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Inledning 
En planbeskrivning har till uppgift att beskriva hur planen ska förstås och genomföras. 
Den ska därför innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen.   
 
Planbeskrivningen ska redovisa planeringsförutsättningarna, planens syfte, hur planen är 
avsedd att genomföras samt de överväganden som har legat till grund för planens 
utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser. Om planen 
avviker från översiktsplanen ska det anges på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för 
avvikelsen.  
 
I planbeskrivningen ska det framgå vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett 
samordnat och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för 
fastighetsägarna och andra berörda. 
 

Planprocessen 
Planprocessen är en demokratisk process med lagstadgade krav på allmänhetens insyn 
och medverkan. Eftersom planförslaget är förenligt med översiktsplanen är 
bedömningen att det inte finns behov av något programskede. Planarbetet genomförs 
med standardförfarande, vilket innebär att planhandlingarna ställs ut för samråd och 
granskning då alla ges möjligheter att lämna synpunkter. Detaljplanen har varit ute på 
samråd och behov av vidare utredningar avseende mark, trafik, buller och dagvatten 
identifierades. Efter det att utredningar tagits fram har planhandlingarna uppdaterats 
inför granskning. Handlingarna kommer under granskningen att finnas tillgängliga på 
stadsbyggnadsavdelningen på Rådhuset, på stadsbiblioteket i Karlshamn samt på 
kommunens hemsida. Planen är handlagd enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Den här detaljplanen befinner sig nu i granskningsskedet. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tidplan 
En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer: 
 

 Upprätta samrådshandlingar   augusti 2018 
 Beslut om samråd (BN)  oktober 2018 
 Samråd    november 2018 
 Utredningsskede    januari – september 2019 
 Upprätta granskningshandlingar  oktober 2019 
 Beslut om granskning (BN)   november 2019 
 Granskning   december  2019 
 Upprätta antagandehandlingar  januari 2020 
 Beslut om antagande (BN)  februari 2020 

 
(BN) byggnadsnämnd 
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Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade 
protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde anslagits på kommunens 
anslagstavla, om beslutet inte överklagas, eller då länsstyrelsen beslutat att inte överpröva 
planbeslutet, om detta sker senare. 
 

Handlingar 
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, daterad 2019-11-05 
 Planbeskrivning, daterad 2019-11-05 
 Samrådsredogörelse, daterad 2019-12-20 
 Grundkarta, skala 1:1000, upprättad 2017, kompletterad och reviderad 2019-11-15 
 Fastighetsförteckning, daterad 2018-10-01, rev. 2020-01-29 
 Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2018-10-09, rev. 2019-12-20 
 Miljöteknisk markundersökning inom kvarteret Älgen, daterad 2018-07-13 
 Markteknisk undersökningsrapport, daterad 2018-07-13 
 Teknisk geoteknik, daterad 2018-07-13 
 Kompletterande MTMU, daterad 2019-09-03 
 Dagvattenutredning med bilaga, daterad 2019-06-28 
 Trafikutredning, daterad 2019-05-13 
 Bullerutredning med bilagor, daterad 2019-05-14 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen ansökte den 17 september 2015 om planläggning av fastigheterna 
Älgen 5, 7, 8, 9 och 11 samt del av Karlshamn 2:1 i syfte att pröva möjligheten för kontor, 
handel och bostäder. Därefter har planavtal upprättats mellan kommunen och tre 
fastighetsägare.  
 
Efterfrågan på stadsnära bostäder i Karlshamns kommun är stor. Gällande detaljplaner ger 
idag begränsade möjligheter att utveckla kvarteret och stämmer till viss del dåligt överens 
med befintliga verksamheter. Målsättningen inom den översiktliga planeringen i 
Karlshamn är att bostadsbebyggelse placeras i eller i anslutning till stadskärnan. Det är 
också Karlshamns kommuns viljeinriktning att då tillfälle ges uppdatera äldre detaljplaner 
i syfte att göra dessa mer ändamålsenliga och anpassade till dagens behov.  
 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att skapa ett funktionsblandat kvarter i ett centralt läge. 
Planförslaget innebär att användningarna bostäder, centrumändamål, tillfällig vistelse och 
vård medges inom området. Kvarteret får därmed en enhetlig reglering och en ökad 
flexibilitet när det gäller användning och funktion. Planen syftar också till att bekräfta 
befintliga verksamheter. 
 

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte:  
 stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och 

vattenområden (MB kap. 3) 
 stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten 

för vissa områden i landet (MB kap. 4) 
 medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap. 5) 
 
Se vidare bilagan ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB”. 
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Plandata 
Läge 

Planområdet är beläget direkt norr om rutnätsstaden i Karlshamns centrum. Planområdet 
avgränsas i norr av Skepparegatan, i öster av Matrosgatan och fastigheterna Älgen 1, Älgen 
2 och Älgen 3 som utgörs av bebyggda villatomter. I söder avgränsas planområdet av 
Stadsportsgatan och i väster av Drottninggatan. 
 
 

 
Översiktskartan visar planområdets läge i Karlshamns stad. 
 
 

Areal 

Planområdet är ca 0,7 hektar stort. 

Markägoförhållanden 

Karlshamns kommun äger fastigheterna 

Älgen 5 och Karlshamn 2:1. De övriga 

fastigheterna, Älgen 7, Älgen 8, Älgen 9 och 

Älgen 11, ägs av privata fastighetsägare.  

 

 

Bilden till höger illustrerar 

markägoförhållandena. 

 

           Kommunalägd mark 

 

           Privatägd mark 
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Tidigare ställningstagande 
Översiktliga planer 

Den gällande översiktsplanen, Karlshamn 2030, presenterar åtta ledord i strävan mot en 
hållbar samhällsutveckling; Förtätning, Hållbara kommunikationer, Funktionsblandning, 
Servicenära, Naturnära, God infrastruktur, Miljövänlig energi och Levande landsbygd. 
Planförslaget bedöms kunna uppfylla dessa ledord med undantag för Levande 
landsbygd. 

I kommunens översiktsplan, Karlshamn 2030, ingår området i delområde A3- 
Kransbebyggelsen, för vilket den huvudsakliga utvecklingsinriktningen är 
Tätortsbebyggelse. Målet för år 2030 är att områdena kring stadskärnan då innehåller en 
attraktiv funktionsblandad bebyggelse med bostäder, verksamheter och mindre 
naturområden.  
 

Planförslaget ger en möjlighet till förtätning av den befintliga bebyggelsen och dess syfte 
är att skapa en funktionsblandning i ett centralt beläget kvarter. En blandning av 
funktioner såsom bostäder, arbetsplatser och service ger intressanta, trygga och 
variationsrika miljöer. I planområdets närhet finns en skola och inom promenadavstånd 
torghandel, livsmedelsbutiker, detaljhandel, rådhus, sjukhus och serviceboende. Genom 
att bygga i servicenära lägen ges ökat underlag för både befintlig och ny service, vilket 
i förlängningen minskar behovet av energi och transporter.  Området har god tillgång till 
befintlig infrastruktur med närhet till resecentrum med goda buss- och tågförbindelser. 
Planområdet drar nytta av befintliga gator, vatten- och avloppsledningar, elledningar och 
fjärrvärmenät. 

Kvarteret Älgen omges av urbana miljöer men har god tillgång till grönområden. Ca 100 
meter väster om kvarteret återfinns det gröna stråket längs Mieån och tillgängliga natur- 
och havsmiljöer finns inom gång- och cykelavstånd. Inom planområdet bevaras befintlig 
grönyta och möjliggör en utveckling av denna.  

Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med kommunens översiktsplan, 
Karlshamn 2030, antagen av kommunfullmäktige den 4 maj 2015.  
 

Åtta ledord i strävan mot en hållbar 
samhällsutveckling, ÖP Karlshamn 2030. 
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Detaljplaner 

Inom området gäller idag två detaljplaner. 
Planområdets norra del omfattas av Ändring av 
stadsplanen för kvarteret Älgen, Körmölleplan och 
del av kv. Bryggeriet. Planen som har 
referensnummer A117 upprättades 1953 och 
medger bostäder på fastigheten Älgen 9 och 
hotell på Älgen 7 och 8.  
 
I planområdets södra del gäller detaljplanen Del 
av kv. Älgen i Karlshamn, med referensnummer 
A288, upprättad 1982. Planen medger 
bensinstation och allmänt ändamål. 
 
Genom att ersätta dessa äldre planer med en ny 
detaljplan möjliggörs en mer ändamålsenlig 
användning anpassad till dagens behov. För mer 
information om de äldre detaljplanernas 
bestämmelser för respektive fastighet, se under 
rubriken Konsekvenser på fastighetsnivå. 

Program för planområdet 

Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska 
kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program, plan- och 
bygglagen 5 kap. 10 §. Karlshamns kommun har gjort bedömningen att denna detaljplan 
inte behöver föregås av ett program. 

Miljöbedömning 

Kommunen, det vill säga byggnadsnämnden, som PBL-ansvarig är den som i första hand 
avgör om genomförandet av en detaljplan medför en ”betydande miljöpåverkan”. 
Kommunen ska alltså för varje enskild detaljplan bedöma om det krävs en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. Byggnadsnämndens 
ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning i aktuellt planärende är 
att ett genomförande av detaljplanen inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Ställningstagandet fattas av 
byggnadsnämnden i samband med beslut om samråd. Motiven till ställningstagandet 
framgår av handlingen ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB”. 

Övriga kommunala beslut och utredningar 

Byggnadsnämnden har 2015-12-02 beslutat att ställa sig positiv till detaljplaneläggning av 
fastigheterna Älgen 5, Älgen 7, Älgen 8, Älgen 9, Älgen 11 samt del av Karlshamn 2:1.   
Ett planavtal avseende planarbete har upprättats med respektive fastighetsägare i 
planområdet, där var och en av dessa bär sin kostnad för planarbetet. Kostnader för 
utredningar som är till gagn för flera fastighetsägare fördelas å sin sida solidariskt mellan 
berörda fastigheter. 
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Planförslag 
Plankarta  

Nedan visas föreslagen plankarta med planbestämmelser. 
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Mark och vegetation 

Höjderna i området varierar mellan omkring +2 meter grundkartans nollplan i söder och 
+3,7 meter i norr. Planområdet lutar generellt åt söder. I de södra delarna lutar marken 
något västerut mot den intilliggande parken. Planområdet omfattar både bebyggd 
kvartersmark och en andel grönyta i områdets södra del mot kvartersstaden. Grönytan är 
bevuxen med högvuxna lövträd längs Stadsportsgatan och till viss del även längs 
Drottninggatan. Trädallén omfattas av ett generellt biotopskydd, vilket innebär att det är 
förbjudet att avverka träden, däremot får man ta bort enstaka träd för att ersätta dessa 
med nya, samt ta bort torra grenar och kvistar som utgör påtaglig fara för person eller 
egendom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag och konsekvenser 
Den befintliga grönytan i planområdets södra del avses vara kvar som en kvalité för de 
personer som i framtiden bor eller arbetar i kvarteret. Det är också av stor vikt att den 
biotopskyddade allén bevaras. Ingrepp eller markarbete som kan skada träden, eller om 
de behöver avverkas, kräver samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och 
dispens från biotopskyddet enligt 7 kap. miljöbalken. Vegetationen i kvarterets mer 
bebyggda delar bedöms inte påverkas av en ökad byggrätt då redan asfalterade eller på 
annat sätt bebyggda ytor i första hand är lämpliga för ny- eller tillbyggnader.  

