
Handlingar tillhörande 
planändringen: 
• Plankarta med inarbetade 

ändringar
• Illustrationskarta med inarbetade 

planändringar
• Kompletterande planbeskrivning
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande
• Undersökning av betydande 

miljöpåverkan
• Kompletterande 

miljökonsekvensbeskrivning
• Utredning om masshantering
• Dagvattenutredning
• Fastighetsförteckning
• Riskanalys och vibrationsutredning

Bilagor till planändringen,  
från ursprunglig detaljplan:
• A364 Planbeskrivning (med 

överstrykningar och kommentarer)
• A364 Plankarta (med markerade 

ändringar)
• A364 Samrådsredogörelse 1
• A364 Samrådsredogörelse 2 
• A364 Utlåtande
• A364 Avgränsning av 

miljökonsekvensbeskrivning
• A364 Miljökonsekvensbeskrivning (med 

överstrykningar och kommentarer)
• A364 Checklista sociala konsekvenser 

INFORMATION OM PLANBESKRIVNINGEN - 
LÄSANVISNING

Ursprungliga planhandlingar (från detaljplan A364) har kompletterats med en ny 
planbeskrivning, reviderad plankarta, reviderad illustrationskarta, ny undersökning av betydande 
miljöpåverkan, nytt tillägg till miljökonsekvensbeskrivningen, ny dagvattenutredning, ny 
masshanteringsutredning samt en ny riskanalys och vibrationsutredning. 

Alla de ursprungliga planhandlingarna kommer finnas med som bilagor i ärendet då stor del 
av handlingarna fortfarande kommer vara aktuella även efter planändringen antas. Alla bilagor 
bedöms dock inte vara relevanta för prövningen av själva planändringen och finns därför bara 
tillgängliga hos kommunen för den som är intresserad. 
Den ursprungliga plankartan kommer, efter antagande, ersättas helt av den reviderade 
plankartan i vilken föreslagna planändringar är inarbetade. 

Stadsbyggnadsavdelningen • Kommunstyrelseförvaltningen

Notera att båda planbeskrivningar har slagits samman till ett dokument där planbeskrivningen 
för planändringen ligger först i läsordningen. Även ursprunglig miljökonsekvensbeskrivning har 
slagits samman med kompletterande tillägg till miljökonsekvensbeskrivningen. 
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OM PLANÄNDRINGEN
Handlingar
• Plankarta med inarbetade ändringar, skala 

1:2000, daterad 2021-03-09

• Planbeskrivning, ursprunglig och 
kompletterande

• Undersökning av betydande miljöpåverkan, 
daterad 2020-06-10, rev. 2020-08-27

• Miljökonsekvensbeskrivning, ursprunglig 
och kompletterande 

• Samrådsredogörelse, daterad 2021-03-09

• Granskningsutlåtande, daterad 2021-05-11

• Rapport masshantering med bilagor, 
daterad 2019-03-19

• Dagvattenutredning, daterad 2020-09-10

• Riskanalys och vibrationsutredning, daterad 
2021-02-24

• Fastighetsförteckning, daterad 2008-09-23, 
rev 2020-09-30, 2021-03-16

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

Planbeskrivningen av föreslagna ändringar 
är en komplettering till de ursprungliga 
planförslaget. Den nya och den ursprungliga 
planbeskrivningen slås samman i ett dokument 
för att samla de båda planbeskrivningarna och 
göra detaljplanen överskådlig. Den ursprungliga 
planbeskrivningen finns längst bak i detta 
dokument och i den är information som inte 

längre är aktuell överstruken med röda streck. 

Planändring i Plan- och 
bygglagen (PBL)
För ett geografiskt område kan det bara finnas 
en detaljplan som reglerar de ändamål och 
bestämmelser som gäller för området (och den 
kan inte kompletteras med andra planer). 

En detaljplan som vunnit laga kraft, oberoende 
av när, gäller fram tills det att den antingen 
upphävs, ersätts eller som i detta fall ändras.

En gällande detaljplan kan inom ramen av 
ändring av detaljplan justeras genom att till 
exempel ändra huvudmanskap för allmänna 
platser, ändra genomförandetid, ta bort eller 
införa nya planbestämmelser eller upphäva en 
geografisk del. Ändring av detaljplan tillämpar 
kommunen för att anpassa rådande detaljplan 
till nya förhållanden samt hålla planen 
aktuell och funktionell utan att genomföra 
lämplighetsbedömningar som görs vid 
upprättande av en ny detaljplan. 

I PBL, finns inget uttalat om vad som kan göras 
inom ramen av ändring av detaljplan, men det 
ställs krav på tydlighet, hur ändringen skiljer sig 
från ursprunglig plan och att ändringarna ryms 
inom syftet för den ursprungliga detaljplanen. 
Det är kommunen som bedömer om det är 
lämpligt med detta åtagande vid ett enskilt fall.  

Vid en ändring av detaljplan, liksom 
vid all planläggning, är utgångspunkten 
lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och 
bygglagen, PBL. Vid ändring av detaljplan görs 
dock inte någon fullständig lämplighets- och 
lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart 
omfatta den eller de planbestämmelser som 
läggs till, justeras eller tas bort. 
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Övriga delar av planen är redan prövade i 
samband med den ursprungliga planläggningen 
och behöver därför inte prövas på nytt. 
Eftersom det bara får finnas en plankarta 
måste den gamla plankartan, eller delar av den, 
ersättas av den nya och ändrade plankartan. 

Planprocess
Planförfarande
Planarbetet genomförs med standardförfarande 
då planändringen är förenlig med 
översiktsplanen, är inte av stort allmänt intresse 
och inte bedöms medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Planprocessen är en demokratisk process 
med lagstadgade krav på allmänhetens insyn 
och medverkan. Under planarbetets gång 
har handlingarna ställts ut på samråd och på 
granskning då möjlighet att lämna synpunkter 
har funnits.

Samtliga handlingarna tillhörande detaljplanen 
har ställts ut på Rådhuset i Karlshamn. 
Handlingarna, förutom fastighetsförteckning, 
har även funnits tillgängliga på kommunens 
webbsida: www.karlshamn.se/detaljplaner

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplan A364 
sträcker sig fram till 2027-02-23. 

Grundregeln är att en detaljplan inte får 
ändras före genomförandetidens utgång om 
inte berörda fastighetsägare godkänner det. 
Undantaget är om ändringen är nödvändig 
på grund av nya förhållanden av stor allmän 
vikt som inte har kunnat förutses vid 
planläggningen enligt PBL 4 kap. 39§. 

Aktuell planändring är av stor allmän vikt och 
är nödvändig för att göra den ursprungliga 
detaljplanen genomförbar. Ändringen 
initierades först efter att nya förutsättningar 
tillkommit i samband med genomförandet av 
den ursprungliga detaljplanen. 

Enligt PBL 4 kap 22 § ska den återstående 
genomförandetiden även gälla för de 
planbestämmelser som planändringen 
avser när det finns genomförandetid kvar. 
Genomförandetiden är därför densamma för 
hela den reviderade detaljplanen, det vill säga 
2027-02-23 

Preliminär tidplan
Samråd   Fjärde kvartalet 2020

Granskning  Första kvartalet 2021

Antagande  Andra kvartalet 2021

Laga kraft   Tredje kvartalet 2021

Tidplanen är preliminär och kan förändras 
under planarbetets gång som en följd av 
oförutsägbara händelser.

Bakgrund 
17 februari 2020 ansökte Karlshamns kommun 
om planändring för del av detaljplan A364 
(Västerport). Ändringen innebär att planlagd 
väg regleras med nya marknivåer, detta för att 
minska mängden sprängmassor som ett resultat 
av detaljplanens genomförande. 

Planändringen initierades med anledning att 
göra detaljplanen genomförbar och leda till 
mindre miljö- och omgivningspåverkan. 
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Markägoförhållanden
Detaljplanen A364 omfattas av fastigheterna 
Karlshamn 6:1, 7:1, 7:3, 7:4, 7:5, 7:8, 7:9, 7:10 
samt Spettet 1. 

Eftersom hela planområdet för detaljplan 
A364 inkluderas i den reviderade plankartan 
ingår samtliga fastigheter i den reviderade 
detaljplanen. 

Ändringar i plankartan
Vid ändring av detaljplan krävs i vanliga fall 
ingen ny plankarta. Ändringarna i det här fallet 
är inarbetade i den ursprungliga plankartan 
och hela plankartan ersätts därmed med den 
reviderade plankartan. Ändringar i plankartan 
sammanställs och illustreras på nästa sida.

Den reviderade plankartan kommer, efter att 
den fått laga kraft, tilldelas ett eget aktnummer. 

I plankartan har nivåer för lokalgatornas 
markhöjd ändrats. Även nya dagvattenlösningar 
är inarbetade i det nya förslaget. De nya 
dagvattenlösningarna medför behov av bredare 
naturområde längs östra delen av planområdet.

Flygfoto med planområdet markerat. 

Syfte
Huvudsakliga syftet med ändringen är att 
anpassa den ursprungliga detaljplanen så 
att den blir genomförbar. Ändringen syftar 
till att minimera överskottet bergmassor vid 
sprängning och samtidigt kunna nå godtagbara 
nivåer med hänsyn till vägarnas lutning inom 
området. För att kunna göra detta behöver 
vägens marknivåer höjas i plankartan. 

Ändringen skulle innebära en minskning av 
massöverskottet med cirka 65 % för hela 
planområdet, vilket innebär en minskning på 
drygt 5 miljoner ton bergmassor.  

Plandata
Läge och areal
Planområdet är beläget ca 1000 meter väster 
om Karlshamns centrum. Området avgränsas 
av Oljehamnsvägen i öster, Munkahusvägen i 
söder och naturmark i väster och norr.

Det föreslagna planområdet omfattar totalt ca 
450 000 m2. Inom planområdet kommer ca 250 
000 m2 markberedas.

Planområdets läge intill centrala Karlshamn. 
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Detaljplan A364 plankarta med markerade områden för föreslagna ändringar.

Egenskapsbestämmelse 
"dike" tillkommer i 
användningen "N1".

Nya höjder på 
lokalgatan.

Borttagande av dammar med 
tillhörande murar i området. 
Nya dagvattenlösningar i 
form av diken i vägområdet 
föreslås istället.

Yta för dammanläggning 
bevaras som en alternativ 
lösning för fördröjning 
av dagvatten i områdets 
sydöstra del. Dock utan mur 
eller samma krav på flöde 
som i ursprungliga förslaget. 

Breddning av 
användningen "N1" 
(l-område) samt 
förskjutning av prickmark 
på kvartersmark. 

Breddning av 
användningen 
"N1" (l-område) 
samt förskjutning 
av prickmark på 
kvartersmark. 

Utökning av 
"NATUR" för att 
inkludera vägdike. 

Borttagande av 
in- och utfart.
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Sammanfattningsvis omfattas planändringen 
av följande (rödmarkerat i illustrationen): 

• Ändring av lokalgatans marknivå (högre 
höjder än tidigare för att minska behovet av 
sprängning)

• Nya dagvattenlösningar enligt genomförd 
dagvattenutredning. 

• Ändring av höjdsystem till från RH00 till 
RH2000.  

Ändrade eller borttagna 
planbestämmelser 
Damm - bestämmelsens formulering har 
ändrats. Egenskapsbestämmelsen har tagits 
bort på flertalet ställen i plankartan men finns 
kvar i södra delen av planområdet. I den 
ursprungliga bestämmelsen hänvisades läsaren 
till dåvarande gällande illustrationskarta, 
där dammarna finns utritade. Eftersom 
dessa dammar utgår i det nya förslaget 
har illustrationskartan reviderats och i 
planbestämmelsen finns inte längre någon 
hänvisning till illustrationskartan. 

Flöde - bestämmelsen utgår på grund av nya 
förutsättningar för dagvattenhantering. 

Mur - bestämmelsen utgår på grund av nya 
förutsättningar för dagvattenhantering. 

In- och utfart till Munkahusvägen - Möjlig in- och 
utfart till Munkahusvägen från sydöstra 
användningsområdet utgår på grund av att 
befintligt vägdike ska kunna bevaras även efter 
exploatering av planområdet. In- och utfart 
sker istället till planerad lokalgata, precis som 
resten av användningsområdet 

Nya planbestämmelser
Dike1 - Bestämmelse om öppet dike för 

Detaljplan A364 planbestämmelser med markerade områden för 
föreslagna ändringar.
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dagvattenhantering tillkommer som en följd av 
nya lösningar för dagvatten i planområdet. 

n4 - Bestämmelse om avrinningsstråk införs 
i den nya plankartan. Bestämmelsen anger 
i vilken riktning ytvatten ska avledas enligt 
genomförd dagvattenutredning (visas som pilar 
i plankartan).

TIDIGARE  
STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan Karlshamn 2030
Planområdet ingår i delområde J1. Stilleryd - 
Kölö. Området omfattar stora arealer väst om 
stadskärnan. 

