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Inledning
Enligt 5 kap. 10 § Plan- och bygglagen (PBL) ska, om kommunen bedömer att det behövs för att
underlätta kommande detaljplanearbete, planens utgångspunkter och mål anges i ett särskilt
program. I aktuellt ärende har det bedömts vara lämpligt att ett program upprättas.

Planprocessen
Planprocessen är en demokratisk process med lagstadgade krav på allmänhetens insyn och
medverkan. Under programarbetets gång kommer handlingarna ut på samråd och då ges
möjligheter för alla att lämna synpunkter. Handlingarna ställs ut på stadsmiljöavdelningen på
Rådhuset och hålls även tillgängliga på stadsbiblioteket i Karlshamn. Handlingarna kommer
också att finnas tillgängliga på kommunens hemsida.
Planarbetet genomförs med ett utökat planförfarande då projektet bedöms vara av allmänt
intresse på grund av dess läge vid den östra infarten till Karlshamn.

Tidplan






Upprätta samrådshandlingar
Beslut om samråd (BN)
Samråd
Upprätta godkännandehandlingar
Beslut om godkännande (BN)

mars/april 2017
maj 2017
maj 2017
juni/juli 2017
augusti 2017

BN, Byggnadsnämnd
Beslutet om att godkänna planprogrammet vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade
protokollet från byggnadsnämndens sammanträde anslagits på kommunens anslagstavla.

Handlingar
Planprogrammet omfattar följande handlingar:
 Planprogram, 2017-08-24
 Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB
2017-04-10
 Detaljerad riskbedömning för planprogram Sjölyckan, WSP 2017-03-02
 Dagvattenutredning Sjölyckan, Sweco 2017-03-20
 Trafikutredning Sjölyckan, Sweco 2017-03-17
 Översiktlig geotekniskt utlåtande, Sweco 2017-03-17
 Miljöteknisk markundersökning, WSP 2017-04-03
 Naturvärdesbedömning, Miljöförbundet Blekinge väst 2017-05-05
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Planens bakgrund och syfte
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2015-05-04 gällande översiktsplan Karlshamn 2030 med tillhörande
utvecklingsstrategier. Dessa strategier pekar ut området Sjölyckan som ett utvecklingsområde
för tätortsbebyggelse och kransbebyggelse med möjlighet till förtätning.
Nedan följer ett urval ur översiktsplanen av faktorer som ska analyseras under programarbetet.
- Förbered för framtida detaljplanearbete med syfte att möjliggöra bostadsändamål,
centrum och vidareutveckla förskolan inom området.
- Utred förutsättningar för en flytt av de fritids- och idrottsföreningar som idag använder
mark och byggnader inom området.
- Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter vid planering för nya bostäder,
verksamheter och funktioner.
- Utred förutsättningar för en utveckling av förskolan inom området.
- Skapa en inbjudande entré till Väggaområdet
Kommunstyrelsen gav stadsmiljöavdelningen 2016-11-08 i uppdrag att upprätta ett
planprogram för området Sjölyckan.

Syfte
Syftet med planprogrammet är att skapa förutsättningar för en god levnads och boendemiljö i
området och bereda väg för en eller flera detaljplaner som kommer tas fram efter
planprogrammets antagande. Intentionen är att området avses utvecklas för bostäder,
centrumfunktion och förskola.

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
De åtgärder som medges i planprogrammet bedöms inte:
 stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och
vattenområden (MB kap. 3)
 stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten för
vissa områden i landet (MB kap. 4)
 medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap. 5)
Se vidare bilagan Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av
miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Plandata
Läge
Programområdet ligger vid den östra infarten till Karlshamn och avgränsas i norr av
Bodestorpsvägen, i söder av Hunnemaravägen och Vägga idrottsplats, i öst av Idrottsvägen och i
väst av fastigheten Tallen 1. Området benämns Sjölyckan. I den norra delen av området finns två
verksamheter i form av Coop matbutik och Colorama färghandel. Vidare finns i söder
förskoleverksamhet bestående av sju avdelningar varav tre stycken av dessa är belägna i en
tillfällig paviljongbyggnad. I den östra delen av området finns tre flerbostadshus på vardera tre
våningar som ägs av Karlshamnsbostäder. Centralt i området finns fyra klubbstugor där olika
idrottsföreningar bedriver sin verksamhet. Ett kuperat naturområde dominerar
programområdet där höjdskillnaden är från + 5 m.ö.h. vid Bodestorpsvägen upp till + 25 m.ö.h
vid den högsta punkten.
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Bild 1 Översikt

Bild 2 Programområde avgränsning
Planprogram för fastigheterna Karlshamn 5:1 m.fl. (Sjölyckan), Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län

5

2017-08-24

Godkännandeh a n d l i n g

Areal
Programområdet är på ca 6,75 ha.