Friytor 
Grönytan i planområdets södra del avses få användningen PARK. Skötseln av marken 
kommer därmed fortsatt att skötas så att en parkkaraktär kan bibehållas och utvecklas. 
Som komplement till användningen PARK räknas bland annat gång- och cykelvägar, 
planteringar, mindre lekplatser, kiosker, toaletter med mera. 

 

Geotekniska förhållanden 
Enligt utdrag ur SGU:s jordartskarta består de ytliga jordarterna inom Kv. Älgen av glacial 
silt. Vid markundersökning, utförd i juni 2018, påträffades främst fyllnadsmaterial som 
utgjordes av sand, grus, mull översta halvmetern för att sedan övergå till lera med siltskikt 
(lerig silt). I vissa provpunkter påträffades även slagg. Då planförslaget ligger inom 
område som riskerar att översvämmas kan särskilda grundläggningsmetoder komma att 
krävas. 

Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom själva planområdet. Söder om området ligger 
rutnätsstaden som är av riksintresse för kulturmiljövården. Eventuella fynd i samband 

Grönyta med pumphus. Allé längs Stadsportsgatan 
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med anläggningsarbeten ska omgående anmälas till länsstyrelsen enligt bestämmelserna i 

kulturmiljölagen. 
 

Byggnadskultur och gestaltning 

På fastigheten Älgen 9 finns idag en gardinaffär och på Älgen 7 och 8 ett hotell, båda 
uppförda med grå fasad och rött tegeltak. På fastigheten Älgen 11 ligger en före detta 
bensinstation som utgörs av en låg byggnad med fasad i vitmålad plåt. På Karlshamn 2:1 i 
områdets södra del finns en pumpstation med fasad i rött tegel och taktäckning av plåt.  
 
I intilliggande villakvarter är flera av husen från 1930-talet. Enstaka plåttäckta takkupor 
och flera fasaddetaljer finns kvar trots flera renoveringar och tillbyggnader. Exempel på 
fasaddetaljer är lätt markerade friser och en lätt markerad takfot.  Fasaderna är 
företrädesvis målade i ljust gråa kulörer och en markerad sockel kan förekomma.  
 
Väster om Drottninggatan ligger ett område med flerbostadshus och radhus uppförda 
2007. Mot gatan har flerbostadshuset fyra våningar och en sluten fasad färgsatt i ljust gult 
och blått. 
 

Bilder på bebyggelse inom och utanför planområdet. 
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Förslag och konsekvenser 
Förslaget till detaljplan innebär att markens användning ändras från bostäder, hotell och 
bensinstation till bostads-, handels- och kontorsändamål. Ytterligare en bestämmelse för 
allmänt ändamål, alltså verksamheter med stat eller kommun som huvudman, upphör och 
ersätts med PARK och mark reserverad för teknisk anläggning, E.  
 
För att markera porten till rutnätsstaden placeras nya byggnader i linje med befintliga 
byggnader i den norra delen av området, till skillnad från rutnätsstadens struktur där 
byggnaderna står intill trottoaren. På fastigheterna Älgen 5 och Älgen 11 ska entréer 
placeras mot gatan för att främja en levande och trygg stad. 
 
Föreslagna höjder på byggnader 
I planförslaget används tre olika sätt att reglera byggnaders höjd, byggnadshöjd, nockhöjd 
och totalhöjd. Detta för att kunna reglera byggnadernas utformning. Se förklarande bild 
nedan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
I planområdets norra del innebär planförslaget i princip ingen förändring avseende 
byggnadernas höjd, där planen idag tillåter tre våningar. Planförslaget medger här en 
maximal nockhöjd på +16 meter från grundkartans nollplan vilket motsvarar ca +13 meter 
från marknivån.  
 
I planförslaget medges en högre bebyggelse i planområdets södra delar (fastigheterna 
Älgen 5 och Älgen 11). Maximal byggnadshöjd är reglerad till maximalt +17 meter från 
grundkartans nollplan, vilket motsvarar ca +14 meter från markens nivå vid en 
grundläggningsnivå om +3 meter. Byggnadshöjden möjliggör fyra våningar samt en 
indragen femte våning alternativt vindsvåning med sadeltak. Byggnadshöjden innebär att 
en femte våning måste ligga inom en 45 graders vinkel från gatan. I praktiken medför 
detta att fasaden på byggnadens femte våning måste vara indragen eller lutande om 
byggrätten ska kunna nyttjas maximalt. Från gatan harmoniserar då byggnaden mer med 
omkringliggande bebyggelse.  
 
Totalhöjden sätts till maximalt +21 meter från grundkartans nollplan, vilket motsvarar ca 
+18 meter från markens nivå.  
 
 

  

Höjder på byggnader. Illustration: Boverket 
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I sektionen ovan illustreras tänkbar tillkommande bebyggelse i förhållande till 
omkringliggande huskroppar. Illustrationen syftar endast till att visa förhållandet mellan 
byggnadernas höjder. Placering och utformning av tillkommande bebyggelse kan se 
annorlunda ut.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustrationen av möjlig ny bebyggelse. Planförslaget medger andra utformningar och 
placeringar av byggnader. 
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Arkitektur och gestaltning 
Det är av stor vikt att all ny bebyggelse anpassas till platsens förutsättningar när det gäller 
utformning, material och gestaltning. Hörnet mot Drottninggatan och parkmarken har ett 
exponerat läge, vilket vid gestaltning kräver en särskild hänsyn. En bestämmelse avseende 
utformning införs i plankartan; Byggnader med placering mot Drottninggatan ska gestaltas 
med hänsyn till det exponerade läget vad gäller utformning, material- och färgval. Målet är 
att ny kransbebyggelse ska utformas med så hög arkitektonisk kvalitet att området på sikt 
kan bli en del av riksintresset för kulturmiljön som en av stadens årsringar. 
 
Enligt Karlshamns översiktsplan, Karlshamn 2030, ska god arkitektur främjas.  
Arkitekturen i Karlshamn ska: 

 Bidra 
Det som byggs ska tillföra värde för invånarna. Vid ändringar av befintliga hus och 
platser ska ändringen bidra med något positivt. 
 

 Samspela 
Arkitekturen ska förhålla sig till platsens befintliga värden, landskapet och 
kulturmiljön. Den ska utgå från mänskliga skalan. Kommunen ska växa och 
utvecklas med respekt för den befintliga miljön men samtidigt uttrycka sin egen 
tid. Platsens/byggnadens historia är en tillgång och ska vara en utgångspunkt för 
förändring och tillägg. 
 

 Beröra  
Arkitektur skall beröra, både visuellt och emotionellt. Byggnader, torg och andra 
offentliga miljöer skall ha ett medvetet uttryck. Materialval, konst, ljus och 
liknande faktorer ska användas på ett väl balanserat och för platsen genomarbetat 
sätt.  
 

 Vara hållbar 
Karlshamn ska utvecklas på ett hållbart sätt som tillfredsställer våra nuvarande 
behov utan att riskera kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina 
behov. Rubriken rymmer flera aspekter av hållbarhet: ”Ekonomisk, ekologisk och 
socialt hållbar” 

 
Enligt plan- och bygglagen 8 kap. ska ett byggnadsverk utformas med god form-, färg- och 
materialverkan. Utöver detta föreslås ett antal principer för att säkerställa kvaliteter i 
bebyggelse och yttre miljö.  
 
De övergripande gestaltningsprinciperna för ny bebyggelse är:  

 Varierad bebyggelse  
Med ett varierat formspråk avseende fasader, byggnadsvolymer, takvinklar och 
färgsättning, skapas en levande och attraktiv miljö. Samtidigt är det viktigt att 
bebyggelsemiljön i området kan läsas ihop. 

 
 Mänsklig skala 

Bebyggelse och utomhusmiljö bör utformas i en mänsklig skala för att en god 
livsmiljö ska åstadkommas. Där det är möjligt ska byggnader ha entréer vända mot 
gator och mer offentliga platser. 

 
 Attraktiv vistelsemiljö 

Utomhusmiljön ska utformas med höga ambitioner och bidra till att mötesplatser 
skapas och att spontanaktiviteter kan uppstå. Med mindre rumsligheter och 
mycket grönska skapas trivsamma vistelsemiljöer.  
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Bostäder 

Planområdet inrymmer inte några bostäder idag. Öster om planområdet ligger en rad med 
friliggande enbostadshus och väster om den angränsande Drottninggatan ett område med 
flerbostadshus och radhus.  

Förslag och konsekvenser 

Detaljplanen innebär att bostadsändamål tillåts i kvarteret. Den planerade 
bostadsbebyggelsen blandas med befintliga mindre verksamheter, vilka bedöms vara av 
sådan karaktär att de inte skulle störa de nya bostäderna. De nya bostäderna får, förutom 
närhet till allmän och kommersiell service, också tillgång till kvalitéter i form av mindre 
grönområden och närhet till promenadstråket längs Mieån. Inom området kan det bland 
annat bli aktuellt med trygghetsboende med tillgång till gemensamma utrymmen för 
aktiviteter och gemenskap och någon form av värdskap.  

Verksamheter och service 

Planområdet präglas idag av småföretagande i olika former med hotell, handel och kontor 
sida vid sida. I planområdets södra del, på fastigheten Älgen 11, har det tidigare funnits en 
bensinstation som sedan har omvandlats till verksamhetslokaler för mindre hantverks- 
och tjänsteföretag. Området har tack vare sin placering en god tillgång till flera olika 
former av offentlig och kommersiell service. Inom ett avstånd av 700 meter kan man nå 
centrumhandel, bibliotek, museum, rådhus, skola, flera livsmedelsaffärer och ett mindre 
verksamhetsområde.  

Förslag och konsekvenser 

Förslaget till ny detaljplan innebär att verksamheterna ovan ryms inom gällande 
planbestämmelser och kan därmed fortsätta att bedriva och utveckla sina verksamheter. 
En konsekvens av planens genomförande är att flera funktioner inklusive bostäder och 
vård tillåts inom kvarteret Älgen, vilket skapar ett behov av hänsyn i fråga om ljud, ljus och 
lukt mellan verksamheter och boende. Planförslaget innebär en större funktionsblandning 
än vad nuvarande detaljplaner medger och en konsekvens av förslaget bedöms vara att 
planområdet kan bidra till en ökning av serviceutbudet i centrala Karlshamn. 

Lek och rekreation  

Som en del i Karlshamns stadsnära rekreationsmiljö finns ett promenadstråk som löper 
över planområdets södra del. Detta stråk längs Stadsportsgatan binder ihop mindre 
grönområden med gångstråket längs Mieån. 
 
Förslag och konsekvenser 
Den del av grönytorna som finns inom planområdet är en ansats till en boendenära lek- 
och rekreationsmiljö för nytillkommande bostäder i planområdet. I samband med att 
grönytan regleras som parkmark ges förutsättningar att skapa ett sammanhängande stråk 
av små gröna lungor i den annars täta innerstadsbebyggelsen. 

