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OM DETALJPLANEN

Handlingar
Av följande handlingar är det endast plankartan 
med bestämmelser som har juridisk verkan. 
Resterande handlingar utgör komplement och 
underlag till detaljplanen. 

Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, daterad 
2020-09-22

Planbeskrivning, daterad 2020-09-22

Granskningsutlåtande, daterad 2020-09-22

Samrådsredogörelse, daterad 2020-06-09

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 
daterad 2020-03-03, reviderad 2020-06-09

Fastighetsförteckning, daterad 2020-03-04,
reviderad 2020-06-15

Detaljerad riskanalys, WSP, daterad 2019-04-02, 
rev. 2020-01-16

Naturvärdesinventering, WSP, daterad 2019-08-30

Trafikutredning, AFRY, daterad 2019-12-18

PM Ökad godstrafik Oljehamnsvägen, AFRY, 
daterad 2020-06-08

Bullerberäkning, daterad 2019-10-15

Massbalans AFRY,, daterad 2020-01-31

Dagvattenutredning, AFRY, daterad 2020-02-17,
reviderad 2020-06-03

PM Grundvattenpåverkan, AFRY 2020-06-08

Beslut
Byggnadsnämnden tog beslut om positivt 
planbesked 2018-12-05 samt beslut om att påbörja 
arbetet med detaljplanen 2019-03-06.

Planprocess
Planförfarande
Denna detaljplan handläggs enligt plan- och 
bygglagen (2010:900). En brandstation utgör 
en viktig samhällsfunktion och anses vara av 
stort allmänt intresse. Planförslaget strider mot 
översiktsplanen Karlshamn 2030 varför planarbetet 
genomförs med ett utökat planförfarande. 

Planprocessen är en demokratisk process 
med lagstadgade krav på allmänhetens insyn 
och medverkan. Under planarbetets gång 
har handlingarna ställts ut för samråd och 
granskning med möjligheter för alla att lämna 
synpunkter. Handlingarna har ställts ut på 
Stadsbyggnadsavdelningen på Rådhuset och på 
Stadsbiblioteket i Karlshamn. Handlingarna, 
förutom fastighetsförteckningen och 
samrådsredogörelsen, har även funnits tillgängliga 
på kommunens hemsida på www.karlshamn.se/
planer. 

Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås till 5 år från den dag 
planen vinner laga kraft.

Preliminär tidplan
Samråd   Första kvartalet 2020
Granskning  Tredje kvartalet 2020
Antagande  Fjärde kvartalet 2020
Laga kraft   Fjärde kvartalet 2020
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SAMMANFATTNING

Bakgrund 
Karlshamns kommun har ansökt om planläggning 
för en ny brandstation på fastigheten Karlshamn 
6:5. Platsen ligger strategiskt i nära anslutning till 
större vägar och möjliggör snabb utryckning till 
hela kommunen.

Syfte
Syftet med planen är att skapa möjligheter för en ny 
brandstation med tillhörande funktioner på delar av 
fastigheterna Karlshamn 6:5 och Karlshamn 6:1. 

Planförslagets huvuddrag
Planförslaget ska möjliggöra för en modern 
brandstation. Detaljplanen ska medge erforderliga 
funktioner såsom byggnader för personal och 
fordon, övningsyta och parkeringar. För att uppnå 
optimala markhöjder kommer en del av berget att 
behöva sprängas bort och andra delar av marken att 
fyllas upp.

PLANDATA

Läge och areal
Planområdet är beläget intill Oljehamnsvägen, cirka 
1 km väster om Karlshamns tätort. Detaljplanen 
avgränsas i sydväst av Oljehamnsvägen och i väster 
av Tubbarydsvägen. I övrigt gränsar planområdet 
till ett skogsområde. 

Planen omfattar delar av fastigheterna Karlshamn 
6:5 och Karlshamn 6:1. Hela planområdets areal 
uppgår till cirka 4,1 hektar varav cirka 3,5 hektar 
utgörs av del av fastigheten Karlshamn 6:5.

 

Planens läge.

Planområdets areal.
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En huvudfråga i översiktsplanen är strävan efter 
en hållbar utveckling för Karlshamns kommun 
där en social, ekologisk och ekonomisk dimension 
beaktas. I översiktsplanen presenteras åtta ledord 
som Karlshamns kommun definierat som viktiga i 
strävan efter en hållbar utveckling:
• Miljövänlig energi 
• Hållbara kommunikationer
• Funktionsblandning 
• Närhet till natur
• Förtätning
• Levande landsbygd
• Närhet till service
• God infrastruktur

En utveckling i det aktuella området bedöms ge 
förutsättningar för hållbara kommunikationer, 
miljövänlig energi, god infrastruktur och närhet till 
natur, vilket omfattar fyra av de åtta ledorden.

Översiktsplanens åtta ledord.

Markägoförhållanden
Fastigheten Karlshamn 6:5 ägs av Karlshamns 
församling som, enligt beslut i Kyrkofullmäktige 
2018-08-21, KF § 25b, är beredda att sälja marken 
till Karlshamns kommun. Detta under förutsättning 
att ytan kommer att användas till ny brandstation. 
Fastigheten Karlshamn 6:1, som främst kommer att 
beröras när det gäller åtgärder på vägområden, ägs 
av Karlshamns kommun. 

Rödmarkerad fastighet, Karlshamn 6:1, ägs av Karlshamns 
kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGS- 
TAGANDE

Översiktsplan                
Karlshamn 2030
I gällande översiktsplan för Karlshamns kommun, 
Karlshamn 2030, är planområdet beläget inom 
område A14 - Stenhagen med den huvudsakliga 
utvecklingsinriktningen idrott och friluftsliv. 
För området anges bland annat att höga natur-, 
kultur- och friluftsvärden ska värnas och utvecklas. 
Då området idag är planlagt för begravning/
gravområde strider nu gällande detaljplan mot 
översiktsplanen. Nu aktuellt planförslag strider 
också mot översiktsplanen men bedöms inte 
påverka de värden som finns i området negativt.
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Detaljplaner 
Området omfattas idag av detaljplan A314, som 
vann laga kraft 1991 och reglerar marken till 
gravområde, naturmark och Natur. Nu aktuell 
detaljplan kommer att ersätta del av planen A314.

Planförslaget ersätter del av detaljplan A314.

Naturvårdsprogram 1993
Platsen ingår i Naturvårdsprogram 1993 
(område K6.Tubbaryd-Hinseberget), i vilket det 
beskrivs enligt följande: ”Skogsklätt område med 
lövblandskog, i huvudsak ek och bokdominerad. 
Ren bokskog finns, likaså smärre bestånd av 
avenbok. På de små höjdpartierna finns tall blandad 
med diverse lövbuskar som till exempel rönn och 
oxel. Den fridlysta idegranen finns i området. En 
del stigar genomkorsar området som ofta nyttjas i 
Sternöskolans verksamhet.” 

Rekommendationer: ”Den norra delen utgörs 
av kyrkogård. Sternöskolans behov av närnatur 
bör beaktas på lämpligt sätt i den framtida 
markanvändningen inom området.” 

Detaljplanen kommer inte att beröra områden där 
ovan beskrivna fridlysta idegranar finns. 