Markägoförhållanden
Programområdet består av ett flertal fastigheter. Karlshamn 5:1 ägs av Karlshamns kommun och
är den största fastigheten inom området, det kuperade naturområdet och förskolan ligger inom
denna fastighet. Vidare ägs även Lönnen 4, Hasseln 4, Karlshamn 5:11och 5:13 av kommunen
där förskolepaviljongen och flera av områdets klubbstugor är belägna (tomträtt). Karlshamn
5:12 ägs av en förening. Hasseln 2 och 3 ägs av en privat fastighetsägare där handelsverksamhet
bedrivs. Rönnen 1 ägs av Karlshamnsbostäder, på denna fastighet finns tre flerbostadshus i
vardera tre våningar.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Enligt översiktsplanen Karlshamn 2030 ingår fastigheten i område A6 – Sjölyckan. Området
avses utvecklas för bostäder, centrum och förskola. I den framtidsbild som översiktsplanen ger
finns följande skrivning som är vägledande för programmet:
”Vid Sjölyckan, öster om stadskärnan, i anslutning till bostadsområdet Gullbergslyckan och
bostadsbebyggelsen vid Skyttevägen reser sig flera höga och smäckra punkthus. Från de populära
och eftertraktade lägenheterna har man vackra vyer mot stad, skog och hav. Det är nära till
både naturen i Vägga och havet. Innerstaden ligger ett stenkast ifrån och nås på bara några
minuter med buss, cykel eller till fots. Området utgör en viktig länk mellan staden
och Väggaområdet. Det tidigare lite ostrukturerade och visuellt stökiga området vid Idrottsvägens
möte med Bodestorpsvägen har nu omvandlats till en välkomnande och attraktiv entré för hela
Vägga. Redan här annonserar sig Karlshamns stora idrotts- och rekreationsområde. Det har
skapats ett levande och vackert stadsdelscentrum som berikar stadens östra delar.
De klubblokaler som tidigare fanns i området finns nu i de tillbyggda delarna av Väggahallen där
flera föreningar på ett effektivt sätt nu samutnyttjar lokalerna. Boulebanorna som tidigare fanns
inom området ligger nu placerade inom Vägga idrottscentrum. Dessa förändringar har inneburit
att en tillbyggnad av Gullbergslyckans förskola möjliggjorts jämte de nytillkomna bostäderna. ”
För att följa intentionen i översiktsplanen bör ambitionen i planläggningen vara hög när det
gäller krav på nya byggnaders stadsmässighet och utformning bland annat i fråga om placering
och fasadmaterial. I översiktsplanen presenteras åtta ledord som Karlshamns kommun
definierat som viktiga i strävan efter en hållbar utveckling. Utvecklingen inom området bedöms
ge förutsättningar för sju av de åtta ledorden: förtätning, hållbara kommunikationer,
funktionsblandning, närhet till service, närhet till natur, god infrastruktur och miljövänlig energi.
Planprogrammets avgränsning och namnsättning är hämtad från aktuell översiktsplan.
Sammantaget bedöms planprogrammet vara förenligt med kommunens översiktsplan,
Karlshamn 2030, antagen av kommunfullmäktige den 4 maj 2015.
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Gällande detaljplaner i området
Inom programområdet finns sju stycken gällande detaljplaner. Dessa kommer även fortsätta
att gälla efter planprogrammets antagande fram tills att en ny detaljplan antas för delar av
området. Nedan följer en översiktlig beskrivning av detaljplanerna.