Tillgänglighet 

Tomt som tas i anspråk för bebyggelse ska kunna användas av personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga. Även den allmänna platsmarken ska utformas med 
hänsyn till möjligheterna för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att 
använda denna. Inom planområdet finns goda möjligheter att lösa tillgängligheten på både 
allmän platsmark och kvartersmark.  
 
Förslag och konsekvenser 
Marken inom planområdet är relativt plan, vilket ger förutsättningar till att skapa en 
tillgänglig utemiljö. För att tillgängligheten vid entréer ska kunna tillgodoses förses 
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förgårdsmarken mot Drottninggatan med prickmark fyra meter in från gatan, vilket 
innebär att marken inte får förses med byggnad.  

Trygghet 

Utifrån brottsförebyggande synvinkel är det angeläget att ta hänsyn till det som kallas 
situationell brottsprevention. Det innefattar de åtgärder som minskar antalet situationer 
som kan resultera i brottslighet. Det kan till exempel handla om att göra brotten svårare 
att utföra och att öka möjligheten att för de ska upptäckas.  

Förslag och konsekvenser 

Genom att förslaget möjliggör funktionsblandning skulle ett genomförande av planen 
medföra att fler människor rör sig på platsen över större delar av dygnet. Under dagarna 
finns yrkesverksamma på plats och under eftermiddagar, kvällar, nätter och helger finns 
de boende på plats. Detta innebär fler vakande ögon i området över en större del av 
dygnet än tidigare. En större närvaro i kvarteret minskar antalet tillfällen till att begå 
brott.  

Jämställdhet och integration 

Planområdet utgör idag främst ett verksamhetsområde för handel och hotell, vilket 
innebär att platsen i första hand befolkas av de som har ärende till dessa verksamheter. I 
planområdets södra del finns en del av ett större promenadstråk som nyttjas av både män 
och kvinnor för stadsnära rekreation.   

Förslag och konsekvenser 

Att bibehålla grönytan i planområdets södra del är en åtgärd som både kommer män och 
kvinnor till del så länge promenadstråket hålls ändamålsenligt. Detta kan till exempel 
innebära att belysning av gångbanor behöver kompletteras. Genom att det tillkommer 
fönster för butiker och boende kan tryggheten för så väl kvinnor som män ökas under 
dygnets och årets mörkare delar. Planområdets blandning av funktioner och olika ålder 
för bebyggelsen kan bidra till en förbättring av mångfalden beträffande olika 
bebyggelseformer i kommunen. Vidare gynnas jämställdheten mellan olika grupper i 
samhället då planområdet har nära till kollektivtrafik så att bil inte är ett krav för att 
boende eller yrkesverksamma ska kunna ta sig till och från platsen.  

Barn och ungdomar 

Idag är barnens främsta tillgång i planområdet den befintliga grönytan i kvarterets södra 
del och den närliggande parken. Äldre barn och ungdomar med större rörelsebehov har en 
tendens att använda det befintliga gångstråket mer i likhet med vuxna. 

Förslag och konsekvenser 

Planförslaget innebär möjlighet att bygga en skyddad innergård som möter den befintliga 
bostadsbebyggelsen på kvarteret Älgens östra sida. En sådan skyddad plats skulle vara till 
gagn för de mindre barnens lek, medan den befintliga grönytan utanför innergården 
kräver större uppsikt och lämpar sig bättre för de större barnens vistelse. Kvarteret Älgen 
har den fördelen, för både barn och föräldrar, att skola och förskola finns närmare än 100 
meter öster om kvarteret.  

Kultur och upplevelser 

Kvarteret har idag ett fördelaktigt läge för att kunna ta del av kulturutbudet i Karlshamns 
innerstad. Dock innefattar inte de befintliga verksamheterna i planområdet några typer av 
aktiviteter som är direkt knutna till kulturutbudet i Karlshamns kommun. 
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Förslag och konsekvenser 
Genom att användningen breddas i kvarteret ges möjligheter att komplettera 
kulturutbudet i Karlshamns innerstad. Fler möjliga markanvändningar inom ett område 
skapar fler möjligheter till kontaktytor för kulturaktiviteter, kommersiella eller offentliga. 
I användningen Centrum, ryms en rad olika verksamheter. Där ingår till exempel, förutom 
restauranger och butiker, även museum, teater och biograf. 
 

Gator, vägar och trafik 
Vägnät  

Planområdet gränsar på den västra sidan till Drottninggatan, där trafikmängden i april 
2019 uppmättes till 2 457 fordon per dygn med 1% tung trafik. På den östra sidan gränsar 
planområdet till Matrosgatan, där trafikmängden uppgick till 173 fordon per dygn. I söder 
gränsar planen till Stadsportsgatan som hade en trafikmängd av 1018 fordon/dygn, varav 
2% tung trafik. På Skepparegatan som gränsar till planen i norr uppmättes trafikmängden 
till 216 fordon/dygn med 3% tung trafik. Se kartbild nedan.  
 
Mätningarna visar att det är relativt låga trafikmängder i gatunätet, och att andelen tung 
trafik är låg. På intilliggande vägar gäller hastighetsbegränsningen 50 km/h.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

 

 
 
 

  

Antal fordon per dygn samt andel tung trafik i april 2019.  
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Gång- och cykelvägnät 

Längs Stadsportsgatan löper även en gång- och cykelväg som har sin sträckning mellan 
Mieån och Kungsgatan. I den gällande detaljplanen regleras markens användning som 
Parkmark. 
 
Förslag och konsekvenser 
Planförslaget medför ingen förändring avseende användningen av befintlig gång- och 
cykelväg. Gång- och cykelväg ryms inom planbestämmelsen PARK och räknas som ett 
komplement. 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Angöring  

Kvarteret Älgen angörs idag från Drottninggatan, Skepparegatan och Matrosgatan, vilket 
betyder att fastigheterna inom planområdet löser sin egen in- och utfart över sin egen 
tomtplats. Älgen 5 har in- och utfart mot både Drottninggatan och Matrosgatan. 
Älgen 11 har in- och utfart mot Drottninggatan och en grindförsedd in- och utfart mot 
Matrosgatan. Älgen 7 och Älgen 8 har en gemensam in- och utfart över Älgen 8, 
tillsammans med en gemensam parkeringsplats. Älgen 9 har in- och utfart mot 
Skepparegatan. För pumpstationen på del av Karlshamn 2:1 finns en befintlig in- och 
utfart mot Matrosgatan. 
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
I den till detaljplanen hörande trafikutredningen, 
daterad 2019-05-13, förutsätts att biltrafik till och 
från den nya bebyggelsen ska nå parkerings- och 
angöringsytor via en anslutning mot 
Drottninggatan, se skiss till höger. Drottninggatan 
är områdets huvudgata och utformningen innebär 
att gatorna öster om planområdet inte belastas av 
trafik som alstras av den tillkommande 
bebyggelsen. Sophämtning ska dock hanteras via 
Matrosgatan.  
 
Utredningen rekommenderar att kopplingen 
mellan Drottninggatan och ytan för parkering och 
angöring görs 5,5 meter bred för att kunna hantera 
mötande biltrafik och möjliggöra för 
räddningsfordon att nå ytan.   
 

Gång- och cykelväg inom planområdet. Gång- och cykelvägens vidare koppling över 
Drottninggatan. 

Skiss med byggnader, parkeringsyta och 
anslutning mot Drottninggatan. ÅF 2019-05-13. 
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Parkering 

Parkering ska anordnas inom kvartersmark. Kommunens parkeringsnorm från 1984 
anger att det, utan samnyttjande, ska finnas 10 parkeringsrutor/ 1 000 kvm våningsyta för 
bostäder. Planen tillåter, förutom bostäder, även centrumändamål, vård och tillfällig 
vistelse. Beroende på vilken verksamhet som blir aktuell kommer behovet av 
parkeringar att öka eller minska. Parkeringsnormen anger, förutsatt att 
parkeringsplatserna samnyttjas, 12 parkeringsplatser/1 000 m2 våningsyta för kontor, 
25 parkeringsplatser/1 000 m2 våningsyta för butiker, 14 parkeringsplatser/1 000 m2 
våningsyta för hotell och 40 parkeringsplatser/1 000 m2 våningsyta för restaurang.  
 

Förslag och konsekvenser 
Idag används en större del av fastigheten Älgen 5 som allmän parkering. Vid ett 
genomförande av detaljplanen tas denna yta i anspråk av ny bebyggelse, varpå den inte 
längre kommer att vara tillgänglig för allmänheten.  

 
I parkeringsnormen anges att hänsyn måste tas till faktiska förhållanden av skilda slag för 
varje enskilt fall. Mot bakgrund av planområdets centrala läge och närheten till 
kollektivtrafik föreslås i bifogad trafikutredning anpassade parkeringstal. Resonemanget 
om ett lägre bilparkeringstal förutsätter ett högt cykelparkeringstal. Genom att  införa 
mobilitetsåtgärder kan man sänka behovet av parkering för de boende ytterligare. 
Exempel på positiva mobilitetstjänster är attraktiva cykelrum i markplan eller 
medlemskap i en bilpool. Denna bedömning kan till exempel göras inför eventuell 
försäljning av mark och vid bygglovsgivning. Vid behov upprättas avtal med exploatörer 
och byggherrar. 
 
Trafikutredningen redovisar förslag på olika parkeringslösningar utifrån två scenarios 
som bygger på olika mycket BTA, bruttoarea. I tabellen nedan presenteras utredningens 
förslag på parkeringstal. Parkeringstal innebär det minsta antal bil- och 
cykelparkeringsplatser som ska anordnas på kvartersmark vid ny- och tillbyggnad, ändrad 
användning av fastighet eller vid förtätning på befintlig fastighet. Med parkeringstal 
säkerställs parkeringsbehovet på ett sätt som inte belastar intilliggande allmän plats, 
exempelvis intilliggande gatumark. För trygghetsboende nyttjas bilparkeringen främst för 
anställda, men begränsad tillgång till bilparkering finns även för de boende på 
trygghetsboendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

Förslag på parkeringstal. ÅF 2019-05-13. 
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Parkeringsbehov scenario 1  
Med föreslagna parkeringstal behövs 31 parkeringar 
för bil och 63 parkeringsplatser för cyklar anläggas, se 
tabell nedan.  

 
Utredningens rekommendation är att förlägga de 16 
parkeringsplatserna för boende i flerbostadshus i 
garage under huset tillsammans med 
parkeringsplatser som kommer att tillhöra boende på 
trygghetsboendet. Övriga parkeringsplatser anläggs 
som markparkering.  
Om all parkering ska lösas som markparkering inom 
fastigheten innebär det att den byggbara ytan blir 
mindre. 
 
Parkeringsbehov scenario 2  
Behovet av parkering i scenario 2 uppgår till 21 parkeringsplatser för bil och 41 
parkeringsplatser för cykel, se tabell nedan. 
 

  
 
Om flerbostadshusens parkering hanteras i garage behövs 
cirka 13 parkeringsplatser i markplan skapas, vilket 
redovisas i skissen på nästa sida. 
 
Enligt Boverkets byggregler (BFS 2011:6) skall bilparkering 
för personer med funktionsnedsättning ordnas inom 25 
meter från målpunktens entré, vilket ska beaktas vid 
bygglovsgivning.  Parkeringen ska också placeras strategiskt 
i förhållande till offentlig service samt tillgodoses framför 
annan parkering och anpassas efter behov.   
 
Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2018/844, finns också krav på att installera laddstationer 
för ”hemma-laddning” av el-bilar vid nyproduktion av 
flerbostadshus. De svenska byggreglerna kommer att 
kompletteras med detta krav, varför det ska beaktas vid 
bygglovsgivning. 
 
  

Skiss med markplanering scenario 2. 
ÅF 2019-05-13. 
 

Skiss med markplanering scenario 1. 
ÅF 2019-05-13. 
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Trafikalstring  
En grov bedömning av hur mycket biltrafik som alstras av tillkommande bostäder och 
verksamheter vid scenario 1 och scenario 2 har gjorts.  
 
Alstringen bygger på antaganden om antal bilresor per dygn 
för boende och hur många gånger parkeringsplatser 
kopplade till verksamheter omsätts per vardagsdygn. 
Osäkerheten är mycket hög då omsättning av 
parkeringsplatser är start kopplat till verksamhetstyp. 
Exempelvis har oftast en mindre frisörsalong färre kunder 
per timme än en pizzeria.  
 
Scenario 1 bedöms alstra ungefär 200 – 350 fordonsrörelser 
per dygn. Scenario 2 bedöms alstra ungefär 150 – 250 
fordonsrörelser per dygn.  
 
Eftersom planområdet ansluts till Drottninggatan kommer 
samtlig alstrad trafik att belasta Drottninggatan som i 
nuläget trafikeras av cirka 2500 fordon per dygn. Detta 
innebär att Drottninggatan efter genomförande av 
detaljplanen kan komma att trafikeras av cirka 2700 – 2800 
fordon per dygn. Alstringen bedöms inte skapa 
framkomlighetsproblem på Drottninggatan eller i 
omkringliggande gatunät. 

Kollektivtrafik 

Kvarteret har idag en nära tillgång till kollektivtrafik genom busshållplats ca 100 meter 
väster om planområdet vid Prinsgatan och tågstation ca 500 meter öster om planområdet. 
Via tågstationen finns möjlighet att ansluta till inrikesflyg österut via Ronneby flygplats 
och utrikesflyg via Kastrups flygplats i Köpenhamn. 
 
Förslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär inte något behov av att förändra den befintliga tillgången till 
kollektivtrafik. Förslaget kan innebära en liten ökning av resenärsunderlaget i den norra 
delen av innerstaden. 

 

 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 

Planområdet är idag anslutet till kommunalt vatten och avlopp.  Det finns även en 
kommunal pumpstation i grönområdet på fastigheten Karlshamn 2:1. 

Förslag och konsekvenser 

Planförslaget möjliggör för pumpstationen att finnas kvar i sitt nuvarande läge, genom att 
mark runt pumpstationen avsätts för ändamålet E, Teknisk anläggning. På ena sidan möter 
pumpstationen parkmark och på den andra anslutning till det allmänna vägnätet, vilket 
innebär att underhåll och tillsyn av pumpstationen kan fortgå som idag. En ökad 
bebyggelsevolym och därmed befolkning i kvarteret innebär också en ökad påfrestning på 
vatten- och avloppssystemet. Förbrukningsmönster av till exempel dricksvatten kan 
komma att variera mot dagens förutsättning i det fall då boendeändamål tillförs 
planområdet jämfört med dagens verksamheter. Vid en nybyggnation kan ett eventuellt 
behov av nya anslutningspunkter uppstå beroende på byggnationens art och omfattning. 

Skiss med markplanering för 13 
parkeringsplatser för bil 
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Dagvatten 

Lokalt omhändertagande rekommenderas där detta är möjligt. Lokalt omhändertagande 
av dagvatten (LOD) ska eftersträvas och helst ska en rening av dagvattnet ske innan det 
når det kommunala dagvattennätet. Det finns flera olika sätt att uppnå denna rening. 
Exempel på öppen dagvattenhantering är regnbäddar, gröna tak, nedsänkta grönytor samt 
genomsläpplig beläggning. En mycket robust åtgärd för att skapa högre säkerhet mot 
skador vid översvämningar för en enskild byggnad är att skapa en större höjddifferens 
mellan husgrund och gata. Byggnader bör därför vara grundlagda minst 30 cm högre än 
intilliggande gata. Instängda områden bör undvikas.  
 
 

I Karlshamns kommun ska dagvatten, vid ombyggnad eller exploatering, hanteras 
enligt följande riktlinjer: 
 Dagvattenhanteringen ska beskrivas i detaljplaner. Behov av rening, fördröjning 

och ytor ska ingå i planbeskrivningen. 
 Det är markägaren/verksamhetsutövaren som har ansvaret för att finna lösningar 

för sitt dagvatten och ska bekosta denna lösning. 
 Dagvattnet ska avledas på ett sätt som inte försvårar avledandet nedströms eller 

skadar omgivande mark. Vid ombyggnad och ny exploatering ska 
ledningssystemet anpassas så att översvämning utanför aktuellt område via 
dagvattenledningar motverkas. 

 Lämpliga allmänna platser bör utnyttjas som multifunktionella ytor i 
dagvattenhanteringen. 

 
Förslag och konsekvenser 
En dagvattenutredning har tagits fram för planområdet. I utredningen konstateras att  
ledningsnätet idag är hårt belastat, varför det finns behov av fördröjning av 20 m³ vatten 
inom planområdet för att inte öka belastningen på det befintliga ledningsnätet. För att 
uppnå respektive fastighets fördröjningsbehov föreslås fördröjning antingen i 
kassettmagasin eller växtbäddar (raingardens). Detta kan kompletteras med lösningar för 
att samla in takvattnet och på så sätt minska storleken av de föreslagna 
fördröjningsanläggningarna. Insamlingen kan ske antingen till en tank ovan mark med 
tapp som är direkt kopplat till ett stuprör eller till ett underjordiskt magasin som utrustats 
med en pump som kan trycksätta vattnet. Förslag på lösningar illustreras i kartbild på 
kommande sida.  För mer detaljerad beskrivning hänvisas till dagvattenutredningen. 
 
I förslaget föreslås att ytor i den nordöstra delen av fastigheten Älgen 11 sätts nivån +3 
meter över grundkartans nollplan, dels för att på så sätt möta kraven på att bebyggelsen 
ska klara att vattennivån stiger till 3 meter utan att byggnaden tar någon skada, dels för att 
få bra förutsättningar för utformning av fastigheten. Då marken höjs ska det säkerställas 
att vattnet främst leds ut mot vägarna och inte skapar ytterligare avrinning mot 
närliggande bebyggelse.    
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Exempel på ränndal med infiltration. Exempel på genomsläpplig markbeläggning. 

Översikt över lösningsförslag. Dagvattenutredning ÅF, 2019-06-26 
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I dagsläget är  merparten av marken inom planområdet hårdgjord. Framtida byggnation, 
framför allt i planens södra delar, kommer att  kräva sanering och att massor schaktas 
bort och ersätts med nya. Detta skapar goda möjligheter för att öka andelen gröna och 
infiltrerbara ytor, se illustrationer nedan. I plankartan regleras andelen hårdgjord yta på 
kvartersmark till maximalt 70 % av fastigheten.  

 
 
Planförslaget medger underjordiskt garage. För dagvattenlösningen kommer ett 
underjordiskt garage att försvåra för ett ledningssystem då det kan blockera möjligheten 
att leda vattnet mot anslutningspunkten. Det föreslås därför ett ytligt system som inte 
begränsas på samma sätt av garaget. Då marknivåerna kommer att höjas i området bör det 
vara möjligt att utforma grönområdet mellan byggnaderna så att vattnet leds mot sydöstra 
delen av planområdet. Vid denna punkt kan man med fördel fördröja vattnet i en växtbädd 
innan det via en ny anslutning leds ner i det kommunala systemet i gatan öster om 
planområdet. Utsträckningen av garaget är idag inte fastställd vilket kan påverka 
möjligheten att anlägga en växtbädd i sydöst. Garaget bör helst inte underbygga hela 
grönytan då det förhindrar möjligheten att genomföra ytlig fördröjning. Om behovet av 
parkeringar medför att garaget kommer att vara under hela grönområdet kan ett 
underjordiskt magasin anläggas under den hårdgjorda ytan i nordöst. För den västra delen 
av den större byggnaden föreslås att takvattnet fördröjs separat längs med tomtens västra 
sida. Garagets nedfart kommer antagligen göra det svårt att leda vattnet ifrån västra delen 
av planområdet runt byggnaden. Detta vatten bör istället kopplas på en av de befintliga 
serviserna. Ny anslutning till befintligt dagvattennät bekostas av 
fastighetsägare/exploatör. Vid exploatering ska kontakt tas med VA-enheten på 
Karlshamn energi AB för samråd inför utformning av dagvattenlösningar. 

Markklassning för framtida bebyggelse.  
Dagvattenutredning ÅF, 2019-06-26 

Befintlig markanvändning.   
Dagvattenutredning ÅF, 2019-06-26 
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Avfall 

Avfallshanteringen i Karlshamns kommun sköts av det kommunala bolaget Västblekinge 
Miljö AB (VMAB). Karlshamns tätort ingår i renhållningsordningen.  
 
Förslag och konsekvenser 
Om nytt utrymme för avfallshantering tillkommer i framtiden ska kontakt tas med VMAB.  
Utrymmen för avfallshantering ska finnas i tillräcklig omfattning inom området och bör 
utformas så att källsortering blir möjlig. Utrymmen för avfallshantering bör placeras i 
samråd med VMAB. 

Värme, el, tele och bredband 

Energiförsörjningen sker med fördel på ett miljövänligt sätt. Planområdet ligger inom 
Karlshamns energis befintliga fjärrvärmeområde, vilket ger goda möjligheter att ansluta 
till detta nät för att fylla byggnadernas värmebehov. I fjärrvärmenätet används 
huvudsakligen spillvärme från massafabriken Södra Cell i Mörrum eller bioolja från AAK:s 
fabrik i Karlshamn.  
 
Befintlig tele- och elanslutning finns till området. Vid en utökad byggnadsyta kan 
anslutningar behöva justeras och kompletteras. Byggnationen kan komma att påverka 
befintliga ledningsdragningar i området. I de fall ledningar måste flyttas för att dess 
funktion ska säkerställas till följd av exploatering ska exploatören stå för kostnaden. 
 
Karlshamns kommun ställer sig även positiv till användning av annan förnybar energi, 
som solenergi. Enligt den solkarta, som finns på länsstyrelsens hemsida, utgör södervända 
tak gynnsamt läge för solenergi. Redan i projekteringen av nya byggnader bör hänsyn tas 
till placeringen av byggnaderna utifrån de mest gynnsamma förutsättningarna för 
solenergi. Optimal takvinkel för solceller ligger inom spannet 20‐50 grader. Då 
planområdet gränsar till grönområde med uppvuxna träd ska hänsyn tas till omgivande 
vegetation. Denna kan ha en skuggande inverkan på energianläggningen. Solpanelerna bör 
därför placeras så långt från träd i söderläge som möjligt. 
 
Kommunen har sedan 2010 en bredbandsstrategi med visionen: ”fiber hela vägen hem”. 
Visionen innebär att det ska finnas ett heltäckande fiberbaserat öppet nät där 
kommuninvånare och företag kan välja bland operatörer och tjänster. Utvecklingen av 
nätet ska främst styras av samhällsnyttan. De största nätägarna i kommunen är 
Karlshamns Energi och Telia. Karlshamns Energi är ett kommunalt bolag. 