Undersökning av 
betydande miljöpåverkan
Med hänsyn till de höga naturvärdena i form 
av äldre ekar och läderbaggar som identifierats 
tidigt i processen, har flera samråd skett med 
länsstyrelsen. Sammanfattningsvis har samråden 
resulterat i att det inte krävs något samråd enligt 
miljöbalken kopplade till natur- eller djurvärden för 
detaljplanen.

Bedömning har gjorts att den befintliga miljön 
inte har sådana värden eller en sådan sårbarhet att 
denna kan väntas leda till betydande miljöpåverkan. 
Det innebär att en miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna 
i 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 11§ 
miljöbalken inte behöver upprättas. Bedömningen 
beskrivs mer utförligt i bilagan ”Undersökning av 
betydande miljöpåverkan”. 

Samråd med Länsstyrelsen Blekinge har genom-
förts och i yttrande, daterat 2019-10-23, framgår 
det att länsstyrelsen instämmer i kommunens 
bedömning att planen inte väntas leda till någon 
betydande miljöpåverkan. 

Hållbara Karlshamn 2030
Den gemensamma samhällsutmaningen är att 
utveckla lösningar som säkrar god livskvalitet, ger 
utrymme för ekonomisk tillväxt och samtidigt 
säkerställer ett varaktigt skydd för miljön och 
dess resurser, nu och för framtida generationer. I 
Hållbara Karlshamn 2030, som består av ett antal 
dokument som är under framtagande, ställer sig 
Karlshamns kommun bakom de globala målen för 
hållbar utveckling och Agenda 2030. 
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 PLANFÖRSLAG

Plankarta
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Förklaring av 
planbestämmelserna
Allmänna platser med kommunalt 
huvudmannaskap
Den del av Oljehamnsvägen som ligger inom 
planområdet kommer att utgöras av allmän plats 
vilket innebär att allmänheten har tillträde till 
marken. Det kommunala huvudmannaskapet 
innebär bland annat att kommunen ska äga allmän 
platsmark samt bekosta och ansvara för utbyggnad 
och framtida drift och underhåll av den allmänna 
platsmarken.

Väg.  
Oljehamnsvägen och tillhörande vägområde 
får beteckningen VÄG. Begreppet väg 
används i detaljplan för de stråk som ingår i 
det sammanhängande huvudnätet med hög 
framkomlighet, stort korsningsavstånd, stort 
trafikflöde och få utfarter. In- och utfarter mot 
Oljehamnsvägen, som är en väg med tung trafik, 
ska begränsas till utfart för utryckning. 

Kvartersmark

T1 - Räddningstjänst                                
Räddningstjänst. Byggnader  och anläggningar hörande till 
räddningstjänstens funktioner.
I användningen T1 - Räddningstjänst ingår 
funktioner kopplade till en brandstation.  
Komplement till verksamheten så som 
övningsområde, garage och kontor ingår också 
i användningen. Även personalutrymmen som 
omklädningsrum, gym och gemensamma 
utrymmen ingår. Inom den här typen av 
verksamhet är det tillåtet med övernattning. 
Övernattningen ska innebära ett komplement som 
är nödvändigt för verksamheten och får inte utgöra 
bostadsändamål.

         VÄG

Tekniska anläggningar hörande till räddningstjänstens 
funktioner inklusive kommunikationsmast.
I användningen E1 ingår tekniska 
anläggningar såsom transformatorstation och 
kommunikationsmast.

Egenskapsbestämmelser för 
kvartersmark
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad.
Inom område försett med så kallad prickmark får 
marken inte förses med byggnad. Bestämmelser om 
prickmark reglerar endast att marken inte får förses 
med byggnader. Andra anläggningar än byggnader, 
som till exempel parkering, murar och staket, får 
uppföras på marken. Även fristående skyltar och 
ljusanordningar är tillåtna på prickmark. 

I planförslaget är marken prickad mot 
Oljehamnsvägen, i syfte att säkra ett byggnadsfritt 
avstånd från vägområdet. 

Marken får endast förses med komplementbyggnader utan 
plats för stadigvarande vistelse.
Inom område försett med så kallad korsmark 
får endast komplementbyggnader uppföras. 
Med komplementbyggnad avses byggnad som 
utgör ett komplement till huvudbyggnaden inom 
användningen, som till exempel förråd, garage 
eller miljöhus. Korsmark reglerar enbart byggnader 
och innebär inte förbud mot andra typer av 
byggnadsverk. På korsmark är det alltså tillåtet att 
uppföra anläggningar som till exempel parkering. 

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan.
Bestämmelsen syftar till att begränsa högsta 
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nockhöjd från angivet (grundkartans) nollplan. 
Bestämmelser om nockhöjd reglerar den högsta 
delen på en byggnads takkonstruktion. Delar 
som sticker upp över taket som skorstenar och 
ventilationstrummor räknas inte in.

I planförslaget begränsas byggnaders nockhöjd 
till maximalt +37 meter över angivet nollplan. 
Då räddningstjänstens huvudbyggnad beräknas 
få en höjd på färdigt golv på 21,5 meter över 
angivet nollplan, blir den maximala nockhöjden 
cirka 15,5 meter från den nya marknivån. För 
komplementbyggnader på korsmark gäller en 
maximal nockhöjd på +25 meter över angivet 
nollplan, det vill säga cirka 5 meter över marknivån.

Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan för 
kommunikationsmast.
Bestämmelser om totalhöjd reglerar höjd på 
byggnader inklusive uppstickande delar. I 
planförslaget avser bestämmelsen om totalhöjd 
endast kommunikationsmast. Mastens höjd får 
maximalt uppgå till 72 meter över angivet nollplan, 
vilket motsvarar cirka 50 meter över  planerad ny 
marknivå. 

Utförande
När det gäller viktiga samhällsfunktioner, 
såsom räddningstjänst, ställs särskilda krav. 
Bestämmelserna nedan syftar till att säkerställa att 
stationen utformas enligt gällande krav när det 
gäller risker och säkerhet.

b1  

Ventilationen ska utföras med nödavstängningsmöjlighet så 
att ventilationsdon (samt dörrar och fönster) kan stängas vid 
behov. Om central ventilation nyttjas bör denna förses med 
central nödavstängningsmöjlighet. 
b2

Utrymningsmöjligheter ska finnas i riktning bort från 
Oljehamnsvägen.

Markens anordnande och vegetation 
n1

Marken är avsedd för dike. 
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att det går att 
ta hand om dagvattnet inom planområdet.

n2

Inom område avgränsat med användningsgräns får endast 
70 % av markens yta hårdgöras. 
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra hantering av 
dagvatten inom planområdet.

n3

Avrinningsstråk. Marken ska höjdsättas så att ytvatten 
avleds i pilens riktning. Pilen pekar nedströms i vattnets 
riktning.
Bestämmelsen syftar till att reglera hantering av 
dagvatten inom planområdet. 

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år och räknas 
från den dag planen vinner laga kraft. Före 
genomförandetidens utgång får planen inte ändras, 
ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares 
vilja. Efter genomförandetiden är byggrätten mer 
osäker eftersom planen då får ersättas, ändras eller 
upphävas utan att rättigheter som uppkommit 
genom planen behöver beaktas och utan särskild 
ekonomisk kompensation till fastighetsägarna om 
en byggrätt som inte är utnyttjad minskas. 