A281

Bild 3 Gällande detaljplaner

A172 – Detaljplanen medger bland annat område för allmänt ändamål, småindustriändamål
och fritidsområde. Vidare specificeras allmän plats till gata och park/plantering.
A 310 – Detaljplanen medger bland annat område för handel i två våningar med en högsta
byggnadshöjd på 7,6 meter. Vidare medges en byggnadsarea på högst 50 % av
fastighetsarean.
A 352 - Detaljplanen medger bland annat område för bostäder med en högsta totalhöjd på 12
meter och en största total byggnadsarea på 2500 m². Naturområde, lokalgata och gång- och
cykelväg specificeras också i planen. Utöver detta finns flertalet utformningsbestämmelser.
A 281 - Detaljplanen medger bland annat Fritidsområde där byggnation tillåts i en våning.
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A 292- Detaljplanen medger bland annat Bostäder i variation två, tre och sex våningar.
Vidare tillåts allmänt ändamål och fritidsområde.
A 309 – Detaljplanen medger bland annat förskola med en byggnadshöjd på 4 meter och en
utnyttjandegrad på 600 m2 i bruttoarea.
A 125 - Detaljplanen medger bland annat bostäder i tre respektive sex våningar. Utöver
snäva byggrätter för flerbostadshus är mycket av marken prickmark som ej får bebyggas.
Ovanstående är endast ett urval av de gällande planbestämmelserna för området. För
fullständiga juridiska handlingar gå in på vår karttjänst för detaljplaner och klicka er vidare
till den detaljplan ni är intresserad av:
http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Bo/Bygg--bo/Kartor--GIS/
eller direktlänk:
https://mapweb.karlshamn.se/mapguide/fusion/templates/mapguide/gsViewer/index.htm
l?applicationdefinition=Library://Detaljplanekarta.ApplicationDefinition&locale=en

Miljöbedömning
Kommunen genom byggnadsnämnden ska för varje enskilt projekt bedöma om det krävs en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan.
Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning i aktuellt
ärende är att ett genomförande av planprogrammet innebär en betydande miljöpåverkan i den
mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Ställningstagandet fattas av byggnadsnämnden i
samband med beslut om samråd. Motiven till ställningstagandet framgår av handlingen
Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB.
Upprättande av en MKB kommer ej att genomföras i programskedet. I det fortsatta planarbetet
kommer en miljökonsekvensbeskrivning att upprättas för det område som har utpekade
naturvärden enligt naturvärdesbedömningen genomförd av Miljöförbundet Blekinge väst och
som är aktuellt för exploatering.
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Riksintressen
Programområdet ligger inom det geografiska riksintresseområdet för kustzonen enligt
miljöbalkens 4 kapitel. Kustzonen spelar en särskilt viktig roll både för natur- och
kulturmiljövård och för det rörliga friluftslivet.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Ovan nämnt riksintresse bedöms inte påverkas av aktuellt planprogram.

Strandskydd
Delar av programområdet omfattas av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 13-18 §§. Syftet
med strandskyddet är att bevara naturvärden längs stränderna och vattendragen och att hålla
dessa platser tillgängliga för allmänheten. Det är det generella 100 meters strandskyddet för
vattendrag som berörs i aktuellt ärende. Det går ett anlagt dike öster om programområdet som
förr i tiden användes för att transportera bort lakvatten från hunnemara soptipp.

Bild 4 Strandskydd

Föreslagen förändring och konsekvenser
Vid framtagandet av nya detaljplaner inom området ska strandskyddet upphävas och de
särskilda skälen ska då anges i framtida planhandlingar.
De särskilda skäl som kommer åberopas från 7.kap 18 c § är följande:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften.
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från
området närmast strandlinjen.
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Miljökvalitetsmål
Det finns sexton miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nås.
Preciseringar av miljökvalitetsmålen förtydligar dem och används i uppföljningen av målen.
Planprogrammet bedöms beröra följande miljökvalitetsmål: begränsad klimatpåverkan, frisk
luft, giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, levande kust och
skärgård, levande skogar, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra
till en hållbar utveckling. Genom programförslaget berörs ovanstående nämnda
miljökvalitetsmål och under projektets gång ska dessa mål beaktas.

Miljökvalitetsnormer
Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad
människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada.
Miljökvalitetsnormer reglerar den kvalitet på miljön som ska uppnås till en viss tidpunkt och de
ska följas när kommuner och myndigheter planerar och planlägger. Miljökvalitetsnormer
infördes med miljöbalken år 1999. Det finns idag miljökvalitetsnormer för luft, buller och
vattenkvalitet.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Genomförandet av planprogrammet bedöms inte medföra någon påverkan på
miljökvalitetsnormerna. Antalet boende i området kommer att öka och därmed även antalet
trafikrörelser. Ökningen bedöms dock inte bli så betydande att miljökvalitetsnormerna för luft
eller buller påverkas negativt.

