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OM TILLÄGGET
Planändringen bedöms inte medföra några 
nya miljökonsekvenser, därför behövs inte 
en ny miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
Däremot är det lämpligt att ta fram ett tillägg 
till ursprunglig miljökonsekvensbeskrivning 
eftersom förutsättningarna för några av tidigare 
konsekvenserna ändras. Tillägget berör därför 
endast de ändrade konsekvenserna. 

De konsekvenser som ändras eller inte längre 
är aktuella har strukits över i den ursprungliga 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Tidigare ställningstaganden
Gällande detaljplan A364 bedöms 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/landskapsbilden och dels till 
bullerstörningar/luftföroreningar under 
byggnationstiden.

Den ursprungliga 
miljökonsekvensbeskrivningen ligger till 
grund för den samlade bedömningen av den 
föreslagna ändringens konsekvenser och 
miljöpåverkan.

Planuppdraget
Bakgrund
17 februari 2020 ansökte kommunen om 
planändring för del av detaljplan A364 
(Västerport). Ändringen innebär nya 

marknivåer på föreslagen väg i planområdet, 
för att minska mängden sprängmassor som ett 
resultat av detaljplanens genomförande.

Gällande detaljplan, A364, vann laga kraft 
2012-02-23 och syftar till att möjliggöra 
uppförandet av en ny stadsdel för handel och 
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. Marknivån 
föreslås sänkas drastiskt inom planområdet 
för att medge goda möjligheter att utnyttja 
området utifrån bland annat tillgänglighet och 
dagvattenhantering.

I planens genomförandedel framgår det att det 
är stora åtgärder som måste göras och att frågor 
kring buller och vibrationer måste respekteras 
vid markberedningen. Markberedningen 
föreslås ske etappvis för att minimera påverkan.

2012 upphandlades ett bolag av kommunen 
för att påbörja markberedning i området. 
Genomförandet beräknades resultera i cirka 8 
miljoner ton överskottsmassor vilket behövde 
transporteras bort från området. Sprängning, 
borrning och transportering beräknades ta 
cirka 8-10 år. Bolaget fick dock aldrig igenom 
sitt tillstånd från Miljöprövningsdelegationen 
(MPD) angående markberedningen med 
motivering att det inte är visat att verksamheten 
kan bedrivas utan olägenheter för närboende 
samt för elever och personal på Stärnöskolan, 
strax öster om planområdet. 

Beslutet om att inte ge tillstånd överklagades 
av bolaget men överklagandet avslogs av Mark- 
och miljödomstolen i september 2013. Sedan 
dess har ingenting hänt med projekt Västerport 
eftersom detaljplanen inte har kunnat 
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genomföras på det sätt som det från början 
var tänkt, vilket är varför denna planändring 
initierades.

Syfte med föreslagen 
planändring 
Syftet med föreslagen planändring är 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 så att mängden berg 
som måste sprängas bort i anslutning till vägen 
kan minskas.

I bilden till höger visas de nya föreslagna 
höjderna på vägen tillsammans med föreslagna 
markhöjder i resterande delar av planområdet. 
Det är bara vägens marknivåer som regleras i 
plankartan. Notera att siffrorna i illustrationen 
är ritade utifrån höjdsystemet RH00. I nya 
plankartan är dessa siffror omarbetade till 
höjdsystemet RH2000 för att följa den nya 
grundkartans höjdsystem. 

Ändringen skulle innebära en minskning av 
massöverskottet med cirka 35 % för hela 
planområdet vilket innebär en minskning 
på cirka 5 miljoner ton bergmassor för hela 
området. 

Efter planändringen föreslås delområde B 
och C exploateras inledningsvis eftersom det 
där krävs minst sprängning (cirka 0,5 miljoner 
ton). Exploatering och markberedning föreslås 
ske i två etapper och överskottsmaterialet 
kan, enligt genomförd utredning om 
masshantering, användas för att fylla upp 
Stärnöplan (ett utvecklingsområde med dåliga 
markförhållanden strax öster om planområdet). 
Utredningen i sin helhet finns med som bilaga 
till de nya planhandlingarna. 

Utöver ändring av vägarnas höjder har även 
dagvattensituationen utretts på nytt och nya 
lösningar för dagvattenhantering är inarbetade i 
det nya planförslaget. Dessa bedöms vara med 
yt- och kostnadseffektiva. 

MILJÖKONSEKVENSER 
AV FÖRESLAGEN 
PLANÄNDRING

Nollalternativet
Konsekvenserna av planändringens 
genomförande ska jämföras mot ett 
nollalternativ, det vill säga miljöförhållandena 
och miljöns sannolikaw utveckling om 
planändringen inte genomförs. Nollalternativet 
innebär således att det ursprungliga 
planförslaget kvarstår, oförändrat, och 
att de ursprungliga konsekvenserna av 
planens genomförande kvarstår. Då dessa 
konsekvenser går att läsa i den ursprungliga 
miljökonsekvensbeskrivningen tas inte de upp i 
detta tillägg. 
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Hälsa och säkerhet
Buller
Konsekvenser under byggnation
Vid framtagandet av detaljplan A364 
genomfördes en bullerutredning. I 
bullerutredningen framgår det att närliggande 
bostäder och skola inte kommer överskriva 50 
dBA (med undantag av enstaka tillfällen under 
sista etappen av genomförandet). 

Utredningen utgår från en etappindelning 
enligt det ursprungliga planförslaget. Eftersom 
aktuell planändring innebär betydligt minde 
masshantering, från cirka 8 miljoner ton till 
cirka 2,8 miljoner (endast cirka 35 % av den 
ursprungliga mängden överskottsmassor) har 
en ny etappindelning tagits fram i en utredning 
om masshantering, framtagen år 2019 av ÅF 
Infrastructure (numera AFRY). I rapporten 
föreslås delområde B och C exploateras 
först (vilket innebär cirka 0,5 miljoner ton 
överskottsmassor). Resterande 2,3 miljoner ton 
genomförs som en etapp 2. 

Ingen ny bullerutredning har genomförts. 
Bedömning har gjorts att föreslagen 
planändring innebär positiva konsekvenser 
för bullerpåverkan i jämförelse med den 
ursprungliga detaljplanen. Markberedningen 
kan genomföras under en betydligt mindre 
tidsperiod och mängden berg som måste 
sprängas bort och transporteras från området 
minskas drastiskt med planändringen. 

Konsekvenser efter exploatering
Inga nya konsekvenser bedöms genereras av 
föreslagen planändring när området väl är 
exploaterat.

Åtgärder
Metoder för borrning och ljuddämpade 
effekter ska följa det ursprungliga planförslaget 
i enlighet med genomförd bullerutredning. 
Eventuella nya tekniker ska användas. 

Vibrationer och luftstötvågor
Konsekvenser under byggnation
I den ursprungliga 
miljökonsekvensbeskrivningen framgår det att 
det i samband med sprängning uppkommer 
markvibrationer och luftstötvågor som sprids 
till omgivningen. Påverkan kan bli olika från 
ett tillfälle till ett annat. Orsaken härtill är 
att förutsättningarna vad gäller bergkvalité, 
utslagsriktning, läge, förekomst av sprickor, 
väderförhållanden med mera skiftar inför varje 
enskild sprängning. 

Eftersom det rör sig om andra förutsättningar 
efter planändringen har en ny riskanalys och 
vibrationsutredning tagits fram inom vilken 
restriktioner enligt svensk standard presenteras.  

Enligt utredningen riskerar inte närliggande 
byggnader skadas av några luftstötvågor 
eller vibrationer. Inga nya miljökonsekvenser 
bedöms därför uppstå under byggnationstiden i 
jämförelse med det ursprungliga planförslaget. 

Det åligger entreprenören att införskaffa 
samtliga erforderliga tillstånd för 
genomförandet av entreprenaden. 
Entreprenören har ensam det fulla ansvaret för 
säkerheten.

Konsekvenser efter exploatering
Inga nya konsekvenser bedöms genereras av 
föreslagen planändring när området väl är 
exploaterat.
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Åtgärder
Metoder för att minska vibrationer och 
liknande ska följa restriktioner enligt 
genomförd vibrationsutredning och riskanalys. 

Luftkvalitet och lokalklimat
Konsekvenser under byggnation
I den ursprungliga 
miljökonsekvensbeskrivningen framgår det 
att markberedningen kommer påverka luften 
genom bland annat utsläpp från både maskiner 
och från trafik till och från området. 

Eftersom mängden sprängmassor som behöver 
transporteras bort från området minskar 
drastiskt med planändringen ändringen ha en 
positiv effekt på miljökonsekvenserna kopplade 
till luftkvalitet i jämförelse med det ursprungliga 
planförslaget. Även själva sprängningen 
kommer kunna genomföras under en kortare 
tid, vilket också leder till mindre utsläpp än vad 
som tidigare var beräknat. 

Konsekvenser efter exploatering
Inga nya konsekvenser bedöms genereras av 
föreslagen planändring när området väl är 
exploaterat.

Åtgärder
Metoder för att minska föroreningar kopplade 
till transportfordon under byggnation av 
området ska följa de riktlinjer och åtgärder som 
presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen. 
Däremot ska nya tekniker för att minska 
utsläppen implementeras, exempelvis eldrivna 
fordon och maskiner. 

Mark och vatten
Konsekvenser
I samband med framtagandet av detaljplan 
A364 togs en hydrogeologisk utredning fram. 
I den framgår det att sänkning av marken 
kommer innebära påverkan på grundvattnet. I 
föreslagen planändring ändras marknivåerna, 
skillnader i höjden bedöms dock inte öka 
påverkan, utan snarare minska påverkan 
på grundvattnet. Ingen ny hydrogeologisk 
utredning har genomförts. 

Eftersom förutsättningarna för 
omhändertagandet av dagvatten förändras 
i och med planändringen har en ny 
dagvattenutredning genomförts under 
sommaren 2020. I utredningen föreslås andra 
lösningar än i det ursprungliga förslaget. Trots 
ändringen bedöms miljökonsekvenserna för 
hantering av dagvatten vara oförändrade. 

Landskapsbild
Konsekvenser
Planområdet kommer ha en markhöjd på cirka 
10 meter högre vid högsta punkten än det 
ursprungliga planförslaget. Byggnader kommer 
därför sticka upp i landskapet mer än tidigare. 
Däremot följer det nya förslaget befintlig 
topografi i större utsträckning än tidigare. 

Det faktum att planområdet föreslås 
plansprängas kvarstår även efter planändringen 
och miljökonsekvenserna för landskapsbilden 
bedöms därmed vara oförändrade även om 
förutsättningarna ändras. 
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Åtgärder
Inga nya åtgärder bedöms vara nödvändiga av 
föreslagen planändring. 

Naturmiljö
Konsekvenser
Inga nya konsekvenser bedöms genereras av 
föreslagen planändring. 

Åtgärder
Inga nya åtgärder bedöms vara nödvändiga av 
föreslagen planändring. 

Kulturmiljö
Konsekvenser
Inga nya konsekvenser bedöms genereras av 
föreslagen planändring. 

Åtgärder
Inga nya åtgärder bedöms vara nödvändiga av 
föreslagen planändring. 

Rekreation och friluftsliv
Konsekvenser
Inga nya konsekvenser bedöms genereras av 
föreslagen planändring. 

Åtgärder
Inga nya åtgärder bedöms vara nödvändiga av 
föreslagen planändring. 

Markanvändning och 
naturresurser
Konsekvenser
Inga nya konsekvenser bedöms genereras av 
föreslagen planändring. 

Åtgärder
Inga nya åtgärder bedöms vara nödvändiga av 
föreslagen planändring. 

Planändringens sammanlagda 
miljökonsekvenser
Eftersom planförslagets negativa 
konsekvenser huvudsakligen är kopplade till 
markberedningen påverkas dessa konsekvenser 
av föreslagen planändring. Vad gäller påverkan 
på naturmiljö och landskapsbild kvarstår 
de redan identifierade konsekvenserna utan 
förändring.