Markreservat
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 
Bestämmelsen syftar till att reservera mark för 
befintlig ledningsrätt belägen i planområdets 
sydöstra del. 
x1 

Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik.
Bestämmelsen syftar till att reservera mark för en 
gång- och cykelväg i planens västra del.
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Illustration av tänkt byggnation.

Sammanfattning av 
föreslagna förändringar
Inom planområdet föreslås all kvartersmark 
få användningarna T1 - Räddningsstjänst 
och E1- Tekniska anläggningar hörande till 
räddningstjänstens funktioner, inklusive 
kommunikationsmast. På platsen ska en 
brandstation med en byggnadsarea på cirka 3740 m2 
byggas. Tillhörande funktioner såsom parkeringar, 

övningsfält, garage, förrådsbyggnader och 
tekniska anläggningar kommer också att placeras 
inom planområdet. Beräknad byggnadsarea för 
tillhörande komplementbyggnader är cirka 700 m2.
I planområdets västra del möjliggörs för en 
gång- och cykelväg som ska hållas tillgänglig för 
allmänheten.
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Förutsättningar och 
förändringar
Miljökvalitetsmål 
Riksdagen har antagit 16 miljömål som på nationell 
nivå tar hand om den ekologiska dimensionen av 
de globala hållbarhetsmålen. Målen beskriver den 
kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- 
och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på 
lång sikt. 

De nationella miljökvalitetsmål som berörs av 
detaljplanen är:          

Begränsad klimatpåverkan

Förändring och konsekvenser 
En ny modern brandstation i ett strategiskt 
läge med möjlighet att ansluta ny bebyggelse till 
det befintliga fjärrvärmenätet utgör miljö- och 
energimässigt ett bättre alternativ till den nuvarande 
stationen. Miljömålet Begränsad klimatpåverkan 
påverkas därmed i en positiv riktning. 

Frisk luft

Förändring och konsekvenser
Miljömålet Frisk luft bedöms påverkas positivt 
då brandstationen nu lokaliseras utanför 
bostadsbebyggelse vilket ger förutsättningar för 
effektivare körvägar med mindre utsläpp av avgaser.

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. 

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

Giftfri miljö

Förändring och konsekvenser 
En modern brandstation ger förutsättningar för 
en giftfri miljö genom att ny kunskap avseende 
hållbara och giftfria material kan tillämpas 
vid byggnation. Inom planområdet planeras 
en övningsyta för räddningstjänsten där olika 
släckmedel kan förekomma. Övningsytan ska förses 
med uppsamlingsanordning för förorenat vatten 
och släckmedel. 

Ett rikt djur- och växtliv

Förändring och konsekvenser
Med hänsyn till de höga naturvärden som tidigt 
i processen identifierats norr om nu aktuellt 
planområde, har en naturvärdesinventering gjorts. 
Denna resulterade i att planområdet avgränsades 
så att befintliga natur- och djurvärden inte ska 
påverkas negativt. I och med att kommunen 
uppmärksammades på att det fanns natur- och 
djurvärden i närområdet kan dessa i framtiden 
värnas och skyddas.  

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 när kommuner 
och myndigheter planerar och planlägger. Det 
finns idag miljökvalitetsnormer för luft, buller och 
vattenkvalitet.

För att skydda människors hälsa och den 
biologiska mångfalden behöver spridningen 
av farliga ämnen förebyggas och minska.

Den biologiska mångfalden ska bevaras 
och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. 
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 
deras funktioner och processer ska värnas. 
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Förändring och konsekvenser 
Planområdet ligger intill Oljehamnsvägen som 
trafikeras av tung trafik, vilket ger upphov till 
luftföroreningar. Bedömningen är att planförslaget 
inte bidrar till att miljökvalitetsnormen för 
luftkvalitet skulle överskridas. 

Närheten till Oljehamnsvägen ger även upphov till 
buller. När det gäller trafikbuller har en beräkning 
tagits fram. Denna återfinns under rubriken 
Störningar och risker.

Med föreslagna lösningar avseende 
dagvattenhanteringen inom planområdet, uppnås 
en fördröjning utifrån utsläppskrav. Utsläpp av 
samtliga undersökta föroreningar håller sig under 
eller på befintlig nivå. Mängden kväve ökar lite 
enligt beräkningarna, men anses inte bidra till en 
negativ påverkan på möjligheten att uppnå MKN. 
Genom att anlägga gröna tak på förrådsbyggnader 
minskar den årliga föroreningstransporten 
ytterligare, vilket skulle säkerställa att även 
kväveutsläppet minskas.

Riksintressen 
Riksintresse för högexploaterad kust
Hela området omfattas enligt miljöbalken 4 kap.
av riksintresse för högexploaterad kust. Kustzonen 
spelar en särskilt viktig roll, både för natur- och 
kulturmiljövård och för det rörliga friluftslivet. 
Riksintresset utgör inte något hinder för 
utvecklingen av befintliga tätorter och bedöms inte 
påverkas av åtgärder i aktuell detaljplan. 

Riksintresse för kommunikationer 
Området berörs enligt miljöbalken 3 kap. av 
riksintresse för kommunikationer avseende 
väg nr. 29 som Oljehamnsvägen kopplar till i 
norr. Bedömningen är att planen inte försvårar 
utnyttjandet av väg nr 29.

Riksintresse för totalförsvaret
Området omfattas enligt miljöbalken 3 kap. av 
riksintresse för totalförsvarets militära del med 
särskilt behov av hindersfrihet. Området ligger 
också inom den MSA-påverkande zonen för 
Ronneby flygplats. En hög kommunikationsmast 
kommer att anläggas inom planområdet var. 
I planarbetet har Luftfartsverket, berörd flygplats 
och Försvarsmakten varit remissinstanser. Ingen 
av dessa har haft något att erinra när det gäller 
mastens höjd. 

Bebyggelseområden
Bebyggelsekultur och gestaltning
Enligt plan- och bygglagen 8 kap. ska ett 
byggnadsverk utformas med god form-, färg- och 
materialverkan. En brandstation utgör en viktig 
samhällsfunktion och har därmed ett stort 
symbolvärde. Byggnaden kommer att få ett 
exponerat läge intill Oljehamnsvägen, vilket gör att 
särskild omsorg bör ägnas när det gäller utformning 
och uttryck. Placering, utformning och nyttjande av 
byggnad ska också ske med hänsyn till slutsatserna i 
detaljerad riskanalys. 

Enligt Karlshamns översiktsplan, Karlshamn 
2030, ska god arkitektur främjas. Arkitekturen i 
Karlshamn ska:
• Bidra. Det som byggs ska tillföra värde för 

invånarna. 
• Samspela. Arkitekturen ska förhålla sig till 

platsens befintliga värden, landskapet och 
kulturmiljön. 

• Beröra. Arkitektur skall beröra, både visuellt 
och emotionellt. 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. 
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Mark- och vattenområden
Mark och topografi
Området är obebyggt och platsen för planerade 
åtgärder utgörs av ett kuperat skogsområde med 
stora höjdskillnader, från cirka 15 meter vid 
Oljehamnsvägen till cirka 35 meter på bergets 
högsta punkt.

Förändring och konsekvenser
En del av berget måste tas i anspråk och 
sprängstenen kommer bland annat att användas 
för utfyllnad av marken i planområdets södra och 
västra delar. Då utryckningsfordonen inte klarar 
större lutningar än 3% krävs det att marken är 
förhållandevis plan. För att klara detta föreslås in- 
och utfarten till Tubbarydsvägen höjas något för att 
anpassas till Oljehamnsvägen.  