Delområdet beskrivs som betydelsefullt, både 
ur ett regionalt och nationellt perspektiv. 
Aktuellt planområde ligger i östra delarna av 
delområdet och där föreslås både verksamheter 
och handel med goda angörings- och 
parkeringsytor.  

Detaljplaner 
Gällande detaljplan, A364, vann laga kraft 
2012-02-23 och syftar till att möjliggöra 
uppförandet av en ny stadsdel för verksamheter 
intill Karlshamns centrum. I området bereds 
stora plana ytor för byggnader samt plana 
angörings- och parkeringsytor för att skapa 
flexibilitet och attraktivitet för kommande 
företagsetableringar. 

I detaljplan A364 föreslås marknivåerna sänkas 
drastiskt inom planområdet för att medge goda 
möjligheter att utnyttja området utifrån bland 
annat tillgänglighet och dagvattenhantering.

Undersökning av betydande 
miljöpåverkan
Detaljplan A364 bedömdes medföra betydande 
miljöpåverkan. År 2009 togs därför en 
miljökonsekvensbeskrivning fram vilken 
redovisar de miljökonsekvenser som kan 
tänkas uppstå vid genomförande av planen. De 
huvudsakliga negativa miljökonsekvenserna 
är kopplade till markberedningen, dels till 
markberedningens negativa påverkan på 
naturmiljön och landskapsbilden, men också 
till bullerstörningar och luftföroreningar som 
genereras under byggtiden.

Gamla planhandlingar, inklusive 
miljökonsekvensbeskrivningen från 2009, är 
underlag för bedömning av konsekvenserna av 
den föreslagna planändringen. 

Genomförandet av detaljplanen, efter 
föreslagen ändring, bedöms inte medföra några 
nya miljökonsekvenser. Däremot bedöms 
ändringen medföra positiva effekter för de 
redan identifierade miljökonsekvenserna 
tack vare att en betydligt mindre mängd 
sprängmassor måste hanteras vid framtida 
markberedning. 

Planändringen i sig bedöms därmed inte 
leda till betydande miljöpåverkan vilket 
innebär att en miljöbedömning med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och 
bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken inte 
behöver upprättas. Däremot kommer 
effekterna av föreslagen planändring 
beskrivas i ett tillägg till befintlig 
miljökonsekvensbeskrivning eftersom flera av 
de redan identifierade konsekvenserna påverkas 
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väsentligt av planändringen. 

Tillägget är en del av de nya planhandlingarna 
och information som inte längre är aktuell i den 
ursprungliga miljökonsekvensbeskrivningen 
stryks över med röda streck för att uppnå plan- 
och bygglagens tydlighetskrav.

KONSEKVENSER AV 
PLANÄNDRINGEN 
Riksintressen 
Planområdet ligger inom riksintresse 
för högexploaterad kust (MB 4 kap. 
4 §), riksintresse för totalförsvar - 
lågflygningsområde med påverkansområde (MB 
3 kap 9§). Planområdet ligger även inom MSA-
område (influensområde för luftrummet där 
inga höga fasta installationer får förekomma. 

Inga av de berörda riksintressena bedöms 
påverkas av föreslagen planändring. 

Strandskydd
Området berörs inte av något strandskydd. 

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. Planändringen 
medför positiva konsekvenser i jämförelse med 
det gamla planförslaget. Genom att minska 
mängden sprängmassor kan markberedningen 
ske under en kortare period än tidigare. 
På så sätt minskar luftföroreningen och 
klimatpåverkan i jämförelse med det tidigare 
planförslaget.  

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. Miljökvalitetsnormer 
infördes med miljöbalken år 1999. Det finns 
idag miljökvalitetsnormer för luft, buller och 
vattenkvalitet.

1998 utfärdade regeringen en förordning om 
miljökvalitetsnormer. De ämnen som reglerades 
var kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid och 
bly. Förordningen har sedan dess reviderats ett 
antal gånger och kompletterats med ytterligare 
normer, för partiklar (PM10 och PM2,5), 
bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, 
nickel och bens(a)pyren.

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.

Förändring och konsekvenser 
Generellt minskar påverkan på luft och 
buller med föreslagen planändring. De nya 
dagvattenlösningarna medför en mindre 
föroreningsbelastning än tidigare lösningarna. 
Ändringsförslaget bedöms därav inte 
leda till en försämring av kvalitetsfaktorer 
eller försvåra möjligheten att tillgodose 
miljökvalitetsnormerna för recipienten om 
föreslagna dagvattenåtgärder genomförs.
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Tillgänglighet
Höjdskillnaderna mellan detaljplanens 
lokalgator och de befintliga gatorna, 
Oljehamnsvägen och Munkahusvägen, blir 
större efter planändringen eftersom lokalgatans 
marknivåer höjs. 

Lägsta marknivån för lokalgatan ligger vid 
anslutningspunkterna till Oljehamnsvägen 
och Munkahusvägen. Mellan Munkahusvägen 
och den nya lokalgatan sker en lutning 
på 6 %, vilket är en större lutning än 
vad som rekommenderas utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv. Även inne i 
området kommer lutningen vara större än 
rekommenderat på vissa sträckor, se illustration 
nedan (siffrorna är ungefärliga). Den största 
lutningen är cirka 7,6 %. Viloplan krävs 
därför i planområdet för föreslagna gång- och 
cykelvägar. 

Mark och topografi 
Planområdet utgörs av kuperad terräng i form 
av berg bevuxet med skog. Högsta marknivån i 
planområdet är idag mellan + 24-29 meter över 
kartans nollplan. 

Det nya förslaget innebär en plansprängning 
av området i betydligt mindre skala än det 
ursprungliga förslaget (totalt 2,8 miljoner ton 
bergmassor jämfört med de ursprungliga 8 
miljoner ton). 

Efter plansprängningen kommer markhöjderna 
i området delvis vara samma som innan 
exploateringen. Detta innebär att föreslagen 

Nya marknivåer och indelning av planområdet enligt genomförd 
utredning om masshantering av AFRY (tidigare ÅF 
infrastructure). Notera att siffrorna utgår från höjdsystem RH00. 
I plankartan är siffrorna konverterade till RH2000. 

bergvägg mot västra delen av planområdet inte 
kommer bli lika hög som i det ursprungliga 
planförslaget. Hyllornas djup och höjd ska 
anpassas efter de nya marknivåerna. 

Trafik och säkerhet
Endast höjden på lokalgatorna i planområdet 
ändras, inte bredden på själva vägområdet. 
Däremot kommer gatornas utformning 
ändras, se jämförelse mellan ursprunglig 
vägsektion och ny vägsektion på nästa sida. 
Ändringen är nödvändig för att möjliggöra nya 
dagvattenlösningar i vägområdet.  

Lutningen på vägarna kommer ändras i det 
ändrade förslaget. Detta ställer högre krav på 
halkbekämpning för att undvika risk för olyckor 
i området. 

nollplan + 0 meter Munkahusvägen 

4,5 %6 %3,5%1,3 %2,4 %1,2 %0 %3,3 %4,4 %5,2 %1,2 %2,5 %7,6 %2,6 %0,8 %0 %

Vändplan i planområdet

Illustration föreslagna höjder på lokalgata med lutning, höjdsystem RH2000
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Vägsektion med gång- och cykelväg på båda sidor vägen. 

Vägsektion med gång- och cykelväg på ena sidan vägen och dike på andra sidan. 

Gällande trafiksäkerheten är det av stor vikt att 
säkra passager skapas vid vägövergångar för 
gång- och cykelstråk så att trafiksäkerheten kan 
tillgodoses för oskyddade trafikanter. 

Gång- och cykeltrafik 
På grund av nya dagvattenlösningar (diken 
längs lokalgatorna enligt illustrationen till 
höger) finns det efter planändringen inte längre 
möjlighet att anlägga gång- och cykelväg på 
båda sidor av vägarna i hela planområdet. 

Röd markering i illustrationskartan till 
höger visar föreslagen sträckning för gång- 
och cykelvägar vilka inte ändras från det 
ursprungliga planförslaget. Blå markering visar 
sträckan som inte längre föreslås som gång- 
och cykelväg i det nya planförslaget för att göra 
plats för öppet dike. 

Det är därmed endast en liten del av gång- och 
cykelvägnätet i planområdet som ändras i 
och med planändringen. Däremot ändras 
lutningen vilket beskrivs mer under avsnittet 
"Tillgänglighet". 

Markerade gång- och cykelvägar i planområdet.  
Röd markering = Gång- och cykelväg  
Blå markering = Utebliven sträcka för gång- och cykelväg 

A

B

A

B
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Störningar och riskfaktorer
Buller vid markberedning
Buller från markberedningen är en påtaglig 
konsekvens, i första hand vid borrning av 
markytan, men även från krossning och 
hantering av bergmaterial. 

Behovet av att transport vid markberedningen 
minskar drastiskt med planändringen då 
det endast rör sig om cirka 35 % av den 
ursprungliga mängd överskottsmassor som 
behöver transporteras. Bullerproblematiken 
skulle därmed koncentreras till en kortare 
tidsperiod än tidigare. 

I övrigt ska metoder för borrning och 
ljuddämpade effekter följa det ursprungliga 
planförslaget enligt genomförd bullerutredning 
daterad 2009-01-10. 

Vibrationer vid markberedning 
En ny riskanalys och vibrationsutredning har 
tagits fram. Utredningen avser inventering 
och upprättande av riskanalys för befintlig 
bebyggelse, anläggningar, installationer och 
verksamheter som kan komma att påverkas av 
sprängningar inför byggnation av Västerport 
bostad- och handelsområde. Utredningen 
innebär även att prognostisera utbredningen av 
vibrationer och luftstötvågor mot omgivande 
bebyggelse. Riktvärden för vibrationer och 
luftstötvågor har beräknats med hänsyn till 
byggnader men tar ej hänsyn till upplevd 
störning.

Markvibrationer från sprängningsarbeten 
förväntas inte uppgå till en nivå då risk för 
byggnadsskada uppstår, vilket innebär att inga 
särskilda begränsningar avseende exempelvis 
pallhöjd behöver tillämpas.

Det åligger entreprenören att hålla sig 
underrättad om uppmätta vibrationsnivåer samt 
att anpassa sprängningarna på ett sådant sätt att 
tillåtna värden inte överskrids.

Luftstötvågor vid markberedning
Luftstötvågens utbredning och intensitet 
kan, från ett sprängningstillfälle till ett annat, 
visa stora variationer vid samma mätplats 
och beror på många olika faktorer. Störst 
inverkan har avstånd, laddningens storlek, 
sprängämnets inneslutningsfaktor, topografiska 
förhållanden, vindriktning och vindstyrka, 
luftlagrens skiktning (temperaturinversion och 
molnbas) samt markytans reflektions- och 
absorptionsförmåga. 

Sammantaget kan det konstateras att förväntat 
luftstötvågstryck inte beräknas uppnå skadliga 
nivåer för bebyggelsen jämfört med maximal 
tillåten nivå 500 Pa enligt Svensk Standard.

Kontroll av luftstötvågor ska utföras 
enligt Svensk Standard SS 02 52 10. 
Luftstötvågsmätning ska utföras i samband 
med vibrationsmätning på bostadshus när 
objektet är dimensionerande och pallhöjden 
överstiger 10 m.

Kastrisker
Det finns ett antal objekt omkring 
schaktområdet i form av bostäder, 
verksamheter, Sternöskolan, bensinstation, 
kraftledningar, järnvägsspår, ställverk samt 
vägar vilka särskilt behöver beaktas ur 
kastsynpunkt. Sprängningsarbetena ska planeras 
särskilt så att stenkast mot dessa objekt kan 
uteslutas. Sprängsalvor ska riktas bort från 
dessa objekt.
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av Karlshamns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning). 

Eftersom lokalgatornas lutningar förändras 
i det nya planförslaget ändras även 
förutsättningarna för dagvattenhanteringen i 
området. Därför har en ny dagvattenutredning 
genomförts under sommaren/hösten 2020 av 
AFRY. 

I den nya utredningen har det framkommit att 
de dammkonstruktioner som skulle ta hand om 
dagvattnet enligt det ursprungliga planförslaget 
inte längre är nödvändiga. Istället har mer 
yt- och kostnadseffektiva lösningar tagits fram. 
Dessa presenteras mer ingående i bilagan 
”Dagvattenutredning”. 

Sammanfattningsvis kan dagvattenhanteringen 
enklast lösas med robusta diken inom 
planområdet samt dammar i norra och 
södra delen av området. Separat system för 
omhändertagande av dagvatten skapas därmed 
inom planområdet, innan dagvattnet släpps ut 

Risken för bakåtkast kan behöva förebyggas 
där objekt finns i närheten bakom salvan. 
Åtgärder kan exempelvis innefatta ökad 
förladdningslängd och täckt pallöveryta. I 
övrigt bedöms risken för stenkast kunna 
förebyggas med normala säkerhetsåtgärder 
avseende förladdning, tändföljd, bergrensning, 
borrhålsprecision, inmätning av borrhål, 
skanning av pallfront, laddning av salvans första 
rad och så vidare. 