Konsekvenser under byggnationstiden minskar 
av föreslagen planändring både vad gäller 
påverkan på luftkvalitet samt generering av 
buller och vibrationer 

SAMLAD BEDÖMNING
Föreslagna ändringar bedöms inte leda 
till några nya miljökonsekvenser som inte 
redan har beaktats i den ursprungliga 
miljökonsekvensbeskrivningen. Istället bedöms 
ändringarna medföra positiva effekter för de 
redan identifierade miljökonsekvenserna tack 
vare den mindre mängd sprängmassor som 
måste hanteras vid ett genomförande av den 
nya detaljplanen.
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UPPFÖLJNING
Uppföljning ska ske enligt ursprunglig 
miljökonsekvensbeskrivning. 

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

Karlshamn den 22 september 2020

Anna Lyggemark Emina Kovacic

Planarkitekt  Stadsbyggnadschef/  
   Stadsarkitekt
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1 Sammanfattning
Denna miljökonsekvensbeskrivning tillhör detaljplan för 
delar av fastigheterna Karlshamn 6:1 och 7:1 m fl  och 
syftar till att belysa de miljökonsekvenser som kan tänkas 
uppstå vid genomförande av planen fullt ut. 

Planområdet omfattar ca 450 000 m2 varav 190 000 m2 utgör 
kvartersmark och är beläget väster om Oljehamnsvägen 
ca 1 km väster om Karlshamns centrum. För området 
skall detaljplan upprättas som syftar till att möjliggöra 
uppförande av lokaler för handel, småindustri/lager av 
icke störande art, kontorsverksamhet samt lokaler för 
Räddningstjänsten och sporthallar/evenemangslokaler. I 
planarbetet ingår även åtgärder för att skapa trafi ksäkra 
kopplingar till det allmänna vägnätet.

I översiktsplanen är planområdet markerat och beskrivet 
som utvecklingsområde med handel och eventuellt ej 
miljöstörande industri med ett gott skyltläge utmed en 
av infarterna till Karlshamn.

Idag utgörs planområdet av ett tätortsnära naturområde 
med en varierad vegetation som domineras av 
hällmarkstallskog och bokskog men med inslag av 
sumpskog, lövblandskog och produktionsskog. I 
området fi nns inslag av död ved som är värdefull för den 
biologiska mångfalden. Rödlistade (av Naturvårdsverket 
fastslagen lista med sällsynta och hotade arter) svampar 
(oxtungsvamp) och insekter (reliktbock) har påträff ats 
i området. Delar av området, och då främst i de västra 
delarna, har höga naturvärden och har pekats ut som 
nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. En 400 år gammal ek i 
den sydvästra delen är utpekad som skyddsvärd. 

Några förhistoriska lämningar är inte kända i området. 
Övriga spår av mänsklig verksamhet inskränker sig till 
några små stenbrott, stenmurar och en förmodad gränssten. 
Då och då anordnas friluftsaktiviteter i området såsom 
orienteringstävlingar och trialtävlingar (motorcykel).

För att förbereda området för byggnation enligt 
planförslaget markbereds det genom sänkning och 
utplaning av markytor. Omfattningen av markberedningen 
har styrts av önskemål av stora plana ytor för verksamheter 
och parkeringar, en hög flexibilitet när det gäller 
utformning och fördelning av tomter och möjlighet 
att skapa en god tillgänglighet. Vid markberedningen 
uppkommer överskott av bergmassor och dessa kommer 
att vidareförädlas och säljas som ballastmaterial. 

Ny bebyggelse regleras i detaljplanen till utseende och typ 
av verksamhet. Kommande bebyggelse inom planområdet 
kommer att vara 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 fi nns också möjlighet att uppföra lokaler 
för Räddningstjänsten. 

Fasadmaterial skall vara sten eller puts och utförda i mörka 
nyanser. Höjden på byggnaderna får vara 3-4 våningar. 
Huvuddelen av byggnaderna skall placeras mot lokalgatan. 

Infart till området sker via en ny cirkulationsplats 
där Oljehamnsvägen möter Hinseleden samt via 
kopplingar till Munkahusvägen och Metallgatan. 
Säkra gång- och cykelvägar skapas genom att dessa är 
separerade från lokalgatorna och via planskildhet under 
Oljehamnsvägen. 

Dagvatten omhändertas i utjämningsmagasin som kopplas 
till naturmark inne i området. Utjämningsmagasinen 
reglerar ytvattenavrinningen så att denna blir oförändrad 
jämfört med dagens nivåer. Från utjämningsmagasinen 
ansluts dagvattenledningarna till de allmänna näten.

I de västra och södra delarna sparas naturområden för att 
dels underlätta för vilt att röra sig längs de västra delarna 
till och från Stärnö och dels för att bibehålla livsmiljöer för 
de rödlistade arter som har påträff ats inom planområdet. 
Därutöver skapas ny naturmark inom planområdet, dels 
längs bergväggen och dels inne i området ihop med öppna 
dagvattenmagasin. Naturområdena byggs upp med från 
området tillvaratagna jordmassor för att ge en fl ora som 
liknar den befi ntliga.

De huvudsakliga negativa miljökonsekvenserna är 
kopplade till markberedningen, dels till markberedningens 
negativa påverkan på naturmiljön och landskapsbilden 
och dels till bullerstörningar och luftföroreningar under 
byggtiden. Påverkan under byggtiden är av övergående art 
och åtgärder vidtas för att begränsa störningarna och hålla 
dessa under gränserna för gällande miljökvalitetsnormer.

I de västra och södra delarna av området har hänsyn 
tagits till naturvärden som har framkommit i arbetet 
med planprogram och MKB samt i samrådsskedet. 
Ingreppen blir ändå stora och påverkan på landskapsbild 
och naturmiljö är av irreversibel karaktär och åtgärder som 
föreslås är i huvudsak som kompensationsåtgärder.  

De verksamheter som föreslås i planområdet efter 
markberedningen bedöms inte medföra några negativa 
konsekvenser för miljön. Vare sig verksamheterna i sig eller 
den ökade trafi ken medför bullerstörningar eller medför 
försämring av luftmiljön för närboende som riskerar att 
överskrida gällande normer.

annsod
Överstruket

annsod
Överstruket

annsod
Överstruket
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Översikt över planområdet.

2.1 Bakgrund
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av 
lokaler för handel, småindustri/lager av icke störande art 
samt kontorsverksamhet. Med icke störande art menas att 
vedertagna riktvärden och gällande gränsvärden beträff ande 
buller, utsläpp till luft eller annat liknande som omfattas 
av miljöbalken, MB, ej får överskridas vid angränsande 
verksamheter eller bostäder. Utöver bebyggelse för olika 
verksamheter skall möjlighet för uppförande av sporthall/
evenemangslokal också rymmas inom detaljplanen. Inom 
planområdet kommer också anläggningar för teknisk 
försörjning samt gator och grönområden att uppföras. I 
planarbetet ingår även att se på områdets förutsättningar 
att kopplas till det allmänna vägnätet. För att skapa en 
trafi ksäker och eff ektiv koppling till Oljehamnsvägen har en 
cirkulationsplats i korsningen Hinseleden/Oljehamnsvägen 
kombinerat med en planskild korsning för gång- och 
cykeltrafi k inarbetats i detaljplanen.

Yttrande från Länsstyrelsen gällande kommunens 
behovsbedömning har erhållits 2008-09-25. LST anser också 
att planförslaget kan antas medföra sådan miljöpåverkan att 
en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.

2 Inledning 
2.2 Omfattning
Det föreslagna planområdet omfattar ca 450 000 m2 varav 
190 000 m2 utgör kvartersmark och är beläget ca 1 km 
väster om Karlshamns centrum. Området omfattar delar 
av de kommunalägda fastigheterna Karlshamn 6:1 och 
7:1, de kommunalägda fastighetena 7:3, 7:4, 7:8, 7:9 och 
7:10 samt del av fastigheten Spettet 1 och den privatägda, 
mindre fastigheten Karlshamn 7:5. Området avgränsas 
av Oljehamnsvägen i öster, Munkahusvägen i söder och 
naturmark i väster och norr.

2.3 Syfte
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.

MKB:n syftar till att belysa de miljökonsekvenser som kan 
tänkas uppstå vid genomförande av planen fullt ut samt 
att beskriva hur eventuella negativa miljökonsekvenser 
kan minimeras eller undvikas.

Karlshamn C

Stilleryd

O
ljeham
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Mun
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2.4 Mål och riktlinjer

Miljömål
De 16 nationella miljömålen är:

• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö
• Skyddande ozonskikt
• Säker strålmiljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• Storslagen fj ällmiljö
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

De regionala miljömålen för Blekinge fastställdes 
av Länsstyrelsens styrelse den 17 oktober 2003. Ett 
gemensamt handlingsprogram för åtgärder och uppföljning 
fastställdes den 20 juni 2005. Den 3 december 2007 
beslutade Länsstyrelsens styrelse om reviderade miljömål 
för Blekinge. Delmålen för Blekinge följer de som antagits 
på nationell nivå.

Karlshamns kommun har inga egna uppsatta miljömål 
utan följer de regionala.

Uppföljning redovisas i kapitel 5.10.

Folkhälsomål
Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen.

Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden 
som fokuserar på de faktorer i samhället som påverkar 
folkhälsan, det vill säga på livsvillkor, miljöer, produkter 
och levnadsvanor. Ansvaret för målen är fördelade mellan 
olika aktörer och nivåer i samhället.

Folkhälsomålen är:

1: Delaktighet och infl ytande i samhället 
2: Ekonomisk och social trygghet 
3: Trygga och goda uppväxtvillkor 
4: Ökad hälsa i arbetslivet 
5: Sunda och säkra miljöer och produkter 

6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7: Gott skydd mot smittspridning 
8: Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv 
hälsa
9: Ökad fysisk aktivitet 
10: Goda matvanor och säkra livsmedel 
11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle 
fritt från narkotika och dopning samt minskade 
skadeverkningar av överdrivet spelande.

Uppföljning redovisas i kapitel 5.10.

Allmänna hänsynsregler
I Miljöbalken 2 kap fi nns allmänna hänsynsregler som 
gäller vid alla åtgärder som inte är av försumbar betydelse. 
Dessa skall följas av alla. Vid tillståndsprövning eller 
liknande prövning är verksamhetsutövarenskyldig att visa 
att Miljöbalkens allmänna hänsynsregler följs. Nedan 
beskrivs de kortfattat.

1§    Bevisbörderegeln - verksamhetsutövaren har 
bevisbördan.

2§    Kunskapskravet - man ska veta vad man gör så att 
man inte stör.

3§    Försiktighetsprincipen - redan risken för negativ 
påverkan innebär en skyldighet att vidta skyddsåtgärder 
och andra försiktighetsmått.

4§    Lokaliseringsprincipen - man ska välja den plats som 
är lämpligast för miljön.

5§    Hushållnings- och kretsloppsprinciperna - man ska 
hushålla med råvaror och energi.

6§    Produktvalsprincipen - man ska välja sådana kemiska 
produkter och biotekniska organismer som är minst 
skadliga för miljön.

7§    Skälighetsregeln - skador ska avhjälpas, även sådana 
som orsakats tidigare.

8§    Skadeansvar - skador ska avhjälpas, även sådana som 
orsakats tidigare.

Uppföljning redovisas i kapitel 5.10.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna är ett rättsligt styrmedel för 
miljöpolitiken som sätter gränser för vad man anser att 
människa och miljö kan utsättas för utan att betydande 
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olägenhet uppstår. Dessa ligger till grund för bedömningar 
av konsekvenser gällande buller och avgaser. 

Miljökvalitetsnormer fi nns för dels kvävedioxid (NO2), 
partiklar (PM10), svaveldioxid (SO2), bly (Pb),  kolmonoxid 
(CO), bensen och ozon för skydd av människors hälsa samt 
dels för svaveldioxid (SO2) och kväveoxid (NO) för skydd 
av ekosystem enligt förordning (SFS 2001:527). Denna 
förordning gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
enligt 5 kap. Miljöbalken.