En beräkning av massbalans har tagits fram 
för projektet. Massbalansen för föreslagen 
brandstation innebär grovt uppskattad mängd 
överskottsmassor om cirka 55 367m³. Då någon 
geoteknisk utredning inte har genomförts 
har beräkningarna förutsatt solitt berg med 
avbaningsmassor på 0,5 m. Kalkylen baseras på 
grovt uppskattade förutsättningar vad gäller höjder, 
markens beskaffenhet och framtida utformning, se 
höjdsättningsplan nedan. 

För att utreda mängden och kvalitet av berg samt 
vidare projektering av utformning av marken 
bör en geoteknisk undersökning göras inför 
byggnation.

Geotekniska förhållanden 
I SGU:s, Sveriges geologiska undersökningars 
jordartskarta framgår det att planområdet till 
stor del består av urberg med inslag av sandig 
morän och glacial lera. SGU:s karteringar påvisar 
också ett stråk med risk för ras och skred invid 
Oljehamnsvägen.

Jordartskarta. Källa: SGU.

Förändring och konsekvenser
En geoteknisk markundersökning ska göras inför 
byggnation.

Fornlämningar
I nordväst, strax utanför planområdet, finns en 
fornlämning i form av en stensättning. Denna 
bedöms inte påverkas inte av planförslaget.

Massbalans. Sektionen ovan redovisar hur volymbalansen ser ut där differensen bedöms vara som störst. AFRY 2020-01-31.
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Naturvärdesbedömning, WSP 2019-08-30.

Djur- och natur 
Norr om planområdet finns naturområden där 
det växer skyddsvärda träd som inventerats och 
kartlagts av länsstyrelsen och landskapsvårdarna. 
Bland annat finns här flera gamla grova ekar med 
mycket höga naturvärden. Vid ekarna har även 
läderbagge (en skalbagge som omfattas av

artskyddsförordningen) samt flera andra rödlistade 
arter noterats. Bedömningen är att dessa områden 
inte är lämpliga för exploatering. Med anledning av 
de djur- och naturvärden som finns i planområdets 
närhet har en naturvärdesinventering, inklusive 
inventering av fladdermusfaunan, gjorts. 
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Förändring och konsekvenser
Vid naturvärdesinventeringen, daterad 2019-08-30, 
påträffades ett trettiotal skyddsvärda träd inom 
inventeringsområdet som bedömts kunna vara av 
betydelse för läderbagge, se karta. Läderbagge har 
påträffats i träd i inventeringsområdets nordöstra 
hörn men bedöms på sikt även kunna sprida sig till 
andra lämpliga träd inom området. Dock bedöms 
kärnområdet för läderbagge i dagsläget utgöras av 
naturvärdesobjekt N01. Inom inventeringsområdet 
noterades även en rik fladdermusfauna. 

De äldre tallar som finns inom naturvärdesobjekt 
N07 föreslås placeras i en faunadepå, inom eller 
utanför planområdet. Faunadepåer är gynnsamma 
miljöer för insekter, mossor och svampar.  De kan 
också utgöra attraktiva bomiljöer för till exempel 
igelkottar och fladdermöss. En ökad insektsfauna 
gynnar även fågellivet. Då faunadepån ska anläggas 
bör detta göras i samråd med Miljöförbundet 
Blekinge Väst.

Sammanfattningsvis bedöms inte planförslaget 
påverka några större naturvärden inom 
planområdet. Ett genomförande av detaljplanen 
bedöms inte heller påverka läderbaggens 
utbredning. Området där höga naturvärden 
noterats är idag planlagt som Natur. Denna del 
av gällande detaljplan kommer att ligga kvar 
oförändrad. Länsstyrelsen har i sitt yttrande 
avseende kommunens undersökning om 
betydande miljöpåverkan gjort bedömningen att 
det inte behövs någon dispensansökan eller något 
ytterligare samråd när det gäller läderbagge eller 
fladdermöss. 

Inom planområdet finns en stenmur som går 
längs Tubbarydsvägen. Stenmuren omfattas 
inte av biotop- eller kulturskydd. Då en del av 
Tubbarydsvägen måste flyttas och regleras i höjd 
kommer en del av stenmuren att behöva tas 
bort. Berörd del av stenmuren föreslås flyttas 
till en närbelägen plats. Med sin nya placering 
kommer stenmuren att utgöra en barriär mellan 

brandstationens parkering och den nya gång- och 
cykelvägen som planeras i planområdets västra del. 
Vid ingrepp i stenmuren bör försiktighetsåtgärder 
vidtas. Då det kan finnas övervintrande djur i 
muren ska man undvika att rasera den vintertid. 
När stenmuren ska flyttas bör detta göras i 
samråd med Miljöförbundet Blekinge Väst. Om 
försiktighetsåtgärder och allmän miljöhänsyn 
enligt 2 kap. Miljöbalken vidtas, bör ingrepp i 
stenmuren inte medföra någon väsentlig ändring av 
naturmiljön. 

Stenmur intill Tubbarydvägen.

Del av stenmur som behöver flyttas (röd) och ny placering (grön).
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Rekreation  
Skogsområdet, företrädesvis norr om planområdet, 
används för rekreation. Flera stigarna som 
genomkorsar området används bland annat av 
Sternöskolan och utgör en viktig närnatur för 
intilliggande bostadsområde. 

Förändring och konsekvenser
Planförslaget kommer att medföra att 
tillgängligheten till området närmast 
Oljehamnsvägen försämras. Då området 
exploateras kommer de stigar som är rödmarkerade 
i kartan nedan att försvinna. Norr och öster 
om planområdet finns flera stigar, varav några 
illustreras med grön färg i kartan. Dessa kommer 
inte att påverkas av exploateringen. Från 
Tubbarydsvägen finns det goda möjligheter att 
skapa nya stigar som ansluter till de befintliga.

Stigar inom och utanför planområdet.

Tillgänglighet 
Tomt som tas i anspråk för bebyggelse ska (om 
det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och 
förhållandena i övrigt) kunna användas av personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Förändring och konsekvenser  
Den nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på 
tillgänglighet enligt plan- och bygglagen och BBR 
(Boverkets byggregler) och frågorna bevakas 
under bygglovskedet. Inom planområdet finns 
goda möjligheter att lösa tillgängligheten. En 
brandstation måste dock leva upp till särskilda 
krav och ska bland annat utformas med hänsyn till 
framtagen riskanalys, vilket måste beaktas. 

 

Stig norr om planområdet.
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Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är alla de produkter och tjänster 
som naturens ekosystem ger oss människor. 
De bidrar till vår välfärd och livskvalitet. 
Ekosystemtjänsterna delas, utifrån deras funktion, 
in i fyra olika grupper; stödjande, reglerande och 
kulturella tjänster och försörjande.

Förändring och konsekvenser
Planområdet har avgränsats med hänsyn till de 
djur- och naturvärden som finns i områdets närhet. 
Därmed främjas en utveckling av befintliga och 
tillkommande stödjande ekosystemtjänster i form 
av växter och djur.