Farligt gods
Risker med farlig gods är en förutsättning 
som inte förändrats sedan det ursprungliga 
planförslaget. I detaljplanen finns ett avstånd 
på cirka 35-40 meter mellan närmsta byggrätt 
och Oljehamnsvägen. Mellan Munkahusvägens 
vägkant och närmsta byggrätter i södra 
planområdet är avståndet cirka 8-10 meter.

Teknisk infrastruktur
Vatten och avlopp
Kvarteret ska anslutas till det allmänna VA-
nätet. 

Planområdet ingår idag inte i kommunens 
verksamhetsområde för vatten eller avlopp. 
Efter ett genomförande av detaljplanen bör 
området ingå i verksamhetsområdet. 

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. Riktlinjer och förutsättningar för 
vatten och avlopp finns även i KEVAB:s ABVA 
(Allmänna bestämmelser för användande 
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Figur 14 Skalenlig skiss av alternativ systemlösning över förslag till dagvattenhantering samt 
avrinningsområden och utsläppspunkter (gröna linjer). Blå streck symboliserar diken och blå 
cirkel symboliserar damm. Blå pilar visualiserar principiell marklutning. 

RESULTAT AV FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING 

Flödesberäkningar 
Föreslagna åtgärder i den övergripande systemlösningen för dagvattenhanteringen 
dimensioneras för fördröjning av ett dimensionerande 30-årsregn med klimatfaktor. 
Dimensionering har gjorts utifrån antagandet att avrinningen från planområdet vid planerad 
bebyggelse inte ska överskrida dagens avrinning. Den erforderliga fördröjningsvolymen för 
att behålla vattenbalasen inom varje avrinningsområde presenteras i Tabell 9 tillsammans 
med den tillgängliga fördröjningsvolymen som varje föreslagen dagvattenlösning 
tillhandahåller. 

Dagvattenlösningar enligt genomförd dagvattenutredning av 
AFRY
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Kraftledningar längs Oljehamnsvägen
Ställningstagandet att luftledningar utmed 
Oljehamnsvägen avses markförläggas i 
framtiden har inte ändrats i planändringen 
och frågan prövas därför inte i den här 
planprocessen. Planbestämmelser om 
markreservat för en framtida nedgrävning 
kvarstår därför även efter planändringen. 
Däremot ändras förutsättningarna genom att 
nya dagvattenlösningar föreslås i närheten av 
ledningen. 

Längs kraftledningen finns ett cirka 15 meter 
brett markreservat inom vilket anläggning 
som kan störa kraftledningen ej får uppföras. 
Egenskapsområdet har breddats något i 
planändringen. Justeringen är nödvändig för att 
säkra att planområdet går att exploatera även 
om inte kraftledningen markförläggs. 

Om kraftledningen inte markförläggs 
finns restriktioner som måste följas vid 
ett genomförande av detaljplanen. Inget 
markarbete får ske inom en radie av 10 meter 
från kraftledningens stolpar. 

Illustration - 10 meter radie från varje "stolpben". 

till recipient. 

Lösningarna enligt dagvattenutredningen 
bibehåller vattenbalansen inom planområdet 
och upprätthåller miljökvalitetsnormer 
(MKN) i recipienten. I detaljplanen ska de nya 
dagvattenlösningarna ingå i allmän plats.

Längs Oljehamnsvägen finns en kraftledning 
och diket får inte placeras närmare än 10 
meter från kraftledningens stolpar. Delar av 
diket kan behöva kulverteras för att klara 
avståndet. Viktigt är att diket inte utformas så 
att befintliga kraftledningsstolpar riskerar stå 
vattenfyllda vid kraftiga skyfall. 

Åtkomsten till stolparna får inte 
heller blockeras. Vid anläggning av 
dagvattenlösningarna ska samråd hållas med 
E.ON.  

Eftersom den ursprungliga 
dagvattenutredningen/VA-utredningen inte är 
aktuell är den inte längre med som en 
planhandling. De nya dagvattenlösningarna är 
inarbetade i den reviderade plankartan.  
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Figur 16 Exempel på hur ett dike med flödeshinder i form av gabioner fyllda med bergkross kan 
se ut (Granitec, 2018). 

Torr damm 
En torr damm är en öppen anläggning som ska fördröja och till viss del rena stora volymer 
dagvatten. Det är endast vid regntillfällen de fylls med vatten, annars ser en torr damm 
oftast ut som en vanlig gräsyta, se Figur 17 för ett exempel på en torr damm. I de flesta fall 
är torra dammar placerade i slutet av dagvattensystemet. Dammar har god förmåga att 
avskilja partikelbundna föroreningar (Blecken, 2016; SVOA, 2017). En torrdamm kan också 
fungera som en multifunktionell yta som kan bidra till ökad biologisk mångfald eller höja 
rekreationsvärdet i ett bostadsområde, beroende på hur de utformas. De kan till exempel 
anläggas med växtlighet eller med makadam. Torra dammar utformas så att de dränerar 
det vatten som rinner till den. Botten av dammen kan anläggas med lutning för att undvika 
översvämning.  

 

Figur 17 Exempel på torr damm. 

Torrdammen kan även anläggas med ett underliggande filterlager och därmed likna mer ett 
biofilter, men med en volym som kan fyllas med vatten vid regn. Det kan öka avskiljningen 

Förslag på utformning av makadamdike för rening och fördröjning 
enligt genomförd dagvattenutredning av AFRY.
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Torrdammen kan även anläggas med ett underliggande filterlager och därmed likna mer ett 
biofilter, men med en volym som kan fyllas med vatten vid regn. Det kan öka avskiljningen 

Förslag på utformning av torrdamm enligt genomförd 
dagvattenutredning av AFRY.
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Kraftledningar längs Oljehamnsvägen
Ställningstagandet att luftledningar utmed 
Oljehamnsvägen avses markförläggas i 
framtiden har inte ändrats i planändringen 
och frågan prövas därför inte i den här 
planprocessen. Planbestämmelser om 
markreservat för en framtida nedgrävning 
kvarstår därför även efter planändringen. 
Däremot ändras förutsättningarna genom att 
nya dagvattenlösningar föreslås i närheten av 
ledningen. 

Längs kraftledningen finns ett cirka 15 meter 
brett markreservat inom vilket anläggning 
som kan störa kraftledningen ej får uppföras. 
Egenskapsområdet har breddats något i 
planändringen. Justeringen är nödvändig för att 
säkra att planområdet går att exploatera även 
om inte kraftledningen markförläggs. 

Om kraftledningen inte markförläggs 
finns restriktioner som måste följas vid 
ett genomförande av detaljplanen. Inget 
markarbete får ske inom en radie av 10 meter 
från kraftledningens stolpar. 

Illustration - 10 meter radie från varje "stolpben". 

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.

Nedan beskrivs de genomförandefrågor 
som berörs av planändringen. Resterande 
genomförandefrågor gäller i enlighet med den 
ursprungliga detaljplanen och prövas därför 
inte i den här planprocessen.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är densamme som för den 
ursprungliga detaljplanen, det vill säga 2027-02-
23. 

Huvudmannaskap och 
ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för de allmänna 
platserna inom planområdet. Karlshamn 
Energi och Vatten AB (KEVAB) är huvudman 
för allmänna vatten- och avloppsledningar 
och svarar för drift och underhåll fram till 
anvisad förbindelsepunkt. KEVAB ansvarar 
för tillhandahållande av anslutningspunkt för 
vatten- och avloppsledningar. 

Då dagvattenanläggningarna omhändertar 
vatten från fastighet, naturmark samt från vägar 
är det VA-huvudmannen som har ansvaret för 
att leda vatten och där med anlägga, drifta och 
underhålla dagvattenanläggningarna.

En viss justering av kvartersmarken intill 
den norra och den södra stolpen har gjorts 
i plankartan för att säkerställa avstånd 
till stolparna. Mark som tidigare ingick i 
kvartersmark för verksamheter ingår nu istället i 
naturmark där föreslaget dike kan placeras med 
tillräckligt avstånd från stolparna.

Vid behov kan dock delar av diket behöva 
kulverteras för att hamna inom godkänt 
avstånd till stolparna. 

Generellt för allt markarbete som berörs 
av kraftledningen krävs samråd med 
ledningshavare innan någon form av 
markberedning eller exploatering påbörjas. 

Avfall 
Kommunalt avfall källsorteras inom respektive 
fastighet för att därefter tas om hand av det 
kommunala bolaget Västblekinge Miljö AB.
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Vid privat exploatering ska exploatören skriva 
eget avtal med KEVAB angående tekniska 
VA-lösningar. 

Tekniska frågor
Flytt/markförläggning av kraftledning
Avtal om flytt/markförläggning av kraftledning 
i planområdets östra gräns skall tecknas med 
ledningshavare. E.ON avser i dagsläget att 
inte markförlägga ledningen och det är därför 
upp till exploatören att bekosta en framtida 
nedgrävning av ledningarna. 

Ansvarig entreprenör ska ta kontakt med E.ON 
i god tid innan något markarbete i närheten av 
ledningarna påbörjas. 

Markberedning
Gällande framtida masshantering föreslås 
området exploateras och plansprängas i två 
etapper. I första etappen föreslås delområde B 
och C ingå. 

Möjligheten att fylla upp Stärnöplan med 
överskottsmassor ska utredas i samband 
med genomförandet av detaljplanen. Inför 
eventuell markarbete på Stärnöplan krävs först 
utredning om geoteknik, hydrologi samt vilka 
naturvärden på, och omkring, Stärnöplan som 
kan påverkas.. I etapp 1 beräknas cirka 500 000 
ton massöverskott produceras. 

Det åligger entreprenören att införskaffa 
samtliga erforderliga tillstånd för 
genomförandet av entreprenaden. Innan 
bergschaktningsarbetet kan påbörjas ska 
närboende och verksamheter informeras. 

Informationen ska i första hand avse 
de säkerhetsföreskrifter som gäller vid 
sprängningsarbeten. Informationen ska anslås 
på lämpliga platser.

Vid varje sprängningstillfälle ska riskområdet 
utrymmas och avspärras med hjälp av poster 
Sprängarbasen anvisar riskområdets omfattning. 
Signalering ska ske enligt rådande regler 
Entreprenören har ensam det fulla ansvaret för 
säkerheten.

Anläggning av dagvattenlösningar
Dagvattenlösningarna bör anläggas i samband 
med markberedningen. Samverkan mellan 
entreprenör, Karlshamns kommun samt 
Karlshamn Energi och Vatten AB krävs därför 
vid projekteringen av entreprenaden. Då 
utformningen av/antalet avstyckade tomter i 
sydöstra planområdet kan vara avgörande för 
dag- och spillvattenhantering är det viktigt att 
kontakt med KEVAB tas innan avstyckning 
sker. 

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEPERSONER 
Planbeskrivningen har upprättats av Anna 
Lyggemark, Stadsbyggnadsavdelningen, i 
samråd med övriga berörda kommunala 
tjänstepersoner.

Karlshamn den 11 maj 2021

Anna Lyggemark Emina Kovacic

Planarkitekt  Stadsbyggnadschef/  
   Stadsarkitekt
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Handlingar
Planhandlingarna består av: 

Plankarta med bestämmelser, skala 1:2 000, daterad 2010-01-27
Planbeskrivning, daterad 2010-01-27
Genomförandebeskrivning, daterad 2010-01-27
Illustrationskarta, skala 1:2 000, daterad 2010-01-27
Samrådsredogörelse 1, daterad 2009-02-03
Samrådsredogörelse 2, daterad 2009-11-04
Utlåtande, daterat 2010-01-27
Grundkarta, skala 1:1 000, upprättad år 2008, fastighetsredovisningen avser förhållandena
2009-10-08
Fastighetsförteckning, daterad 2009-10-10
Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB,
daterat 2008-08-27
Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Västerport, del av Karlshamn 6:1 och 7:1 m
fl, Karlshamns kommun, Blekinge län, daterad 2009-11-04
Checklista, sociala konsekvenser, daterad 2008-10-01

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en ny stadsdel för handel och 
verksamheter intill det historiska Karlshamns centrum. I området bereds stora plana ytor för 
byggnader samt plana angörings- och parkeringsytor för att skapa flexibilitet och attraktivitet 
för kommande företagsetableringar.  

Planområdets läge i anslutning till de centrala delarna av Karlshamn gör området lämpat för 
verksamheter med inriktning på handel med varor och volymer som inte fungerar i centrum vare 
sig vad avser in- eller utleveranser. Planområdet är också väl beläget för att en god koppling till 
både det lokala och det regionala vägnätet ska kunna skapas på ett enkelt och naturligt sätt.  