Biltrafi ken är generellt sett den största utsläppskällan och 
för denna är det miljökvalitetsnormerna avseende NO2 
och PM10 som är mest aktuella. Miljökvalitetsnormen 
för NO2 och PM10 är 40 μg/m3 som årsmedelvärde. För 
PM10 fi nns även ett dygnsmedelvärde på 50 μg/m3 som 
endast får överskridas 35 ggr/år.

Även normen för bensen är relevant men överskrids 
generellt sett inte i Blekinge län. Övriga fastställda 
normer beräknas vara av mindre betydelse längs vägar 
och gaturum eftersom dessa utsläpp ligger under 
miljökvalitetsnormen.

Uppföljning redovisas i kapitel 5.10.

2.5 Tidigare utredningar och beslut

• Översiktsplan 2007
• 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.

 

2.6 Riksintressen och förordnanden

Planområdet ligger inom Riksintresse kustzon (MB 4 
kap. 4 §).
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3.1 Landskapsbild

Terrängen domineras av en höjdplatå, 20-30 m.ö.h, 
sönderbruten av många små bergryggar/-knallar och sluttar 
ställvis mycket brant ner mot omkringliggande mark. 
Bergryggarna består ofta av hela hällytor som går i dagen. 
Markytan är sammantaget småkuperad, sönderbruten 
och blockrik med många och ibland imponerande stora 
fl yttblock. Vegetationen domineras i höjdlägen av hällmark 
med gles tallskog och i sänkorna däremellan djupare 
jordlager lövskog, huvudsakligen ek och bok, och en tät 
matta blåbärsris i markytan. I tillräckligt djupa sänkor 
mellan bergryggarna fi nns fuktängar med ängsull och i vissa 
lägen tät björksly. I delar av området har skogsavverkning 
skett med resultat att ris och nedhuggen småskog täcker 
markytan i tjocka, näst intill ogenomträngliga lager.

3.2 Kulturmiljö

En inventering och kulturmiljöanalys har utförts av 
Blekinge museum (se bilaga). Vid inventeringstillfället 
ingick inte den sydvästra delen, söder om Gamla 
Stillerydsvägen, i planområdet och ingår inte i analysen. 

Höjdplatån har under historisk tid utgjort utmark till 
Tubbaryd och gräns till Stilleryds ägor. Eftersom terrängen 
är mager, bergig och stenrik har den inte varit lämplig för 
odling. Med största sannolikt har den nyttjats för mulbete. 
I några mjuka slänter mer eller mindre utanför området 
har man kunnat bärga hö och någon enstaka yta har 
troligen också nyttjats för lågtekniskt åkerbruk. 

Utmarken sågs fram till skiftesreformerna mer eller mindre 
som allmänningar tillhörande gårdarna runt omkring 
och tillskrevs inget egentligt värde mer än som källa till 
mulbete, vedbrand, timmeruttag och bärmarker. Först i 
samband med skiftena under slutet av 1700-talet och in 
på 1800-talet delades utmarken upp i privata skiften. På 
alla tillgängliga historiska kartor är området Västerport 
angivet som utmark, helt i avsaknad av bebyggelse och/
eller odlade ytor och enligt häradskartan från 1918 
bevuxen med blandskog.

Kartan över Tubbaryds och Munkahus utmarker från 1761 
redovisar en absolut rak gräns mellan hemmanen, ungefär 
från nuvarande bollplan öster om Oljehamnsvägen och 
rakt österut till Stillerydsgränsen. Den linjalritade gränsen 
skär på kartan den norra delen av utredningsområdets 
sydöstra bergsparti. På konceptkartan från 1757 är gränsen 
dragen lika rak men något mer NV-SO med utgångspunkt 
ungefär mitt emot bågskyttebanan (strax söder om 
bollplan). På renritningen från samma år redovisas båda 

3 Förutsättningar
gränserna. Ungefär på punkten där de båda gränserna skär 
varandra, just i kanten på den berörda bergplatån, står en 
rest sten; sannolikt en gränssten. Stenen är fyrsidig, dryga 
metern hög och med en sida på nästan halvmetern. Den 
är av rosaskimrande granit och var en gång stagad i en 
stenpackning, nu ganska omkastad. Stenen saknar idag helt 
synbarlig förklaring. Inga fl er gränsstenar/gränsmarkeringar 
i linje med någon av de båda markerade gränserna har 
påträff ats inom utredningsområdet. Någon annan förklaring 
än som en markering av gränsen mellan Munkahus och 
Tubbaryd fi nns näppeligen för den resta stenen.

Det är vanligt att den mark som hamnar i själva övergången 
mellan stad och land i ett visst skede blir ett slags 
ingemansland; jordbruket är nedlagt i väntan på planläggning 
inför exploatering och ingen tycks riktigt bry sig om vad 
som händer. Just ett sådant ingemansland är Västerport, 
Karlshamn 6:1 till delar idag.

Fornminnen
Riksantikvarieämbetet genomförde 1971 en forn-
minnesinventering i Karlshamns kommun. Inom det nu 
aktuella området fi nns inga kända förhistoriska lämningar. 

Utredningsområdet Västerport Karlshamn 6:1, efter karta 1761.
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Några få kända förhistoriska gravar fi nns i höjdlägen i 
närheten (utanför planområdet), men några nya har inte 
påträff ats i samband med fältrekognoseringen.

Däremot har lämningar från historisk tid karterats; en 
gränssten (se ovan), några stenbrott och stenmurar. De 
små stenbrott och bearbetningsplatser som påträff ats 
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. 

3.3 Naturmiljö

Området ligger inom riksintresse högexploaterad kust 
(miljöbalken 4 kap. 4 §).

En nyckelbiotop bestående av hällmarkstallskog och 
bokskog, har pekats ut av Skogsstyrelsen i den västra 
plandelen. Vidare fi nns en äldre skyddsvärd ek i områdets 
sydvästra del intill Metallvägen. Eken, som är ca 400 år 
gammal, är upptagen i den inventering av skyddsvärda 
träd som genomförts av Länsstyrelsen. Vid inventering 
påträff ades ett mindre bestånd med orkidén skogsknipprot 
(Epipactis helleborine) söder om gamla Stillerydsvägen. 
Skogsknipproten är fridlyst. Fyndplatsen berörs ej av 
markberedningen.

Med anledning av kommunens detaljplanearbete har en 
översiktlig inventering av naturmiljöerna inom planområdet 
utförts i maj 2008 av WSP Environmental (se bilaga). 
Inventeringen har ej fokuserat på att artbestämma 
kryptogamer eller insekter utan mer generellt bedöma 
förutsättningarna för hög biologisk mångfald i de olika 
delarna av området. I augusti 2008 har en översiktlig 
insektsinventering utförts och en svampinventering har 
gjorts under augusti-september 2008. I augusti 2009 
gjordes en naturinventering och naturvärdesbedömning 
av WSP Environmental (se bilaga). Inventeringen syftade 
till att främst ge fördjupad kunskap om naturvärdena inom 
nyckelbiotopen i området.

Inventeringsområdet är stort och varierat. Det finns 
mycket berg i dagen och vegetationstypen domineras 
av hällmarkstallskog med ett stort ekinslag. De mest 
värdefulla delområdena bedöms utgöras av höjdpartierna 
med äldre ekar och tallar i väster och nordväst. En 
indelning i olika naturtyper har gjorts, se karta på sid. 12.

Rödlistade arter
I området har ett fl ertal rödlistade arter påträff ats och de 
flesta lokaler återfinns inom det området som klassats 
som nyckelbiotop och i de områden som ej berörs av 
markberedningen. Påträff ade rödlistade arter är blåmossa 
(Leucobryum glaucum) DD (kunskapsbrist), reliktbock 
(Nothorhina punctata) DD, rödhjon (Pyrrhidium 
sanguineum) DD , gulbent grenbock (Grammoptera ustulata) 
DD, oxtungsvamp (Fistulina hepatica) NT (missgynnad), 
fl ikros (Rosa tomentella) NT, tallticka (Phellinus pini) NT, 
gammelekslav (Lecanographa amylacea) VU (sårbar), rostfl äck 
(Arthonia vino) EN (starkt hotad). 

Bokskog
Ett område på ca 4 ha utgörs av olikåldrig bokskog 
som ligger i en blockfattig sydsluttning. I kanterna 
fi nns ett varierat trädskikt med sälg, ask, björk, ek och 
hagtorn. Inne i bokbeståndet förekommer äldre ekar. 
Fältskiktet är relativt sparsamt i väster med dominans av 
vitsippor på våren. I östra delen domineras marktäcket av 
lundslok. I nordöstra delen övergår området till blockrik 
hällmarkstallskog med ekinslag.

Hällmarkstallskog
Bergbundna områden med grunt eller inget jordtäcke 
präglas av gles tallskog. Markvegetationen är artfattig 
och fältskiktet domineras av blåbärsris. Äldre tallar och 

Hällmarkstallskog.
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torrakor av tall förekommer rikligt liksom enar, ek och 
spetshagtorn. Här ingår också relativt mycket död ved 
som utgör boplats för fågel och födoobjekt för insekter. 
Värden bedöms främst vara förknippade med de äldre 
träden, levande och döda, med lavar och insekter. Delar 
av området är klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. 
Inom myckelbiotopen har ett flertal rödlistade arter 
påträff ats. Bland annat har fl ikros (Rosa tomentella) 
observerats med en individ centralt i hällmarkstallskogen. 
Flikrosen är rödlistad och kategoriseras som missgynnad. 
Även den rödlistade svampen röd Oxtungsvamp Fistulina 
hepatica observerades på grenar av grov gammal ek. 
Enstaka stengärdesgårdar fi nns inom hällmarkstallskogen. 

Det mest värdefulla området ur biologisk synpunkt utgörs 
av hällmarkstallskogen norr om Gamla Stillerydsvägen. 
Där är förekomst av äldre träd, senvuxna träd av hög ålder, 
samt död ved, både torrakor och lågor, mer frekvent än i 
övriga delar av hällmarkstallskogen. Få eller inga stubbar 
observerades vilket tyder på en lång skoglig kontinuitet.

Sumpskog
Ett mindre område, ca 1 ha i norr utgörs av en björksumpskog. 
Från området leds ett dike i sydvästlig riktning. Fältskiktet 
domineras av hallon och blåbär. Området hyser låga 
biologiska värden.

Lövblandskog
I närhet av bebyggelse i de västra delarna av inventerings-
området är skogen sydvästsluttande. Här är skogen mer 
frodig och artrikt än i övriga delar. Hassel, björk, rönn, ask, 
ek och bok är representativa för trädskiktet. Vildkaprifol 
dominerar fältskiktet, som även innehåller arter som 
liljekonvalj och humleblomster. Skogen är artrik, men 
bedöms inte innehålla några unika värden.

Kärr
Marken här utgörs av fattigkärr med björk, tuvull och 
vitmossa. Ytan är ca 0,5 ha stor och ligger centralt i 
utredningsområdet.  Området hyser låga biologiska värden.

Produktionsskog
På de mest lättillgängliga ytorna bedrivs ett mer rationellt 
skogsbruk. I dessa områden är de biologiska värdena låga.

Insektsinventering
Gunnar Isacsson har utfört en insektsinventering inom 
Västerport-området, se bilaga. Undersökningsområdet har 
omfattat marken norr om Gamla Stillerydsvägen.

De högsta värdena för vedinsekter inom undersöknings-
området fi nns i första hand i hällmarks-tallskogen och 
i andra hand i ädellövskogen. I hällmarkstallskogen är 

de högsta värdena knutna till grov tall och till ek, såväl 
klena krattekar som grova träd, blommande träd och 
buskar (främst hagtorn och rönn) samt död ved av alla 
trädslag. I figur på sidan 12 visas de områden som i 
insektsinventeringen har bedömts hysa högst naturvärden 
samt lägen för de intressantaste artfynden.