Reglerande ekosystemtjänster är specifika tjänster 
som produceras via naturens egen reglering av 
kritiska processer, som till exempel rening av luft 
och vatten, reglering av klimat och förhindrande 
av översvämningar. I detaljplanen har en 
dagvattenutredning tagits fram med förslag på hur 
dagvatten kan infiltreras och renas. Träd och buskar 
inom skogsområdet bidrar också med reglerande 
ekosystemtjänster.

De kulturella ekosystemtjänsterna avser alla 
typer av immateriella funktioner som naturen 
tillhandahåller. Till exempel olika upplevelsevärden, 
naturens betydelse för människors hälsa och 
rekreation samt estetiska värden. Genom att planen 
avgränsas så att rekreationsområdet bibehålls 
stärks de kulturella ekosystemtjänster som finns på 
platsen.

Planförslaget berör inte försörjande 
ekosystemtjänster, som främst utgörs av den mat vi 
får från växter och djur.

Skogsbacke inom planområdet vintertid.

S

Skogsbacke strax norr om planområdet sommartid.
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Trafik och säkerhet
Gator och trafik 
Planområdet, som idag utgörs av naturmark, ligger 
i anslutning till korsningen Tubbarydsvägen/ 
Oljehamnsvägen med möjlighet till angöring både 
från Tubbarydsvägen och Oljehamnsvägen. 

Oljehamnsvägen, är cirka 2 km lång och förbinder 
centrala Karlshamn med bland annat E22 och 
Oljehamnen via Hinseleden. Mätningar på 
Oljehamnsvägen visar ett flöde på cirka 7000 ÅDT 
(årsmedeldygnstrafik) och andelen tunga fordon 
är cirka 8%. På sträckan går trafik med farligt 
gods. Tubbarydsvägen sträcker sig i väst-östlig 
riktning mellan Oljehamnsvägen och Sternövägen. 
Trafikflödet på Tubbarydsvägen, som har 
genomkörsförbud, uppskattas till max cirka 100 
ÅDT. 

Angöringar
Placering och dimensionering av angöringar till 
området har utretts utifrån trafiksäkerhetssynpunkt 
och verksamhetens behov. Angöring till 
planområdet föreslås ske via Tubbarydsvägen och 
Oljehamnsvägen. Ur trafiksäkerhetssynpunkt bör 
det huvudsakliga flödet gå via Tubbarydsvägen 
medan anslutningen mot Oljehamnsvägen endast 
bör trafikeras av utryckningsfordon. Bedömningen 
är att angöringen bör ligga cirka 70 meter söder om 
Tubbarydsvägen. 

Utfarten för utryckning mot Oljehamnsvägen 
föreslås placeras på ett tillräckligt avstånd 
ifrån korsningen med Tubbarydsvägen men 
i så nära anslutning till räddningstjänstens 
utryckningsportar som möjligt. Ur 
framkomlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt 
behövs åtgärder i form av utryckningssignaler 
och omkörningsförbud för brandstationens 
utryckningstrafik. Trafiksäkerhetsmässigt finns 
behov av en hastighetssänkning till 50 km/h på 
Oljehamnsvägen. 

Utfart från Tubbarydsvägen mot Oljehamnsvägen. 

Korsning Oljehamnsvägen/Tubbarydsvägen.

Förändring och konsekvenser
För Tubbarydsvägen finns behov av åtgärder i form 
av breddning av gatan mellan Oljehamnsvägen och 
angöring till planområdet medan det på sträckan 
norr om planområdet snarare finns behov av 
åtgärder för att förhindra genomfartstrafik för 
motorfordon. Räddningstjänsten måste dock i 
nödfall kunna nyttja vägen. 

I trafikutredningen föreslås en ny 
placering av korsningen Oljehamnsvägen/
Tubbarydsvägen. Placeringen är vald utifrån 
trafiksäkerhetsaspekter samt med hänsyn 
till den nyckelbiotop som finns väster om 
Tubbarydsvägen. Ur trafiksäkerhetssynpunkt 
föreslås även att Tubbarydsvägen utformas med 
mittrefug i korsningen med Oljehamnsvägen. 
Tubbarydsvägens kommer även att behöva justeras 
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höjdmässigt för att acceptabla lutningar vid 
angöringen till brandstationen ska uppnås.

Tubbarydsvägen planläggs som kvartersmark. 
Syftet med detta är att tydliggöra att vägen 
inte ska användas för genomfart, utan i första 
hand användas för personal och besökande till 
brandstationen. Vägen ska också utgöra alternativ 
utryckningsväg om utfarten till Oljehamnsvägen 
skulle vara blockerad. 

Tillkommande trafik
I trafikutredningen, daterad 2019-12-18, 
har beräkning av tillkommande trafik för 
den nya brandstationen gjorts. Statistik från 
räddningstjänsten i västra Blekinge över antal 
anställda, utryckningar, servicetransporter, 
tjänsteärenden och besök och utbildningar har legat 
till grund för beräkningen. Tillkommande trafik för 
verksamheten beräknas ge ett tillskott på cirka 100 
ÅDT på Tubbarydsvägen och ett tillskott på cirka 
10 ÅDT till Oljehamnsvägen. Totalt sett ger detta 
cirka 150 ÅDT på Tubbarydsvägen och cirka 7100 
ÅDT på Oljehamnsvägen.

Föreslagna in- och utfarter. AFRY 2019-12-18.

Den tillkommande trafikmängd som planförslaget 
skapar på Oljehamnsvägen är, i förhållande till 
nuvarande flöde, lågt och planområdet kommer inte 
att belasta omkringliggande vägnät i någon större 
utsträckning.

Ökad godstrafik
Under planarbetets gång har det framkommit att 
det finns planer på en ökning av godstrafiken på 
Oljehamnsvägen till och från hamnen. För att 
studera vilka konsekvenser en ökad godstrafik 
skulle kunna medföra i form av kölängder på 
Oljehamnsvägen i samband med utryckning från 
brandstationen har trafikutredningen kompletterats, 
se PM Ökad godstrafik på Oljehamnsvägen. 
Studien visar på ett framtida behov av kömagasin 
på drygt 130 meter vid den mest trafikerade  
tidpunkten. Detta skulle eventuellt kunna medföra 
behov av ytterligare åtgärder på Oljehamnsvägen, 
utöver de som beskrivs i den till planen hörande 
trafikutredningen.   
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Parkering
Parkering ska anordnas inom kvartersmark. 
Parkering för personal, inklusive deltidsbrandmän, 
och besökande ska placeras med hänsyn till 
människors säkerhet. Parkeringsbehovet har 
studerats och i illustration nedan visas förslag på 
parkeringslösningar.

Gång- och cykeltrafik 
Området har i dagsläget inga separata gång- och 
cykelvägar och cykling sker i blandtrafik. Då 
hastighet och trafikflöde är relativt högt på 
Oljehamnsvägen är andelen gående och cyklister 
mycket begränsad här. På Tubbarydsvägen sker 
gång och cykling i blandtrafik på en bitvis mycket 
smal vägbana. 

Illustration av hårdgjord yta med parkeringar.

Förändring och konsekvenser
Det råder idag genomfartsförbud på 
Tubbarydsvägen. Intentionen är att behålla 
förbudet för motortrafik och endast tillåta trafik till 
och från brandstationen. 

