staden ska kunna utvecklas. Områden med markföroreningar kan
komma att bebyggas i samband med förtätning
och komplettering. Påverkan kan dock minimeras i samband med senare planeringsskeden
och utvecklingen av byggtekniker.
Alternativ 2
Markanvändning - Markföroreningar
Alternativ 2 innebär liksom nollalternativet att
jungfrulig mark till viss del tas i anspråk för ny
bebyggelse och transportstråk, vilket inte innebär ett effektivt utnyttjande av marken. Områden med radonrisk eller markföroreningar kan
komma att bebyggas.
4.4 Vatten
Strandskydd – Dagvattenhantering – Hamnsanering
Nollalternativ
Strandskydd
Nollalternativet kan komma att hota strandskyddets intressen när ny bebyggelse upptar
allt mer mark- och vattenområden och leder
till ökad privatisering av strandlinjen. Oskarshamns stadskärna och hamnens inre del påverkas speciellt då konsekvenserna av nollalterna-
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tivet innebär att de nuvarande verksamheterna
i hamnen ligger kvar och att allmänhetens
tillgänglighet till havet är fortsatt svag.
Dagvattenhantering
Nollalternativet anses leda till stor negativ
miljöpåverkan då det innebär att inga ytterligare insatser görs för dagvattenhantering eller
utjämningsmagasin för översvämningar. I ett
långsiktigt perspektiv påverkar detta mängden
föroreningar i hav och andra vattendrag då
orenat ytvatten når vattenområdena.

Konsekvenser av planförslaget

Hamnsanering
Den inre hamnen i Oskarshamn består av stora
andelar föroreningar i form av tungmetaller
som arsenik, kadmium, krom, kvicksilver, bly,
koppar, zink och dioxiner som lagrats i bottensedimenten. Föroreningarna lagras i växter,
djur samt i fettvävnaden hos människor och
kan leda till cancer, koncentrationssvårigheter,
problem med nervsystemet, immunförsvaret,
fortplantningsförmågan etc.
Nollalternativet innebär att saneringen av den
inre hamnen inte genomförs. Konsekvenserna
blir att den nuvarande spridningen av föroreningar består under mycket lång tid, det
beräknade tömningsförloppet är flera hundra
år. Spridningen av föroreningarna påverkar
utanförliggande kustområden samt försvårar
för framtida verksamheter i hamnen och en utveckling av de centrala delarna av Oskarshamn.
Planförslag
Strandskydd
I planförslaget stärks allmänhetens tillgänglighet till havet genom strandpromenader, när
ytterligare privatisering av strandlinjen i förhållande till nuläget inte tillåts och genom att
minska verksamheternas utrymme i den inre
delen av hamnen så att offentliga miljöer kan

tillskapas.
Planförslaget innebär delvis att ny bebyggelse samt infrastruktur förläggs intill hav och
vattendrag. En bebyggelseutveckling i sådana
lägen kan komma att hota strandskyddets intressen och bidrar till att områden tas i anspråk
för privata intressen. En utbyggnad av småbåtshamnar innebär ingrepp i vattenområden, som
kan komma att påverka livsvillkoren för växter
och djur avsevärt, men även på land i form av
anläggande av parkeringsplatser och angöring
av bryggor.
Dagvatten
I planförslaget görs ställningstaganden för att
lösa dagvattenhantering. Planen pekar ut lämpliga områden för dagvattendammar och våtmarker som syftar till att fungera som utjämningsmagasin och rening för ytvatten. Dessa
områden förebygger att föroreningar släpps ut
direkt i Östersjön eller andra vattendrag.
Riskerna med planförslaget är att förtätning
kan innebära att det blir svårare och mer dyrt
att hantera dagvatten. Hårdgjorda ytor, mer
bebyggelse samt minskad naturmark i samband
med exploatering leder till försämrade förutsättningar för dagvattenhantering. Dagvattnet
måste transporteras längre sträckor för att
tas om hand i dammar utanför centrum och
systemen måste vara väl utbyggda för att inte
ytvattnet från de hårdgjorda ytorna i centrum
skall rinna direkt ned i öppna vattendrag eller
i havet.
Hamnsanering
Saneringen av den inre hamnen bidrar med
en förbättrad vattenkvalitet för såväl det inre
Oskarshamnsområdet som för Östersjön.
Saneringen innebär att spridning av tungmetaller samt andra miljögifter kan hämmas och att
djur och växter i vattenområden i närheten får
förbättrade livsvillkor.
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Hamnsaneringsprojektet är en del av stadsförnyelsen av den inre hamnen. Projektet innebär
att ett attraktivt område av Oskarshamn centrum kan komma att utnyttjas som en offentlig
miljö och bidra med positiva konsekvenser för
stadslivet, karaktären på staden samt för det
sociala livet när mötesplatser tillskapas.
Saneringsprojektet kan komma att innebära
tillfälliga negativa miljökonsekvenser under
byggtid. Arbetsprocessen innebär att de centrala delarna av staden kan utsättas för buller,
vibrationer och utsläpp från mudderverk, maskiner samt arbetsbåtar. När delar av de förorenade sedimenten exponeras för syre, i samband
med muddring, kan lukter uppstå. Projektet
innebär även utsläpp i vattnet i samband med
muddring och ökade transporter genom staden
som kan medföra störningar.
Det finns också risk för framtida läckage av
föroreningar när muddermassorna används
som utfyllnad inom invallade områden av
hamnen. Dock har tidigare bedömning gjorts
att läckaget inte medför så stor omfattning att
det påverkar människors hälsa eller miljö.
Alternativ 2
Strandskydd
Det flerkärniga alternativet utgår från Oskarshamns nuvarande bebyggelsestruktur som
ligger utspridd längs med kusten. En utbyggnad av den befintliga strukturen innebär att
stadsdelskärnorna kan komma att expandera
på delvis strandskyddad mark.
Dagvattenhantering
En flerkärnig struktur och en småskalig
bebyggelse ger goda förutsättningar att hantera dagvatten. Dagvattenhantering kan ske i
den naturmark som sparas mellan kärnorna
i mindre system och inte transporteras långa
sträckor vilket bidrar med effektiva system som