Det mest anmärkningsvärda fyndet är reliktbock, 
Nothorhina punctata, rödlistad som NT (missgynnad). 
Arten är knuten till gamla, grova, solexponerade levande 
tallar. Ytterligare tre andra rödlistade arter observerades 
direkt eller indirekt i fält. 

Svampinventering
En kompletterande inventering har utförts av Arne 
Ryberg. Vid inventeringen har utöver vanliga svamparter 
fynd av tallticka (Phellinus pini) gjorts i hela området samt 
av oxtungsvamp (Fistulina hepatica) i den östra delen. 
Oxtungsvamp är rödlistad såsom missgynnad. 

Viltstråk
Planområdet utgör idag en länk mellan skogen på Stärnö 
halvö och sammanhängande skog i norr. Munkahusviken 

Förmodade viltstråk mot Stärnö.
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med tillhörande vassfält bryter den korridor som hade varit 
möjlig. Längre västerut har den skog som syns på äldre kartor 
över Karlshamn ersatts av stenbrottet i Stilleryd. Vid ett besök 
i december 2008 konstaterades rikligt med spår av däggdjur, 
särskilt längs stigar i västra delen och i kraftledningsgatan 
väster om området. Däggdjur som hare, räv och rådjur når 
inte Stärnö halvö utan att använda befi ntlig vägbro eller 
genom att ta omvägen via det öppna området öster om 
Munkahusviken. 

3.4 Hälsa och säkerhet
Bebyggelse
Närmast samlade bostadsbebyggelse är Stenhagen som 
ligger på andra sidan Oljehamnsvägen, ca 240 m från 
den östra plangränsen. Ytterligare österut tar Karlshamns 
centrala delar vid med tätare bostadsbebyggelse. Västerut 
fi nns enstaka bostäder vid Kapten Holms väg, ca 450 m 
från plangränsen. I Munkahus fi nns två bostadsfastigheter 

varav den ena ligger inom planområdets sydvästra del. Den 
andra bostaden ligger mindre än 20 m från plangränsen, 
på södra sidan om Metallvägen.  
Sydost om Stenhagen, ca 340 m från den östra plangränsen, 
ligger Stärnöskolan. Direkt söder om planområdet i 
Munkahus fi nns, förutom industriverksamhet, även en 
del kontorsverksamhet.  

Luftkvalitet och lokalklimat
Kommunen utför regelbundna mätningar av luftkvaliteten 
avseende partiklar inne i Karlshamns centrala delar. 
Halterna överskrider inte miljökvalitetsnormen men ligger 
ganska nära. 

Vid planområdet utförs inga mätningar men kommunen 
har nyligen utfört beräkningar av luftkvaliteten i 
beräkningsprogrammet SIMAIR. Beräkningarna visar att 
miljökvalitetsnormerna inte överskrids.  

Redogörelse över naturtyper i området samt naturvärdering enligt insektsinventeringen (s. 11). Kartan redovisar även 
nyckelbiotopens avgränsning samt fyndplatser för vissa rödlistade arter och indikatorarter. 
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Farligt gods
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 ut korsningen Oljehamnsvägen och Munkahusvägen 
som tillfällig uppställningsplats för farligt gods. 

Både Munkahusvägen och Oljehamnsvägen har idag en 
relativt hög andel tung trafi k (29 respektive 11 %) varav 
en okänd andel kan förväntas utgöras av transporter med 
farligt gods. 

Grundvatten och ytvatten
I samband med utredning har en rapport avseende 
hydrogeologiska förhållanden tagits fram av WSP 
Environmental, 081001 (se bilaga). Genom planområdet går 
en lokal yt- och grundvatten-delare mot diken och våtmarker 
i öster och väster. Det fi nns ingen inströmning av vare sig 
grund- eller ytvatten av betydelse till planområdet. 

Nästan allt vatten uppträder som grundvatten under någon 
del av avrinningen. I lägre partier strömmar grundvatten ut till 
våtmarker och surdrag som avvattnas av diken. Munkahusviken 
och sankmarksområdet i dess inre delar  utgör slutrecipient för 
avrinning i området.

Avrinningsförhållanden inom och närmast kring detaljpla-
neområdet. Våtmarker(ljusblå ytor), lokal yt- och grund-
vattendelare (streckad röd linje), avrinning i vattendrag/
diken/dräneringar/dagvattenledningar (svarta pilar) och 
grundvattenavrinning (blå pilar).

Buller och vibrationer
Dominerande bullerkällor i området är dels trafi ken 
på Oljehamnsleden och Hinseleden, dels pågående 
täktverksamhet inom Stillerydsområdet. Även tågen på 
industrispåret ner mot Kölö bidrar till bullerstörningar, 
dock är trafiken på spåret mycket gles. Översiktliga 
bullerberäkningar har gjorts för trafi ken på Oljehamnsvägen 
norr om Hinseleden mot bebyggelsen på vägens östra sida. 
Det kan konstateras att man inte överskrider gällande 
riktvärden för god boendemiljö i dagsläget.

Från täktverksamheten i Stillerydsområdet, som pågår till 
2010-12-31,  uppstår troligen vibrationer och luftstötvågor 
som kan upplevas störande av närboende.

Markföroreningar
Inom planområdet bedriver kommunen en anmäld 
verksamhet som innebär uppläggning av inerta massor 
för anläggningsändamål. Föroreningsrisken bedöms av 
verksamhetsutövaren som ringa men är inte undersökt.

Trafik
Befi ntliga trafi kfl öden på vägnätet kring planområdet 
framgår av bilden nedan (källa: Karlshamns kommun). 

Planområdet trafi keras inte av kollektivtrafi k i dagsläget. 
Närmaste hållplats fi nns i Karlshamn centrum ca 500 
meter öster om planområdet. 

Befi ntliga trafi kfl öden
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3.5 Rekreation och friluftsliv
Det detaljplanelagda området ligger relativt nära 
Karlshamns stad. Närmsta bostadsområde, Stenhagen, 
ligger på ca 300 m avstånd. Det aktuella utredningsområdet 
används av närboende och kan betraktas som tätortsnära 
rekreationsområde, dvs inom ca 1 km avstånd. På längre 
avstånd blir ett område mindre använt. Det fi nns stigar 
genom området och en spännande topografi .  Gångstigar 
finns som binder samman utredningsområdet med 
rekreationsområden runt omkring t ex skogsområdet öster 
om Oljehamnsvägen. 

Orienteringsklubben Stigmännen har en orienteringskarta, 
”Kust- och fritidskarta Karlshamn (2)”, som täcker området 
från havet i söder till E22:an i norr. Då och då förläggs 
tävlingar och träningar inom planområdet. Vart 3-4 år läggs 
Naturpasset, en orienteringsslinga, sommartid.

Företaget Aarhus Karlshamn (AAK), fd Karlshamns 
oljefabrik, har sedan ca 40 år tillbaka i tiden använt 
området för rekreation. AAKs anställda har tillgång till 
motionsanläggning vid fabriksområdet som sedan har 
direkt anslutning till skogarna omkring. Företaget märker 
upp enmilaslingan i utredningsområdet. Ca 200 personer 
är medlemmar i idrottsföreningen.

Motorcykelklubben MK Jämkö, har avtal med kommunen 
om att få nyttja området för sin trialbana. Avtalet ska dock 
inte förhindra framtida utbyggnad av kommunal mark. 
MK Jämkös träningar pågår varje vecka och tävling sker 
en gång per år. Antalet aktiva är ca 10 personer.  

3.6 Naturresurser
Det fi nns en skogsbruksplan från 2001 upprättad över 
området . I denna delas området in i områden med 
olika mål och skötselkrav. Delar av området utgörs av 
produktionsskog med andra delar sköts för att gynna och 
bevara värdefulla skogsmiljöer.

Berget utgör en värdefull resurs som är av god kvalitet för 
vidareförädling till krossmaterial.

3.7 Markanvändning
All mark inom planområdet ägs av  Karlshamns 
kommun med undantag för en mindre fastighet i den 
sydvästra delen, Karlshamn 7:5. För området fi nns en 
skogsbruksplan (se kapitel 3.6 Naturresurser). Strax väster 
om planområdet fi nns dagbrott för utvinning av bergkross. 
Söder och norr om området fi nns mindre områden avsedda 
för handel och småindustri. Se karta sidan 15. 

3.8 Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området angränsar till verksamhetsområde för vatten 
och avlopp.

Fjärrvärme

Området angränsar till verksamhetsområde för 
fj ärrvärme.

3.9 Gällande planer

Översiktliga planer
I ”Översiktsplan 2007 – Karlshamns kommun”, antagen 
av kommunfullmäktige 2007-03-05 är planområdet 
markerat som ”Utvecklingsområde V 16 – Område vid 
Oljehamnsvägen”. Översiktsplanen redovisar intentionerna 
för områdets framtida användning som Handel, hantverk 
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.

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förord-
nanden
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 fi nns 
ett fl ertal detaljplaner. På östra sidan av planområdet fi nns 
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.

Omfattning av detaljplanelagd mark i anslutning till 
planområdet framgår av karta sidan 15.
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Markanvändning i anslutning till planområdet. Plangräns markerad med röd streckad linje. Ljusa områden avser detalj-
planelagd mark.
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Illustration till planförslag upprättat av Karlshamns kommun.

annsod
Överstruket

annsod
Linje  

annsod
Linje  
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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.

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 – entréfasad, fasad mot 
lokalgata, Munkahusvägen eller Oljehamnsvägen får dock 
ej utföras i plåt. Endast källarlösa hus med takfotshöjd 
om max 9-12 meter får uppföras inom området, vilket 
innebär ca 3 – 4 våningar.

Byggnader skall utformas med volym- och fasadväxling 
vid minst var 30 meter. Fasadväxling kan utföras genom 
tex 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.

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 kan utformas med hjälp av gabioner 
(ståltrådsnätkorgar fyllda med sten) eller som traditionella 
kallstensmurar.

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, PBL kap. 3 §15. 

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. Den allmänna platsmarken ska utformas 
med hänsyn till möjligheterna för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga att använda den.

4 Beskrivning av förslaget och genomförande
4.1 Planförslag

4.1.1 Bebyggelse

Bostäder
Planområdet innehåller två befi ntliga 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 specifi ceras 
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. 

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 kommer att vara 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 befi ntlig off entlig service. 
Efter planens genomförande kan viss off entlig service fi nnas, 
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.

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 
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4.1.2 Grönstruktur

Naturmiljö
De områden inom planområdet som avsatts för naturändamål 
innehåller antingen zonen där bergväggen mot det omgivande 
landskapet kommer att placeras eller områden där dammar 
för fördröjning av dagvatten behövs. 

Utmed Oljehamnsvägen fi nns 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.

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

De jordmassor som kommer att användas för att skapa 
landskapet i naturområdena kommer från de avbaningsmassor 
som uppstår vid iordningställande av marken inför 
exploatering av planområdet. Denna jord innehåller rätt 
frön och sporer för att samma fl ora som fi nns 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. 

I de västra och södra delarna av planområdet bevaras den 
befi ntliga topografi n. 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. 

Naturmarken i väster föreslås fortsätta fram till lokalgatan 
i den södra delen för att skapa en faunakorridor genom 
planområdet, vidare mot Stärnö.

Vattenområden
Eftersom det förväntas bli stor andel hårdgjorda ytor i 
området kommer mycket dagvatten rinna av på ytan. 
Vid stora regn kommer höga fl öden genereras. För att 
fördröja fl ödet från planområdet anläggs sex-sju stycken 
utjämningsmagasin i form av dagvattendammar centralt 
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.

4.1.3 Gator och trafik
Trafikfördelning
Majoriteten av den trafi k som alstras inom området 
kommer att belasta Oljehamnsvägen men förväntas också 
fördela sig på Hinseleden, Verkerumsvägen och vidare 
mot bl a E22. 