Störningar, miljö- och riskfaktorer
Hälsa och säkerhet

Planområdet gränsar i norr till Bodestorpsvägen och i nordost till en befintlig bensinstation
(INGO). På Bodestorpsvägen gäller generellt förbud mot transporter av farligt gods men
drivmedel till bensinstationen undantas från detta förbud. WSP har fått i uppdrag av
Stadsmiljöavdelningen att upprätta en detaljerad riskbedömning som underlag för
planprogrammet med avseende på transport av farligt gods på väg samt hantering av
brandfarliga varor vid bensinstation.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Syftet med riskbedömningen är att uppfylla Plan- och bygglagens (2010:900) krav på lämplig
markanvändning med hänsyn till risk. Målet med riskbedömningen är att utreda lämpligheten
med planerad markanvändning utifrån riskpåverkan samt att vid behov föreslå riskreducerande
åtgärder. De olycksrisker som har identifierats för programområdet är förknippade med
hanteringen av brandfarliga vätskor inom bensinstationen samt med transporterna av
drivmedel till denna anläggning.
Resultatet av individ- och samhällsriskberäkningarna visar att risknivåerna inom
programområdet orsakade av plötsligt inträffade skadehändelser (olyckor), är att betrakta som
låga och acceptabla och inga ytterligare behov av riskreducerande åtgärder föreligger.
För ytterligare information gällande genomförd riskbedömning se Detaljerad riskbedömning för
planprogram Sjölyckan , WSP 2017-03-02.
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Buller
Från och med den 2 januari 2015 gäller ändringar i plan- och bygglagen (PBL) och i miljöbalken
(MB) gällande hantering av buller i plan och bygglovsärenden. Omgivningsbuller definieras i
plan- och bygglagen (PBL) som buller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik och
vägar (2010:900 1 kap 4 § PBL9). Lokaliseringen av nya bostadsbyggnader ska ta hänsyn till
möjligheten att förebygga omgivningsbuller.
Framtida detaljplaner ska uppfylla de riktlinjer för trafikbuller som anges i förordningen om
trafikbuller (2015:216). Enligt riktvärdena bör omgivningsbuller inte överskrida 55 dBA
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om
ovanstående ljudnivåer ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara
vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och där 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids mellan 22:00 och 06:00 vid fasad.
Planområdet berörs i nuläget av trafikbuller från kringliggande vägar, då framförallt från
Bodestorpsvägen. En bullerberäkning har gjorts för området som visar nulägessituationen
baserat på dagens trafikmängd. Nedan redogörs för denna bullermätning där avståndet från
vägmitt till god ljudmiljö enligt förordningen redovisas uppdelat i ekvivalent- och maxnivå.

Bild 5 Nuläge: Ekvivalent ljudnivå som ej överskrider 55 dBA uppnås 45 m från Bodestorpsvägen, 19 m
från Idrottsvägen och 9 m från Hunnemaravägen – se grönt område.
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Bild 6 Nuläge: Maximal ljudnivå som ej överskrider 70 dBA uppnås 45 m från Bodestorpsvägen och 37 m
från Idrottsvägen och Hunnemaravägen. Maximalt sker 5% överskridanden per dygn av 70 dBA gränsen
utanför det grönmarkerade området.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Vid en exploatering av området kommer trafikmängden att öka. Trafikflöden kring området
kommer även förändras i framtiden och en uppskattad trafikflödesberäkning är gjord för år
2030, läs vidare under avsnittet Gator, vägar och trafik. Denna trafikflödesberäkning ligger till
grund för den framtida prognosen gällande buller för området som visas nedan.
Bullerprognosen för år 2030 följer samma principer som nulägesberäkningen.
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Bild 7 Prognos 2030: Ekvivalent ljudnivå som ej överskrider 55 dAa uppnås 59 m från Bodestorpsvägen,
29 m från Idrottsvägen och 6 m från Hunnemaravägen – se grönt område.

Bild 8 Prognos 2030: Maximal ljudnivå som ej överskrider 70 dBA uppnås 59 m från Bodestorpsvägen och
37 m från Idrottsvägen och Hunnemaravägen. Maximalt sker 5% överskridanden per dygn av 70 dBA
gränsen utanför det grönmarkerade området.