är ekonomiskt fördelaktiga.
Hamnsanering
I det flerkärniga alternativet genomförs en
hamnsanering, vilket bidrar med positiva effekter när spridning av föroreningarna stoppas
och vattenkvalitén för Oskarshamnsområdet
och Östersjön förbättras. Saneringsprojektet
medverkar till att företagen i hamnen fortsatt
kan bedriva sina verksamheter.
När verksamheterna fortsatt dominerar i den
inre hamnen finns ingen mark att bebygga med
annan användning som t.ex. bostäder, handel
eller kontor och en funktionsblandning i detta
område blir svår. En sanering av hamnen kan
komma att bli ekonomiskt ofördelaktig om
verksamheterna ligger kvar i den inre hamnen
och upptar attraktiv mark i ett centrumnära
läge. Likaså påverkas allmänhetens tillgänglighet till havet negativt.
4.5 Klimatfaktorer
Översvämningsrisker – Ras och skred
Nollalternativ
I nollalternativet saknas riktlinjer inför kommande planering att hantera negativa klimateffekter. En utspridd bebyggelsestruktur bidrar
inte till en klimatanpassad planering med
möjligheter att utnyttja befintlig infrastruktur
och andra resurser. När exploatering sker på
jungfrulig mark blir riskerna större att områden som hotas av översvämningar samt att
områden med risk för ras och skred bebyggs.
Nollalternativet innebär också att den befintliga råvattentäkten Djupeträsk används för
dricksvattenuttag. Vid en kommande stigning
av havsvattennivån kan den redan undermåliga
råvattentäkten riskera att försämras än mer.
Planförslag
I planförslaget föreslås åtgärder för att minska
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de negativa klimateffekterna och för att anpassa
den fysiska utformningen efter ett förändrat
klimat. Förtätningsprincipen, en utbyggnad av
järnvägsnätet samt gång- och cykelnätet och
dagvattenhantering är några av de planerade
åtgärderna mot kommande klimathot. En eller
flera alternativa råvattentäkter till Djupeträsk
gör det möjligt att lösa försörjningen av dricksvatten till Oskarshamns stad.
Förslagen om att utnyttja attraktiva lägen intill
havet och att utveckla unika boendeformer,
kan komma att stå i konflikt med behovet av att
klimatanpassa bebyggelsen till områden som
inte riskerar översvämningar.

lektivtrafiknät samt för gena gång- och cykelförbindelser vilket föranleder ett bilberoende
samhälle.
För Oskarshamns centrala delar innebär nollalternativet att en stor andel tung trafik fortsatt
går genom centrum, samt att trafikalstrande
verksamheter och målpunkter så som verksamheterna i den inre hamnen samt Färjeterminalen finns kvar. Nollalternativet gör centrum till
en osäker plats för oskyddade trafikanter samt
för boende i staden.
Buller, luftföroreningar och markvibrationer
i samband med trafik hotar i detta förslag att
påverka en stor andel människor negativt.

Alternativ 2
Det flerkärniga alternativet innebär goda
möjligheter till dagvattenhantering, att utveckla
och effektivisera kollektivtrafiken samt minska
bilanvändning och således även koldioxidutsläppen vilket bidrar till ett klimatanpassat
samhälle.
I en strategi om flerkärnighet kan det uppstå
problem när ny bebyggelse förläggs i områden
som redan hotas av översvämningsrisker, som
ett led i att utöka redan uppbyggda områden
och stadsdelskärnor.

Allergier
Risken för allergier ökar i samband med ökade
transporter och försämrad luftkvalitet. Andra
faktorer som påverkar förekomsten av allergier
samt andra hälsoproblem är djurhållning i tätortsbebyggelse. Nollalternativet kan komma att
innebära ökade risker för allergier i samband
med en spridd stadsbebyggelse och då bostäder
uppkommer i närheten av djurhållningsverksamheter.