Förslag och konsekvenser 

Planförslaget innebär en ökad byggrätt i kvarteret Älgen och därigenom också möjlighet 
till fler abonnenter på fjärrvärmenätet. Detta gör också att den nytillkommande 
bebyggelsens uppvärmning kan bli både miljövänlig  och resurseffektiv. 

 

Riksintressen 
Planområdet gränsar i söder till rutnätsstaden, som är ett utpekat riksintresse för 
kulturmiljön, registrerat i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (RAÄ Karlshamn 
30:1). Riksintresseområdet består av stadslager med lämningar från medeltid, 1500- och 
1600-tal. Med anledning av planområdets närhet till lämningsområdet Karlshamn 30:1 
finns det en sannolikhet att påträffa lämningar från dessa perioder även utanför 
riksintressets avgränsning.  
 
Planområdet ligger i anslutning till den norra stadsporten som leder in i den historiska 
staden Karlshamn. Platsen är därför viktig som markör för den gamla stadens gräns. 
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Denna historiska skiljelinje har betydelse för hur man som betraktare kan uppfatta 
riksintresset och det är därför viktigt att denna kan utläsas i stadsbilden.  
 
Enligt underlaget till riksintresset ska sikten genom rutnätsplanen mot omkringliggande 
områden som visar på den ursprungliga rutnätsplanens gränser och stadens historiska 
förutsättningar bevaras.  

 
 

Fotografiet visar siktlinje från Drottninggatan mot planområdets sydvästra del. I kartbilden 
har det aktuella planområdet markerats i rött och riksintresseområdet för kvartersstaden 
markerats med orange kulör.  
 
Förslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär en vidareutveckling av kransbebyggelsen närmast stadskärnan som 
utgörs av rutnätsstaden. Planförslaget medger en förtätning av kvarteret och bygger 
vidare på en modernare stadsbild som den byggnation som tillkommit på senare tid 
representerar. Planförslaget bidrar till att förstärka känslan av den historiska skiljelinjen 
mellan den historiska rutnätsstaden och en mer modern kransbebyggelse som den norra 
stadsporten utgör. Drottninggatans siktlinjer bibehålls genom att nya byggnader föreslås 
placeras i linje med befintliga hus inom planområdet. Ett genomförande av detaljplanen 
innebär inte någon påverkan på det till planområdet angränsande riksintresset för 
kulturmiljö som avser rutnätsstaden. Det är av stor vikt att ny bebyggelse anpassas till 
platsens förutsättningar, till exempel avseende material och gestaltning. Hörnet mot 
Drottninggatan och parkmarken mot Stadsportsgatan är framträdande i stadsbilden, vilket 
vid gestaltning kräver en särskild hänsyn. Målet är att ny kransbebyggelse ska utformas 
med så hög arkitektonisk kvalitet att området, i egenskap av en av stadens årsringar, på 
sikt kan bli en del av riksintresset för kulturmiljön. 
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Strandskydd 
Delar av planområdet omfattas av strandskydd enligt miljöbalken 
7 kap. 13-18 §§, se rödmarkerat område i bilden till höger. Syftet 
med strandskyddet är att bevara naturvärden längs stränderna 
och att hålla stränderna tillgängliga för allmänheten. När man 
upprättar en ny detaljplan i ett område med strandskydd så 
återinträder strandskyddet även om det tidigare har varit upphävt 
i en gällande detaljplan. Detta innebär att om man i den nya planen 
vill att strandskyddet fortfarande ska vara upphävt, så måste den 
lagliga prövningen av upphävandet göras på nytt. De fastigheter 
inom planområdet som berörs av det generella 
strandskyddsavståndet på 100 meter är fastigheterna del av 
Karlshamn 2:1, Älgen 5 och Älgen 11.  
 
Förslag och konsekvenser 
Vid en samlad bedömning gällande strandskyddet i planområdet, konstateras att kvarteret 
sedan tidigare både är detaljplanelagt och bebyggt. Vidare syftar detaljplanen till att 
förtäta stadsdelen, vilket inte kan åstadkommas med annan lokalisering. 
 
I planförslaget föreslås strandskyddet upphävas på nytt. Som särskilt skäl anges att det 
område som upphävandet avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften, miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1. 
 

Miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsmål 
Riksdagen har antagit 16 miljömål. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för 
Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt.    
Detaljplanen bedöms beröra följande miljökvalitetsmål:  
 

God bebyggd miljö 
Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra 
livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Natur- och kulturvärden ska tas 
tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och   

                       utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktig god hushållning med    
                       mark, vatten och andra resurser främjas.              
 
Förändring och konsekvenser 
Miljömålet God bebyggd miljö bedöms påverkas positivt av planförslaget då det finns 
förutsättningar för hållbara transporter i anslutning till bostadsbebyggelsen. 
Bostadsbebyggelse planeras i ett centralt läge med närhet till kollektivtrafik och goda 
cykelförbindelser. En funktionsblandad bebyggelse bidrar med attraktiva mötesplatser, 
vilket främjar social hållbarhet.  
 

Frisk luft   
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas.                       
 

Förändring och konsekvenser 

Miljömålet Frisk luft bedöms påverkas positivt då ett genomförande av detaljplanen 
kommer att medge att en yta som idag används som parkering bebyggs. Därmed kan 
andelen luftföroreningar i form av avgaser förväntas minska. 
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Levande sjöar och vattendrag 
Många växt- och djurarter är beroende av att vattendrag får flöda fritt, och att 
vattenståndet kan variera naturligt. Detta kan komma i konflikt med vår 
önskan att bygga hus nära stranden. 

 
Förändring och konsekvenser 

Miljömålet Levande sjöar och vattendrag bedöms påverkas i positiv riktning av 
detaljplanen. Genom att ny exploatering kräver marksanering kommer belastningen från 
planområdet till recipienten att minska och således inte påverka recipienten, Mieån, 
negativt.  
 

Giftfri miljö 
Farliga kemiska ämnen i produkter, varor och byggnader kan hamna i miljön, 
och tas upp av växter, djur och människor. För att skydda människors hälsa 
och den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen   

                       förebyggas och minska. 
 
Förändring och konsekvenser 

För att leva upp till miljömålet Giftfri miljö och undvika onödigt tillskott av miljöfarliga 
ämnen är det viktigt att tidigt se över de materialval som ska användas. Vid byggnation ska 
kända material som avger föroreningar, till exempel takbeläggning, belysningsstolpar och 
räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink, undvikas. Plastbelagda plåttak 
avger organiska föroreningar.  
 

Begränsad klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention 
för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt     

                       och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,    
                       livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte   
                       äventyras.                           
 
Förändring och konsekvenser 
Planförslaget, som föreslår en förtätning i ett centralt och kollektivtrafiknära område med 
möjlighet att ansluta ny bebyggelse till det befintliga fjärrvärmenätet, bedöms påverka 
miljömålet Begränsad klimatpåverkan i en positiv riktning.  

Miljökvalitetsnormer 

Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och 
vad människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. 
Miljökvalitetsnormer reglerar den kvalitet på miljön som ska uppnås till en viss tidpunkt 
och de ska följas vid planering och planläggning. Det finns miljökvalitetsnormer för luft, 
buller och vattenkvalitet.  

Kvarteret Älgen ligger i anslutning till Mieån som pekats ut avseende olika 
miljökvalitetsnormer. Mieåns kemiska status är klassad som god. Däremot uppnår Mieån 
idag inte ”God ekologisk status”. Vattenuttag, utdikningar, jordbruk, skogsbruk och 
industrier är exempel på aktiviteter som genom åren har lett till att vattendragens 
naturliga processer och flödesdynamik har förändrats samt till att vattenkvaliteten har 
försämrats. Detta har i sin tur påverkat förutsättningarna för växt- och djurlivet i och i 
anslutning till vattendragen.  
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Miljökvalitetsnormen för buller infördes år 2004. Miljökvalitetsnormen för 
omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen att det 
ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa.  

Förslag och konsekvenser 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormerna. Antalet boende i området kommer att öka och därmed även 
trafiken till och från platsen. Ökningen bedöms dock inte bli så betydande att 
miljökvalitetsnormerna för luft och buller påverkas negativt. Det befintliga grönområdet i 
planområdets södra del sparas, vilket till viss del fångar upp luftpartiklar från närområdet 
och verkar bullerdämpande. Naturvårdsverket riktvärden för buller som är gällande vid 
tiden för bygglovsgivning ska följas. Läs mer om buller under rubriken ”Störningar, miljö- 
och riskfaktorer” nedan. 
 
Kvarteret Älgen ligger i anslutning till Mieåns nedre del (VISS EU_CD: SE623047-144179) 

som berörs av olika miljökvalitetsnormer (MKN). Beslutad MKN är god ekologisk status 
och god kemisk ytvattenstatus (med mindre strängt krav för kvicksilver och bromerad 
difenyleter). Däremot uppnår Mieån idag inte god ekologisk status. Den bedöms vara 
måttlig, främst baserat på klassningen av fisk samt fysisk påverkan. Vattenuttag, 
utdikningar, jordbruk, skogsbruk och industrier är exempel på aktiviteter som genom åren 
har lett till att vattendragens naturliga processer och flödesdynamik har förändrats samt 
till att vattenkvaliteten har försämrats. Detta har i sin tur påverkat förutsättningarna för 
växt- och djurlivet i och i anslutning till vattendraget. Närmaste grundvattenförekomst är 
Tubbaryd (VISS EU_CD: SE622891-144055). Denna förekomst ligger uppströms och 
bedöms i påverkas av planförslaget. De åtgärder som planeras avseende förorenad mark 
och dagvatten förväntas minska utsläppen till Mieån och bedöms därför leda till att 
ekologisk och kemisk status kan förbättras och därmed påverka MKN i en positiv riktning.  
 

Störningar, miljö- och riskfaktorer 
Planområdet ligger inte nära någon riskfylld verksamhet som kan medföra utsläpp, 
explosioner, ras eller brand. Vidare omfattas intilliggande vägar av ett förbud mot 
transporter av farligt gods. Planförslaget medger heller inte nya verksamheter där risk för 
människors hälsa och säkerhet föreligger. Förslaget medför inte heller en sådan 
förändring av trafik eller utsläpp att människors hälsa och säkerhet skulle påverkas 
väsentligt.  

Buller 

Detaljplaner ska uppfylla de riktlinjer för trafikbuller som anges i gällande förordning om 
trafikbuller. Riktvärdena för omgivningsbuller bör inte överskridas vid en 
bostadsbyggnads fasad och vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden. Om riktvärdena ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en 
bostad vara vända mot en ljuddämpad sida. 
 
Karlshamns kommun har tagit fram en beräkning av vägbuller för Drottninggatan och 
Matrosgatan. Beräkningen utgår från två alternativa placeringar av den nya bebyggelsens 
fasader mot Drottninggatan och Matrosgatan, se bild och tabell nedan. I det första 
alternativet är fasaderna placerade i fastighetsgränsen mot gatan, det vill säga 5,9 
respektive 4,8 meter från vägens mitt. I det andra alternativet placeras fasaderna i linje 
med befintlig bebyggelse, det vill säga 10,8 respektive 9,4 meter från vägens mitt.  
 