Området kommer efter detaljplanens genomförande att innehålla tex butiker för storköp av 
bygg-, järn- och färghandel, möbelhandel eller handel med vitvaror. Inom planområdet finns 
också möjligheter att uppföra bebyggelse för handel med drivmedel, kontorslokaler, lokaler för 
Räddningstjänsten och sporthallar/evenemangslokaler. Till detta kan det också inom delar av 



2010-01-27 Antagandehand l ing   

P lanbesk r i vn ing  •  De ta l j p lan  fö r  Väs te rpo r t ,  de l  av  Kar l shamn 6 :1  och  7 :1  m. f l . ,  Ka r l shamn 2

planområdet uppföras lokaler för småindustri/lager av icke störande art. Med icke störande art 
menas att vedertagna riktvärden och gällande gränsvärden beträffande buller, utsläpp till luft 
eller annat liknande som omfattas av miljöbalken, MB, ej får överskridas vid angränsande 
verksamheter eller bostäder.  

Ett blandat innehåll i denna kommande stadsdel kommer att ge ett levande och varierat intryck 
som sträcker sig över flera av dygnets timmar än vad som är vanligt i mer ensartade områden. 
Planområdet kommer också att fungera som en förstärkning för Karlshamn som handelsort i 
regionen genom att utbudet av varor och tjänster förstärks.  

Inom planområdet kommer också anläggningar för teknisk försörjning samt gator och 
grönområden att uppföras. För att skapa en trafiksäker och effektiv koppling till Oljehamnsvägen 
har en cirkulationsplats i korsningen Hinseleden/Oljehamnsvägen kombinerat med en planskild 
korsning för gång- och cykeltrafik inarbetats i detaljplanen. 

Marknivån i planområdet sänks för att medge goda möjligheter att utnyttja området flexibelt, för 
att möjliggöra god tillgänglighet och för att förenkla dagvattenhanteringen inom området. 

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)
medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap. 5)

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms delvis:  
stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten för
vissa områden i landet (MB kap. 4)

Se vidare bilagan ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvens-
beskrivning, MKB”. 

Ställningstagandet i ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvens-
beskrivning, MKB” slår fast att ett genomförande av detaljplanen bedöms få betydande 
miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 5 kap. 18 § plan- och 
bygglagen (PBL) erfordras. En MKB har därför tagits fram. 

Plandata 
Läge
Planområdet är beläget ca 1000 meter väster om Karlshamns centrum och omfattar delar av 
fastigheterna Karlshamn 6:1 och 7:1 samt del av fastigheten Spettet 1 och de mindre 
fastigheterna Karlshamn 7:5, 7:3, 7:4, 7:8, 7:9 samt 7:10. Området avgränsas av 
Oljehamnsvägen i öster, Munkahusvägen i söder och naturmark i väster och norr. 

Areal
Det föreslagna planområdet omfattar totalt ca 450 000 m2. Inom planområdet kommer ca 250 
000 m2 som markbereds. 

Markägoförhållanden 
Karlshamns kommun äger all mark inom planområdet, med undantag för den mindre 
bostadsfastigheten Karlshamn 7:5 i planområdets sydvästra hörn och fastigheten Spettet 1. 
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Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer 
I ”Översiktsplan 2007 – Karlshamns kommun”, antagen av kommunfullmäktige 2007-03-05 är 
huvuddelen av planområdet markerat som ”Utvecklingsområde V 16 – Område vid 
Oljehamnsvägen”. Översiktsplanen redovisar intentionerna för områdets framtida användning som 
handel, hantverk och ev. ej miljöstörande industri. Vidare slås det fast att områdets goda skyltläge 
utmed en av infarterna till Karlshamn gör att bebyggelsen bör ges en arkitektonisk utformning av 
hög kvalitet. 

Detaljplanen berör också ”Utvecklingsområdet V 15 – Framnäsvägen, norr om 
Munkahusvägen” som i översiktsplanen reserverats för mindre ytkrävande verksamheter. 

I översiktsplanen slås också fast att externhandel i form av volymhandel bör kunna finnas i 
Karlshamn. Däremot är det inte lämpligt att butiker av centrumkaraktär, som exempelvis 
beklädnadsbutiker, lokaliseras utanför centrum. Den typ av handel som skulle kunna passa 
utanför centrum i halvexterna lägen är handel med allt som är skrymmande och som därmed 
oftast kräver inköp med hjälp av bilen. Det gäller hantering av varor och volymer som skulle 
ställa till problem i centrum både vad avser in- och utleveranser. Exempel på lämpliga 
verksamheter av volymkaraktär i halvexterna lägen är: 

Byggmaterial inklusive järn- och färghandel
Möbelhandel
Handel med vitvaror
Handel med bilar och båtar

För att skapa en så stark handelsstad som möjligt bör man lokalisera den externa volymhandeln 
så nära centrum som möjligt. En god biltillgänglighet till dessa lägen är nödvändigt. Ett läge 
som gör att centrum och den halvexterna volymhandeln får förutsättningar att samverka 
marknadsmässigt är en stor fördel och kan bidra till att göra Karlshamn till en långsiktigt stark 
handelsstad.

Avståndet mellan planområdet och Karlshamn centrum är ca 1000 meter, vilket innebär att 
planområdet är att betrakta som ett halvexternt läge lämpligt för handel enligt ovan. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planområdet omfattas till största delen inte av någon tidigare detaljplan. Ett mindre område i 
anslutning till korsningen Oljehamnsvägen/Hinseleden omfattas av detaljplanerna A 224 och A 
295, båda planerna redovisar den berörda marken som allmän plats – gata, torg eller park, 
plantering.

För områdena omkring det nu aktuella planområdet finns ett flertal detaljplaner. På östra sidan 
av planområdet finns A314 ”Detaljplan för begravningsplats i Tubbaryd”, A224 ”Stadsplan för 
Kv Spaden, Gastaliden, Sockerbruket, Västergötland och Kilen inom stadsdelarna Tubbaryd och 
inre hamnen” och A295 ”Del av STG 700, korsningen Hinseleden – Oljehamnsvägen”. Norr om 
planområdet ligger A313”Detaljplan för del av STG 700 söder om Oljehamnsvägen – 
Vekerumsvägen”. Söder om det aktuella området finns A237 ”Stadsplan för del av stadsdelen 
Munkahus”. I väster gäller A240, A329 ”Stadsplan för Stilleryd – Munkahus” med ändring. 

Program för planområdet 
Program har inte upprättats då gällande översiktsplan tar upp området och planförslaget 
överensstämmer med den viljeinriktning som uttrycks där, dvs användning för handel, hantverk 
och ev. ej miljöstörande industri. 

Innan den nu gällande översiktsplanen togs fram författades 2002 ett planprogram för det 
aktuella planområdet. Redan då var intentionen att området skulle användas för 
handelsändamål. Planprogrammet har inarbetats i översiktsplanen.



2010-01-27 Antagandehand l ing   

P lanbesk r i vn ing  •  De ta l j p lan  fö r  Väs te rpo r t ,  de l  av  Kar l shamn 6 :1  och  7 :1  m. f l . ,  Ka r l shamn 4

Strandskydd
Planförslaget berör inte strandskyddsområden. 

Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen, PBL, ska, när en detaljplan upprättas, bestämmelserna i 
6 kap 11-18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan 
miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 § miljöbalken.  
Oavsett vad som följer av ovan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för 
industriändamål, köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen 
bebyggelse, skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, hamn för fritidsbåtar, 
hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar utanför sammanhållen bebyggelse, 
permanent campingplats, nöjespark eller djurpark. Om en miljökonsekvensbeskrivning ska 
upprättas på grund av att det får tas i anspråk för ändamålen ovan ska vissa bestämmelser i 
miljöbalkens 6 kap tillämpas.  

Enligt 5 kap 18 a § plan- och bygglagen får regeringen meddela föreskrifter om när en plan på 
grund av en sådan användning som avses ovan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

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. Tidigt samråd i ärendet har skett med Länsstyrelsen för Blekinge län. 

Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att 
det inte kan uteslutas att ett genomförande av detaljplanen bedöms få betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL, och att en MKB därför krävs. 

I samband med utarbetandet av denna detaljplan har MKB för planområdet tagits fram. 

Övriga kommunala beslut och utredningar 
Kommunstyrelsen har i beslut KS §171, 2007-06-19 beslutat att ge Baltic Logistic Center, 
Karlshamns Hamn och Stadsmiljöavdelningen i uppdrag att utarbeta förslag till handelsområde 
på västra sidan av Oljehamnsvägen. 

Kommunstyrelsen antog 2007-12-18, KS § 347 en avsiktsförklaring där kommunen åtar sig att 
driva ett detaljplanearbete med avsikt att pröva handelsetableringen som helhet. 

Byggnadsnämnden beslöt 2008-03-26, BN § 081 att området skulle planläggas. 
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Natur 
Mark och vegetation 
Planområdet utgörs av kuperad terräng i form av berg bevuxet med bokskog, blandskog och 
hällmarkstallskog i varierande ålder. I den norra delen av området består vegetationen till största 
delen av barrskog, men det finns öppna ytor i anslutning till korsningen Oljehamnsvägen – 
Hinseleden. I den södra delen består vegetationen av uppvuxen bokskog. 

Planområdet, schematiskt avgränsat, från söder.  

Ett flertal naturinventeringar har 
genomförts i området och de delar av 
naturen där högre naturvärden har påträffats 
kommer att kunna sparas i hög 
utsträckning. En nyckelbiotop har pekats ut 
av Skogsstyrelsen i den västra plandelen. 
Nyckelbiotopen lämnas i princip orörd och 
planläggs huvudsakligen som allmän 
platsmark NATUR. Sammantaget finns nu 
ett stort kunskapsunderlag vad gäller 
naturen i området och i och med detta kan 
det säkerställas att projektets genomförande 
inte hotar att negativt påverka den 
biologiska mångfalden.

Plankartan med 
nyckelbiotopens avgränsning 
markerad. I de delar där visst 

intrång görs i biotopen har 
inventeringar säkerställt att 

inga högre naturvärden 
påverkas negativt. 

NYCKELBIOTOP 
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Planförslaget har under planprocessen gång reviderats ett flertal gånger. I stort innebär 
förändringen att i princip hela nyckelbiotopen skyddas och utgår ur den del av planområdet som 
avses markberedas. Uttagna bergsmassor kommer att transporteras västerut genom biotopen på 
befintlig väg; Gamla Stillerydsvägen. Den naturutredning som genomförts under augusti 2009 
visar att nyckelbiotopen inte kommer att påverkas negativt av att markberedning genomförs i 
området öster om biotopen. Ett naturvårdsavtal kan bli aktuellt för att långsiktigt säkra 
främjandet av naturvärdena i området.  
Naturen i nyckelbiotopen består huvudsakligen av hällmarkstallskog. På grund av den ringa 
näringstillgången växer träden glest och långsamt, vilket gör att produktionen inte blir särskilt 
effektiv ur skogsbrukssynpunkt. Med anledning av detta har hällmarksskogen många gånger fått 
stå orörd och efter hand utvecklat en naturlig karaktär, med olikåldrade träd samt även rikligt 
med döda träd som ofta hyser många olika slags insekter och svampar. Hällmarksskog blir på så 
sätt en kontrast till den brukade och mer välskötta skogen. Hällmarkstallskogen i Västerport har 
klassats som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. (Definition av en nyckelbiotop är ett skogsområde 
som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö 
idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. I en nyckelbiotop finns eller kan 
förväntas finnas rödlistade arter).

Geotekniska förhållanden 
Geoteknisk undersökning har utförts för delar av planområdet, men någon heltäckande 
undersökning finns inte. De geotekniska förhållandena kommer också att förändras efter att 
området har förberetts för exploatering och delar av berget inom området transporterats bort. 
Den befintliga undersökningen rör ett mindre område i anslutning till korsningen Oljehamnsvägen/ 
Hinseleden. Undersökningen visade att detta område består av utfyllnadsmaterial av ej fastställd 
beskaffenhet ner till ca 3 meters djup. Under detta finns 2-4 meter lera som på sina ställen är lös. 
De geotekniska förutsättningarna för området i övrigt bedöms som goda. Området kommer efter 
förberedelse för exploatering att bestå av en grovsprängd yta med 0,5 – 1,5 meter fyllnadsmassor. 
Detta gäller dock ej den del av området som använts för uppläggning av inerta massor för 
anläggningsändamål, detta område är i detaljplanen utlagt som naturmark och kommer inte att 
bebyggas. 
Förorenad mark 
Den utfyllda delen av planområdet i anslutning till korsningen Oljehamnsvägen/Hinseleden har 
av Länsstyrelsen i Blekinge län markerats som ett potentiellt förorenat område. Inom detta 
område bedriver Karlshamns kommun en anmäld verksamhet som innebär uppläggning av 
inerta massor för anläggningsändamål, där föroreningsrisken endast är ringa. Undersökning av 
området enligt MIFO-modellen (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) bör utföras 
för att konstatera omfattning och eventuella åtgärder. Den största delen av detta område 
kommer att vara naturmark även efter detaljplanens genomförande, en mindre del kommer att 
vara icke byggbar tomtmark. 