4.6 Hälsa och säkerhet
Buller – Luft – Vibrationer – Allergier – Farligt
gods
Nollalternativ
Buller – Luft - Vibrationer
Det är till stora delar trafiken som orsakar
människor problem i form av buller, luftföroreningar och markvibrationer. Nollalternativet
innebär ökade mängder transporter i samband
med att bebyggelsen sprids till olika delar av
staden. En spridd stadsbebyggelse bidrar även
till försvårade möjligheter för ett utbyggt kol-

Farligt gods
I hantering av farligt gods innebär nollalternativet att transporterna och uppställningsplatserna av farligt gods fortsatt sprids till olika
delar av staden. Fler människor löper risk att
utsättas för fara om en olycka inträffar och
marken riskerar att förorenas i flera områden.
Sociala aspekter
Ur social aspekt innebär ett nollalternativ försämrade möjligheter för blandade upplåtelseformer och utveckling av centrum till en trygg
och säker miljö genom funktionsblandning
samt tätare bebyggelse.
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Planförslag
Buller – Luft - Vibrationer
Förtätning och klusterbildningar bidrar till effektivt utnyttjande av befintliga transportstråk
samt möjliggör för en utbyggnad av kollektivtrafiken och att fler resor kan göras med gång
eller cykel. En utbyggnad av järnvägstrafiken i
Oskarshamn möjliggör för mindre resor med
motordrivna fordon och effektiva transporter
för gods. Områden som pekas ut som lämpliga för handel och verksamheter är förlagda i
områden som redan är bullerutsatta och som
därav inte anses lämpliga för annan användning t.ex. för bostadsändamål. Planförslaget
ger goda förutsättningar att sänka bullernivåerna och minska halterna av luftföroreningar i
staden.
En bullerutredning för Oskarshamns hamn
visar på att en stadsförnyelse i den inre hamnen är möjlig utan att riktvärdena för buller
överstigs. De största bidragande bullerkällorna
kommer från lossning och lasting av gods samt
av påkörning vid Färjeterminalen. En ny lokalisering av Färjeterminalen i Månskensviken
innebär därav att bullernivåerna kommer att
sjunka ännu mer i den inre delen av hamnen.
Ytterligare en bullerutredning har gjorts för
den framtida placeringen av Färjeterminalen.
Resultaten visar att riktvärdena för buller inte
överskrids och att den nya placeringen bedöms
som mer fördelaktig jämfört med Färjeterminalens nuvarande läge.
Stadsförnyelsen innebär att fotgängarna prioriteras i gaturummet och att biltrafikens hastigheter sänks med fysiska hinder vilket bidrar
med att säkerheten i staden höjs.
Samtidigt innebär planförslaget även att negativ
miljöpåverkan riskerar att uppstå. Förtätning
kan innebära ökade bullernivåer i samband
med att bebyggelsen och trafiken i staden ökar
samt när grönområdena minskar till förmån

för nya byggnader. Grönområdenas funktion är
inte endast en rekreationsmiljö utan fungerar
även som ljudabsorberande samt som luftförbättrande med sin upptagningsförmåga av
koldioxid.
De negativa konsekvenserna av att förlägga
liknande verksamheter i kluster är att det ger
upphov till viss del av funktionsseparering och
därmed finns transportbehovet för den enskilde individen kvar. Klusterbildningar leder
till att bullernivåerna och halterna av luftemissioner blir höga i de utpekade handels- samt
verksamhetsområdena.
Planförslagets strategier för en ny placering av
färjeterminal bidrar till ökade trafikmängder
på Gröndalsgatan och utbyggnad av järnvägen
medför att det finns risk för ökade bullernivåer,
vibrationer och luftemissioner för dessa delar.
Ökade mängder trafik, oavsett typ, kan också
leda till en upplevd känsla av otrygghet och att
barriärer skapas genom landskapet.
Allergier
Förutom handel och verksamheter är de
utpekade områdena för hästhållning de delar
av planförslaget som löper risk att ge upphov
till allergier samt andra negativa konsekvenser.
Dock minskar påverkansområdet när områden
för djurhållning samordnas till en del av staden
i ett strategiskt läge intill ridskolan.
Farligt gods
Planförslaget innebär att säkerhetsåtgärder för
farligt gods kan hanteras med ett samlat grepp.
Genom att frigöra mark för en gemensam uppställningsplats för farligt gods i anslutning till
södra trafikplatsen kan transporterna genom
staden till viss del minskas.
När färjeterminalen flyttar ut från centrum
innebär det att transporterna med farligt gods
inte behöver transporteras genom stadens
centrala delar. Flytten innebär dock även att
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Sociala aspekter
Planförslaget uppmärksammar behovet av en
blandning av bostadstyper och upplåtelseformer vilket kan bidra till positiv miljöpåverkan
i form av social integration och en god livsmiljö. Genom förtätningsstrategin i områden
med god kollektivtrafikförsörjning, gång- och
cykelväg och service bidrar översiktsplanens
intentioner till att underlätta människors vardag. En funktionsblandad stad och centrummiljö bidrar till trygga och säkra miljöer där
människor vill vistas. Detta gynnar framförallt
äldre, barn och ungdomar samt kvinnor som
till största del är de grupper i samhället som
känner otrygghet på offentliga platser.
Planen bedöms bidra till att regeringens
jämställdhetsmål att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sina egna
liv uppfylls.
En utbyggnad av gång- och cykelnätet liksom
satsning på rekreationsområden uppmuntrar
till rörelse och motion vilket främjar en god
folkhälsa.
Alternativ 2
Buller – Luft - Vibrationer
Principerna om flerkärnighet innebär att
stadsdelkärnor är belägna vid knutpunkter i
trafiksystemet. I samband med funktionsblandning i kärnorna minskar transportbehovet och
förbindelserna inom kärnorna blir gena. Detta
kan bidra till att bullernivåerna sänks samt att
luftföroreningarna i staden minskar. En flerkärnig struktur ger även goda möjligheter till
ett effektivt kollektivtrafiksystem, med fördel
spårbundet, mellan de olika stadsdelskärnorna.
I den flerkärniga staden är förbifarter en nack-