Vid trafi kplats Karlshamn Väst antas trafi kökningen år 
2030 bli totalt ca 3300 fordon per årsmedeldygn, inräknat 
trafi kverkens prognos över trafi ktillväxten för perioden 
2006-2040. Trafi kplatsen bedöms ha kapacitet att kunna 
hantera den förväntade trafi kökningen utan särskilda 
åtgärder. 

Beräknade trafi kfl öden 2030 (inklusive uppräknade av be-
fi ntlig trafi k till prognosåret 2030).

   INFOGA ILLUSTRATION
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tre nätstationer inom området. Luftledningar utmed 
Oljehamnsvägen avses att markförläggas. 

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

4.2 Genomförande

4.2.1 Markberedning
För att förbereda området för byggnation enligt plan-
förslaget 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 lösa jordlager
• Losshållning av berg
• Skuthantering
• Transport av bergmassor

En möjlig etappindelning redovisas på karta sidan 20. 
Utgångspunkten är att börja markberedningen i den 
södra delen, intill Gamla Stillerydsvägen. Vägen kommer 
fungera som transportväg för uttagna bergmassor. Varje 
etapp beräknas ta ca ett år att markbereda.  

Avbaning
Efter avverkning av skogen inom området sker avbaning 
av lösa jordlager med hjälp av grävmaskin. Massorna 
kommer att utnyttjas inom planområdet för gestaltning 
av området enligt kapitel 4.1. Under markberedningsfasen 
kommer massorna även att användas för att bygga upp de 
bullervallar som behöver anläggas i området.

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. 

Sprängningsprocessen börjar med att berget som skall 
sprängas ut besiktigas av borr och sprängpersonal. Därefter 
planeras sprängningsarbetet. Hänsyn tas till påverkan på 
omgivningen från vibrationer och kastrisker.

Losstagning av berget sker genom intervallsprängning 
med en pallhöjd varierande mellan 10 och 20 m. Lägsta 
brytningsdjup kommer att vara ca +2,5 meter. Salvorna 
riktas huvudsakligen i västlig eller sydlig riktning för att 
undvika eventuella stenkast utanför området i riktning 

En viss mängd trafi k kommer också att välja Munkahusvägen 
för att ansluta till Oljehamnsvägen. Endast en ringa del av 
trafi ken antas välja att köra Munkahusvägen västerut.

En full utbyggnad av planområdet har beräknats 
alstra biltrafi kfl öden i storleksordningen 5500 fordon 
under årsmedeldygnet. Med hänsyn tagen till en 
allmän trafi kökning innebär detta att trafi kfl ödet på 
Oljehamnsvägen respektive Hinseleden ökar med närmare 
70 % till år 2030 jämfört med dagens situation. 

Kapacitetsberäkningarna visar att en cirkulationsplats 
vid den västra infarten till området, vid korsningen 
Oljehamnsvägen/Hinseleden, behöver ha två ingående 
körfält i Oljehamnsvägens tillfarter för att klara den 
framtida trafi ksituationen. Korsningarna Oljehamnsvägen/
Munkahusvägen samt Munkahusvägen/södra infarten till 
planområdet kräver inga särskilda åtgärder för att klara 
kapaciteten. 

Gatunät, gång- och cykeltrafik 
Inom planområdet har samtliga lokalgator försetts med 
separerade gång och cykelvägar. 

Kollektivtrafik
Planområdet trafi keras inte av kollektivtrafi k i dagsläget. 
Närmaste hållplats fi nns 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 kollektivtrafi knätet fi nnas. Det kan 
vara en ny linje, med turtät trafi k som kopplar Västerport 
och Stilleryd till centrum och stationen.

Angöring och parkering
Parkering och varumottag skall ske på tomtmark. 

4.1.4 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.

Värme
Uppvärmningsform för bebyggelse inom planområdet är 
inte utredd. I översiktsplanen anges att området bör kunna 
anslutas till fj ärrvärmenätet.

El-, teleanläggningar och bredband
Planområdet ansluts till de allmänna näten för el, tele 
och bredband. För elförsörjning av planområdet krävs 
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mot bebyggelse. Mängden utsprängt material är vanligen 
20 000-25 000 ton vid varje salva. Sprängningstillfällena 
beräknas uppgå till ca 1-2 per vecka. För tändning av 
sprängladdningen användes ett ickeelektriskt tändsystem 
av stötvågstyp som ger en väl kontrollerad intervallföljd 
där separata intervalltider kan ställas in för varje borrhål. 
Markstötvågen portioneras således ut i omgivningen i 
mindre pulser och den största samverkande laddningen 
är lika med den största enskilda laddningen i ett borrhål. 

Vid sprängning kommer pumpbart emulsions-sprängämne 
att användas. Vid enstaka tillfällen kan ANFO eller 
patronerat sprängämne nyttjas.  Sprängämnet anländer 
samma dag som sprängning sker och övriga tider förvaras 

inget sprängämne inom området. Spräng- och tändmedel 
hanteras enligt gällande föreskrifter från Räddningsverket.

Skuthantering
Skuthanteringen innebär att block över ca 1 m3 spräcks 
till mindre stycken för att passa förkrossen. En alternativ, 
tystare metod till skutknackning kommer att väljas, 
t.ex. ljuddämpad hydraulhammare. Inventering och 
utvärdering av möjliga metoder pågår.

Transport av bergmassor
Det utsprängda bergmaterialet kommer att transporteras 
till Stillerydsområdet för vidare bearbetning (kross- och 
sorteringsverksamhet). Transporterna, som beräknas  uppgå 

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. Avbaningsmassor och halm-
balar uppe på bergryggen avskärmar ytterligare från bullerpåverkan mot öster. Sista året bryts slutligen etapp 5 med start 
norrifrån. Blå pil markerar transportriktning av bergmassor ut ur området, via Gamla Stillerydsvägen. Svarta pilar mar-
kerar huvudsaklig sprängriktning inom etappen. Röd linje markerar framtida bergkant.
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till 100-125 per arbetsdag, kommer att ledas från södra delen 
av området via Gamla Stillerydsvägen till Stillerydsområdet.

4.2.2 Maskinpark
Den maskinpark som planeras användas inom området 
under markberedningstiden är följande:

• Ljuddämpad bergborr - 2 st (i drift endast dagtid)
• Alternativ metod till skutknackning ska väljas - t.ex. 

ljuddämpad hydraulhammare 
• Hjullastare - 1-2 st
• Grävmaskin - 1-2 st
• Bergtruck - 3 st
• Dumper - 1 st

4.2.3 Kvantiteter
Totalt beräknas ca 3,7 milj. m3 berg att frigöras från 
området, vilket innebär ca 10 milj. ton.

4.2.4  Arbetstider
Normal arbetstid under tiden som markberedning 
pågår kommer att vara måndag–fredag kl. 06.00-20.00. 
Borrning kommer normalt att ske vardagar kl. 07.00- 
18.00 och sprängning sker vardagar på fasta tider någon 
gång mellan kl 08.00-16.00.

Arbetet med markberedningen beräknas pågå i omkring 
6 år.

4.2.5 Bränslen och kemikalier
Maskinparken kommer att utnyttja dieselolja av miljö-
klass 1. Diesel kommer att förvaras i ADR-godkända 
tankar. Övriga kemikalier som kommer att utnyttjas i 
verksamheten är hydrauloljor, smörjoljor, motorolja, 
smörjfetter, spolarvätska o dyl. Dessa kemikalier förvaras i 
verkstad inom Stillerydsområdet. Som skydd vid eventuellt 
haveri eller spill fi nns absorberingsmedel på platsen.

4.2.6 Vattenhantering
Tillrinnande vatten under markberedningstiden samlas i en 
pumpgrop på brytningsområdets botten. Därifrån pumpas 
det vidare till en utjämnings- och sedimenteringsdamm 
inom den södra delen av detaljplanens område och därefter 
till diket i sydöstra delen av detaljplanens område. Slutlig 
recipient är Munkahusviken.

4.3 Nollalternativ
Konsekvenserna av planförslaget genomförande ska jämföras 
mot ett nollalternativ d.v.s. miljöförhållandena och miljöns 
sannolika utveckling om planen inte genomförs. 

Det är självfallet inte möjligt att säga vad som händer 
med planområdet om planförslaget inte genomförs. I 

kommunens översiktsplan föreslås området användas för 
verksamheter, d.v.s. i linje med planförslaget. Att området 
bebyggs och används för verksamhetsändamål är således 
tänkbart men inte självklart eftersom ÖP endast anger 
intentionerna för ett område och inte är juridiskt bindande. 
Det är därför realistiskt att anta att området förblir orört. 
Nollalternativet sätts därför till att området inte bebyggs 
d.v.s. en framskrivning av befi ntliga förhållanden. 

Som jämförelseår gäller 2030 dvs trafi ksiff ror skrivs upp 
för att vara jämförbara med beräkningar för det fullt 
utbyggda alternativet (se illustration nedan).

4.4 Studerade alternativ

4.4.1 Lokalisering
Den handelsutredning som har gjorts visar på möjligheterna 
att stärka handeln inom Karlshamns kommun. Statistiken 
visar att en förhållandevis stor del av Karlshamnsborna 
åker till grannkommunerna för i första hand inköp av 
sällanköpsvaror men även för att handla dagligvaror. 
Det sistnämnda kan ha ett samband med att Karlshamn 
är en utpendlingsort och att man handlar nära sin 
arbetsplats. Behovet av att fi nna en plats för lokalisering av 
handelsetableringar som är centralt belägen för att minska 
bilresandet och möjliggöra en samordning med evenemangs- 
och fritidsaktiviteter har därför bedömts som stort.
 
Området är i Översiktsplan 2007 markerat som ett område 
för handel och liknande verksamhet. Andra områden 
som skulle kunna vara lämpliga enligt Översiktsplanen 
bedöms ligga för långt bort för centrumnära handel och 
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har därför valts bort. Den typ av verksamhet som planen 
tillåter riktar sig till allmänheten och tillgängligheten 
bedöms som viktig.

4.4.2 Utformning
Efter samrådsskedet och efter föregående utställningsskede 
har detaljplanen genomgått omfattande revideringar. 
I det senaste förslaget har i princip hela den utpekade 
nyckelbiotopen i området undantagits från exploatering. 
Stor hänsyn i planutformningen har tagits till de påträff ade 
höga naturvärdena i området. Minskningen av den mark 
som avses markberedas för verksamheter har främst 
gjorts i den västra delen av planområdet. I den delen 
har genomförda utredningar och inventeringar visat att  
höga naturvärden såsom rödlistade arter fi nns knutna till 
hällmarkstallskogen i nyckelbiotopen. 

Vid höjdsättning av området har högst prioritet lagts 
på en optimering av tillgänglighet och fl exibilitet vad 
gäller placering av verksamheter. Vägsystemet i området 
lutar cirka 1 % vilket behövs för att säkra avrinning i 
ledningssystemet. Vad gäller tillgänglighet bedöms lokala 
nivåskillnader på 4-5% vara acceptabla medan gatorna bör 
följa rekommendationer i VGU som har 2 % som gräns 
för godtagbar standard. 

Med utgångspunkt från de i planen föreslagna 
angöringspunkterna skulle en höjning av området med 
ovan angivna maxlutningar som begränsning medföra 
samma intrång i naturmarken och någon naturmark 
bedöms inte som möjlig att spara i området. Vid ett 
ställningstagande mellan omfattning på markberedning 
och tid för iordningställande av planområdet jämfört med 
fördelarna av ett så plant område som möjligt har man från 
Karlshamns kommun prioriterat det sistnämnda. Behovet 
av stora plana ytor för byggnader samt angörings- och 
parkeringsytor har bedömts som viktiga för att säkerställa 
områdets fl exibilitet och attraktivitet för att locka till sig 
potentiella handelsidkare.
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5.1 Allmänt
I denna miljökonsekvensbeskrivning behandlas de 
frågor där planens genomförande innebär en påverkan 
eller konsekvens (positiv eller negativ) jämfört med 
nollalternativet. 