Vid bullerberäkningar används enheterna Leq, ekvivalent ljudnivå som avser ett medelvärde 
under en viss tid, samt maximal ljudnivå, som är den högsta uppmätta ljudnivån. 
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Beräkning av vägtrafikbuller 2017-06-12 
 

Fastighet: Älgen 5. Drottninggatan.  

Avstånd till fasad 
från vägens mitt  

Tidpunkt Ekvivalentnivå 
Utenivå med korrektion 
för fasadreflexer  

Maxnivå,  

Max 5% överskridanden per dygn 
Utenivå med korrektion för fasadreflexer 

5,9 m Dag 59 dBA 87 dBA 

5,9 m Natt 59 dBA 73 dBA 

10,8 m Dag 56 dBA 81 dBA 

10,8 m Natt 56 dBA 67 dBA 

 
Fastighet: Älgen 5. Matrosgatan  

Avstånd till fasad 
från vägens mitt  

Tidpunkt Ekvivalentnivå 
Utenivå med korrektion 
för fasadreflexer  

Maxnivå,  

Max 5% överskridanden per dygn 
Utenivå med korrektion för fasadreflexer 

4,8 m Dag 50 dBA 89 dBA 

4,8 m Natt 50  dBA 0 dBA 

9,4  m Dag 47 dBA 82 dBA 

9, 4 m Natt 47 dBA 0 dBA 

 
 
Trafik- och verksamhetsbullerutredning  2019-05-14 
Bullersituationen har utretts vidare och en sammanfattning av resultaten från ÅF:s trafik- 
och verksamhetsbullerutredning, daterad 2019-05-14, presenteras nedan. 
Bullerutredningen redovisar också en prognos för trafiksituation 2040 som visar på 
liknande förhållanden. 
 
När det gäller frifältvärde fasad visar beräkningarna att riktvärden innehåller Leq24 ≤ 60 
dBA i det gröna till orangefärgade området (se karta med beteckningen bilaga 1 på 
nästkommande sida). Beräkningarna visar ljudnivåer upp till 59 dBA vid fasad mot  
Drottninggatan och därmed innehålls riktvärden med marginal.  För uteplatser visar 
beräkningarna visar att riktvärden Leq24 ≤ 50 dBA innehålls inom det grönfärgade 
området (se karta med beteckningen bilaga 1). Beräkningarna visar att riktvärdet LmaxD 
≤ 70 dBA innehålls i det grön- till orangefärgade området (se karta med beteckningen 
bilaga 2 på nästa sida). 
 
Bullermätningar vid pumpstationen 
Miljöförbundet Blekinge Väst genomförde en bullermätning vid pumphuset i 
planområdets södra del 2018-07-03. Varken vid parkeringen eller vid hyreshuset hördes  
ljud från själva pumphuset. Följande resultat registrerades: 
Vid pumphuset mot parkeringen: LEQ 53,5, Max 56,4, Min 51,0. 
Vid parkeringen ca 20 meter från pumphuset: LEQ 44,4, Max 49,5, Min 40,5. 
Vid hyreshuset ca 25 meter från pumphuset: LEQ 59,6, Max 71,2, Min 47,4. (Dessa värden 
är höga på grund av fåglar och bilar). LEQ avser medelljudnivå under en viss period. 
 
2019 gjordes även närfältsmätningar av pumphuset varpå ljudnivån till 
omgivningen beräknades, se trafik- och verksamhetsbullerutredning ÅF, daterad 2019-05-
04. Beräkningarna visar att ljudnivå på närmaste fasad uppgår till Leq ≤45 dBA (se karta 
betecknad bilaga 4). Därmed innehålls det strängaste bullerriktvärdet för kvälls- och 
nattetid i Zon A. Vid extremt högt vattenflöde (4-5 dygn per år enligt driftlogg for 
vattenpumparna) finns det en liten risk för att riktvärdet överskrids marginellt med 2-3 
dBA. Bedömningen är att detta överskridande är så ringa och sällan att det kan accepteras 
som ett ringa avsteg. Pumpljudet går inte att uppfatta subjektivt då ljudbilden helt 
domineras av trafikbuller. 
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Förslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär en förändring mot nuvarande förhållanden i den mån att bostäder 
tillåts i kvarteret, vilket är en mer bullerkänslig markanvändning än nuvarande handels- 
och kontorsverksamhet. Inomhus bör en god bullermiljö kunna uppnås genom åtgärder i 
byggnadernas fasader, till exempel med treglasfönster.  
 
Beräkningen av vägbuller som Karlshamns kommun har tagit fram 2017, utgår från två 
alternativa placeringar av den nya bebyggelsens fasader mot Drottninggatan och 
Matrosgatan. Beräkningen visar på en markant skillnad i uppmätt buller beroende av hur 
nära gatan husen placeras. I planförslaget är marken närmast Drottninggatan försedd med 
prickmark i plankartan, vilket innebär att byggnad inte får uppföras här. Nya huskroppar 
ska placeras i linje med befintlig bebyggelse och fasaderna hamnar då ca 6 meter från 
vägens mitt, vilket minskar risken för att riktvärden för trafikbuller ska överskridas. 
 
För att uppnå en god bullermiljö vid uteplatser bör dessa placeras i riktning bort från 
Drottninggatan så att de nya byggnaderna avskärmar uteplatsen. Känsliga rum i de 
föreslagna bostäderna kan med fördel orienteras till tyst sida för att uppnå gällande 
riktvärden. Bedömningen är att de nya byggnadernas avskärmning är nog för att möta 
kraven på bullerdämpad sida och riktvärden för uteplats på större delen av tyst sida. 
Uteplatser ska placeras där riktvärden för buller klaras, se bullerutredning daterad 2019-
05-14. Vid placering av uteplatser på andra delar av planområdet bör bulleravskärmande 
åtgärder i form av plank eller gröna lösningar övervägas.  
 
I planförslaget tillåts balkonger över prickad mark mot Drottninggatan. Dessa riskerar att 
bli bullerutsatta varför dessa lägenheter bör ha tillgång till gemensamma uteplatser på 
tyst sida. Detaljplaner ska uppfylla de riktlinjer för trafikbuller som anges i gällande 
förordning om trafikbuller. Riktvärdena för omgivningsbuller bör inte överskridas vid en 
bostadsbyggnads fasad och vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden. Om riktvärdena ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en 
bostad vara vända mot en ljuddämpad sida. 
 
Genom att använda gröna lösningar i bullerdämpande syfte får man även andra fördelar 
som ekosystemstjänster och möjligheter att göra staden mer attraktiv. Exempel på 
konstruktioner som effektivt dämpar buller är gröna tak, gröna fasader, gröna skärmar, 
vallar, grässpår eller annan markbearbetning. Låga gröna skärmar är särskilt lämpliga i 
stadsmiljöer för att undvika barriäreffekter och otrygga miljöer som högre bullerskydd 
annars kan ge upphov till.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grön låg skärm i Lyon. Källa: Gröna lösningar 
för en bättre ljudmiljö. Handbok utgiven av 
Stockholm stad. Bild: HOSANNA.  
 

Grönska med låg mur vid väg och sittplatser 
Källa: Gröna lösningar för en bättre 
ljudmiljö. Handbok utgiven Stockholm stad. 
Bild: C/O City. 
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Luftfart 

Planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ronneby flygplats, vilket innebär 
att en flyghinderanalys ska utföras för byggnadsverk högre än 20 meter. Flyghinderanalys 
är en lokaliseringsbedömning som beställs hos Luftfartsverket (LFV).  

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Planförslaget medger byggnader med en nockhöjd på över 20 meter. Delar som sticker 
upp över taket, som skorstenar och ventilationstrummor, räknas inte in. Inför uppförande 
av byggnadsverk eller infrastruktur som är högre än 20 meter ska en flyghinderanalys 
utföras. Före byggstart ska också en flyghinderanmälan (Luftfartsförordningen SFS 
2010:770) skickas in till Försvarsmakten.  

Förorenad mark 

Det har tidigare bedrivits drivmedelshantering på 
fastigheterna Älgen 5, Älgen 9 och Älgen 11, se 
karta till höger. Marken på fastigheterna har 
undersökts och till stor del sanerats i samband med 
nedläggning av bensinstationerna. Detta gjordes 
dock innan de riktlinjer för undersökningar och 
saneringar som används idag tagits fram. Det har 
enligt uppgift från länsstyrelsen i Blekinge även 
funnits ytterligare en bensinstation utanför 
planområdet, på fastigheten Kon 8, som kan ha 
påverkat omgivningarna genom ett utsläpp av 
bensin på 1960-talet. Eftersom planen syftar till att 
omvandla dagens ändamål till bostäder, 
centrumändamål, vård och tillfällig vistelse ökar 
kraven på saneringsgrad då bostäder räknas som 
känslig användning. 
 
Naturvårdsverkets riktvärden för markens lämplighet är uppdelade i två typer av 
markanvändning:  

 Känslig Markanvändning (KM)  
Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning. Marken ska till exempel 
kunna användas till bostäder, daghem, odling etc. 

 
 Mindre Känslig Markanvändning (MKM).  

Mindre känslig markanvändning (MKM) begränsar val av markanvändning. 
Marken kan då till exempel användas för kontor, industrier eller vägar.  

 
Miljötekniska markundersökningar har genomförts under tiden 2018-06-18 – 2018-06-
22. Resultaten från de analyserade jordproverna visar halter av metaller och PAH:er i 6 av 
de 20 analyserade jordproverna. Halterna överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för KM 
(känslig markanvändning). Spår av petroleumprodukter återfinns även i flertalet av de 
analyserade jordproverna men dessa halter understiger riktvärdena för KM. Uttagna 
grundvattenprov påvisar förhöjda halter av metaller (bly, krom, nickel, arsenik) och 
hamnar i SGU:s tillståndsklass 5 (otjänligt). I en provtagningspunkt återfinns i 
grundvattnet även klorerade lösningsmedel (1,2-dikloretan) över SGU:s tillståndsklass 5. 
Halterna av metaller bedöms vara så pass låga att de ej påverkar miljön negativt. Avseende 
klorerade lösningsmedel gjordes bedömningen att ytterligare en kontrollprovtagning av 
installerade grundvattenrör borde utföras. För mer detaljerad information hänvisas till 
miljöteknisk markundersökning, daterad 2018-07-13. 

Potentiellt förorenad mark.  
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I syfte att ytterligare utreda eventuella kvarvarande markföroreningar samt för att försöka 
avgränsa tidigare identifierade förorenade delområden, där förorening i form av klorerade 
lösningsmedel och/eller andra flyktiga föroreningar (VOC) påträffats, utfördes under 
sommaren 2019 en kompletterande miljöteknisk undersökning. Se kartbild nedan med 
resultat från undersökningar genomförda 2018 och 2019. 
 

 
 
Baserat på de analysresultat som framkommit under den miljötekniska 
markundersökningen, daterad 2018-07-13, och kompletterande miljötekniska 
markundersökningen, daterad 2019-09-03, bedöms föroreningssituationen i jord inte 
vara av omfattande karaktär. Föroreningskoncentrationerna i grundvattnet är 
huvudsakligen låga och indikerar därmed inte någon påtaglig föroreningssituation. 
Rådande föroreningssituation i jord bedöms inte utgöra ett hinder för etablering av 
bostäder. Detta gäller även för föroreningssituationen i grundvattnet, under förutsättning 
att grundvattenuttag ej kommer att ske på fastigheten. 
 