del då de uppmuntrar till att etablera externa
handelsområden, vilket leder till en utarmning
av utbudet av service och handel i de mindre
kärnorna. En ny sträckning av väg 37/47, i ett
mer externt läge, är inte aktuellt i detta förslag.
Istället kan väg 37/47 utnyttjas som en viktig
transportlänk mellan olika kärnor och bidra
med uppkomsten av nya stadsdelskärnor väster
ut.
De negativa konsekvenserna av alternativet är
att staden kan få en utdragen utformning, vilket ger längre transporter som i sin tur alstrar
ökade mängder utsläpp samt föroreningar. En
bebyggelse bestående av handel, verksamheter
och bostäder kommer att innebära konsekvenser för människors livsmiljö och hälsa i form
av trafik som leder till buller samt föroreningar
och utsläpp.
I alternativ 2 ligger färjeterminalen kvar i samma läge i den inre hamnen. Transportbehovet
till och från färjeterminalen utgör ett fortsatt
problem och ett hinder för utvecklingen av
Oskarshamns stadskärna samt föranleder stora
andelar tung trafik i en central del av staden.
Allergier
Riskerna för allergier ökar i samband med att
fler människor lever intill verksamheter som
genererar föroreningar och trafik. Områden för
djurhållning kan ordnas i utkanten av stadsdelskärnorna men hotar att påverka andra människor negativt vid en kommande expansion av
bebyggelsen.
Farligt gods
I det flerkärniga alternativet kommer farligt
gods att behöva hanteras inom varje stadsdelskärna. Det flerkärniga alternativet innebär
också att en större andel människor kommer
att ha sina bostäder och livsmiljö intill såväl
transportsträckorna som eventuella uppställningsplatser för farligt gods.
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Sociala aspekter
Småskalighet, närhet till service, handel och
arbeten är de värden som gör att den flerkärniga staden kan ses som en god livsmiljö. Dock
påverkar den flerkärniga strukturen stadsbygdens helhet. Detta kan leda till en uppdelad
stad samt en risk för uppkomsten av områden
med sociala grupperingar av människor med
liknade arbeten, familjesammansättningar, livssituation etc.

5.

Mål och normer

5.1 Miljökvalitetsmål
Sverige har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i miljön
som miljöarbetet ska leda till. Målen skall nås
inom en generation till år 2020 och år 2050 när
det gäller klimatmålet. Utifrån de nationella
målen har sedan regionala och lokala miljömål
upprättats.
De regionala miljömålen för Kalmar län
baseras på de nationella miljömålen, men har
anpassats till länet och brutits ned i ytterligare
preciseringar samt delmål. Vissa av de regionala målen har samma formulering som de nationella. De nationella miljömålen som berörs
av planförslaget presenteras nedan i fet stil och
de regionala målen skrivs i kursiv stil. Miljömål inom parentes anses inte vara aktuella för
miljöbedömningen av detta planförslag.
1.
Begränsad klimatpåverkan
Utsläpp fossil koldioxid
Utgångspunkterna för förslaget är ett hållbarhetsperspektiv. Planen medger förtätning, en
utveckling av den spårbundna trafiken, att
gång- och cykelnätet byggs ut vilket bidrar till
att biltrafiken kan minska. Planförslaget anses
beakta de första miljömålen.

2.
Frisk luft
Planförslaget medger handels- och verksamhetsområden samt infrastrukturprojekt som
kan bidra med ökade mängder utsläpp och
föroreningar. Förtätning, komplettering och
samlokalisering till kluster innebär dock minskade transportsträckor och minskat bilberoende. En utbyggnad av gång- och cykelnätet samt
den spårbundna trafiken är ytterligare åtgärder
som föreslås i planförslaget som kan medverka
till friskare luft i staden. Planförslaget bedöms
sammantaget medverka till att miljömålet kan
uppnås.
3.
Bara naturlig försurning
Planförslaget gör det möjligt att aktivt arbeta
med dagvattenhantering och minska andelen
motordriven trafik till spårbunden vilket är
åtgärder för att motverka försurning. Planförslaget anses inte motverka miljömålet.
4.
Giftfri miljö
Åtgärder i förorenade områden
Säker exponering av kadmium
Oskarshamn brottas med stora andelar förorenad mark som måste beaktas vid planläggning.
Den fördjupade översiktsplanen möjliggör för
Hamnsaneringsprojektet och att verksamheter
flyttas ut ur den inre hamnen. Åtgärderna kan
bidra med mindre gifter i miljön och föroreningar i mark samt bottensediment.
Ett förändrat klimat, med högre vattenstånd
och fler översvämningar riskerar att ge oönskade följder i form av spridning av föroreningar.
Planförslaget anses bidra till att miljömålen
uppnås.
5.