Frågor som gäller buller, vibrationer, luftföroreningar 
och andra störningar boende i området är uppdelat 
på två kapitel. Kapitel 5.2 behandlar dessa frågor för 
den utbyggda planen, dvs den bestående påverkan 
planförslaget har. I kapitel 5.3 behandlas samma frågor 
men med fokus på byggtiden. Konsekvenserna kan här 
vara större men är av övergående karaktär.

5.2 Hälsa och säkerhet

5.2.1 Nollalternativet
Buller och vibrationer
Vid ett nollalternativ kommer ljudnivån i området att 
minska något efter 2010-12-31 när täktverksamheten inom 
Stilleryd avslutas. De boende i områdets närhet kommer 
dock att fortsätta påverkas av buller från kringliggande 
vägar. Utförda översiktliga bullerberäkningar visar att den 
ekvivalenta trafi kbullernivån ökar med ca 2 dBA till år 
2030 till följd av den allmänna trafi kutvecklingen.

Störningar i form av vibrationer och luftstötvågor kommer 
att upphöra efter 2010-12-31 då täktverksamheten 
inom Stilleryd avslutas. På sikt kan dock annan störande 
verksamhet förväntas etablera sig i området i enlighet med 
gällande detaljplan som anger storindustriändamål.  Buller 
och vibrationer under byggtiden framgår av kap 5.3

Luftkvalitet och lokalklimat
Luftutsläppen från täktverksamheten inom Stilleryd 
försvinner när verksamheten upphör. Utsläppen från 
omgivande vägtrafi k fortgår och ökar sannolikt något till 
följd av den allmänna trafi kutvecklingen som till år 2030 
beräknas öka med ca 1,1% för personbilstrafi ken och ca 
1,7% för lastbilstrafi ken. Luftföroreningar under byggtiden 
framgår av kap 5.3

Farligt gods
Nollalternativet innebär inga förändringar mot idag. 

5.2.2 Utbyggnadsalternativet
Buller och vibrationer
Vid fullt utbyggt planområde kommer den dominerande 
bullerkällan, liksom idag, vara trafi ken på omgivande vägar. 
Dessutom tillkommer buller från verksamheterna inom 
planområdet. 

Översiktliga bullerberäkningar har gjorts för trafi ken på 
Oljehamnsvägen norr om Hinseleden mot bebyggelsen på 
vägens östra sida. Det kan konstateras att man inte beräknas 
överskrida gällande riktvärden för god boendemiljö vid 
prognosåret år 2030. Jämfört med dagens nivå beräknas 
den ekvivalenta bullernivån öka med ca 2,5 dBA till år 
2030 till följd av dels den allmänna trafi kutvecklingen (ca 
2 dBA) och dels utbyggnaden av planområdet (0,5 dBA).

Nya ”tumregler” säger att en decibel starkare buller ökar 
den upplevda störningen med 20% och att störningarna 
fördubblas när bullret ökar med 4 dBA. Detta innebär 
att den upplevda störningen från trafi ken kan öka med 
ca 50% till år 2030, varav större delen är hänförbar till 
den allmänna trafi kökningen på vägnätet snarare än till 
utbyggnaden av planområdet.

Mot bakgrunden att planområdets trafik står för en 
mindre del av den totala bullernivåökningen samt att 
avstånden mellan de större vägarna och bostäder är långa, 
har inte några mera detaljerade bullerberäkningar bedömts 
nödvändiga.  

Verksamheterna inom planområdet kommer att ge upphov 
till ljud från transport- och logistikrörelser, ventilationer, 
fl äktar mm. Det är framför allt de två bostadsfastigheterna 
i Munkahus, som ligger inom respektive 20 m från 
planområdet, som kan bli störda. Vad som kommer att 
hända med dessa fastigheter i framtiden är dock osäkert. 
Kontinuerlig dialog förs med respektive fastighetsägare. 

Vid fullt utbyggt område bedöms det inte fi nnas några 
problem med vibrationer eftersom täktverksamheten inom 
Stilleryd upphört.

Luftkvalitet och lokalklimat
Vid fullt utbyggt planområde är täktverksamheten inom 
Stilleryd nedlagd och större delen av luftutsläppen förväntas 
härröra från vägtrafi ken i området. Planområdet beräknas 
alstra biltrafi kfl öden i storleksordningen 6 000 fordon under 
årsmedeldygnet. Med hänsyn tagen till en allmän trafi kökning 
innebär detta att trafi kfl ödet på Oljehamnsvägen respektive 
Hinseleden ökar med omkring 70 % till år 2030 jämfört 
med dagens situation. Enligt kommunens beräkningar 
av luftkvaliteten kommer miljökvalitetsnormerna inte att 
överskridas vid planområdet år 2030. 

I jämförelse med nollalternativet är planförslaget något 
sämre på grund av planområdets trafi ktillskott men även det 
faktum att all vegetation försvinner från området bedöms 
kunna påverka lokalklimatet. Vegetation bidrar till att rena 
luften och även utjämna temperatursvängningar. 

5 Miljökonsekvenser
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för markberedningen, se bilaga. Bulleremissionen till 
omgivningen har beräknats för ett antal utvecklingsalternativ 
efterhand som markberedningen fortskrider. Beräkningarna 
är utförda med full verksamhet och samtliga enheter i drift, 
vilket kan anses som ett ”värsta fall”, se tabell på sidan 25. 

Konsekvenser 
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. Det är först under delar av sista året 
(ca 6 månader), då bergsskärmen intill Oljehamnsvägen 
markbereds (etapp 5 enligt figur på sida 20), som 
bullernivåerna vid Stenhagsvägen tidvis kan komma 
att något överstiga 50 dBA. Enligt bullerutredningen 
kommer bullernivåerna under slutfasen tillfälligtvis att 
kunna uppgå till 52 dBA - under förutsättning att endast 
ett borraggregat används. Utredningen visar vidare 
att i slutfasen av etapp 5 klaras riktvärdet 50 dBA för 
alla närliggande bostäder. Beräkningarna visar även att 
bullernivåer vid Stärnöskolan inte överskrider riktvärdet 
50 dBA under någon del av markberedningsfasen.

Buller från verksamheten kan upplevas negativt av närboende. 
Vad som betraktas som buller varierar starkt mellan olika 
personer och varierar även med tiden på dygnet. För personer 
som vistas i omgivningen i övrigt bedöms bullerpåverkan 
vara märkbar. Under helger och kvällar pågår normalt inte 
någon markberedningsverksamhet och därmed uppstår 
inte heller något buller. 

Åtgärder
För att minska bullerspridningen vid borrning närmast 
bostäder kommer bullerskyddsvallar av avbaningsmassor 
och staplade halmbalar att byggas upp. Arbetsmaskinerna 
kommer att vara ljuddämpade enligt senaste teknik. 
Bergtruckarnas fl ak kommer att kläs med gummi. 

Den tänkbara etappindelningen som redovisas på illustationen 
på sidan 20 medför att områdets östra delar utgör bullerskydd 
under en stor del av den tid som markberedningen pågår. 
När borrning utförs i etapp 5, närmast bebyggelsen i öster 
kommer endast ett borraggregat att köras vilket begränsar 
uppkomna bulleremissioner.  

Bostadsfastigheterna Karlshamn 7:6 och 7:7 kommer 
inte att vara beboeliga under genomförandetiden. 
Förhandlingar om inlösen pågår. En bullervall kommer 
att anläggas för att hindra bullerstörning av fastigheterna 
Karlshamn 7:5 och  Kranen 3 (se fi gur sida 20).

Farligt gods
Vid planläggning av område nära led med transporter av 
farligt gods ska olycksrisken och dess konsekvenser beaktas. 
Ett visst skyddsavstånd bör fi nnas beroende på bland annat 
i vilken omfattning människor vistas i området och om 
de är i vaket tillstånd eller ej.  Skyddsavståndet behöver 
således vara längre i områden med exempelvis vårdlokaler 
och skolor än med industrier och kontor. 

Planförslaget medger bebyggelse för handel, småindustri/
lager och kontorsverksamhet. Relativt få människor kommer 
att vistas i området och de kommer att vara i vaket tillstånd. 
Planförslaget har minst 30 m mellan Oljehamnsvägens 
vägkant och byggbar mark, vilket bedöms tillräckligt för 
att förhindra allvarliga konsekvenser vid en eventuell olycka 
med transport av farligt gods. Längs Munkahusvägen fi nns 
i planen bestämmelser gällande utformning av bebyggelse 
med avseende på risker med farligt gods. 

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 inträff a bedöms konsekvenserna som små på grund 
av den låga hastigheten 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.

5.3 Konsekvenser under byggtiden

5.3.1 Nollalternativet
Någon byggverksamhet är inte aktuell i nollalternativet 
eftersom planen inte genomförs.

5.3.2 Utbyggnadsalternativet
Buller 

Markberedningen ger upphov till buller i omgivningen, 
från avbaning, losshållning och transporter. Buller-
störningarna har olika spridning till omgivningen beroende 
på störningskällornas placering i förhållande till landskapets 
topografi . ÅF Ingemansson har utfört en bullerutredning 
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Situationsplan som visar beräkningspunkter för buller.

Tabellen ovan visar beräknad ekvivalent ljudtrycksnivå, LA eq, dBA, vid olika produktionsfall, orsakat av buller från mark-
beredningsarbetet vid Västerport. Notera att beräkningarna ovan bygger på maximalfallet när all utrustning är igång. För 
att minska bullerpåverkan vid Stenhagsvägen (BP5) kommer endast ett borraggregat att användas i slutskedet. Genom 
detta kan bullerpåverkan begränsas under etapp 5 till högst 52 dBA (se vidare i bilaga ”Markberedning för västerport”).
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Vibrationer och luftstötvågor
I samband med sprängning uppkommer markvibrationer 
och luftstötvågor som sprids till omgivningen. Påverkan 
kan bli olika från ett tillfälle till ett annat. Orsaken härtill är 
att förutsättningarna vad gäller bergkvalité, utslagsriktning, 
läge, förekomst av sprickor, väderförhållanden mm skiftar 
inför varje enskild sprängning.

Vibrationsutredning
En riskanalys och vibrationsutredning har utförts av Nitro 
Consult AB, se bilaga. I utredningen har ingått att:

• Inventera befintlig bebyggelse, anläggningar och 
installationer inom utredningsområdet.

• Upprätta en riskanalys och ange tillåtna vibrations-
nivåer för befi ntlig bebyggelse, anläggningar och 
installationer.

• Beräkna nivåer för markvibrationer och luftstötvågor 
från den planerade verksamheten.

Den inventering som ligger till grund för riskanalysen 
omfattar ett område i alla riktningar på ca 500 meter 
räknat från brytningsområdets yttersta gräns. Riskanalysen 
baseras på de rekommendationer som lämnas i Svensk 
Standard SS 460 48 66. Gränsvärden för vibrationsnivåer 
för närliggande byggnader har efter inventering beräknats 
till 7-15 mm/s vid avståndet 350 m. Gränsvärdena 
säkerställer att skador inte skall uppstå på byggnaderna. I 
vibrationsutredningen redovisas även de vibrationsvärden 
som byggnader på avstånden 220-900 m kan komma 
att utsättas för vid olika anpassning av pallhöjd och 
håldiameter. Utredningen visar att markvibrationerna inte 
torde komma att överstiga 4 mm/sek i bostadsbebyggelse 
omkring brytningsområdet. Gränsvärden för Eons gaslager 
och Kölöverken kommer också att kunna innehållas.

Luftstötvågor
Enligt Nitro Consult AB:s utredning kommer luftstötvågen 
från sprängningarna att variera mellan 10-100 Pa 
(frifältsvärden) under förutsättning att laddning sker enligt 
tabeller som anges i utredningen. Luftstötvågorna vid 
närliggande bostäder kommer därmed klart att understiga 
den gränsnivå på 250 Pa som anges enligt Svensk Standard 
SS 02 52 10.