För att möjliggöra för en framtida gång- och 
cykelväg som ska vara tillgänglig för allmänheten 
har ett stråk längs planområdets västra del 
reserveras ändamålet. Gång- och cykelvägen ska 
vara väl skild från brandstationens parkering. Detta 
för att inte äventyra säkerheten för gång- och 
cykeltrafikanter vid utryckning eller då personal 
snabbt behöver angöra brandstationen.

Kollektivtrafik 
Området trafikeras i dagsläget inte av någon 
busslinje och inga busshållplatser finns inom 
gångavstånd från planområdet. Närmaste 
busshållplats ligger vid Citygross på ett avstånd 
av cirka 1 km och avståndet från planområdet till 
Karlshamns station är cirka 1,5 km. 

Förändring och konsekvenser
Några uttalade planer på utbyggnad av busslinjer till 
området finns inte i dagsläget.
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Störningar och riskfaktorer
I syftet att uppfylla Plan- och bygglagens (2010:900) 
krav på lämplig markanvändning med hänsyn till 
risk, samt länsstyrelsens krav på beaktande av 
riskhanteringsprocessen vid markanvändning intill 
farligt godsled, har en detaljerad riskbedömning 
gjorts.  

I den detaljerade riskbedömningen, daterad 
2019-04-02, reviderad 2020-01-16, anges att 
individrisknivån för fastigheten är förhöjd inom 
cirka 30 meter från Oljehamnsvägen, varvid 
riskreducerande åtgärder ska vidtas i skälig 
omfattning. Samhällsrisken är dock att betrakta som 
acceptabel. 

De åtgärder som bedöms skäliga att vidta för 
fastigheten med hänsyn till risksituationen är 
följande:
• Hastighetsbegränsningen på Oljehamnsvägen 

sänks från dagens 70 km/h till 50 km/h i höjd 
med den planerade brandstationen.

• Ett dike med utbredning och djup som hindrar 
vätskeläckage in mot fastigheten anordnas 
utmed Oljehamnsvägen.

• Ett bebyggelsefritt skyddsavstånd om minst 
30 meter upprättas från Oljehamnsvägen 
räknat. Inom detta avstånd ska inte plats för 
stadigvarande vistelse anordnas. Parkering, 
körstråk etc. medges inom zonen. Förråd utan 
plats för stadigvarande vistelse kan medges 
inom 30 meter från Oljehamnsvägen. I det fall 
förråd kommer innehålla för verksamheten 
viktig utrustning, rekommenderas att förråd 
utförs med obrännbara fasader och tak i 
lägst brandteknisk klass EI 30. Åtgärden 
gäller för fasad och gavlar (inklusive portar) i 
Oljehamnsvägens siktlinje, samt tak, inom 30 
meter från denna.

• Utrymningsmöjligheter för brandstationen ska 
finnas i riktning bort från Oljehamnsvägen så 
att utrymning kan ske på säker sida i händelse 
av olycka på vägen.

• För brandstationen ska ventilationen utföras 
med nödavstängningsmöjlighet så att 
ventilationsdon (samt dörrar och fönster) kan 
stängas vid behov. Om central ventilation 
nyttjas bör denna förses med central 
nödavstängningsmöjlighet.

Buller
Planområdet ligger intill Oljehamnsvägen som 
trafikeras av tung trafik. Oljehamnsvägen bedöms 
utgöra den huvudsakliga bullerkällan i området. 
Karlshamns kommun har tagit fram en 
bullerberäkning, se nedan. Beräkningen är baserad 
på fordonsmätningar gjorda under 2019 och på 
förutsättningen att brandstationen placeras 30 
meter från vägkant. Se bullerberäkningen och 
prognos för år 2040 nedan.

Förändring och konsekvenser
För byggnader av typen brandstation finns inga 
riktvärden avseende ljudnivåer vid fasad eller 
uteplats. Däremot finns det riktvärden på ljudnivå 
inomhus. Med rätt dimensionering av ytterväggar 
och fönster bedöms riktvärden avseende 
trafikbuller inomhus kunna uppfyllas. Uteplatser 
placeras med fördel på tyst sida som vetter från 
Oljehamnsvägen. Tillkommande trafik på grund 
av planförslaget bedöms inte belasta området 
nämnvärt avseende buller. 

Beräkning av vägtrafikbuller 2019-10-15
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.3.1. Trivector AB

Sida 1
Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamn

Objekt: Ny Brandstation
Beskrivning: Oljehamnsvägen
Handläggare: Per Olsson
Filnamn: Oljehamnsvägen.vbx

Resultat

Ekvivalentnivå dBA
Innenivå efter korrektion för fasadisolering (-26,7 dBA): 38
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 64

Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden per natt dBA
Innenivå efter korrektion för fasadisolering (-26,7 dBA): 46
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 72

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Inomhusvärden:
RA, tr fönster 24 dBA (labvärden).

Väg / vägelement 1 2
Antal fordon/dygn 6 613 6 613
Andel tunga fordon (%) 9 9
Medelhastighet (km/h) 67 67
Medelhastighet, tunga fordon (km/h) 55 55
Vägbredd köryta (m) 8,4 8,4
Väglutning (promille) 10 10
Mottagaravstånd (m) 30,8 42,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m) 0,0 0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m) -- --
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m) 2,0 2,0
Vinkelområde (grader) 0 - 180 0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare) Hård Hård
Marktyp (Väg till skärm) -- --
Skärm Nej Nej
Fasadkorrektioner mm -- --
Vägbeläggningskorrektion Nej Nej
Beräknat reflektionsplan Automatisk Automatisk
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga) 16,0 16,0
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta) -- --
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%) 9 / 5,3 9 / 5,3
Bullertillskott ekvnivå (dBA) 61,9 60,6
Bullertillskott maxnivå (dBA) 72,3 69,6

Beräkning av vägtrafikbuller 2020-02-20
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.3.1. Trivector AB

Sida 1
Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamn

Objekt: Ny Brandstation
Beskrivning: Oljehamnsvägen - år 2040
Handläggare: Per Olsson
Filnamn: Oljehamnsvägen.vbx

Resultat

Ekvivalentnivå dBA
Innenivå efter korrektion för fasadisolering (-26,7 dBA): 38
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 65

Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden per natt dBA
Innenivå efter korrektion för fasadisolering (-26,7 dBA): 46
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 73

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Inomhusvärden:
RA, tr fönster 24 dBA (labvärden).

Väg / vägelement 1 2
Antal fordon/dygn 7 671 7 671
Andel tunga fordon (%) 9 9
Medelhastighet (km/h) 67 67
Medelhastighet, tunga fordon (km/h) 55 55
Vägbredd köryta (m) 8,4 8,4
Väglutning (promille) 10 10
Mottagaravstånd (m) 30,8 42,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m) 0,0 0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m) -- --
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m) 2,0 2,0
Vinkelområde (grader) 0 - 180 0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare) Hård Hård
Marktyp (Väg till skärm) -- --
Skärm Nej Nej
Fasadkorrektioner mm -- --
Vägbeläggningskorrektion Nej Nej
Beräknat reflektionsplan Automatisk Automatisk
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga) 16,0 16,0
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta) -- --
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%) 9 / 4,5 9 / 4,5
Bullertillskott ekvnivå (dBA) 62,6 61,2
Bullertillskott maxnivå (dBA) 72,7 70,0
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Markföroreningar
Planområdet består av en skogsbacke som inte har 
varit bebyggd eller veterligen brukats. Det finns 
inga uppgifter om att det förekommit verksamheter 
inom planområdet eller i dess närhet som skulle 
kunna ge upphov till föroreningar i marken. 