(Skyddande ozonskikt)

6.

(Säker strålmiljö)
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7.
Ingen övergödning
Ingen övergödning
Ny bebyggelse ska kopplas till det kommunala
vatten- och avloppssystemet och inte hanteras enskilt vilket är en åtgärd för att förhindra
övergödning. Planförslaget gör det möjligt
att aktivt arbeta med dagvattenhantering och
minska andelen motordriven trafik till spårbunden. Planförslaget anses beakta miljömålen.
8.
Levande sjöar och vattendrag
Levande sjöar och vattendrag
Humusämnen
Grönområdet vid Döderhultsdalen och Döderhultsbäcken pekas i planförslaget ut som
ett område för naturupplevelser lämpligt för
vattendammar för rening och utjämningsmagasin. Planförslaget ger den idag förorenade
Döderhultsbäcken förutsättningar att uppnå
bättre ekologisk och kemisk status vilket i
förlängningen kan bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås.

Konsekvenser av planförslaget

9.
Grundvatten av god kvalitet
Överuttag av vatten
Grundvatten av god kvalitet
I planförslaget uppmärksammas att Oskarshamn stad inte kan garantera dricksvatten av
god kvalitet vid en kommande befolkningstillväxt vid fortsatt uttag ur den nuvarande
råvattentäkten Djupeträsk. I samband med
översiktsplanen görs en utredning av alternativa råvattentäkter. För ny bebyggelse gäller att
den ska kopplas till det kommunala vatten- och
avloppssystemet och inte hanteras enskilt, vilket kan anses bidra till att miljökvalitetsmålen
uppnås.
10.
Hav i balans samt levande kust och
skärgård
Åretruntboende skärgården
Hav i balans

Planförslaget kan komma att motverka miljömålen i samband med att ny bebyggelse delvis
förläggs i strandnära lägen intill havet. Dock
anses att planförslaget även ger förutsättningar
för allmänheten att i högre grad utnyttja upplevelsevärdena vid havet genom en strandpromenad i centrum. Det regionala målet kan uppnås
då planförslaget innebär att en större andel
bostäder ska förläggas vid havet samt att utöka
småbåtshamnarna. I planförslaget uppmärksammas behovet av att inte tillåta ytterligare
privatisering av strandlinjen. Hamnsaneringsprojektet bidrar till förbättrad vattenkvalitet
och minskad föroreningsrisk.
11.
Myllrande våtmarker
Värdefulla våtmarker skyddas i planförslaget
med bl.a. naturreservat och områden som
inte planeras för bebyggelse. I planförslaget
uppmärksammas att ny bebyggelse alltid ska
kopplas till det kommunala vatten- och avloppsystemet. Områden för dagvattendammar finns
utpekade. Planförslaget anses inte motverka
miljömålet.
12.
Levande skogar
Planförslaget innebär att naturmarken till
största del skyddas från ingrepp som bebyggelse och trafikstråk samt att flera strövområden
i stadens närhet tillgängliggörs. De föreslagna
naturreservatsbildningarna kan bidra med att
gynna den biologiska mångfalden. Planförslaget anses medverka till att miljömålet om
levande skogar eftersträvas och beaktas.
13.
Ett rikt odlingslandskap
Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet
Delar av det utpekade grönområdet Fagereke
är aktuellt för naturreservatsbildning vilket kan
bidra till att miljömålet ett rikt odlingslandskap
uppfylls. I planförslaget ingår en utveckling
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av det ekologiska jordbruket i anslutning till
Fredriksbergs herrgård och Döderhultsdalen.
Planförslaget kan därmed anses bidra till att
miljömålet uppfylls.
14.

(Storslagen fjällmiljö)

15.
God bebyggd miljö
Energianvändning m.m. i byggnader
God inomhusmiljö
Förtätning kan anses innebära en långsiktig
god hushållning med mark och vatten samt
utnyttjandet av befintlig infrastruktur. En sammanhållen bebyggelseutveckling stärker stadsbildens helhet. Stadsförnyelsen innebär en förstärkning av de yttre miljöerna i Oskarshamn
stad och möjliggör för en blandstad med bättre
förutsättningar för tillväxt och ökad trygghetskänsla. De delar av planförslaget kan komma
att innebära ökade bullernivåer kopplade till
trafik och transporter. Planförslaget bedöms
sammantaget inte motverka miljömålen.
16.
Ett rikt växt och djurliv
Minskad andel hotade arter
Planförslaget anpassar markanvändningen efter
naturmiljön. Inom flera utvecklingsområden
för bostäder, verksamheter eller infrastruktur
finns påträffade naturvärden, t ex rödlistade
växter och djur. Planen beskriver att detta skall
uppmärksammas och vidtas hänsyn vid framtida detaljplanering av respektive område för
att anpassa bebyggelse och minimera negativa
ingrepp på naturvärden. Inom planområdet
finns flera grönområden utpekade i förslaget.
Möjliggörandet av ett hamnsaneringsprojekt
bidrar till att förutsättningarna för den biologiska mångfalden, samt livsmiljön för växter,
djur, fiskar och fåglar, förbättras. Planförslaget
anses inte motverka miljömålet.