Radon
Ingen radonundersökning har gjorts i området. Enligt kommunens översiktliga 
flygstrålningskarta (uran) utgör marken normalriskområde vad avser radon. För mark som 
klassas som normalriskområde för radon gäller generellt att man inte kan utesluta förhöjd risk 
för markradon lokalt. Därför föreskrivs, enligt anvisningar från Boverket, att grundläggning ska 
utföras radonskyddande. Kravet innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med jorden 
utformas så att luft från marken förhindras att tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet 
måste därvid ägnas åt håltagningar i golvet för genomföringar etc. Bestämmelse ”Byggnad skall 
uppföras i radonskyddat utförande” införs på plankartan. Åtgärder för att klara tillåten radonhalt 
inne i byggnader utförs vid projekteringen av nybyggnation. 

Risk för skred, höga vattenstånd 
Planområdets placering och utformning gör att risken för skred eller höga vattenstånd måste 
betraktas som liten. Planområdet kommer efter planens genomförande att ligga på 2 – 12 meters 
höjd över havet. De delar som ligger på 2 meter är lokaliserade i planområdets södra del, vid 
anslutningen till Munkahusvägen. Utformningen av de bergväggar som efter planens genomförande 
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kommer att omge delar av planområdet skall utformas så risk för ras eller skred minimeras. 
I detaljplanen har bestämmelse införts om en lägsta grundläggningshöjd på 2,5 meter i Karlshamns 
kommuns koordinatsystem för höjd (RH00). Bestämmelse om att marklov krävs för utfyllnad av 
mark för att klara lägsta grundläggningshöjd har också angetts på plankartan, detta gäller området i 
anslutning till Munkahusvägen. 

Fornlämningar 
Riksantikvarieämbetet genomförde 1971 en fornminnesinventering i Karlshamns kommun. 
Inom det nu aktuella området finns inga kända förhistoriska lämningar. Några få kända 
förhistoriska gravar finns i höjdlägen i närheten (utanför det avgränsade området), men några 
nya har inte påträffats i samband med fältrekognoseringen. Däremot har lämningar från 
historisk tid karterats; en gränssten, några stenbrott och stenmurar. De små stenbrott och 
bearbetningsplatser som påträffats ligger huvudsakligen längs platåns västra sida. De båda 
stenmurar som påträffats i områdets östra del följer landskapets nästan anatomiskt. De är 
mycket långa och den norra ställvis så kullfallen att den näst intill är osynlig. Båda markerar 
sannolikt gränsen mellan hagmarken i dalsänkan och utmarken i öster. 
Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § 
kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

Handel 
Karlshamn har idag en för liten handel av framför allt sällanköpsvaror, vilket ger flera effekter: 
sämre service för kommuninvånarna, fler och i vissa fall miljöbelastande resor till alternativa 
handelsplatser i regionen och förlorade arbetstillfällen för Karlshamn. Detta är slutsatser man 
kan dra av statistik hämtat från Handeln i Sverige – En etableringsguide 2008/2009, utgiven av 
HUI (Handelns utredningsinstitut). 

Västerport utgör en möjlighet att på sikt skapa en handelsplats som kan återta förlorad handel 
till Karlshamn. Handel och upplevelser skall i kombination kunna utveckla arbetsmarknaden 
lokalt. Platsen skall också ge möjlighet till en egen identitet genom sina unika förutsättningar: 
närheten till stadskärnan kombinerat med möjlighet till upplevelseinriktade verksamheter och en 
genomarbetad utformning av bebyggelse och yttre miljö. 

Enligt den senast sammanställda statistiken har handeln i Sverige mellan åren 2003 och 2007 
ökat med totalt 25 %. I Karlshamn har handeln under denna tid ökat med 23 %. Delar man upp 
handeln i Dagligvaror och Sällanköpsvaror har ökningen i Sverige varit för dagligvaror 16 % 
och för sällanköpsvaror 34 %. I Karlshamn har ökningen för dagligvaror varit 24 % och för 
sällanköpsvaror 21 %. Karlshamn har under denna period haft en klart sämre utveckling av 
sällanköpsvaror än landet som helhet.  

I HUIs material finns också jämförelse med ”likvärdiga” kommuner. I Karlshamns fall under 
rubriken ”Övriga kommuner över 25 000 invånare”. För denna kommungrupp är ökningen 13 % 
respektive 27 %. Det vill säga även i denna jämförelse ligger Karlshamn lågt vad gäller 
utvecklingen av sällanköpsvaror. 

Noteras kan att Ronneby under denna period haft en ökning av sällanköpsvaror på 61 %. Om 
denna ökning är kopplad till etableringen av Carlssons i Bräkne Hoby och/eller 
Överskottsbolagets etablering eller andra faktorer vet vi inte. 

I det statistiska materialet finns ett index benämnt Försäljningsindex. Är försäljningsindexet 100 
så handlar alla kommuninvånare alla sina dagligvaror respektive sällanköpsvaror i kommunen. 
En lägre siffra indikerar alltså att man handlar i andra kommuner och en högre att man har ett 
inflöde av handel till kommunen. I våra närbelägna större kommuner: Kristianstad, Karlskrona 
och Växjö ligger indexet för sällanköpsvaror på 113, 108 respektive 140. Karlshamn har ett så 
lågt index för sällanköpsvaror som 79. Ronneby har ett index på 93. 

Även på dagligvaror ligger Karlshamn under genomsnitt i indexet för i sin kommungrupp; 98 
mot 101. Detta kan eventuellt förklaras med att Karlshamn är en förhållandevis stor 
utpendlingskommun. Det vill säga att man i viss omfattning handlar dagligvaror i den kommun 
där man arbetar. Sommar- och semesterbesökare i kommunen kompenserar inte detta. 
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I HUIs rapport redovisas också fördelning av detaljhandelsytor för sällanköpsvaror. Avseende 
sällanköpsvaruhandel hamnar Karlshamn i den lägsta gruppen: ”Extremt lite yta i förhållande 
till vad underlaget medger”.  

Bebyggelseområden
Bostäder
Planområdet innehåller två befintliga bostäder, fastigheten Karlshamn 7:5 i planområdets 
sydvästra hörn och en arrendetomt i planområdets sydöstra hörn.  
Fastigheten Karlshamn 7:5 planläggs som område för småindustri/lager av icke störande art, 
kontor, handel med drivmedel, handel med varor av volymkaraktär (ej livsmedel), 
räddningstjänst, vilket inte hindrar att pågående markanvändning (bostad) fortsätter. Det är dock 
Karlshamns kommuns långsiktiga intention att fastigheten skall övergå till det ändamål som 
specificeras på plankartan. Fastigheten Karlshamn 7:5 föreslås få en ny infart från Metallvägen. 
Arrendetomten i planområdets sydöstra hörn kommer att upphöra som bostad vid genomförande 
av detaljplanen. 
Planområdet innehåller även fastigheterna Karlshamn 7:3, 7:4, 7:8, 7:9 och 7:10, som ägs av 
kommunen och inte används som bostäder längre. Dessa fastigheter planläggs för verksamheter. 
Bostadsfastigheterna Karlshamn 7:6 och 7:7 väster om planområdet kommer inte att vara 
beboeliga under genomförandetiden. Förhandlingar om inlösen pågår.  

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Planområdet innehåller inga befintliga arbetsplatser men kommer efter planens genomförande att 
vara en stor arbetsplats för boende i regionen. Kommande bebyggelse inom planområdet är inriktad 
mot handel eller mindre icke störande verksamheter. Till viss del kommer området också att 
innehålla kontor, servicefunktioner, försäljning av drivmedel och sporthallar/ evenemangslokaler. 
Inom planområdet finns också möjlighet att uppföra lokaler för Räddningstjänsten.

Offentlig service  
Planområdet innehåller ingen befintlig offentlig service. Efter planens genomförande kan viss 
offentlig service finnas, t.ex. Posten eller andra verksamheter av denna typ.

Kommersiell service 
Planområdet innehåller ingen befintlig kommersiell service men kommer efter planens 
genomförande ha hög koncentration av kommersiell service, främst inriktad mot handel av 
sällanköpsvaror. Handel med drivmedel tillåts i den södra delen av planområdet. 
Kvartersmarken inom planområdet uppgår till ca 190 000 m2.
Behovet av stora plana ytor för byggnader samt angörings- och parkeringsytor har bedömts som viktigt 
att säkerställa för områdets flexibilitet och attraktivitet för att locka till sig företagsetableringar.  

Tillgänglighet 
Tomt som tas i anspråk för bebyggelse ska, om inte är obefogat med hänsyn till terrängen och 
förhållandena i övrigt, kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga, enligt 3 kap. 15 § PBL.  
För att möjliggöra en god tillgänglighet inom planområdet samt mellan planområdet och 
Karlshamn centrum föreslås att marken inom planområdet sänks och planas ut. På detta sätt kan 
gator med acceptabla lutningar åstadkommas. 
Också den allmänna platsmarken ska utformas med hänsyn till möjligheterna för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda den. 
Gällande krav vad det gäller utrymningsvägar och räddningsfordons framkomlighet skall 
beaktas i bygglovskedet. 

Trygghet och säkerhet 
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 

Se beskrivning av
plansprängning
och tillgänglighet
på sida 9-10 i den
kompletterade
planbeskrivningen.
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öka risken att upptäckas.
Ett exempel på situationell brottsprevention är att flytta cykelställ i ett verksamhetsområde till 
ett ställe där många passerar. Då är det större risk att den som begår brottet upptäcks. På samma 
sätt gäller att tex träd vid en bilparkering kan hindra översikt och skapa möjlighet att "osynligt" 
begå skadegörelse eller inbrott i parkerade bilar. Andra exempel på brottsförebyggande åtgärder 
är att använda belysning för att undvika att skapa mörka platser som upplevs som obehagliga 
och som kan främja möjligheten att brott begås just där. Trånga passager bör belysas och helst 
planeras så att en viss överblick kan ske från närbelägna byggnader. Det är viktigt att försöka 
undvika "döda vinklar och vrår".  
Höga häckar, plank, uthus/förråd utmed cykel- och promenadstråk och vid sittplatser kan skapa 
otrygghet och bör undvikas. 

Byggnadskultur och gestaltning 
Ny bebyggelse ska utformas med tak med lutning om 0-30 grader. Detta ger möjlighet att 
uppföra byggnader med sadeltak, delat sadeltak eller pulpettak. Installationer placerade på 
mark, fasad eller tak bör placeras så de inte är synliga från Munkahusvägen, Oljehamnsvägen 
eller lokalgatan genom planområdet. Ytor för sophantering och lastintag bör även de placeras så 
de ej är synliga från Munkahusvägen, Oljehamnsvägen eller lokalgatan inom området. 

Sadeltak, takvinkeln avgör hur utseendet 
knyter an till äldre bebyggelse. 

Delat sadeltak, ger möjlighet att dölja 
installationer på taket. 

Sadeltak, med uppdragen gavelfasad ger 
möjlighet att dölja installationer på taket. 

Pulpettak, enkelt tak som knyter an till 
industribebyggelse.

Principskisser takutformning. Skiss Johan Bergström, Tyréns AB 
Bebyggelsen skall ha ett samordnat material- och färgval. Färgsättningen av bebyggelsen inom 
området skall hämta sin palett från berget och skogen i områdets närhet. Fasader skall utföras i 
dova nyanser av grått, svart, grönt eller rött. Mindre byggnadsdelar kan accentueras i avvikande 
färg. Tak skall utföras i mörka nyanser. 
Fasadmaterial skall vara sten, cementskivor, tegel, puts eller trä. Ej dominerande inslag av andra 
material tillåts. Undantagsvis tillåts fasader i plåt men entréfasader och fasader mot lokalgata, 
Munkahusvägen eller Oljehamnsvägen får ej utföras i plåt. Endast källarlösa hus med 
takfotshöjd om max 9-12 meter får uppföras inom området, vilket innebär 3 – 4 våningar. 
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Byggnader skall utformas med volym- och fasadväxling vid minst var 30 meter. Fasadväxling kan 
utföras genom t.ex. färg och materialbyte, utskjutande/indragna partier, volymförändring mm. 
Placering av bebyggelsen inom området skall göras utifrån principen att huvuddelen av 
byggnaderna placeras längs lokalgatan genom planområdet. Byggnaderna skall då placeras 0-5 
meter från den förgårdslinje som finns på plankartan, vilket innebär att byggnaderna i praktiken 
kommer att placeras 5-10 meter från gatan. Då området är planerat för bl.a. stora 
handelsetableringar är det svårt att tvinga fram entréer enbart mot lokalgatan, även om detta är 
välgörande för gatumiljön. Istället har en bestämmelse införts om att entréer skall finnas även 
mot lokalgatan, vilket ger utrymme för att lokalisera entréer även mot interna parkeringsytor. 
Utomhuslager eller avfallshantering mot Lokalgata, Munkahusvägen eller Oljehamnsvägen 
skall avskärmas med plank, mur eller vegetation.