Inom de grönmarkerade områdena krävs inga eller begränsade åtgärder vid framtida
bostadsbyggnation för att uppnå god ljudmiljö. Utanför grönmarkerat område kan åtgärder
såsom placering av hus och genomgående planlösning bli aktuell om man vill planera för
bostäder. Vidare är det fullt möjligt att även utanför grönt område planera för verksamheter,
utemiljöer etc. För att säkerställa att gällande bullerförordning följs kommer bestämmelser som
reglerar placering/utformning av kommande bostäder att tas med i framtida detaljplanearbete.
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Relaterat till programförslaget kommer majoriteten av de nytillkommande bostäderna hamna
inom det område där god ljudmiljö återfinns idag och där miljön kommer vara god även
framöver. Gällande verksamheter, service och liknande kan placering närmare väg vara befogat
då dessa funktioner inte är till för stadigvarande vistelse på samma sätt som bostäder.
Viktigt att notera är att grönt område hänvisar till den bullerförordning som gäller vid planering
av nya bostäder. Verksamheter och miljöer för utevistelse går att placera närmare väg. Vidare
tar beräkningarna ovan inte hänsyn till olika möjligheter gällande fasadmaterial och
fasadanpassning, placering av byggnadskroppar och anpassande av lägenheters planlösning som
möjligheter/alternativ för att uppnå en god ljudmiljö. Vid anpassande byggnadsåtgärder kan det
således vara lämpligt att bygga bostäder närmare väg än vad det gröna fältet anger.

Radon
En detaljerad radonundersökning är inte gjord. Enligt markradonöversiktskartan (SGU:s karta)
utgörs marken inom planområdet av lågriskområde vad avser radon. Man kan dock inte utesluta
förhöjd risk för markradon lokalt.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Byggnader där människor stadigvarande ska vistas ska uppföras i radonskyddat utförande.

Risker på grund av förändrat klimat
I översiktsplanen anges att klimatförändringarna medför risker som särskilt måste beaktas.
Översvämningsrisken kommer att öka påtagligt på grund av stigande havsmedelvattenstånd,
ökade extremflöden i åarna och intensivare korttidsregn. Kommunens viljeinriktning är att så
långt som möjligt ta hänsyn till riskerna och för att nå dit anger man följande som sätt att
förebygga risker relaterat till förändrat klimat:
- Kartera områden till översvämningszoner noggrant inför planering.
- Inventera och kartera skredkänsliga områden.
- Beakta klimatförändringarna och ökade risker för ras, skred och erosion.
Med ett förändrat klimat finns det även risk för framtida värmeböljor och en höjd
medeltemperatur.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Översvämningszoner - Stigande havsnivå
Södra delen av programområdet ligger lägre än resten av området. Från + 2 till +4 meter över
havet.
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Bild 9 Förklaring till höger

Inom detta låglänta område föreslås att ny förskola med tillhörande lekyta och parkering
anläggs. Detta ställer krav på dels grundläggning av själva förskolebyggnaden men även
markarbeten vid parkering och lekyteanlägnging. Markens höjd behöver åtgärdas inför
byggnation där en höjning på 1 – 2 meter föreslås. I kommande detaljplan kommer denna
fråga säkerställas.
Ras och skred
Statens geotekniska institut (SGI) har konstaterat att det föreligger risk för skred inom delar av
programområdet. De av SGI identifierade riskzonerna förutsätts och bedöms sammanfalla med
förekomsten av lera. Inom områden med lösare lera kan problem med sättningar och
totalstabilitet vid uppfyllning och schakt föreligga.
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Bild 10 Ras och skredrisk inom området

En specifik ras- och skredanalys kommer tas fram i det fortsatta detaljplanearbetet för de
skredområden som då är aktuella för nybyggnation. Denna utredning kommer klargöra risker
för ras och skred och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas för att undvika risker för
människor hälsa och säkerhet. Anledning till att denna analys genomförs i kommande
detaljplaneskede är att man behöver veta exakt var kommande byggrätter hamnar för att kunna
göra en fullgod riskanalys.