Förslag och konsekvenser 
Etablering av en känslig markanvändning som bostäder medför enligt genomförd 
miljöteknisk markundersökning krav på saneringsarbeten, vilket kan få ekonomiska 
konsekvenser. I den kompletterande miljötekniska utredningen, daterad 2019-09-03, 
uppges att kostnaderna för eventuella saneringar inte bedöms vara orimligt höga. Ej heller 
bedöms möjliga åtgärder vara speciellt komplicerade eller osäkra.  
 
Innan startbesked ges för byggnation ska marken ha sanerats till halter under 
Naturvårdsverkets gällande riktvärden för känslig markanvändning. Plankartan förses 
därför med villkoret att ”Startbesked får inte ges för lov för en åtgärd som innebär en 
väsentlig ändring av markens användning förrän markens lämplighet för markarbete eller 
byggnation har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller skydds- eller 
säkerhetsåtgärder har vidtagits”. De till detaljplanen hörande miljötekniska utredningarna 
ska vara vägledande i detta arbete. 
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Förorenade jordmassor med halter över Naturvårdsverkets riktvärde för KM (känslig 
markanvändning) behöver transporteras bort till godkänd mottagare inför byggnation av 
bostäder. Massorna skall tas omhand i enlighet med erhållna resultat. Jordmassor med 
konstaterade halter över KM ska hanteras som MKM-massor (massor med halter 
motsvarande mindre känslig markanvändning). Massor får inte borttransporteras eller på 
annat sätt hanteras utan ett godkännande från tillsynsmyndigheten. Efter det att massor 
borttransporterats bör kontrollprovtagning ske i samtliga grundvattenrör, för att 
konstatera att halten av metaller sjunker då den troliga källan till de förhöjda halterna 
bortförs. All hantering av förorenad jord skall anmälas till Miljöförbundet Blekinge Väst 
enligt förordning (1998:899) 28§ om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Radon 

Enligt den flygstrålningskartering som utfördes 2005 ligger planområdet inte inom 
område med förhöjd risk för markradon. Nybyggnationer skall trots detta uppföras med  
radonskyddat utförande för att risken för att radon läcker in i byggnaden ska elimineras. 
 
Förslag och konsekvenser 
Riktvärden om radon i inomhusluften regleras i Boverkets byggregler, BBR. Frågan 
hanteras under bygglovskedet och då inför startbeskedet i det tekniska samrådet. 
Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga 
skyddsåtgärder åligger fastighetsägaren/exploatören. 
 

Risker på grund av förändrat klimat 

Planområdet ligger lågt och kommer därmed 
att påverkas av ett förändrat klimat och 
stigande havsnivåer. Enligt länsstyrelsens 
skyfallskartering och beräkning av 
högvattenscenario för år 2100, riskerar den 
södra delen av kvarteret Älgen att 
översvämmas. I länsstyrelsens riktlinjer anges 
en lägsta grundläggningsnivå på 3,0 meter 
(RH2000) vid nybyggnad av bostäder i 
låglänta områden. Med ett förändrat klimat 
finns det även risk för framtida värmeböljor 
och en höjd medeltemperatur.  
 
 
 
I länsstyrelsens riktlinjer för byggande i 
låglänta områden delas byggnadsverken in i 
tre konsekvensklasser, baserade på planerad 
användning eller funktion.  För varje klass 
anges länsstyrelsens bedömning av acceptabel 
sannolikhet för översvämning med hänsyn till 
klimatförändringar. Byggnadsverkets funktion 
för avsedd användning ska säkerställas.                             
I tabellen till höger ses en sammanfattning  
av säkerhetsnivåer för byggande i låglänta  
områden med planeringshorisont år 2100. 
 
  

Säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden 
1-3 m (RH 2000) i relation till planområdet, som 
har markerats med gul streckad linje.  
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Utgångspunkten är att ny bebyggelse ska lokaliseras till områden utan översvämningsrisk 
under planerad användningstid. I vissa sammanhang kan det dock finnas skäl att uppföra 
bebyggelse trots viss risk för översvämning under planerad användningstid. Det kan 
handla om att förtäta eller på annat sätt utveckla befintlig stadsbebyggelse där stora 
investeringar redan har gjorts.  

Förslag och konsekvenser 

Det finns ett stort behov av att förtäta och utveckla befintlig stadsbebyggelse och 
översiktsplanens intention är att stadsväven ska kompletteras med funktionsblandad 
bebyggelse. Stora investeringar har gjorts för att undersöka förutsättningarna för 
grundläggning och sanering.  
 

Planförslaget innebär att nybyggnation tillåts inom ett riskområde för översvämningar 
och särskilda byggnadstekniska lösningar kommer att krävas. För att säkra den 
nytillkommande bebyggelsen från översvämning måste ny bebyggelse utformas i enlighet 
med länsstyrelsens riktlinjer för byggande i låglänta områden baserat på byggnadens 
användning och funktion. I plankartan anger därför en planbestämmelse att ”Byggnader 
ska utformas så att naturligt översvämmande vatten till nivån +3 meter över grundkartans 
nollplan (RH 00) inte skadar byggnaden. Tekniska anläggningar ska skyddas för 
översvämning upp till + 3,0 meter över grundkartans nollplan”. Det innebär att 
bebyggelsen ska klara att vattennivån stiger till +3 utan att byggnaden tar någon skada. 
För att klara detta behöver färdigt golv ha höjden av minst +3 så att vattnet inte kan ta sig 
in i byggnaden.  
 
I den dagvattenutredning som tagits fram föreslås att ytor i den norra delen av fastigheten 
Älgen 5 och Älgen 11 sätts till +3 meter över grundkartans nollplan för att på så sätt möta 
kraven ovan.  Höjdsättningen av marken syftar också till att få bra förutsättningar för 
utformning av fastigheten. Då marken höjs ska det säkerställas att vattnet främst leds ut 
mot vägarna och inte skapar ytterligare avrinning mot den närliggande bebyggelsen. Vid 
ett skyfall kommer vattnet från fastigheterna att rinna längs med gatorna till parken 
sydväst om planområdet. Eftersom gatorna har lägre nivåer än fastigheterna och det är ett 
mindre område som belastar uppströms är bedömningen att man idag klarar av att 
hantera ett skyfall utan att byggnaderna inom detaljplaneområdet tar skada.   
 
Planförslaget medger underjordiskt garage. Det underjordiska garaget bör även det 
utformas så att vattennivån kan nå nivån +3 utan att det riskeras översvämmas. Detta 
föreslås lösas genom att höja marknivån vid nedfarten så att vattnet inte kan ledas ner i 
garaget. Läs mer om översvämningsproblematiken och förslag på lösningar avseende 
dagvattenhantering under rubriken Teknisk försörjning/Dagvatten.  
 
Alternativa entrédörrar och utrymningsvägar ska vara placerade eller utformade så att de 
kan användas även vid vattenstånd upp till säkerhetsnivån +3,0 meter över grundkartans 
nollplan. Lämpligen förläggs dessa i den norra delen, där markens nivå efter utfyllnad inte 
understiger +3 meter över grundkartans nollplan. 
 
Träd, annan växtlighet och gröna tak kan med fördel användas för att fördröja dagvatten 
och är dessutom ett dekorativt inslag i stadsbilden där dessa blir synliga. I planens södra 
del finns ett grönområde med gräs och stora träd (i planen med användningen PARK) som 
med fördel kan utvecklas till ett attraktivare grönområde. Genom att i så stor utsträckning 
som möjlighet behålla befintlig växtlighet och de stora träden i området kan effekter av 
värmeböljor och ökad nederbörd beroende på ett framtida förändrat klimat mildras.  
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Konsekvenser på fastighetsnivå 
Påverkan på fastigheter inom planområdet 

Älgen 9 
På fastigheten finns idag en gardinaffär. I gällande plan medges 
bostadsändamål i tre våningar.  
 
I planförslaget regleras byggrätten med prickmark (mark som inte får 
förses med byggnad) mot gatan. Andelen hårdgjord yta begränsas till 70 
% av fastighetens area.  
 
För att möjliggöra för en funktionsblandad stadsdel medges 
användningarna bostäder, vård, centrumändamål och tillfällig 
vistelse/hotell. Byggnader tillåts ha en nockhöjd högst +16 meter över 
grundkartans nollplan, vilket motsvarar ca 13 meter över en marknivå 
på 3 meter. Marken behöver eventuellt saneras. Startbesked får därför 
inte ges för bygglov förrän markförorening har avhjälpts eller skydds- 
eller säkerhetsåtgärder har vidtagits. Planförslaget medför ökad 
byggrätt och möjliggör en flexibel användning.  
 
Älgen 7 och Älgen 8 
Idag är fastigheterna bebyggda med ett hotell. Hotellbyggnaden tar båda 
fastigheterna i anspråk. I gällande plan tillåts hotell och 
restaurangändamål i tre våningar.  
 
I planförslaget regleras byggrätten med prickmark (mark som inte får 
förses med byggnad) mot gatan. Andelen hårdgjord yta begränsas till 70 
% av fastighetens area.  
 
För att möjliggöra för en funktionsblandad stadsdel medges 
användningarna bostäder, vård, centrumändamål och tillfällig 
vistelse/hotell. Byggnader tillåts ha en nockhöjd högst +16 meter över 
grundkartans nollplan, vilket motsvarar ca 13 meter över en marknivå 
på 3 meter. Marken är förorenad och behöver saneras.  Startbesked får 
inte ges för bygglov förrän markförorening har avhjälpts eller skydds- 
eller säkerhetsåtgärder har vidtagits. Planförslaget medför ökad 
byggrätt och möjliggör en flexibel användning.   
 
Älgen 11  
På fastigheten finns idag en byggnad som rymmer en verksamhet med 
försäljning av kakel och klinker. I nu gällande plan medges endast 
användningen bensinstation och byggnadshöjden är reglerad till max 5 
meter.  
 
I planförslaget föreslås att 50 % av fastighetens yta ska få bebyggas. 
Byggrätten regleras också med prickmark (mark som inte får förses med 
byggnad) mot gatan. Andelen hårdgjord yta begränsas till 70 % av 
fastighetens area.  
 
För att möjliggöra för en funktionsblandad stadsdel medges 
användningarna bostäder, vård, centrumändamål och tillfällig 
vistelse/hotell. Byggnader tillåts ha en byggnadshöjd om högst +17 
meter över grundkartans nollplan (ca 14 meter från marknivåen) samt 
en totalhöjd på högst +21 meter över grundkartans nollplan (ca 18 
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meter från marknivån). Detta motsvarar fyra våningar samt en indragen femte våning 
alternativt vindsvåning med sadeltak.  
 
Entréer ska förläggas mot gatan vilket ökar tryggheten och bidrar till en levande stad. 
Byggnader ska utformas med hänsyn till deras exponerade läge.  
 