Konsekvenser 
Vibrationerna från sprängningarna kommer enligt 
riskanalysen inte att medföra någon risk för skador på den 
bebyggelse som fi nns i omgivningen. Vibrationerna kan 
däremot upplevas som obehagliga för de närboende och 
därmed orsaka störningar. Hur olika människor upplever 
vibrationer beror i hög grad på psykologiska faktorer. En 
vägledning till hur vibrationsstörningar kan uppfattas 

av människor lämnas i Svensk Standard SS 460 48 61. 
Här anges att känseltröskeln är 0,3 mm/sek, vibrationer 
mellan 0,4 –1,0 mm/sek kan betraktas som måttliga 
störningar medan vibrationer starkare än 1,0 mm/sek 
orsakar sannolika störningar. 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.

Luftstötvågorna från sprängningarna kan orsaka stör-
ningar för närboende t ex genom att fönster skallrar. 
Enligt Naturvårdsverkets uppfattas i regel luftstötvågor på 
100 Pa som påtagligt störande. Åskväder kan ge luftstötar 
motsvarande 100-200 Pa och en storm 40-60 Pa. Risk för 
skador på byggnader uppkommer normalt först vid 250 
Pa. Luftstötvågorna kommer inte att medföra någon risk 
för skador på bebyggelse. 

Åtgärder
Genom att avge ljudsignal före sprängning samt 
tillämpa fasta tiden för sprängning kan obehagliga 
överraskningsmoment och rädsla minimeras. 

När det gäller vibrationer har den momentana spräng-
laddningen 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. 

Alla sprängsalvor ska dokumenteras i en sprängplan. Här 
anges bland annat datum och klockslag för sprängsalvan, 
laddmängder, antal hål samt försättning, hålavstånd och 
håldjup. Vid val av försättning och hålavstånd tas hänsyn 
till vibrationer. Man beaktar bland annat försättning i 
botten av salvan, inspänning samt risk för överslag mellan 
laddningarna. 

Den tänkbara etappindelning som redovisas på illus-
trationen på sidan 20 medför att störningar från mark-
beredningsarbeten i de östra delarna kommer att pågå 
under en begränsad tid. 

Innan sprängning påbörjas inom området 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. Vibrationsmätningar kommer 
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att bevakas kontinuerligt för att följa upp eff ekterna av 
sprängningarna samt för att utvärdera och kunna förbättra 
utförandet och tekniken. Påverkan i form av luftstötvågor 
kommer att begränsas genom att sprängningar riktas bort 
från bebyggelsen, d.v.s. i västlig/sydvästlig riktning.

Luftkvalitet och lokalklimat
Markberedningen påverkar luften genom avgasutsläpp 
från den mobila maskinparken och genom trafi k till och 
från Stillerydsområdet. Luften kan även påverkas av damm 
och stoft från arbets- och transportytor under torrperioder.  

Konsekvenser
De skadliga föroreningarna från transportfordon och 
maskinparken är i första hand kolväten (CH), kväveoxider 
(NOx) och koldioxid (CO2). Även partiklar och svavel 
släpps ut av transportfordonen. Det totala bidraget av 
avgaser från verksamheten bedöms endast medföra en 
marginell belastning på miljön.

Varken krossning, sortering och lagerhållning kommer 
att bedrivas inom Västerport, utan dessa verksamheter 
kommer att förläggas till Stillerydsområdet. Damning från 
Västerport kommer därför att vara begränsad till de last- och 
transportenheter som kommer att befi nna sig i planområdet 
samt eventuellt vid sprängningstillfällen.

Åtgärder
Vid beredningen kommer en modern maskinpark att 
användas som orsakar begränsade utsläpp av avgaser. 
Dieselolja av miljöklass 1 används. Maskinparken kommer 
att vara utrustad med bästa möjliga teknik vad gäller 
avgasrening. 

För damning från denna typ av verksamhet anges 
normalt inga gränsvärden utan istället regleras att 
markentreprenaden ska bedrivas på så sätt att be-
tydande 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. 

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. 

Den tänkbara etappindelning som redovisas på illus-
trationen på sidan 20 medför att störningar från mark-
beredningsarbeten i de östra delarna kommer att pågå 
under en begränsad tid. 

Under förutsättning av ovanstående åtgärder vidtas 
bedöms verksamheten inte påverka luftkvaliteten 
nämnvärt.

Mark och vatten
Sänkningen av markytan under byggtiden medför påverkan på 
grundvattnet vilket i sin tur medför påverkan på ytvattnet.

Konsekvenser 
Grundvattnet kommer att sänkas inom hela detaljplaneområdet. 
Sänkningen blir störst inom de centrala delarna, upp till 
ca 20 m, och minst i de perifera. I omgivningarna bedöms 
sänkningen bli liten eller ingen alls.

Inom detaljplaneområdet kommer avrinningen att 
omfördelas från ytavrinning till grundvattenavrinning, 
samtidigt som avrinningshastigheten i grundvattnet 
ökar något. Den ökade uppsprickningen i bergets 
överyta, täckning med genomsläpplig fyllning och 
liten vegetationstäckning innebär att infiltration och 
grundvattenbildning ökar och avdunstningen minskar. 
Detta leder till minskad ytlig avrinning på hällar och i 
jordlager,  ökad total avrinning och snabbare transporttider 
i den ytliga genomsläppliga zonen.

Grundvattenavrinningen till våtmarker och vattendrag 
utanför detaljplaneområdet bedöms bli oförändrad eller 
något ökad. Däremot kan det ske en förskjutning av 
vattendelarens läge västerut. Konsekvenserna av detta 
kan bli en svagt ökad medelavrinning till våtmarker och 
vattendrag öster om detaljplaneområdet, men något 
minskad medelavrinning till våtmarker och vattendrag 
väster om området.  

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

annsod
Överstruket

annsod
Överstruket
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5.4 Landskapsbild

5.4.1 Nollalternativet
Landskapsbilden påverkas inte i nollalternativet.

5.4.2 Utbyggnadsalternativet
En utbyggnad enligt planförslaget innebär en stor 
förändring av landskapsbilden för den som färdas längs 
Oljehamnsvägen eller Munkahusvägen i söder. 

Konsekvenser
Dagens naturlandskap med berghällar och storvuxen skog 
kommer att ersättas med ett handels och kontorsområde 
med stora trafi k- och parkeringsytor.

Åtgärder
För att minska påverkan föreslås vegetations- och 
naturmarkspartier längs Oljehamnsvägen. 

Bearbetning av bergväggar bidrar tillsammans med 
utformning av naturytor och dammar inne i området till 
att skapa ett nytt landskap som kan minska de negativa 
konsekvenserna för landskapsbilden i området.

5.5 Naturmiljö

5.5.1 Nollalternativet
Ingen påverkan på naturmiljön sker i nollalternativet.

5.5.2 Utbyggnadsalternativet

Allmänt
Planområdet innehåller fl era olika naturtyper och den 
biologiska mångfalden är stor i området. Ett genomförande 
av planen kommer initialt att lokalt innebära en stor 
förändring eftersom vissa naturtyper försvinner och andra 
minskar i utbredning. Den naturtyp som är mest värdefull 
ur naturmiljösynpunkt är hällmarkstallskogen. 

Illustrationen redovisar befi ntliga naturförhållanden och inventeringsresultat i förhållande till ungefärlig gräns för mark-
beredning och blivande bergkant (markerad med vit prickad linje). 



29

Konsekvenser
Ett fl ertal naturinventeringar har genomförts i området 
och de delar av naturen där högre naturvärden har 
påträff ats kommer att kunna sparas i hög utsträckning. 
Bland annat lämnas den utpekade nyckelbiotopen i 
princip orörd. En exploatering som lämnar nyckel-
biotopen orörd har sannolikt ingen negativ inverkan på 
denna eftersom dess miljö karakteriseras av öppenhet och 
solexponering. Bokskogen som ianspråktas hyser inga 
utpekade höga naturvärden

I den hydrogeologiska utredningen bedöms grund-
vattensänkningen bli väldigt liten i angränsande områden 
och den vegetation som lämnas kvar ovanför brottkanten 
bedöms ha stora möjligheter att överleva.

Sammantaget fi nns 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.

Åtgärder 
I och med att hällmarkstallskogen i området sparas ges 
förutsättningar för växt- och djurarter som är beroende 
av denna att fortleva. 

Inom nyckelbiotopen fi nns områden som inte är lika ”fi na” 
då de är övergångszoner eller har ett större inslag av busk/
sly. Dessa områden är inte mindre värdefulla utan utgör 
en viktig variation inom den annars relativt homogena 
bokskogen respektive hällmarksskogen. Busk och sly utgör 
viktiga inslag för småfåglar och småvilt. 

Den biologiska sammansättningen kommer initialt 
att minska i den del av planområdet som kommer att  
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. Befi ntlig tillvaratagen 
växtjord bör användas då frön och sporer kan ge en fl ora 
som liknar den som fi nns 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.

Den hydrogeologiska undersökningen och den topografi ska 
kartan visar att endast begränsade ytor från vilken till-
rinning av yt- och grundvatten kan ske försvinner i och 
med markberedningen. Eftersom grundvattenbildningen 
överlag är liten i området är bedömningen att påverkan på 
vattentillförseln blir liten och begränsas till viss uttorkning i 
kantområdena. Även om skogen i detta område skulle ändra 
karaktär kan den tjäna som skydd för djur och underlätta 
deras spridning ut till Stärnö halvö.

Planläggningen tar hänsyn till den skyddsvärda ek som 
fi nns vid Metallgatan och tillräckligt utrymme reserveras 
för att säkerställa dess överlevnad. 

Dagvattendammarna kan komma att utgöra en kompensation 
för biotoper som försvinner i området. Planteringar i 
anslutning till dessa bör göras för att ytterligare stimulera 
den biologiska mångfalden. En variation när det gäller artval 
gynnar mikroklimatet och skapar nischer för insekter, fåglar 
och däggdjur. Även markvegetationen och variationen av 
denna gynnas av en varierad vegetation som skapar olika ljus- 
och näringsförhållanden. Även utformningen av dammarna 
med en variation i djupförhållanden och inslag av större stenar 
i och under ytan bidrar till skapa en mångfald av biotoper 
som gynnar olika växter och djur.

Rödlistade arter
Inom planområdet har ett fl ertal rödlistade arter påträff ats 
och de flesta lokaler återfinns inom det området som 
klassats som nyckelbiotop och i de områden som ej 
berörs av markberedningen. Påträff ade rödlistade arter är 
blåmossa (Leucobryum glaucum) DD (kunskapsbrist), 
reliktbock (Nothorhina punctata) DD, rödhjon (Pyrrhidium 
sanguineum) DD , gulbent grenbock (Grammoptera ustulata) 
DD, oxtungsvamp (Fistulina hepatica) NT (missgynnad), 
fl ikros (Rosa tomentella) NT, tallticka (Phellinus pini) NT, 
gammelekslav (Lecanographa amylacea) VU (sårbar), rostfl äck 
(Arthonia vino) EN (starkt hotad). 

Bearbetning och plantering vid de nya bergväggarna bi-
drar till öka den biologiska mångfalden och inverkar posi-
tivt på landskapsbilden.
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Konsekvenser
Huvuddelen av påträffade rödlistade arter ligger inom 
nyckelbiotopens avgränsning och dessa kommer därför ej 
att beröras av exploateringen. Tallticka är den rödlistade art 
(klassad som missgynnad) som påträff ats även i den del av 
området som avses markberedas. Omgivande natur hyser 
goda förutsättningar för tallticka att etablera sig. 

Åtgärder
För att trygga kontinuiteten av rödlistade arter i området 
bör en skötselplan tas fram för naturen i området. Som 
kompensationsåtgärd kan tallar friställas även på andra 
lämpliga ställen för att underlätta för bl.a. reliktbockens 
etablering. Den norra delen av nyckelbiotopen bör gallras 
försiktigt för att skapa mer utrymme för tall och ek. De 
yngre tallarna som växer in i ekarna bör tas ner men 
bör lämnas för att öka mängden död ved i denna del av 
nyckelbiotopen. 