Farligt gods
Planområdet gränsar i norr till Bodestorpsvägen och på denna väg gäller generellt förbud mot
transporter av farligt gods men drivmedel till närliggande bensinstation undantas från detta
förbud. WSP har fått i uppdrag att upprätta en detaljerad riskbedömning som underlag för
planprogrammet med avseende på transport av farligt gods på väg. Målet med riskbedömningen
är att utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån riskpåverkan samt att vid
behov föreslå riskreducerande åtgärder.
Föreslagen förändring och konsekvenser
De olycksrisker som har identifierats för programområdet är förknippade med transporterna av
drivmedel till närliggande bensinstation. Resultatet av individ- och samhällsriskberäkningarna
visar att risknivåerna inom programområdet orsakade av plötsligt inträffade skadehändelser
(olyckor) är att betrakta som låga och acceptabla och inga ytterligare behov av riskreducerande
åtgärder föreligger.
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För ytterligare information se detaljerad riskbedömning för planprogram Sjölyckan , WSP,
daterad 2017-03-02.

Förorenad mark
Enligt historiska flygfoton från Eniro från 1956-1967 samt arkivsökningar i Karlshamns
kommuns arkiv utgjordes området tidigare av ett skogsområde. I Länsstyrelsens databas över
potentiellt förorenade områden finns en gummiproduktionsverksamhet (däckverkstad)
registrerad i den norra delen av området på fastigheten Hasseln 3. Byggnaden används i dag
som lager för färg- och golvhandeln. I den norra delen av området på fastigheten Hasseln 2 har
det även funnits en bensinstation som undersökts och sanerats inom ramen för SPI
Miljösaneringsfond AB 2012. Ytan som tidigare utgjort bensinstation består idag av en asfalterad
parkeringsyta och trottoar. I övrigt har inga potentiella förorenade verksamheter påträffats vid
arkivsökningar.
Inom ramen för SPI miljösaneringsfond har år 2012 en miljöteknisk markundersökning gjorts av
Golder Associates, 2012-11-15SPIMFAB 16-0805. Enligt undersökningen bedrev Caltex Oil AB
(Texaco Oil AB) bensinstation med tillhörande verkstad och biltvätt på platsen åren 1955-1975.
En undersökning utfördes med 8 provpunkter inom tidigare område för pumpar och cisterner,
som tagits bort, varav 3 jordprover skickades in för analys på laboratorium. Resultaten av
laboratorieanalyserna visar på halter understigande Naturvårdsverkets riktvärde för mindre
känslig markanvändning, MKM varvid rapporten godkändes utan erinran av Miljöförbundet
Blekinge väst. Halterna för summa PAH-H överskrider dock Naturvårdsverkets riktvärde för
känslig markanvändning i 2 provpunkter.

Bild 11 Tidigare provpunkter 2012

Föreslagen förändring och konsekvenser
Gällande förorenad mark har en miljöteknisk markundersökning genomförts av WSP
2017-04-03 för delar av programområdet, se berört område på nedanstående bild. Denna
utökade miljötekniska undersökning fokuseras på de områden där det misstänks finnas
markföroreningar på grund av tidigare markanvändning.
För översiktlig geoteknisk information gällande hela området hänvisas till geoteknikavsnittet.
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Bild 12 Miljöteknisk markundersökning, undersökt område där fokus legat på att utreda förorenad mark.

Bild 13 Provpunkter för markundersökning

Markytan inom områdets norra del är förhållandevis plan och asfalterad eller grusad. Marken i
denna del består av fyllnadsmaterial i form av siltig lera med inslag av tegel i provpunkt 17W02
ovanpå sandig siltig lera och under detta sandig morän. Fyllnadsmaterialets mäktighet är upp till
2,4 meter i provpunkt 17W16. Markytan i södra delen av området är kuperad och består av
tomtmark, berg i dagen och skog. Marken i denna del består av fyllnadsmaterial bestående av
1 8 Planprogram för fastigheterna Karlshamn 5:1 m.fl. (Sjölyckan), Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län