Förändring och konsekvenser
I samband med ett genomförande av detaljplanen 
kan schaktning och förflyttning av massor att bli 
aktuellt. Massor får inte borttransporteras eller 
på annat sätt hanteras utan ett godkännande 
från Miljöförbundet Blekinge Väst som är 
tillsynsmyndighet. Om en misstänkt förorening 
upptäcks ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt 
10 kap. 11 § miljöbalken (1998:808). Om grävning 
ska genomföras i förorenade massor måste 
en anmälan om detta enligt 28 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd lämnas till tillsynsmyndigheten.

Risker på grund av förändrat klimat
Den globala uppvärmningen leder till ett varmare 
men även till ett generellt blötare klimat, vilket 
påverkar hela samhället. Konsekvenserna av 
klimatförändringar förväntas skapa ökade risker 
för extrema väderhändelser och naturolyckor. 
Extremnederbörden beräknas öka framöver 
och enligt SMHI:s senaste analyser beräknas 
korttidsnederbördens intensitet öka med upp emot 
50 % fram till år 2100, jämfört med dagens klimat.  

Förändring och konsekvenser
Planområdet ligger relativt högt och inte inom 
område där risk för översvämning på grund av 
stigande havsnivåer eller höga flöden i vattendrag. 
Hantering av förväntad ökad nederbörd behandlas i 
följande avsnitt under rubriken Dagvatten.

Teknisk infrastruktur
Dagvatten
I Karlshamns kommun finns inget 
verksamhetsområde för dagvatten. Enligt 
kommunens riktlinjer för hantering av dagvatten, 
antagen av kommunstyrelsen 2017-03-07, ska 
dagvatten i första hand tas omhand inom egen 
fastighet, i andra hand fördröjas inom egen 
fastighet och som sista alternativ avledas. 
Området är skogbeklätt och avvattning sker via 
befintligt vägdike utmed Oljehamnsvägen. Vattnet 
rinner här i sydöstlig riktning. Området är kuperat 
och sluttar brant från nordost ner mot diket. Det 
finns även ett dike på Tubbarydsvägens östra sida 
som leder vattnet ner till Oljehamnsvägen.

Förändring och konsekvenser
Planen kan i framtiden komma att bli 
verksamhetsområde för dagvatten. För att 
möjliggöra för erforderlig dagvattenhantering inom 
planområdet förses plankartan med bestämmelse 
om att endast 70 % av yta avgränsad med 
användningsgräns får hårdgöras. 

I plankartan illustreras också avrinningsstråk med 
pilar som visar hur marken ska höjdsättas för att 
dagvattnet ska kunna tas omhand.

Befintlig avrinning inom planområdet, AFRY, 2020-02-17.
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Koncept för hur dagvattnet kan tas om hand inom planområde. Dagvattenutredning AFRY, 2020-02-17.

Ovan visas förslag på hur dagvattnet kan hanteras 
inom planområdet. Omhändertagande av vatten 
från övningsområdet måste ske på ett sätt som inte 
medför någon risk för utsläpp av föroreningar. 
För en utförligare beskrivning hänvisas till 
dagvattenutredning, daterad 2020-02-17, reviderad 
2020-06-03. Då hantering av dagvatten och 
släckvatten inom området är förenat med särskilda 
risker är det av stor vikt att framtagande av 
lösningar för omhändertagande av dagvatten och 
släckvatten sker i samråd med Miljöförbundet 
Blekinge Väst och Karlshamn Energi Vatten AB.

Grundvattenpåverkan
Då en ny brandstations byggs kommer man att 
behöva spränga i berget. Denna sprängning medför 
förändringar i marknivåerna vilket i sin tur kan 
bidra till förändringar av grundvattennivåerna 
i området. Detta skulle i förlängningen kunna 
påverka kvarvarande träd. 

Förändring och konsekvenser 
Sprängningen i sig bedöms påverka 
avrinningsområdet till träden i begränsad 
utsträckning då lutningen främst är mot sydväst 
och inte mot grönområdena öster om planen. Den 
kommer därför inte bidra till ett större bortfall 
av tillrinning för träden.  Enligt beskrivning 
i PM avseende grundvattenpåverkan, daterat 
2020-06-08, är det mest troliga att kvarvarande 
träd inte kommer att påverkas av sprängningen.  
Det bör dock utföras en platsspecifik utredning 
innan byggnation för att säkerställa om en 
kompensationsåtgärd behövs. 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inte inom verksamhetsområde 
för vatten och avlopp. I dagsläget finns inga 
kommunala VA-ledningar i området, förutom en 
dricksvattenservis i Tubbarydsvägen. 
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Förändring och konsekvenser
Det vatten som används i brandkårens tankbilar 
och vid övningar tas i dagsläget från det 
kommunala dricksvattennätet. Intentionen är att 
planen ska komma att ingå i verksamhetsområdet 
för vatten och avlopp med möjlighet att ansluta 
till det kommunala ledningsnätet. Anslutning sker 
lämpligast i området nordvästra del. Ansökan 
om anslutning görs hos Karlshamn Energi AB 
(KEAB). Förutsättningar och regler för vatten 
och avlopp finns i KEAB:s föreskrifter ABVA.  
Spillvatten kommer att gå till Stärnö reningsverk 
som är revaq certifierat. Det innebär att extra 
höga krav ställs på rening och att endast normalt 
hushållsspillvatten får släppas till spillvattnet.

I de fall nya ledningar ska dras i naturmark 
kan samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap 6§ 
miljöbalken komma att krävas.

Värmeförsörjning
Energiförsörjningen sker med fördel på ett 
miljövänligt sätt. Karlshamn Energi AB levererar 
miljövänlig fjärrvärme där produktionen till största 
del kommer från återvunnen biorestvärme från 
industrin. Fjärrvärmen kan fås som ”Bra Miljöval”. 
Karlshamns kommun ställer sig även positiv 
till användning av annan förnybar energi, som 
solenergi. 

Förändring och konsekvenser
Fjärrvärmenätet är väl utbyggt och finns i 
närområdet med möjlighet för anslutning av 
räddningstjänstens nya byggnader. Vid projektering 
bör byggnader placeras utifrån de mest gynnsamma 
förutsättningarna för solenergi för att ge möjlighet 
till eventuellt framtida nyttjande av solenergi. 

El, tele och bredband
Karlshamns energi AB är ägare till elnätet i 
området. Brandstationen kommer att kräva 
reservkraft och dubbla matningar av både el och 
fiber. Elledningar finns i närområdet. 
Inom området kommer en kommunikationsmast 
att uppföras. 

Avfallshantering
Avfallshanteringen i Karlshamns kommun sköts 
av det kommunala bolaget Västblekinge Miljö AB 
(VMAB). 

Förslag och konsekvenser
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.

GENOMFÖRANDE
Genomförandebeskrivningen redovisar 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och 
tekniska frågor som krävs för att detaljplanen ska 
kunna genomföras i enlighet med planens syfte. 
Frågorna nedan är i sig inte rättsligt självständiga 
utan de är istället vägledande vid genomförande av 
detaljplanen. 