5.2 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande
styrmedel som infördes med Miljöbalken år
1999. Miljökvalitetsnormer innefattar föroreningsnivåer och störningsnivåer som människor och naturen/miljön kan utsättas för utan
fara för påtagliga olägenheter och som inte får
understigas eller överskridas. Normerna syftar
till att uppfylla de gemensamma kraven inom
EU och omfattar utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. Planförslaget anses endast beröra miljökvalitetsnormerna för luft, vatten och buller.
Luftkvalitetsförordningen
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft avser
att riktvärden för kvävedioxid, kväveoxider,
svaveldioxid, bly, bensen, kolmonoxid och partiklar (PM10) inte får överskridas, att riktvärdena för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)
pyren ska eftersträvas till år 2012, att riktvärdet
för ozon ska eftersträvas till år 2019 och ett
riktvärde till år 2015 att partiklar (PM2,5) inte
får överskridas.
Planförslag
Den största bidragande orsaken till de luftburna föroreningarna är utsläpp från motordrivna fordon samt industrier. Luftkvaliteten
hotas framförallt i de områden som planeras
för verksamheter samt handel vilka är trafikgenererande och leder till ökade mängder avgaser
och utsläpp. En ny placering av Färjeterminalen gör att trafikbelastningen ökar i en del av
staden, för att minska i en annan. Nya transportstråk och en ny sträckning av väg 37/47
kan också riskera luftkvaliteten.
Planförslaget innebär även att flera ställningstaganden görs som kan leda till att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft uppnås. Centrum
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avlastas från tung trafik, klusterbildningar av
trafikalstrande verksamheter samt handel minimerar påverkansområdet. Förtätning innebär
att befintliga transportstråk kan utnyttjas och
en utbyggnad av gång- och cykelvägarna samt
den spårbundna trafiken möjliggör för minskat
bilberoende.
Vattenförvaltningsförordningen
Vattenförvaltningsförordningen omfattar alla
förekomster av ytvatten, grundvatten samt
kustvatten. Sverige är sedan år 2004 uppdelat
i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i
varje distrikt som ansvarar för att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs. Miljökvalitetsnormerna för vatten är uppdelade i ekologisk
och kemisk status för ytvatten samt kemisk och
kvantitativ status för grundvatten och baseras
på vattnets nuvarande tillstånd. Oskarshamn
tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt och
länsstyrelsen i Kalmar län är utsedd till vattenmyndighet. Inom planområdet berörs vattendragen Döderhultsbäcken, Applerumeån,
Skallarebäcken, Inre Oskarshamnsområdet och
Oskarshamansområdet som alla har miljökvalitetsnormer för ytvatten.

Konsekvenser av planförslaget

Planförslag
Planförslaget löper störst risk att påverka
vattenförekomsternas kvalitet när det gäller
dagvattenhantering. Ytvatten innehåller mycket
föroreningar från trafiken och från nederbörd
som måste hanteras, annars riskerar de att
påverka MKN för vatten negativt. Förtätningen
innebär fler hårdgjorda ytor och byggnader i
staden vilket lämnar mindre plats åt grönområden och dagvattenhantering. I de områden
som planeras för handel och verksamheter är
riskerna extra stora för utsläpp i intilliggande
vattendrag. En ny sträckning av väg 37/47 kan
komma att hota Applerumeåns nuvarande
goda ekologiska status. Även utveckling av