Godkännandehandling

2017-08-24

sand och sandig mulljord med en mäktighet upp till 0,8 m i provpunkt 17W03, 0,2 m i provpunkt
17W06 och 0,35m i provpunkt 17W13. Under fyllnadsmassorna återfinns sandig mulljord och
lerig mulljord.
Vid grundvattenprovtagningen noterades grundvattennivån ligga 1,18 m under markytan i
provpunkt 17W02, 1,11 meter under markytan i provpunkt 17W15 och 1,82 meter under
markytan i provpunkt 17W16. Grundvattnets strömningsriktning är, enligt tidigare utredning
och lodning av grundvattenytan i nysatta grundvattenrör, åt sydost.
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark är uppdelade i två typer av
markanvändning:
Känslig markanvändning, KM, innebär att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning
och att grundvattnet skyddas. Marken ska t.ex. kunna användas till bostäder, odling etc.
Grundvattnet inom området kan användas till dricksvatten. De exponerade grupperna antas
vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av
markekosystem skyddas. Ekosystem i närbelägna ytvatten skyddas.
Mindre känslig markanvändning, MKM, innebär att markkvalitet begränsar val av
markanvändning och att grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex. användas till kontor, industri
eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De exponerade grupperna antas vara
personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som
vistas inom området tillfället. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbelägna
ytvatten skyddas.
Föroreningar i jord
Ett urval av proverna analyserades med avseende på tungmetaller, BTEX, PAH, samt
fraktionerade alifater och aromater. I 17W02, 1,5-2,1 meter under markytan påträffades kobolt
i en halt över KM. I punkt 17W06, 0-0,45 meter under markytan påträffades nickel, kvicksilver,
summa PAH-M och summa PAH-H i halter över KM och i 17W16, 1-1,5 meter under markytan
påträffades summa PAH-H i halter över KM.
Övergripande åtgärdsmål för området och vid en förändrad markanvändning som omfattar
boende, handel och kontor är:
Förorening i jord skall inte utgöra en hälsorisk för boende, besökande och arbetande.
Markekossystemet skall kunna upprätthålla de funktioner som krävs för planerad
markanvändning vilket omfattar grönytor inom området. Spridning från aktuellt område får
inte innebära en betydande andel av totalt bidrag till Väggaviken, ca. 900 meter från området.
I jord påträffas föroreningshalter över Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig
markanvändning i 3 av totalt 6 provpunkter. De provpunkter som uppvisar föroreningshalter
som överskrider riktvärdet för KM återfinns i den norra delen av fastigheten där verksamheter
funnits och även finns i nuläget. Vid framtida framtagande av detaljplan och vid en eventuell
förändring av markens användning bör fortsatta undersökningar utföras i anslutning till punkt
17W06 om byggnation blir aktuellt i närhet av denna provpunkt. Vid rivning av den f.d
däckverkstaden bör undersökningar under byggnaden utföras. I övrigt anses inte framkomna
föroreningshalter i mark och grundvatten utgöra några risker för människors hälsa eller miljön.
För ytterligare information gällande förorenad mark se Miljöteknisk markundersökning, WSP
2017-04-03.
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Mark- och vattenområden
Mark och vegetation
Programområdet består till stora delar av redan bebyggd mark. Det finns både typisk stadsmiljö
med flerbostadshus men även mindre klubbhus och förskola. Framför allt i de östra delarna
finns många lite större ekar kvar i den bebyggda miljön. I den nordvästra delen ligger en stor
utmärkande bergknalle. Den är i det närmaste helt skogbevuxen men på toppen går berg i dagen
och skogen är gles.
Vid basen av bergknallen växer det i väst, syd och öst en lundartad vegetation med ekar,
hasselbuskar och vitsippor. Där växer även t.ex. kaprifol, murgröna, björnbär och enstaka
hagtorn. Längre upp i backen ändrar vegetationen karaktär med stensöta, mer krattvuxna ekar,
tall och enbuskar. Uppe på toppen är det gles hällmarkstallskog med ljung och renlavar på
marken. Bergknallens bas mot norr är bevuxen med blandlövskog med till exempel björk och
asp. I området finns gott om död ved. Här finns både stående och liggande ek och tallved.
På flera av de gamla tallarna uppe på höjden hittades fruktkroppar av tallticka. På vissa av
tallarna växte flera fruktkroppar. Några av dessa tallar har idag sänkt vitalitet men kan stå kvar
som torrakor under lång tid. Talltickan är uppsatt som nära hotad (NT) på den nationella
rödlistan. Det är även en av de bättre signalarterna i länet för skyddsvärd tallskog. Den
signalerar vanligtvis skyddsvärda tallbestånd med höga naturvärden. Den är då främst knuten
till tallnaturskogar och restbiotoper med biologiskt gamla träd. Sådana områden utgör ofta
livsmiljö för många ovanliga och rödlistade arter, t.ex. olika insekter. Fruktkropparna uppträder
som tidigast på 100-åriga träd och är vanligast på träd som är runt 150-200 år eller äldre. Uppe
på höjden i hällmarken växer fler än 20 tallar som bedöms vara minst 150 år gamla. Istället för
att försöka pricka in och dokumentera dessa i detalj har hela området avgränsats. Alla träd inom
detta område utgör en del av den ”nyckelbiotop” som finns där. Flera både levande och döda
tallar har stora mängder kläckhål från olika skalbaggsarter. Med tanke på trädens ålder,
solexponering och fynden av tallticka får det anses troligt att det förekommer hotade och
sällsynta insekter där.
Vid inventeringen noterades följande fågelarter: ringduva, sädesärla, rödhake, taltrast,
rödvingetrast, koltrast, gransångare, talgoxe, blåmes, skata, bofink och grönfink. Det fanns också
spår av duvhök/sparvhök (så kallad slaktplats). De däggdjur som noterades var ekorre och
rådjur. Beträffande fågelförekomsterna var det inte arterna i sig som stod ut, utan att större
mängder flyttande trastar av arterna taltrast och rödvingetrast rastade uppe på höjden.
Området bedöms ha ett visst värde för rekreation. En gångväg korsar igenom området i söder
och det finns stigar i området som tyder på att det nyttjas. På kanten av hällmarksskogen står en
telekommunikationsmast med tillhörande teknikbod.
Kända naturvårdsintressen
13 stycken skyddsvärda träd är utpekade i området sedan innan. I övrigt är inga
naturvårdsintressen tidigare kända från området.
Generella biotopskydd
I området hittades inget som torde omfattas av det generella biotopskyddet.
Värdefulla strukturer
De mest värdefulla strukturerna i området utgörs av de gamla tallarna, både levande, döende
och som död ved. Men även övrig död ved i området är värdefull. I programområdet finns ett
stort antal större ekar. Dessa utgör tillsammans en värdefull struktur, inte minst då dessa kan
sägas vara en pool för framtida jätteträd i stadsmiljön. Flera är så pass grova att de i sig kan ha
värden som motiverar en samrådsskyldighet enligt 6§, 12 kap MB om man riskerar att skada
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dem eller vill ta ner dem. De två mest värdefulla träden står på tomtmark uppe vid Idrottsvägen.
En av dessa är redan utpekad som ett skyddsvärt träd. Andra värdefulla strukturer i området är
stenmurar som löper uppe på bergknallen. Minst tre olika murar finns, även om den mot toppen
bitvis är låg och otydlig.