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås till 5 år från den dag 
planen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap och 
ansvarsfördelning
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med 
detaljplanen. 

Karlshamns kommun är huvudman för de 
allmänna platserna inom planområdet. Karlshamn 
Energi AB (KEAB) är huvudman för allmänna el-, 
vatten- och avloppsledningar. KEAB ansvarar för 
tillhandahållande av anslutningspunkt för vatten- 
och avloppsledningar. 

Vägar och parkeringar inom planområdet sköts 
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av den enskilde fastighetsägaren. Den enskilda 
fastighetsägaren ansvarar även för byggande, 
anläggande, drift och underhåll av egna byggnader 
och anläggningar samt för egen mark inom 
kvartersmark. Markägaren ansvarar också för och 
bekostar eventuella ändringar av ledningsdragning 
inom den egna fastigheten. 

Organisatoriska frågor
Preliminär tidplan för 
genomförandet

Detaljplanen laga kraft         Fjärde kvartalet 2020
Projektering klar         Tredje kvartalet 2021
Byggnation påbörjas         Första kvartalet 2022
Byggnation klar          Andra kvartalet 2023

Avtal 
Marköverlåtelse, tillträde, ersättningar samt övriga 
villkor och åtagande ska regleras i ett avtal om 
marköverlåtelse. 

Fastighetsbildning
Om fastighetsbildning blir aktuell ska den ske 
i enlighet med detaljplanens intentioner. De 
konsekvenser som detaljplanen medför för 
respektive fastigheter framgår av beskrivning 
och kartor under rubriken Fastighetsrättsliga 
konsekvenser. Fastighetsägare ska ansöka om och 
bekosta erforderlig fastighetsbildning för berörda 
fastigheter, servitut och ledningsrätter.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Sammanfattningsvis innebär planförslaget att del av 
detaljplan för Begravning ersätts av en ny detaljplan 
för att möjliggöra Räddningstjänst.
I konsekvenskarta nedan redovisas hur markens 
användning kommer att förändras inom 
planområdet. Oljehamnsvägen ligger till största 
delen utanför planlagt område. Den del av 
Oljehamnsvägen som ingår i detaljplanen planläggs 
som allmän plats VÄG.
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Planförslag
I den nya detaljplanen föreslås all kvartersmark 
få användningarna T1 - Räddningsstjänst 
och E1- Tekniska anläggningar hörande 
till räddningstjänstens funktioner inklusive 
kommunikationsmast. På platsen ska en 
brandstation med en byggnadsarea på cirka 3740 m2 
byggas. Tillhörande funktioner såsom parkeringar, 
övningsfält, garage, förrådsbyggnader och tekniska 
anläggningar kommer också att placeras inom 
planområdet. Åtgärden kommer att medföra 
intrång i delar av berget. Delar av marken kommer 
också att behöva fyllas upp.

Utanför nu aktuellt planområde gäller 
fortsättningsvis detaljplanen A314. 

Naturvärden i form av äldre ekar och läderbagge 
samt värden för friluftsliv och rekreation har 
identifierats inom fastigheten. Den nya detaljplanen 
har avgränsats för att inte påverka dessa värden.

Karlshamn 6:1
Fastighetsägare: Karlshamns kommun

 

Delar av fastigheten Karlshamn 6:1 lilamarkerade.

I planförslaget omvandlas Tubbarydsvägen från 
allmän plats till kvartersmark med användningen 
Räddningstjänst och tekniska anläggningar. 
Oljehamnsvägen blir i planförslaget allmän plats, 
VÄG. 

Påverkan på fastigheter inom planområdet

Karlshamn 6:5 
Fastighetsägare: Karlshamns församling

Fastigheten Karlshamn 6:5 lilamarkerad.

Förutsatt att marken planeras för brandstation 
ämnar Karlshamns församling sälja hela eller del 
av fastigheten Karlshamn 6:5 till Karlshamns 
kommun. Avstyckning och ny fastighetsbildning 
kan därmed bli aktuell. 

Nuvarande förhållanden
Fastigheten består av ett skogsområde och är 
idag obebyggd. Del av fastigheten omfattas av 
detaljplan A314 som reglerar markanvändningen till  
Begravning och Natur.

Gällande detaljplaner i området.
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Gällande detaljplaner i området. Fastigheten Karlshamn 6:1 med 
lila markering.

Påverkan på fastigheter utanför planområdet
För övriga fastigheter i planområdets närhet 
kommer ingen fastighetsrättslig påverkan eller 
andra förändringar att ske. Planens konsekvenser 
för dessa fastigheter kommer främst att bestå av 
påverkan relaterade till den nya brandstationen 
och de åtgärder som behöver vidtas. Det handlar 
framför allt om ändrade förhållanden avseende 
trafiken. Oljehamnsvägen kommer att förses 
med utfart för utryckande fordon och därmed 
utryckningssignaler. Tubbarydsvägen, som idag är 
försedd med genomfart förbjuden, kommer att 
stängas för allmän trafik.

Servitut och ledningsrätter
Inom planområdet finns ett servitut för gång- och 
cykelväg Akt:K1082-92/23.1. Gällande detaljplan 
har aldrig blivit genomförd och någon gång- och 
cykelväg har inte anlagts. Den del av servitutet 
som ligger inom planområdet avses upphävas. 
Kommunen kommer att ansvara för och bekosta 
erforderlig lantmäteriförrättning för upphävande av 
servitutet. Skulle kommunen i framtiden vilja bygga 
ut cykelvägen med stöd av servitutet inom det som 
blir kvar av detaljplan A 341 går det att etablera den 
sista delen av cykelvägen längs Oljehamnsvägen 
inom det som i föreslagen detaljplan är allmän plats 
VÄG då kommunen är huvudman för vägen och 
äger marken på båda sidor Oljehamnsvägen.

I planområdets sydöstra del finns en ledningsrätt, 
Akt:K1082-91/33.1, för starkströmsledningar 
och fjärrvärmeledning. Området reserveras 
för allmännyttiga underjordiska ledningar med 
u-område i plankartan.
I plankartan reserveras även mark för kommande 
allmännyttiga ledningar och gång- och cykelväg. 
Detta för att möjliggöra för framtida ledningsrätter 
och servitut.

Ekonomiska frågor
Planens ekonomi  
Karlshamns kommun ansvarar för och bekostar 
arbetet med detaljplanen. 

Genomförandeekonomi, inlösen 
och ersättning
Kommunen ansvarar för att bygga ut allmän plats 
inom planområdet.

Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av 
byggnader och anläggningar inom kvartersmark 
bekostas av fastighetsägaren/byggherren. Eventuell 
flytt av ledningar med hänsyn till åtgärd (byggnation 
etc.) initierad av fastighetsägaren/byggherren 
bekostas av densamme. Eventuella kostnader 
föranledda av speciella grundläggningsförhållanden, 
förekomst av markföroreningar eller höga 
radonhalter kommer att belasta fastighetsägaren/
byggherren.

Medverkande tjänstemän
Planbeskrivningen har upprättats av Lena Jarl 
Hellgren, Stadsbyggnadsavdelningen, i samråd med 
övriga berörda kommunala tjänstemän.

Karlshamn den 22 September, 2020

Lena Jarl Hellgren Emina Kovacic
Planarkitekt  Stadsbyggnadschef/                        
                                    Stadsarkitekt