småbåtshamnar kan bidra negativt till MKN
för vatten.
Samtidigt görs i planförslaget ett flertal
ställningstaganden som bidrar till att miljökvalitetsnormerna kan uppnås. Exempel är
hamnsaneringsprojektet, att ny bebyggelse
kopplas till kommunalt VA-system, områden
som öronmärks för våtmarker, dagvattenrening
och utjämningsmagasin samt en utbyggnad av
gång- och cykelvägarna och den spårbundna
trafiken.
Normer och riktvärden för buller
Buller är den miljöstörning som berör flest
människor i Sverige och som kan ge omfattande skador. Bullernivåerna riskerar framförallt att överskridas i områden utsatta för väg
och spårtrafik. Miljökvalitetsnormerna för
bullerriktvärden avser att fastställa att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen berör inte några
uppsatta riktvärden utan fungerar istället som
ett förhållningssätt till omgivningsbullret som
skall eftersträvas i planeringen.
Riksdagen antog år 1997 riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostäder eller vid nybyggnad
och/eller väsentlig ombyggnad av transportleder. Ekvivalent ljudnivå avser medelljudnivån
under en given tidsperiod (vanligast är beräkningar under ett dygn) för trafikbuller. Maximal ljudnivå avser den högsta ljudnivån under
en viss tidsperiod. Huvudregeln för planering
av nya bostäder är att 30 dBA ekvivalentnivå
inomhus, 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid, 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad
samt att 70 dBA maximalnivå vid uteplats i
anslutning till bostad inte får överstigas.
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Planförslag
Planförslaget löper risk att överskrida riktvärdena för buller i de områden som planeras för
verksamheter, handel och transportstråk. En
ny placering av Färjeterminalen kommer att
innebära ökad andel trafik i den sydöstra delen
av staden. En utbyggnad av järnvägen, en ny
lokalisering av resecentrum och ett kommande
kust-till-kust järnvägsspår kommer att innebära att fler bostäder riskerar att utsättas för
buller från den spårbundna trafiken. Fördjupade bullerutredningar i den framtida detaljplaneringen för ovanstående områden/objekt
kommer att vara nödvändigt för att noggrannare utreda och belysa bullersituationen.
Andra ställningstaganden i planen gör att bullernivåerna kan komma att minska. Exempel
på dessa är att redan bullerutsatta områden
planeras för verksamheter och handel, gena
förbindelser med gång-och cykelvägar kan leda
till mindre biltrafik, de nya transportstråken
innebär att centrum avlastas från tung trafik
och därmed även buller.
5.3 Jämställdhetsmål
Huvudmål:
- Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv.
Delmål:
- En jämn fördelning av makt och inflytande.
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma
villkoren för beslutsfattandet.
- Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män
ska ha samma möjligheter och villkor i fråga
om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
- Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta
samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighe-

ter att ge och få omsorg på lika villkor.
- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor
och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt
och möjlighet till kroppslig integritet.
Planförslag
Planen har en tydlig strävan mot social hållbarhet och ökad integration. Bland annat genom
förespråkande av blandad bebyggelse och
blandade upplåtelseformer, fler och attraktivare
mötesplatser i den publika staden och längs
vattnet. Genom förtätningsstrategin i områden
med god kollektivtrafikförsörjning, gång- och
cykelväg och service bidrar översiktsplanens
intentioner till att underlätta människors vardag. En funktionsblandad stad och centrummiljö bidrar till trygga och säkra miljöer där
människor vill vistas. Detta gynnar framförallt
äldre, barn och ungdomar samt kvinnor som
till största del är de grupper i samhället som
känner otrygghet på offentliga platser.
En strategi i planförslaget är att blanda upp
Kristinebergs ensartade bebyggelse med villor
och radhus för att genom den fysiska planeringen försöka åstadkomma en ökad beblandning av bostäder och invånare. Planen lyfter
också behovet av att utveckla den fysiska miljön för såväl industrin som den kunskapsintensiva tjänstesektorn i syfte att skapa en mindre
segregerad arbetsmarknad.
Planen strävar efter att byggda miljöer ska
kunna användas av alla, och att alla invånare
ska beredas möjlighet att vara delaktiga i den
fysiska planeringen. Goda exempel på detta är
Arenan (Oskarshamns simhall) som används
av en bred publik. Exempelvis är fördelningen
män/kvinnor 51/49 procent bland besökarna.
Ett exempel på att möjliggöra för så många
som möjligt att vara delaktiga i den fysiska
planeringen är samrådet av den här fördjupade
översiktsplanen som fanns tillgänglig i flera
olika format, och där dess innehåll spreds på
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flera nya sätt för att nå ut så brett som möjligt.
Planen bedöms bidra till att regeringens
jämställdhetsmål att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sina egna
liv uppfylls.

6.

Påverkan på riksintressen

Inom planområdet finns ett antal riksintressen som påverkas på olika sätt av planförslaget.
Här redovisas vilka riksintressen som finns
samt huruvida de bedöms påverkas vid en full
utbyggnad av planförslaget.

Konsekvenser av planförslaget

Oskarshamns hamn
Oskarshamns hamn är utpekat som riksintresse
för sjöfarten. Idag ingår befintlig färjeterminal
(Gotlandstrafiken) i riksintresset, men i beslutet för riksintresse står att detta kan omprövas
om färjeterminalen flyttar i framtiden. Detta
blir en nödvändighet för att realisera planens
ambitioner med en ny stadsdel i Inre hamnen.
Preliminära mätningar och bedömningar gör
gällande att buller, lukter, damm eller partiklar
som uppkommer från hamnens verksamhet
inte påverkar markanvändningen i Inre hamnen.
Noggranna utredningar avseende människors
hälsa och säkerhet, liksom eventuell påverkan
på riksintresset kommer att genomföras i samband med detaljplanering av området. Nybyggnation får inte riskera att begränsa hamnens
verksamhet.
Väg
Infartsvägarna till hamnen, liksom E22 och rv
37/47 är av riksintresse.
Planen innehåller flera förslag till markreservationer som förbättrar infrastrukturen till och
från hamnen, bland annat en ny dragning av
rv 37/47 som ger en bättre anslutning till södra
hamnen. Det finns också ställningstaganden
om att Åsavägen (infartsväg till södra hamnen)