Marken är förorenad och behöver saneras. Startbesked får inte ges för bygglov förrän 
markförorening har avhjälpts eller skydds- eller säkerhetsåtgärder har vidtagits.  
Fastigheten ligger inom område som riskerar att översvämmas. Byggnader och tekniska 
anläggningar måste därför utformas så att naturligt översvämmande vatten till nivån +3 
meter över grundkartans nollplan (RH 00) inte skadar byggnaden. Planförslaget medför 
ökad byggrätt och möjliggör en flexibel användning.  
 
Älgen 5 
Fastigheten är i dagsläget obebyggd och fungerar delvis som 
parkering. I nu gällande plan medges endast användningen 
bensinstation och byggnadshöjden är reglerad till max 5 meter.  
 
I planförslaget föreslås att 50 % av fastighetens yta ska få bebyggas. 
Byggrätten regleras också med prickmark (mark som inte får förses 
med byggnad) mot gatan. Andelen hårdgjord yta begränsas till 70 % 
av fastighetens area.  
 
 För att möjliggöra för en funktionsblandad stadsdel medges 
användningarna bostäder, vård, centrumändamål och tillfällig 
vistelse/hotell.  
 
Byggnader tillåts ha en byggnadshöjd om högst +17 meter från grundkartans nollplan (ca 
14 meter från marknivåen) samt en totalhöjd på högst +21 meter över grundkartans 
nollplan (ca 18 meter från marknivån). Detta motsvarar fyra våningar samt en indragen 
femte våning alternativt en vindsvåning med sadeltak  . Entréer ska förläggas mot gatan, 
vilket ökar tryggheten och bidrar till en levande stad. Byggnader ska utformas med hänsyn 
till deras exponerade läge.  
 
Marken är förorenad och behöver saneras. Startbesked får inte ges för bygglov förrän 
markförorening har avhjälpts eller skydds- eller säkerhetsåtgärder har vidtagits.  
 
Fastigheten ligger inom område som riskerar att översvämmas. Byggnader och tekniska 
anläggningar måste därför utformas så att naturligt översvämmande vatten till nivån +3 
meter över grundkartans nollplan (RH 00) inte skadar byggnaden.  
 
Del av Karlshamn 2:1 
Fastigheten är bebyggd med pumphus. I gällande plan har platsen för 
pumphuset användningen A, allmänt ändamål. Resten av fastigheten 
är planlagd som park/plantering.  
 
I det nya planförslaget får området med pumpstation användningen 
E, teknisk anläggning. Inom område betecknat med E måste nya 
byggnader och tekniska anläggningar utformas så att naturligt 
översvämmande vatten till nivån +3 meter över grundkartans 
nollplan (RH 00) inte skadar byggnaden eller anläggningen. I övrigt 
får marken på fastigheten användningen PARK. Genom parken går en 
gång- och cykelväg.  
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Påverkan på fastigheter utanför planområdet 

Bedömningen är att de fastigheter som 
ligger närmast Älgen 5 och 11 är de som 
främst kommer att kunna påverkas av ett 
genomförande av planen. Fastigheter 
närmast planområdets norra delar 
bedöms inte beröras lika mycket då 
planförslaget inte innebär någon stor 
förändring när det gäller byggnadshöjder 
eller funktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Älgen 1, 2 och 3 
Fastigheterna kan komma att påverkas av kommande byggnation och funktioner som kan 
bli aktuella på fastigheterna Älgen 5 och Älgen 11. Det handlar då främst om risken för 
skuggbildningar vintertid och ökad trafik i området.  
 
Bryggeriet 27 
Fastigheten kan komma att påverkas av kommande byggnation och funktioner som kan bli 
aktuella på fastigheterna Älgen 5 och Älgen 11. Det handlar då främst om risken för 
skuggbildningar på morgonen under vinter och vår samt ökad trafik i området. 
Planförslaget kan bidra positivt till en mer levande och trygg stadsdel. 
 
Renen 8 och Hemsjö 2 
Fastigheten kan komma att påverkas av kommande byggnation och funktioner som kan bli 
aktuella på fastigheterna Älgen 5 och Älgen 11. Det handlar då främst om risken för ökad 
trafik i området.  
 
Skuggstudie 
En skuggstudie har tagits fram för att illustrera hur tillkommande bebyggelse kan komma 
att skugga intilliggande fastigheter, se nästa sida. Studien visar ett scenario motsvarande 
ett maximalt utnyttjande av förslagna hushöjder på fastigheterna Älgen 5 och Älgen 11. 
Bebyggelsen som illustreras överskrider byggrätten avseende byggnadsarea vilket 
innebär att det inte kommer att bli aktuellt med byggnader i den omfattning som 
skuggstudierna visar.  Eftersom det i dagsläget inte är klarlagt exakt var byggnaderna 
kommer att placeras illustreras alla tänkbara lägen som kan medföra skuggbildningar. 
Husen har placerats där de skulle skugga intilliggande bebyggelse som mest. Solens 
placering beräknas efter platsens specifika koordinater utifrån tidszon UTC +1, 
koordinerad universell tid. Vid sommartid har tidszonen ställts om till UTC +2 för att 
simulera omställningen av tiden. Sammanfattningsvis skuggas grannfastigheterna i 
begränsad omfattning. 
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Skuggstudie 

Skuggstudie vår- och höstdagjämning. Infaller den 20 mars respektive den 22 september år 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skuggstudie sommarsolståndet. Infaller den 20 juni år 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skuggstudier vintersolståndet. Infaller den 21 december år 2020. 
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Administrativa frågor 
Genomförandetid 

Genomförandetiden föreslås till 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  
 
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet 
med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas 
utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för t.ex. förlorad byggrätt. 
 

Huvudmannaskap 

Karlshamns kommun är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar 
för utbyggnad och skötsel av dessa områden. Fastighetsägarna/exploatörerna ansvarar på 
motsvarande sätt för utbyggnad och skötsel av kvartersmark. 

 
 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 

Då detaljplanen har vunnit laga kraft kan byggnation i enlighet med detaljplanen 
genomföras. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft i juli 2019 under förutsättning att 
detaljplanen inte överklagas.  
 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen i enlighet med tecknat 
planavtal med fastighetsägare. 
 
Kommunen ansvarar för allmänna vatten- och avloppsledningar och svarar för drift och 
underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. Kommunen ansvarar för tillhandahållande 
av anslutningspunkt för vatten- och avloppsledningar. Anslutningar bekostas av 
fastighetsägaren/exploatören. Kontakt ska tas med VA-enheten i tidigt skede för att behov 
avseende ledningars kapacitet, servisanslutningar och förbindelsepunkter ska kunna 
utredas. 
 
Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för byggande, anläggande, drift och underhåll av 
egna byggnader och anläggningar samt egen mark inom kvartersmark och inom den egna 
fastighetens gränser. Markägaren ansvarar också för och bekostar eventuella ändringar av 
ledningsdragning inom den egna fastigheten. Karlshamn Energi AB är huvudman för 
allmänna elledningar och fjärrvärmeledningar.  

Avtal 

Planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och respektive fastighetsägare inom 
planområdet. Ett markanvisningsavtal är tecknat mellan kommunen och en exploatör för 
del av fastigheten Älgen 5. Marköverlåtelse, tillträde, ersättningar samt övriga villkor och 
åtagande för exploateringens genomförande ska regleras i ett avtal om marköverlåtelse.  
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Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsrättsliga åtgärder på fastighetsnivå 

Vid planens genomförande kan det bli aktuellt med en sammanslagning av fastigheterna 
Älgen 5 och Älgen 11. Idag ligger en hotellbyggnad över fastigheterna Älgen 7 och 8 varför 
det kan vara lämpligt med en sammanslagning av dessa fastigheter. Nedan illustreras 
fastighetsrättsliga konsekvenser som kan följa av detaljplanen. För ett fastighetsrättsligt 
genomförande inlämnas ansökan till Lantmäteriet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastighetsindelningsbestämmelser 

Bestämmelser om fastighetsindelning motsvarar vad som i äldre lagstiftning kunde 
regleras i fastighetsplan och tomtindelning. Inom planområdet för nu aktuell detaljplan 
upphävs tomtindelningarna nedan: 
1082K-U49; Förslag till reglering av kv. Älgen enligt stadsplan 1926. Tomtindelningen 
upphör att gälla inom fastigheterna Älgen 5 och 9.  
1082K-U144; Förslag till sammanläggning av tomterna 7 och 8 i kvarteret Älgen, 
Karlshamn stad upphör att gälla.  
1082K-U458; Förslag till ändring av tomtindelning för del av kvarteret Älgen enligt 
stadsplan 1953 upphör att gälla. 

Servitut, ledningsrätter samt övriga rättigheter 

Inom planområdet finns ledningsrätt som belastar fastigheten Älgen 5. Denna förses med 
u-område i plankartan. 
 
 

Ekonomiska frågor 
Planens ekonomi 

Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas av fastighetsägaren. Dessa kostnader 
regleras i ett upprättat och undertecknat avtal mellan parterna. 

Planområdets fastighetsindelning idag. Lämplig framtida fastighetsindelning. 
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Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning 

Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar bekostas av 
exploatören. Eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark initierad av exploatören 
bekostas av densamme.  
 
Lantmäteriförrättning som innebär att ytterligare fastigheter bildas kan komma att 
föranleda anslutningskostnader för el och VA. För dessa kostnader ansvarar 
fastighetsägaren.  
 
Eventuella kostnader föranledda av speciella grundläggningsförhållanden, förekomst av 
markföroreningar eller höga radonhalter kommer att belasta bygglovssökanden/den 
enskilde fastighetsägaren. 
 
 

Resurshushållning 
Genom att tillåta en högre, tätare och mer funktionsblandad bebyggelse i ett centralt läge 
uppnås en god hushållning med tillgängliga markresurser i Karlshamns stad. Samtidigt 
nyttjas befintlig infrastruktur i form av vatten- och avloppsledningar, vägar, fjärrvärme, 
bredband, el- och teleanslutningar.  
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
Ett genomförande av planförslaget skulle innebära ett ökat underlag för service i 
närområdet med hänsyn till ett ökat antal boende inom gångavstånd från stadens 
serviceutbud. Planförslaget innebär också en resurshushållning genom att befintlig mark 
kan användas för fler arbetsplatser av fler olika typer än tidigare. Detta innebär också att 
de befintliga verksamheterna kan bli mer robusta genom att få möjlighet att använda sina 
byggnader på fler sätt än tidigare. Sammantaget av det ovanstående bedöms planförslaget 
som samhällsekonomiskt lönsamt. Karlshamns kommun påverkas generellt positivt av 
planläggningen genom att den möjliggör för fler boende skattebetalare och fler 
arbetsplatser.  
 

Planförslaget har den positiva konsekvensen att markens lämplighet på ett tidigt stadie 
har säkerställs. En eventuell ytterligare sanering av marken skulle innebära en minskad 
lakning av skadliga ämnen till grundvattnet och andra vattenföringar. Tillkomsten av 
ytterligare användningsområden ökar kvarterets användbarhet, vilket vid en noggrann 
planering av byggprojektet kan kompensera den ekonomiska och tidsmässiga kostnad 
som en marksanering skulle kunna innebära. 
 
 

Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av Lena Jarl Hellgren, stadsmiljöavdelningen, i samråd 
med övriga berörda kommunala tjänstemän. 
 
 
Karlshamn den  20 december 2019 
 
 
 
Lena Jarl Hellgren  Emina Kovacic 
Planarkitekt   Stadsarkitekt 
 
 