Skyltar skall placeras på fasad eller fristående. Skyltar får inte placeras på tak eller om placerade 
på fasad vara högre än takfot. Skyltar ska i storlek, utformning, placering och lyskraft 
underordna sig bebyggelsen i området. Fristående skyltar för närbelägna verksamheter skall 
samordnas till gemensam samlingsskylt. Fristående skylt får inte vara högre än 9 meter. Ej 
siktskymmande skylt får placeras på förgårdsmark. 
Inom området bör stenen från det borttagna berget få lov att komma igen i form av stenmurar 
och användning av block för avgränsning eller inhägnad. Inne på tomtmark bör murar användas 
tillsammans med vegetation för att bryta upp stora parkeringsytor. Murar inom tomtmark eller 
längs gator utförs lämpligen i sten. Längs de inom området placerade dagvattendammarnas krön 
kommer låga murar att byggas. Dessa murar kan t.ex. utformas som traditionella 
stengärdesgårdar, placeras längs den del av krönet som är längst från gatan och löpa längs 50 % av 
dammarnas krön. 

Friytor
Lek och rekreation 
Planområdet innehåller inga ytor särskilt avsatta för lek och rekreation. Inom planområdet finns 
dock ytor som avsatts för naturområdena och dagvattenhantering. Inom dessa ytor är tanken att 
cirkulära kullar och cirkelformade dagvattendammar ska skapas för att tydligt visa att detta är 
ett landskap format av människan. I anslutning till dessa kullar och dammar kan intressanta 
naturlekplatser uppstå. Dessutom bevaras stora områden med befintlig naturmark, vilket utgör 
en intressant miljö för lek och rekreation 

Naturmiljö 
En stor del av planområdet planläggs som allmän platsmark NATUR. Ytor med den 
beteckningen kommer att bevaras orörda. Inom detta område ingår bland annat den 
nyckelbiotop som pekats ut av Skogsstyrelsen.  

Inom planområdet avsätts även annan naturmiljö vilken innefattar dels bergväggen med dess 
avsatser, släntning och frizon och dels naturparksområden kring dagvattendammar i området. 
Dessa ytor kommer att bestå av återskapad/konstgjord natur.  
Utmed Oljehamnsvägen finns ett större område där de geotekniska förhållandena gör 
grundläggning av byggnader komplicerat, detta har delvis avsatts som naturområde och är tänkt 
som ett konstgjort landskap med stora och små cirkulära kullar. Naturmarken närmast 
Oljehamnsvägen kommer att iordningställas i ett tidigt skede, parallellt med att resterande del av 
området förbereds för exploatering. Landskapet kan här modelleras med de cirkelformade kullarna 
i samband med att avbaningsmassor från resten av området samlas ihop. Vegetationen i denna del 
får då chans att etablera sig i god tid innan områdets bebyggelse börjar uppföras och detta kan bli 
en positiv bild av området för passerande längs Oljehamnsvägen. Den relativt långa tidsperiod 
som kommer att upptas av förberedelser för exploatering av området innebär att vegetationen i 
den tidigaste anlagda naturmarken utmed Oljehamnsvägen kommer att ha etablerat sig väl vid 
tidpunkten för områdets totala färdigställande.  
De jordmassor som kommer att användas för att skapa landskapet i naturområdena kommer från 
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de avbaningsmassor som uppstår vid iordningställande av marken inför exploatering av 
planområdet. Denna jord innehåller rätt frön och sporer för att samma flora som finns idag ska 
ha en chans att etablera sig. Avbaningsmassor från området kommer också att användas i 
anslutning till de bergväggar som uppstår vid exploatering av området i planområdets gräns mot 
norr, väster och söder.  
Naturen i områden som benämns N1 på plankartan kommer huvudsakligen att bestå av den 
natur som spontanetablerar sig ur de avbaningsmassor som återförs på platsen. Frizonen mellan 
släntning och kvartersmark skall vara minst 10 meter bred för att vegetation ska kunna skötas 
och ris borttransporteras. Ytorna kommer att skötas och gallras så att en naturlik vegetation 
skapas. Bergväggarna som bildas vid sänkning av marken inom verksamhetsområdet kommer 
att förses med hyllor och avsatser. Dessa hyllor ska vara minst sex meter djupa, och är tänkta 
dels som säkerhetshyllor, för att fånga upp vid eventuella fall, men också som planteringshyllor 
för att ge en livfullare bergvägg. Även på dessa hyllor kommer befintliga jordmassor att 
användas för att kommande vegetation ska ha en förankring inom området.  

Skiss, utformning bergvägg, Anders Dahl, Tyréns AB

Inom ytor som på plankartan benämns PARK kommer ambitionsnivån att vara hög. I dessa 
områden kommer det krävas plantering av både träd och buskar för att redan i ett tidigt skede få 
fram ett attraktivt naturparksområde. 

En äldre ek i områdets sydvästra del vid Metallvägen, som är ca 400 år gammal, är upptagen i den 
inventering av skyddsvärda träd som är gjord av Länsstyrelsen, och har i planen skyddats med en 
bestämmelse att träd inte får fällas. 

Naturområdena och dagvattendammarna gör att planområdet kommer att ge ett grönt intryck när 
det är färdigställt. 

Eftersom marknivån höjs i
området efter planändring
ändras även höjden på
föreslagen bergvägg.
Hyllornas höjd och bredd
ska anpassas efter de nya
marknivåerna.
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Skiss, utformning entré till butiksparkering med stenmur och planterad kulle, Anders Dahl, Tyréns AB 

Vattenområden 
Eftersom det förväntas bli en stor andel hårdgjorda ytor inom planområdet, kommer mycket 
dagvatten rinna av på ytan. Vid stora regn kommer höga flöden att genereras. För att minska flödena 
från planområdet anläggs nio utjämningsmagasin i området, som ett pärlband från norr till söder. 

Dagvattendammarna omges av vegetation som utformas för att gynna den biologiska mångfalden. 
Genom att blanda olika växtarter i planteringarna skapas en variation vad gäller ljus- och 
näringsförhållanden som gynnar en spontaninvandring av såväl växt- som djurarter.  

Viltstråk
En utbyggnad av planområdet kan komma att beröra de viltstråk som finns i området och som 
leder ut till Stärnö. Möjligheterna för vilt att i skyddad miljö söka vägar till i första hand stråket 
runt Munkahusviken begränsas något. Genom att bevara ett orört naturområde längs 
kraftledningsgatan i planområdets västra del och genom att skapa möjligheter för vilt att ta sig 
igenom i de södra delarna av planområdet begränsas dock de negativa konsekvenserna. 
Möjligheter för vilt att ta sig ner längs branterna skall tillgodoses vid genomförandet. Korridoren 
bedöms vara tillräckligt stor för att säkerställa en ändamålsenlig spridningskorridor för både 
växter och djur ut mot Stärnö. 

Gator och trafik 
En trafikutredning har gjorts i samband med planarbetet. Nedan redovisas huvuddragen i denna 
trafikutredning. 

Sektion lokalgata i planområdet  

Lokalgatornas
sektion har ändrats
på grund av nya
dagvattenlösningar.
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Gång- och cykeltrafik 
Inom planområdet har lokalgatan försetts med separerade gång- och cykelbanor på båda sidor om 
gatan. En gång- och cykelbana föreslås också utmed Munkahusvägen, söderut från planområdets 
anslutning. Denna gång- och cykelbana ansluts till planerad gång- och cykelbana utmed Metallvägen. 

Lämpliga alstringstal för gång- och cykeltrafik finns egentligen inte att tillgå. En översiktlig 
beräkning visar emellertid att planområdet skulle kunna alstra ca 1000 cykelresor per dygn. För 
att sporra fler att ta cykel eller gå, kanske framför allt till och från arbetet, är det viktigt att det 
finns bra och trygga gång- och cykelvägar. Stor vikt bör läggas på utformningen av gång- och 
cykelanslutningarna till området men även inom området. Bl a är kopplingarna till de delar av 
planområdet som tillåter olika typer av sportanläggningar viktiga då dessa i större omfattning 
vänder sig till ungdomar, som ofta väljer att cykla. 

På Oljehamnsvägen är andelen tung trafik stor, dessa kan ha svårt att se de oskyddade trafikanterna. 
Vid cirkulationsplatsen bör därför en gång- och cykelport anläggas för att trygga de oskyddade 
trafikanternas tillgänglighet till planområdet. Utformningen av gång- och cykelporten är viktig för att 
den ska användas, denna får inte vara för lång och mörk. Om man känner sig otrygg på platsen 
kommer porten inte att användas, utan risken är att man väljer att smita över vägen istället. 

Längs Oljehamnsvägens östra sida finns utrymme att lägga gång- och cykelväg som kopplar 
planområdet till de delar av Karlshamn som ligger norr om området. Detta kan lösas i befintligt 
vägområde och behandlas inte i denna detaljplan. 

Illustrationen visar hur området kan anslutas till befintligt gång- och cykelvägnät. 

Biltrafik
För att skapa en trafiksäker och effektiv koppling från planområdet till Oljehamnsvägen har en 
cirkulationsplats i korsningen Hinseleden – Oljehamnsvägen inarbetats i detaljplanen.  

Kapacitetsberäkningar visar att cirkulationsplatsen kräver två ingående körfält på Oljehamnsvägen. 
Med fler körfält ökar kapaciteten för biltrafiken, men säkerheten för oskyddade trafikanter försämras 
påtagligt och det är olämpligt att cykeltrafiken blandas med biltrafiken. 

I detaljplanen ryms två ingående körfält både på Oljehamnsvägen och på Hinseleden. Ett 
ingående körfält föreslås på lokalgatan i planområdet. En etappvis utbyggnad av 
cirkulationsplatsen kan övervägas, där en enfältig utformning behålls så länge som möjligt, bl a 
med hänsyn till de osäkerhetsfaktorer som finns i såväl trafikuppräkningstal som vilket innehåll 
planområdet faktiskt får i slutändan och i vilket takt detta byggs ut.  

Både på Oljehamnsvägen och på Hinseleden finns behov av tre körfält. Hinseledens bredd är 
tillräcklig för att byggas om till en 2+1-väg, fram till bron vid Stärnöskolan. Oljehamnsvägen 
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måste breddas för att rymma tre körfält. Vägarna ingår inte i planområdet, förutom området vid 
föreslagen cirkulationsplats. 

Cirkulationsplatsen placeras och utformas så att bokskogen öster om Oljehamnsvägen, och dess 
bryn, skyddas från negativ påverkan.  

I korsningen Oljehamnsvägen/Munkahusvägen finns framkomlighetsproblem redan idag. En 
cirkulationsplats skulle lösa dessa problem. Området ligger utanför denna detaljplan, som dock 
är avgränsad så att en cirkulationsplats ska rymmas i korsningen. 

Trafikflöden
Befintliga trafikflöden på vägnätet kring planområdet framgår av bilden nedan (källa:
Karlshamns kommun). Den befintliga trafiken har också räknats upp till prognosåret 2030 med 
hjälp av trafikverkens prognos över trafiktillväxten för perioden 2006-2040 (källa: Vägverkets 
samhällsekonomiska kalkylvärden, publikation 2008:67). Till år 2030 beräknas 
personbiltrafiken generellt att öka med ca 1,1 % per år och lastbilstrafiken med ca 1,7 % per år. 

Befintliga trafikflöden i området. Beräknade trafikflöden prognosåret 2030, 
inklusive den trafik som planområdet beräknas 
tillskapa.

Trafikfördelning 

Följande antaganden har gjorts avseende trafikens fördelning på vägnätet kring planområdet, 
(se vidare i PM-Trafik, bilaga till MKB:n): 



Antagandehand l ing 2010-01-27 

P lanbesk r i vn ing  •  De ta l j p lan  fö r  Väs te rpo r t ,  de l  av  Kar l shamn 6 :1  och  7 :1  m. f l . ,  Ka r l shamn   15

Kollektivtrafik 
Planområdet trafikeras inte av kollektivtrafik i dagsläget. Närmaste hållplats finns i Karlshamn 
centrum, hållplats Hinseberget på Prinsgatan, ca 500 meter öster om planområdet. Efter att 
planförslaget har genomförts och handelsområdet etablerats kan tillräckligt resandeunderlag för 
en utvidgning av kollektivtrafiknätet finnas. Det kan vara en ny linje, med turtät trafik som 
kopplar Västerport och Stilleryd till centrum och stationen. 

Kartan visar hur området kan anslutas till befintligt kollektivtrafiknät. 

Angöring och parkering 
Parkering och varumottagning skall ske på tomtmark. För verksamheterna inom planområdet 
ska följande parkeringsnorm användas: 

Industri: 14 p-platser/1000 m2

Kontor: 21 p-platser/1000 m2

Idrott: 75 p-platser/1000 m2

Handel, ej livsmedel: 20 p-platser/1000 m2, inklusive platser för anställda 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet ansluts till de allmänna näten för vatten och avlopp. Anslutningspunkt för 
spillvatten ligger i Munkahusvägen, i samma område som lokalgatan inom planområdet ansluts 
till Munkahusvägen. 

Dagvatten
Dagvattendammarna inom planområdet har placerats centralt, som ett pärlband från norr till söder. 