bör förbättras och att inga fler in- eller utfarter
får tillkomma mot vägen.
Järnväg
Järnvägsförbindelsen Nässjö – Oskarshamn är
av riksintresse för kommunikationer, liksom
industrispåren runt inre hamnen.
En eventuell konflikt mellan befintliga industrispår och en utbyggnad av en ny stadsdel
Inre hamnen måste undersökas och studeras
noggrant i detaljplaneringen. Nybyggnation får
inte riskera att begränsa hamnens verksamhet.
Yrkesfisket
Planområdet angränsar i söder till riksintresse
för yrkesfisket.
Planen innehåller flera förslag till att förbättra
vattenkvaliteten i ytvattenförekomsten ”Oskarshamnsområdet”, vilket bör påverka riskintresset positivt. En ny dragning av rv 37/47 berör
Applerumsån som mynnar i riksintressets
område. I den fortsatta planeringen av vägens
lokalisering kommer påverkan på Applerumsån vara en viktig del, och bla annat genom
vattendirektivet säkerställs att erforderliga
åtgärder för att vattenstatusen inte försämras
kommer att vidtas.
Friluftsliv, Naturvård, Kust och skärgård
samt Rörligt friluftsliv
Planområdet berör utkanterna av ovanstående
geografiskt stora riksintressen för friluftsliv.
I områdena planeras enligt planen flera områden för bostadsbebyggelse, främst i form av
villabebyggelse, som en del av kommunens
tankar om en förtätningsstrategi i den befintliga bebyggelsestrukturen för att åstadkomma
ett hållbart samhällsbyggande. Påverkan på
riksintressena bedöms som marginellt negativ. Ny byggnation planeras komma i stånd i
anslutning till befintlig bebyggelse och samtliga
områden genom befintlig bebyggelse och/eller
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väg är avskärmade från strandlinjen. Vid detaljplanering skall hänsyn tas för att minimera
eventuella negativa konsekvenser för riksintressena.

7.

Samlad bedömning

Utifrån ovanstående redogörelser görs bedömningen att nollalternativet inte ses som ett
rimligt alternativ till planförslaget eller för den
kommande utvecklingen av Oskarshamns stad.
Det flerkärniga alternativet har flera fördelar
som kan vägas in i det kommande arbetet med
den fördjupade översiktsplanen. Slutligen kan
det dock anses som svårt att till fullo applicera
flerkärnighet på en stad av Oskarshamns storlek, möjligtvis kräver ett flerkärnigt alternativ
en större stads befolkningstillväxt, utbud och
efterfrågan på mark att bebygga. De ekonomiska kostnaderna av det flerkärniga alternativet,
som bl.a. kommer att kräva utbyggd infrastruktur, anses bli mer omfattande än planförslaget.
Planförslaget och strategierna om förtätning
anses slutligen innebära ett rimligt alternativ
för en kommande utveckling av Oskarshamns
stad. Den fördjupade översiktsplanen bidrar
med en hållbar utveckling, effektivt utnyttjande
av resurser och kan leda till en god bebyggd
miljö. De delar av planen som anses innebära
betydande negativ miljöpåverkan som skall
följas upp är;
o
Trafik och transporter; den största
negativa miljöpåverkan som planen innebär
generas av trafik och transporter i staden. Det
gäller såväl biltrafik som spårbunden trafik som
bland annat riskerar att ge upphov till buller,
luftemissioner och barriäreffekter.
o
Strandskydd; planförslagets strategier
att utnyttja attraktiva havsnära lägen för exklusiva bostäder och en utbyggnad av småbåtshamnar kan komma att hota strandskyddets

intressen.
o
Stadsförnyelsen och en omvandling av
den inre hamnen kommer att påverka kulturmiljöer i staden samt den befintliga karaktären
av Oskarshamn stad.

8.

Uppföljning och övervakning

Den fördjupade översiktsplanen för Oskarshamns stad kan inte i sig garantera några
åtgärder för att hindra eller minska negativ
miljöpåverkan, dock är den avgörande för vad
som beslutas i senare planeringsskeden och
tillståndsprövningar. Nedan ges förslag på hur
kommande planering skall förhållas till sådana aspekter samt hur fortsatt planarbete kan
genomföras;
o
Att kontinuerligt undersöka och utreda
buller samt luftföroreningar i staden
o
Att genom skyddsbestämmelser verka
för att värdefulla kulturmiljöer och kulturhistoriskt intressanta byggnader eller karaktärsdrag
skyddas från ingrepp.
o
Att i kommande miljökonsekvensbeskrivningar redovisa på mer djupgående nivå
för betydande miljöpåverkan
o
Att genom detaljplanebestämmelser
verka för att betydande negativ miljöpåverkan
minimaliseras och att åtgärder upprättas
o
Att samråda med statliga verk, remissinstanser samt medborgare för delaktighet och
inverkan på planeringsskeden
Vidare uppföljning och övervakning sker i
kommande detaljplaneskeden, i förstudie för
väg och järnväg samt i järnvägsutredning, vägutredning, arbetsplan för väg och järnvägsplan.
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