Viltstråk
En utbyggnad av planområdet kan komma att beröra de 
viltstråk som fi nns i området och som leder ut till Stärnö. 

Konsekvenser
Möjligheterna för vilt att i skyddad miljö söka vägar till 
i första hand stråket runt Munkahusviken begränsas. 
Korridoren bedöms dock vara tillräckligt stor för att 
säkerställa en ändamålsenlig spridningskorridor för både 
växter och djur ut mot Stärnö.

Åtgärder
Genom att bevara ett orört naturområde längs kraft-
ledningsgatan i planområdets västra del och genom att 
skapa möjligheter för vilt att ta sig igenom i de södra delarna 
av planområdet begränsas de negativa konsekvenserna. 
Möjligheter för vilt att ta sig ner längs branterna skall 
tillgodoses vid genomförandet. 

5.6 Kulturmiljö

5.6.1 Nollalternativet
Ingen påverkan på kulturmiljön sker i nollalternativet.

5.6.2 Utbyggnadsalternativet
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 så 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.

Gränsstenen kommer att fl yttas 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.

5.7 Rekreation och friluftsliv

5.7.1 Nollalternativet
Ingen påverkan på rekreation och friluftsliv sker i 
nollalternativet.

5.7.2 Utbyggnadsalternativet
Vid exploatering enligt planförslaget försvinner tätortsnära 
skog och ersätts med handelsområde. De ytor som förblir 
skog i närheten av detaljplaneområdet kan komma att 
användas mer frekvent än förut. Fler människor kommer 
röra sig i området än tidigare till följd av de planerade 
verksamheterna. Sparas skog i närheten av handelsytorna kan 
den komma att nyttjas i högre grad än tidigare. Sparas inte 
skog fi nns risk för att den tätortsnära rekreationen minskar 
alternativt koncentreras till andra närbelägna ytor.

Önskemål från bland annat Stigmännen, den lokala 
orienteringsklubben, om att bevara grönstråk i området blir 
svåra att uppfylla med den gällande planen. De åtgärder som 
vidtas för att koppla ihop dessa områden avser i första hand att 
underlätta för vilt att rör sig mellan Stärnö och skogsområden 
norr om Karlshamn.

I planområdet ges möjlighet att anlägga sporthallar/
evenemangslokaler. Dessa skulle kunna bli en attraktiv 
målpunkt för barn och ungdomar då de ligger nära centrum. 
Separerade gång- och cykelvägar föreslås till området.

5.8 Markanvändning och naturresurser

5.8.1 Nollalternativet
I nollalternativet lämnas den naturresurs som berget 
utgör orörd. 

Skogen kan vidareutvecklas och resursen kan utnyttjas på 
bästa sätt enligt skogsbruksplanen.

5.8.2 Utbyggnadsalternativet
Skog
En liten del av skogen utgörs av produktionsskog 
och kommer att tas ned i förtid. Skogsbruksplanens 
målsättningar kommer inte att kunna följas fullt ut. 
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Berg
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. En 
utbyggnad kommer att medföra en minskad avrinning till 
kringliggande våtmarker och vattendrag samt något minskade 
fl ödes- och nivåvariationer i dessa.

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

5.9 Planförslagets sammanlagda 
miljökonsekvenser

Planförslagets negativa konsekvenser kan huvudsakligen 
kopplas till markberedningen. Dels till markberedningens 
negativa påverkan på naturmiljön och landskapsbilden 
och dels till bullerstörningar och luftföroreningar 
under byggtiden. Påverkan under byggtiden är dock 
av övergående art och åtgärder vidtas för att begränsa 
störningarna och hålla dessa under gränserna för gällande 
miljökvalitetsnormer. 

Stor hänsyn har tagits i avgränsningen av det område som 
avses markberedas, till de högre naturvärden som påträff ats 
i området. Sammantaget fi nns ett stort kunskapsunderlag 
vad gäller naturvärdena inom planområdet och i och med 
detta kan det säkerställas att projektets genomförande inte 
hotar att negativt påverka den biologiska mångfalden. 
De högsta naturvärdena återfi nns i områden som sparas. 

Ingreppet i området är stort till sin omfattning . Påverkan 
på landskapsbild och naturmiljö är av irreversibel 
karaktär och åtgärder som föreslås är i huvudsak som 
kompensationsåtgärder.  

De verksamheter som detaljplanen möjliggör för bedöms inte 
medföra några påtagliga negativa konsekvenser för miljön. 
Vare sig verksamheterna i sig eller den ökade trafi ken medför 
bullerstörningar eller försämring av luftmiljön för närboende 
i nivåer som riskerar att överskrida gällande normer. Ett 
genomförande av planen bedöms även till viss del kunna 

minska miljöbelastningen från trafi k. Handelsutredning från 
HUI visar att Karlshamns kommuns befolkning idag till stor 
del handlar sällanköpsvaror utanför kommunens gränser. Ett 
genomförande av föreslagen detaljplan kan erbjuda samma 
handel inom en, för karlshamnsborna, mycket närmare 
lokalisering, med minskat resande som följd.

5.10 Uppfyllelse av mål och riktlinjer

5.10.1 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 fi nns 
inte så nära Karlshamns centrum. Sett till de mer perifera 
lägen som kan vara möjliga kan en centrumnära placering 
bidra till minskad biltrafi k och ett minskat bilberoende och 
därmed skulle miljömål kopplade till detta uppfyllas.

5.10.2 Folkhälsomål
Det är framför allt målområde nr 5 Sunda och säkra miljöer 
och produkter som har en koppling till planförslaget och 
dess genomförande. Målområdet, som i många avseenden 
knyter an till de Nationella miljömålen, är uppdelat i 
delområdena:
• Sund yttre miljö/luftkvalitet 
• Sunda produkter 
• Sund inomhus- och närmiljö (inklusive buller) 
• Säkra miljöer och produkter – skadeperspektivet
 
Aspekter att ta fasta på i föreliggande planförslag är behovet av 
sunda närmiljöer med frihet från buller och luftföroreningar, 
tillgång till gröna miljöer och vattenområden samt säkerhet i 
bland annat trafi k-, bostads- och fritidsmiljöer. 

En utbyggnad enligt plan kommer att innebära ett intrång 
i den tätortsnära naturmiljön i Karlshamns västra delar. 
Tillgången på natur- och grönområden runt Karlshamn 
är god och den negativa påverkan ur denna aspekt bedöms 
som begränsad.

Under bygg- och markberedningstiden kan miljön 
påverkas av buller och luftföroreningar. Åtgärder vidtas 
för begränsa denna påverkan och gällande riktvärden och 
gränser bedöms kunna innehållas. Kommunen kommer 
att uppmuntra till att en frivillig miljöprövning söks för 
markberedningsverksamheten.
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5.10.3  Miljöbalken - allmänna hänsynsregler
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler kommenteras nedan 
med avseende på relevans i projektet:

1§ Bevisbörderegeln
MKB-processen är ett led i uppfyllelsen av bevisbörderegeln som 
innebär att verksamhetsutövaren ska visa att hänsynsreglerna 
uppfylls. 

2§ Kunskapskravet
Samråd och utredningar inom ramen för arbetet med 
planprogram och MKB bidrar till att kunskapskravet efterlevs.

3§ Försiktighetsprincipen
I MKB:n redovisas åtgärder för att motverka eller eliminera 
negativa miljöeff ekter.

4§ Produktvalsprincipen
Viss styrning av kommande verksamhet sker genom 
planbestämmelser men den huvudsakliga styrningen av 
produktval sker inom ramen för den planerade verksamheten 
och det regelverk denna verkar inom.

5§ Hushållnings- och kretsloppsprincipen
Berg från markberedning utnyttjas inom området och i andra 
anläggningsprojekt. Genom att använda krossmaterial kan 
naturmaterial av grus och sten sparas. Området går att ansluta 
till befi ntlig infrastruktur och teknisk försörjning.

6§ Lokaliseringsprincipen
Lokalisering av verksamheten har styrts i kommunens 
översiktsplan och i arbetet med denna. Alternativa lokaliseringar 
har studerats i den process som har lett fram till kommunens 
översiktsplan. Alternativa utformningar och skälen till varför 
dessa har valts bort fi nns redovisade i MKB.n.

7§ Skälighetsregeln
I planarbetet har en avvägning gjorts mellan miljöhänsyn 
och ekonomi i genomförande och i funktion för det nya 
planområdet vilket har lett fram till den framtagna planen. 
MKB:n utgör en del i detta beslutsunderlag.

8§ Skadeansvaret
Detalplan med tillhörande planprogram anger vilken typ 
av verksamhet som tillåts i området. Inom ramen för dessa 
bestämmelser är det sedan verksamhetsutövaren som är 
ansvarig för att erforderliga tillstånd söks och efterlevs.

5.10.4 Miljökvalitetsnormer
Åtgärder redovisade i MKB:n bedöms tillräckliga för 
att säkerställa att miljökvalitetsnormer inte riskerar att 
överskridas, vare sig under markberedningen eller efter 
planens genomförande. Markberedningen kommer 
eventuellt att omfattas av frivillig miljöprövning med den 
tillsyn som då medföljer. 
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I en miljökonsekvensbeskrivning kan inte alla eff ekter 
beskrivas fullt ut i detalj. Påverkan kan vara svårbedömd 
och kräva ytterligare utredningar för att i ett senare skede 
kvantifi eras. Miljökonsekvensbeskrivningen ska därför ses 
som en fortgående process, för att med åtgärder kunna 
minimera anläggningens påverkan på miljön, snarare än 
som en färdig och avslutad handling.

I avtal som gäller markberedning bör åtgärder för 
behandling och utformning av bergkanter regleras. Även 
behandling av tillvaratagna avbaningsmassor bör regleras 
vad gäller metoder för uppläggning och eventuell sortering. 
Detta för att kunna fullfölja planens intentioner gällande 
återskapande av naturmark.

I planen har hänsyn tagits till bevarandevärda naturområden 
i planområdets västra och södra del. För att säkra 
målsättningen med dessa åtgärder bör en skötselplan 
upprättas för de berörda delarna.

Påträff as fornlämningar i samband med markarbetena 
skall dess, i enlighet med 2 kap 10 § kulturminneslagen, 
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

En bedömning av yt- och grundvattenavrinningen är 
gjord i samband med planarbetet. Uppföljning bör ske 
för att vid behov kunna vidta åtgärder för att reglera 
ytvattenavrinningen.

Åtgärder för att begränsa störningar under mark-
beredningsfasen bör följas upp och vid behov justeras 
för att inte riskera att miljökvalitetsnormerna överskrids. 
Detta förutsätts ske genom egenkontroll av anlitade 
entreprenörer. Kommunen kommer att uppmuntra till 
att en frivillig miljöprövning genomförs för den del som 
avser markberedningen.

6 Uppföljning
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7 Källförteckning
• Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar 

och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala 
trafi kföreskrifter och föreskrifter om bärighetsklasser. 10FS 
2007:7.

• NVDB, Nationell Vägdatabas. www.vv.se/nvdb 
• Översiktsplan 2007
• Naturmiljöinventering, WSP Environment, 2008 (bilaga)
• Naturvärdesbedömning, WSP Environment, 2009 (bilaga)
• Insektsinventering, Gunnar Isacsson, 2008 (bilaga)
• Svampinventering, Arne Ryberg 2008 (bilaga)
• Vibrationsutredning, Nitro Consult, 2009 (bilaga)
• Bullerutredning, ÅF Ingemansson, 2009 (bilaga)
• Grund- och ytvattenutredning, WSP 2008 (bilaga)
• Kulturmiljöanalys, Blekinge Museum, 2008 (bilaga)
• PM – Trafi k, Tyréns Infra Syd, 2009 (bilaga)
• VA-plan för VästerPort, Tyréns Infra Syd, 2009
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