En principlösning för dagvattenhanteringen visas nedan, mer information om VA-systemen 
finns i VA-plan för Västerport, Tyréns Infra Syd, 2009-10-15 Rev C. Syftet är att begränsa 
flödet ut från området till maximalt 5 l/s ha vid ett dimensionerande 10-års regn. 

Karaktären på området både vad gäller geologin och planerad verksamhet med stora ytor för 
handel, kontor och industri och gör att ett konventionellt system föreslås för att avleda 
dagvattnet till dammarna.
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Tomterna utformas så att marken lutar mot de ledningsstråk som ligger i gatorna. 
Läggningsdjupet hålls så grunt som möjligt eftersom det är berg 1.5 meter under markytan. Så 
långt det är möjligt ska ledningarna ligga över denna nivå. För att få tillräcklig täckning vid 
stora ledningsdimensioner kommer ledningarna på vissa sträckor att ligga ner till 1.7 m under 
markytan. 

Princip för områdets dagvatten 

Värme
Planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet. 

El-, teleanläggningar och bredband 
Planområdet ansluts till de allmänna näten för el, tele och bredband. 

För elförsörjning av planområdet krävs tre nätstationer inom området. Eftersom det i dagsläget 
är svårt att avgöra var dessa bäst placeras, innehåller planen en generell bestämmelse att tre 
nätstationer får placeras i lämpliga lägen inom planområdet. 

Luftledningar utmed Oljehamnsvägen avses att markförläggas. U-område tillförsäkras i planen 
där så krävs. Avtal om flytt/markförläggning av kraftledning i planområdets östra gräns skall 
tecknas med ledningshavare. L-område säkerställs i planen tills luftledningar markförlagts. 

Avfall
Sopor källsorteras inom respektive fastighet för att därefter tas om hand av entreprenör utsedd 
av Karlshamns kommun. 

Nya lösningar för
dagvattenhantering är
inarbetade i
planförslaget.

annsod
Överstruket
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Administrativa frågor 
En detaljplan måste alltid ha en bestämd genomförandetid. Denna genomförandetid skall vara 
minst 5 år och högst 15 år. Om en fastighetsägare vill säkerställa sin rätt att bygga måste denne 
ansöka om bygglov före genomförandetidens utgång. Det bör dock understrykas att en 
detaljplan inte upphör i och med att genomförandetiden löper ut. Planen fortsätter att gälla ända 
tills dess den ändras eller upphävs. När genomförandetiden löpt ut har emellertid 
fastighetsägarna inte längre kvar något ekonomiskt skydd mot att detaljplanen ändras eller 
upphävs. Denna detaljplans genomförandetid är 15 år räknat från laga kraftsdatum. 

Genomförande av planen 
Markberedning 
För att förbereda området för byggnation enligt planförslaget markbereds det genom sänkning 
och utplaning av markytor. Vid markberedningen uppkommer överskott av bergmassor och 
dessa kommer att vidareförädlas och säljas som ballastmaterial. Arbetet sker i följande steg: 

• Avbaning av lösa jordlager
• Losshållning av berg
• Skuthantering
• Transport av bergmassor

Markberedningsfasen beräknas sammanlagt ta omkring 6 år. 

Avbaning
Efter avverkning av skogen inom området sker avbaning av lösa jordlager med hjälp av 
grävmaskin. Massorna kommer att utnyttjas i området som återfyllnad ovanpå bergbottenytan 
till ett genomsnittligt djup av ca 1-1,5 meter. Avbaningsmassor kommer även användas för 
gestaltning av grönytor, och som släntning vid bergväggens bas. I inledningsskedet kommer 
avbanningsmassor även att användas för att anlägga skyddsvallar mot närliggande bebyggelse. 

Losshållning av berg
När bergytan rensats från överlagrande jord- och moränmassor borras hål i berget för 
sprängladdning. Borrningen sker med bullerdämpad bergborrmaskin försedd med anordning för 
uppsugning och uppsamling av damm. Efter besiktning av berget planeras sprängningsarbetet. 
Hänsyn tas till påverkan på omgivningen från vibrationer och kastrisker. Losstagning av berget 
sker genom intervallsprängning med en pallhöjd varierande mellan ca 10-20 m. Lägsta 
brytningsdjup kommer att vara ca +2,5 meter. Salvorna riktas i västlig riktning för att undvika 
eventuella stenkast utanför området i riktning mot bebyggelse. Sprängningstillfällena beräknas 
uppgå till ca 1-2 per vecka. 

Skuthantering
Skuthanteringen innebär att block över ca 1 m3 spräcks till mindre stycken för att passa 
förkrossen. Spräckning av skut kommer att utföras genom borrning och sprängning i mindre 
skala. Knackning med ljuddämpad hydraulhammare kan användas vid enstaka tillfällen. 

Transport av bergmassor 
Det utsprängda bergmaterialet kommer att transporteras till Stillerydsområdet för vidare 
bearbetning (kross- och sorteringsverksamhet). Transporterna kommer att ledas från sydvästra 
delen av området via Gamla Stillerydsvägen till Stillerydsområdet. 

Konsekvenser under byggtiden 
Markberedningen i Västerport kommer att vara hårt reglerad och kommer inte att kunna 
genomföras om inte gällande normer och riktlinjer för t ex buller och vibrationer kan 
respekteras. Generellt kan nämnas att markberedningen av Västerport inte kan likställas med 
den verksamhet som för närvarande bedrivs i Stilleryd. Västerport ligger närmare Karlshamns 
centrum och det kommer därför att ställas mycket högre krav på markberedningen där än vad 
som varit fallet med täktverksamheten i Stilleryd. I Västerport kommer dessutom en helt annan 
utrustning att användas och delvis kommer även andra metoder att användas. Till detta kan 

Mer information om den nya
markberedningen redovisas i
underlaget "Rapport
masshantering" samt i den
kompletterande
planbeskrivningen.
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tilläggas att varken krossning, sortering eller lagring av bergsmassor kommer att ske i 
Västerport vilket i hög grad begränsar risken för att betydande störningar skall kunna uppstå. 

Vid upphandlingen av markentreprenaden kommer kommunen att kräva att ett lämpligt 
kontrollprogram redovisas. Programmet ska utformas så att entreprenören kan redovisa att 
uppsatta villkor och miljökrav uppfylls.  

Buller

Markberedningsfasen bedöms medföra bullerpåverkan under vardagar dagtid. Bullerpåverkan 
avtar dock snabbt med avståndet från brytningsområdet. Av bullerutredningen framkommer att 
Naturvårdsverkets riktvärde för industribuller (50 dBA) kan innehållas vid närliggande bostäder 
under huvuddelen av tiden för plangenomförandet. I bullerutredningen, bilaga till 
miljökonsekvensbeskrivningen, redogörs för den bullerpåverkan avbaning, losshållning, 
borrning och transporter m.m. kommer att orsaka. I bullerutredningen anges även förslag på 
åtgärder som kan vidtas för att minska denna påverkan. Målsättningen är att under huvuddelen 
av tiden för markberedningen klara Naturvårdsverkets riktvärde för nyetablerad industri (50 
dBA), vilket är påtagligt lägre än riktvärdet för byggbuller (60 dBA). Denna målsättning kan 
klaras under i stort sett hela tiden markberedning pågår. Under kortare perioder kan riktvärdet 
för industribuller komma att överskridas något men då hålls riktvärdet för byggbuller med god 
marginal. Det är först i slutskedet av markberedningen, under delar av sista året (ca 6 månader), 
när slutfasen av etapp 5 mot Oljehamnsvägen markbereds, som riktvärdet 50 dBA eventuellt 
kan komma att överskridas vid de närmast belägna bostäderna. Enligt bullerutredningen 
kommer bullernivåerna under slutfasen tillfälligtvis att kunna uppgå till 52 dBA vid Stenhagen - 
under förutsättning att endast ett borraggregat används. 

Som framgår av MKB:n och tillhörande bullerutredning kommer ett flertal skyddsåtgärder att 
vidtas för att minska bullerspridningen. Bullerskyddsvallar av jord (avbaningsmassor) och 

Tänkbar etappindelning av 
markberedningen. Inledningsvis 
används avbaningsmassor från 
område 1b till att anlägga en 
bullervall i område 1a. Därefter 
utförs markberedningen 
områdesvis med start i område 
1b och fortsätter därefter norrut 
med område 2, 3 och 4. Berget i 
etapp 5 fungerar under tiden 
som ett naturligt bullerskydd. 
Pilar markerar huvudsaklig 
sprängriktning inom etappen.

Ny tänkbar
etappindelning
redovisas i
underlaget "Rapport
masshantering.

Nya förutsättningar och
konsekvenser för buller
redovisas i tillägg till
miljökonsekvens-
beskrivningen.
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staplade halmbalar kommer att anläggas. Arbetsmaskinerna kommer att vara ljuddämpade enligt 
senaste teknik och bergtruckarnas flak kommer att kläs med gummi.  

Damning
För damning från denna typ av verksamhet anges normalt inga gränsvärden utan istället regleras 
att markentreprenaden ska bedrivas på så sätt att betydande olägenhet ej får uppstå till följd av 
damning. Tillsynsmyndigheten (f n Miljöförbundet Blekinge Väst) övervakar att verksamheten 
inte medför oacceptabel olägenhet och bedömer om sådan uppstår.  

Damning från täktverksamheter härrör normalt främst från krossning, sortering och 
lagerhållning. Det bör därför i sammanhanget observeras att ingen av dessa verksamheter 
kommer att bedrivas inom Västerport, utan dessa kommer att förläggas till Stillerydsområdet. 
Damning från Västerport kommer därför att vara begränsad till de last- och transportenheter 
som kommer att befinna sig i planområdet samt eventuellt vid sprängningstillfällen.  

För att påtagligt minska mängden damm som kan spridas för vinden kommer kommunen i 
samband med upphandling av markarbetena att kräva att dammproblematiken sätts i fokus. Ett 
sätt att minska mängden damm är att koppla dammuppsamlare direkt till borrvagnar. På så sätt 
kan borrdamm som uppstår vid borrning tas om hand direkt vid källan. Damning kommer även 
att bekämpas genom bevattning med vatten samt apelsinolja på vägar och områden vid borrning 
och sprängning. För att reducera risken för spridning av damm kommer hänsyn även att tas till 
vindriktning vid sprängningar i planområdet. Vägarna inom planområdet kommer att saltas vid 
behov.

Vibrationer och luftstötvågor 
Innan sprängning påbörjas inom Västerport kommer besiktning att ske av berörda byggnader i 
omgivningen. Även vibrationsmätningar kommer att utföras vid berörda fastigheter. Storleken 
på laddningarna kommer att anpassas så att rekommenderade riktvärden för luftstötvågor och 
vibrationer kan klaras vid alla närliggande bostäder. Påverkan i form av luftstötvågor kommer 
att begränsas genom att sprängningar riktas bort från bebyggelsen, d.v.s. i västlig/sydvästlig 
riktning. 

Som det anges i MKB:n upplevs vibrationer i allmänhet störande även vid låga nivåer (från 0,4 
mm/sek) och långt innan styrkan är så kraftig att det kan uppstå skador. Vid tillståndsgivning 
enligt miljöbalken brukar enligt praxis ett riktvärde om 3-4 mm/sek för vibrationer till följd av 
sprängning anses innebära en skälig avvägning mellan det som är tekniskt möjligt med hänsyn 
till närheten till bostäder och närboendes intresse av att störningarna minimeras. 

Riskanalysen och vibrationsutredningen visar att markvibrationer vid närmsta 
bostadsbebyggelse inte kommer att överstiga 4 mm/s och luftstötvågorna beräknas ligga under 
100 pascal (frifältsvärde). Gränsvärdena är satta så att skador inte ska uppstå på kringliggande 
byggnader. De riktvärden som anges i MKB:n för buller och vibrationer är de som normalt 
används för verksamheter som prövas enligt miljöbalken.  

När det gäller vibrationer har den momentana sprängladdningen betydelse. Om de olika 
laddningarna i en salva kan sprängas var för sig innebär detta lägre vibrationer än om alla hål 
sprängs samtidigt. Genom att använda sig av ny sprängteknik, med t ex elektroniska 
sprängkapslar kan det säkerställas att varje hål sprängs enskilt (men i snabb följd). På så vis 
kommer vibrationsnivåerna att kunna hållas nere. 

Kommunen gör bedömningen att påverkan på närliggande bostadsområden blir godtagbar. 

Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen
Enligt 5 kap 18 § PBL ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om en detaljplan medger 
en användning av mark eller byggnader eller andra anläggningar som innebär an betydande 
påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats och bilagts planhandlingarna då det inte kan 
uteslutas att planens genomförande innebär betydande miljöpåverkan. 

Nya förutsättningar
och konsekvenser
för vibrationer
redovisas i tillägg till
miljökonsekvens-
beskrivningen.
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Mark, luft och vatten 
Luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för svaveldioxid, bly, 
kvävedioxid och partiklar (PM 10). 

Kommunen utför regelbundna mätningar av luftkvaliteten avseende partiklar inne i Karlshamns 
centrala delar. Halterna överskrider inte miljökvalitetsnormen men ligger ganska nära. Idag 
påverkas planområdet av avgasutsläpp från trafiken på kringliggande vägar samt från industrier 
med utsläpp till luft. Utifrån resultaten av kommunens mätningar inne i centrum bedöms det inte 
finnas några problem med luftkvaliteten kring planområdet och miljökvalitetsnormerna riskerar 
inte att överskridas. 

Hälsa och säkerhet 
Vägtrafikbuller 
Området utsätts främst för buller från Oljehamnsvägen. Riktvärdena som gäller för arbetsplatser 
är enligt regeringsbeslut Naturvårdsverkets riktvärden för vägtrafik. Dessa riktvärden är 
följande:

Vid arbetslokaler Ekvivalent ljudnivå i dB(A) för dygn 
Utomhus* 65
Inomhus 40

* Frifältsvärde utanför fönster/fasad.

Översiktliga bullerberäkningar har gjorts för trafiken på Oljehamnsvägen norr om Hinseleden 
mot bebyggelsen på vägens östra sida. Det kan konstateras att man inte beräknas överskrida 
gällande riktvärden för god boendemiljö vare sig i dagsläget eller vid prognosåret år 2030. 

Jämfört med dagens nivå beräknas den ekvivalenta bullernivån öka med ca 2 dBA till år 2030 
till följd av den allmänna trafikutvecklingen. Den ekvivalenta bullernivån beräknas öka med 
ytterligare 0,5 dBA till följd av utbyggnaden av planområdet. 

Nya ”tumregler” säger en decibel starkare buller ökar den upplevda störningen med 20 % och 
att störningarna fördubblas när bullret ökar med 4 dB. Detta innebär att den upplevda störningen 
från trafiken kan öka med ca 70% till år 2030, varav större delen är hänförbar till den allmänna 
trafikökningen på vägnätet snarare än till utbyggnaden av planområdet. 

Risker (farligt gods m m) 
Enligt Nationell vägdatabas (NVDB) finns inga inskränkningar vad gäller transporter av farligt 
gods på vägnätet i anslutning till planområdet. Inte heller Länsstyrelsen Blekinges årliga 
publikation ”Sammanställning över allmänna vägar 2007” anger några inskränkningar och 
pekar dessutom ut korsningen Oljehamnsvägen och Munkahusvägen som tillfällig 
uppställningsplats för farligt gods.  
Både Munkahusvägen och Oljehamnsvägen har idag en relativt hög andel tung trafik (29 
respektive 11 %) varav en okänd andel kan förväntas utgöras av transporter med farligt gods. 
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra ökade transporter av farligt gods längs 
vägnätet i anslutning till planområdet. 
I detaljplanen införs bestämmelser om byggnaders utförande, för byggnaderna närmast 
Oljehamnsvägen och Munkahusvägen, för att begränsa effekten av olyckor. Planbestämmelserna 
lyder; ”Luftintag får inte placeras mot Oljehamnsvägen eller Munkahusvägen. Fasader mot 
Oljehamnsvägen och Munkahusvägen skall vara av svårantändligt material". Dessutom föreslås 
ett bebyggelsefritt område närmast Oljehamnsvägen, för att ytterligare bidra till att begränsa 
effekten av eventuella avkörningsolyckor.  
Riskhänsyn vid ny bebyggelse, Länsstyrelsen i Stockholm 2000, anger att längs järnväg med 
transport av farligt gods kan tät och stabil kontorsbebyggelse tillåtas 25 meter från järnvägen.  
Bebyggelsen i planförslaget är alltså inte utsatt för risker från järnvägen väster om området, som 
ligger ca 100 meter från planområdets västra gräns, med ytterligare minst 50 meter till byggrätter. 
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Dessutom bidrar bergväggen i naturmarken mellan järnvägen och föreslagen bebyggelse till att 
begränsa effekten av eventuella olyckor. Antalet transporter av ammoniak på järnvägen 
underskrider 10 transporter per år. 
Uppställningsplats för farligt gods finns utpekad söder om planområdet. Eftersom sikten på platsen 
bedöms som god och hastigheten är låg bedöms sannolikheten för en farligt gods olycka som 
mycket låg. Uppställningsplatsen är rekommenderad för uppställning av farligt gods och antas vara 
genomtänkt och väl anpassad, vilket bidrar till en minskad sannolikhet för olycka. Skulle en farligt 
gods olycka inträffa bedöms konsekvenserna som små på grund av den låga hastigheten, avståndet 
till projektområdet samt att terrängen lutar upp mot planområdet från uppställningsplatsen. 

Elektromagnetiska fält
Kraftledningen väster om planområdet (400 kV) har ett skyddsavstånd om 100 meter för att den 
elektromagnetiska strålningen inte ska överstiga 0,4 μT. Området som ligger inom 100 meter 
från denna ledning är avsatt som naturmark. 
Kraftledningen (50 kV)i den östra delen av planområdet kommer vid planens genomförande att 
jordförläggas.

Natur- och kulturmiljö 
Naturmiljö och biologisk mångfald 
Vid exploatering enligt planförslaget försvinner de enstaka kulturmiljöobjekt som hittats vid 
rekognosering i området. Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som ringa. För ett område 
av denna storlek är det väldigt få lämningar. Marken är högt belägen vilket gjort den 
svårtillgänglig. Den har historiskt främst nyttjats som utmarksbete, vilket i sig inte lämnat 
mycket spår. Den inom planområdet befintliga gränsstenen kommer att flyttas från sitt 
nuvarande läge i och med att marknivån är sänkt i planförslaget. Stenen kan bevaras inom 
detaljplaneområdet men tappar sitt historiska sammanhang. Redan idag är stenen svårtydd 
eftersom den inte står i någon tydlig historisk gräns. 

Ett flertal naturinventeringar har genomförts i området och de delar av naturen där högre 
naturvärden har påträffats kommer att sparas i hög utsträckning. Bland annat lämnas den 
utpekade nyckelbiotopen i västra plandelen i princip orörd. Sammantaget finns ett stort 
kunskapsunderlag vad gäller naturvärden inom planområdet och i och med detta kan det 
säkerställas att projektets genomförande inte hotar att negativt påverka den biologiska 
mångfalden.

Den biologiska sammansättningen kommer initialt att minska i den del av planområdet som skall 
markberedas. Som kompensationsåtgärd föreslås inslag av naturmark inne i planområdet och att 
bergsväggarna förses med ”hyllor” som kan utgöra växtplats för vegetation och skyddade tillhåll för 
fåglar. Befintlig tillvaratagen växtjord bör användas då frön och sporer kan ge en flora som liknar 
den som finns inom området idag. På sikt kan den biologiska mångfalden öka i detta område men 
den kommer att förändras till sitt innehåll eftersom andra växt- och djurarter än de ursprungliga 
kommer att gynnas. 

Hushållning med naturresurser 
En liten del av skogen utgörs av produktionsskog och kommer att tas ned i förtid. Skogsbruks-
planens målsättningar kommer inte att kunna fullföljas fullt ut. Den virkesmängd som på detta 
vis försvinner är ur skogsbrukssynpunkt mycket liten och konsekvenserna bedöms som små. 
Till följd av markberedningen uppkommer överskottsmassor i form av bergkross. Att utnyttja 
dessa massor genom vidareförädling och samhällsbyggande får anses vara god hushållning med 
naturresursen berg. Materialet kommer sannolikt att exporteras till länder i hela Östersjöregionen. 

Grund- och ytvatten 
En hydrogeologisk utredning har tagits fram i samband med planarbetet (WSP Environmental 
081001, se bilaga). Ett genomförande enligt detaljplanen bedöms ge ingen eller liten påverkan 
på grundvattennivåer i omgivningen. Ingen påverkan kommer att ske på brunnar i omgivningen. 
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En utbyggnad kommer att medföra en minskad avrinning till kringliggande våtmarker och 
vattendrag samt något minskade flödes- och nivåvariationer i dessa.

Vad gäller ytvatten kommer detta att fördröjas inom området så att avrinningen blir oförändrad 
jämfört med dagens förhållanden 

Bedömningen är att det i samband med plansprängning av området inte kommer att krävas 
någon aktiv bortledning eller skyddande mot vatten. Erfarenheter från täktområdet i Stilleryd är 
att det inte krävts något aktivt omhändertagande eller skyddande mot vatten och därmed har 
ingen vattendom sökts. Skulle aktivt omhändertagande eller skyddande mot vatten krävas under 
arbetets gång kommer vattendom att sökas. 

Uppfyllelse av miljömål 
Sett som enskild företeelse kan inte en exploatering av ett naturområde bedömas bidra till att 
miljömålen uppfylls. Detaljplanen ligger inte i linje med miljömålen Levande skogar och Ett 
rikt växt- och djurliv då den biologiska mångfalden initialt minskar och på sikt förändras till sitt 
innehåll. Åtgärder vidtas dock i planområdet för att kompensera för detta. 

Alternativa placeringar av de föreslagna verksamheterna finns inte så nära Karlshamns centrum. 
Jämfört med de mer perifera lägen som kan vara möjliga kan en centrumnära placering bidra till 
minskad biltrafik och ett minskat bilberoende och därmed skulle miljömål kopplade till detta 
uppfyllas. Planområdet är utpekat i översiktsplanen som område för handel, hantverk och ev. ej 
miljöstörande industri. 

Sociala konsekvenser 
Befolkning och service 
Detaljplanen stärker seviceutbudet i Karlshamn och innebär att ett stort antal arbetsplatser 
kommer att finnas i ett läge i nära anslutning till Karlshamn centrum. 

Karlshamn har en intressant, trevlig och småskalig stadskärna, men många sällanköpsprodukter 
går inte att hantera i denna miljö. Den utveckling vi sett i Karlshamn är dels att flera större 
dagligvarubutiker lokaliserat sig utspritt dels att även den externa sällanköpshandeln är väldigt 
utspridd. Detta är inte en långsiktigt stark lösning för Karlshamn som handelsort. Västerport-
området erbjuder en möjlighet att lokalisera handel till ett område nära centrum. 

Eftersom det endast finns mycket begränsade utrymmen för sällanköpshandel i kommunen görs 
bedömningen att befintlig handel i kommunen inte kommer att påverkas negativt. En levande 
stadskärna är en viktig fråga för kommunen och planen begränsar därför kommande 
handelsetableringar i Västerport till ”handel med varor av volymkaraktär”. Västerport skall 
endast erbjuda ett komplement till den handel som finns i Karlshamns centrum och den 
befintliga småskaliga handeln i stadskärnan kommer även fortsättningsvis att värnas. 

Barnperspektivet
Vid utarbetande av planförslaget har barnperspektivet beaktats. Detaljplanen innebär att det är 
möjligt att inom delar av planområdet uppföra olika typer av sportanläggningar, vilket kommer 
att bli välbesökta målpunkter för barn och unga. För att barn- unga, som ofta färdas till fots eller 
på cykel ska kunna ta sig till och från sporthall/evenemangslokaler på ett trafiksäkert sätt har 
separerade gång- och cykelvägar lagts inom de gatusektioner som gäller för planområdet. I 
kombination med en trafiksäker passage under Oljehamnsvägen ger det en mycket trafiksäker 
miljö för barn och unga. 

Tillgänglighet
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för 
funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 12 § BVF (byggnader) samt 3 kap 
15 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och 
markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning och bygganmälan. 

Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas. 
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Detaljplan för Västerport, del av Karlshamn 6:1 och 7.1 
m. fl., Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamåls-
enligt genomförande av detaljplanen. Den ska även redovisa vem som vidtar åtgärderna och när de 
ska vidtas. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan med planbestämmelserna.  

Organisatoriska frågor 
Tidplan
Byggnadsnämndens beslut om samråd: hösten 2008 
Samråd: hösten 2008
Byggnadsnämndens beslut om utställning:  vintern 2008/2009 
Utställning: våren 2009
Byggnadsnämndens beslut om utställning: hösten 2009  
Utställning 2: hösten 2009
Kommunfullmäktiges beslut om antagande: våren 2010 

Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås till 15 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Karlshamns kommun är huvudman för allmän platsmark. Kommunen är även huvudman för 
kvartersmark natur, betecknat N1 på plankartan. Kommunen ansvarar för vatten- och 
avloppsförsörjning samt för ledningar som ligger inom allmän plats inom planområdet. 

Avtal
Exploateringsavtal upprättas ej, Karlshamns kommun bygger ut gata, VA-system osv. Gator, gång- 
och cykelvägar mm iordningsställs innan tomter inom området försäljs. Kostnader för detta tas ut i 
samband med tomtförsäljning inom området. 

Särskilt avtal om omläggning av befintliga dagvattenledningar upprättas  

Avtal om flytt/jordförläggning av kraftledning i planområdets östra gräns tecknas med 
ledningshavare. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning
Den mark inom planområdet som är utlagd som gatu- och naturmark, ska genom fastighetsreglering 
tillföras en av Karlshamns kommun ägd gatu- och naturmarksfastighet.  