Bild 14 Naturvärdesbedömning

Bildförklaring:
Orange: Höga naturvärden
Gul: Naturvärden
Grön: Vissa naturvärden
Blå: Låga naturvärden
Vitt: Ej bedömt
Svarta punktobjekt: Redan identifierade
skyddsvärda träd.
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Unika naturvärden

Höga naturvärden

Naturvärden

Vissa naturvärden

Låga naturvärden

Områden och objekt med unika värden
Inga sådana har identifierats.
Områden med höga naturvärden
Hela hällmarksskogen på toppen av bergknallen bedöms ha höga naturvärden, motsvarandes
Skogsstyrelsens nyckelbiotop. I det delområdet står även ca 70 % av de tidigare kända
skyddsvärda träden i programområdet. Bedömningen grundas på strukturer, trädens ålder samt
rik förekomst av signalarten tallticka. Avgränsningen har i huvudsak gjorts utifrån noteringar i
fält och höjdkurva på kartan.
Objekt med höga naturvärden
Inga punktobjekt med höga naturvärden har pekats ut. Flera sådana finns dock inom det område
som bedömts ha höga naturvärden.
Områden med naturvärden
Hela bergslänten runt hällmarken bedöms ha naturvärden. Detta grundas dels i dess strukturer
och arter. Men även då denna del utgör en viktig skyddszon för hällmarksskogen.
Objekt med naturvärden
Elva stycken träd har bedömts ha naturvärden. Dessa är enskilda träd som står utanför
”nyckelbiotopen” på bergknallen. Fyra av dessa är sedan tidigare utpekade som skyddsvärda
träd. Det rör sig nästan uteslutande om större/äldre ekar men även en stor sälg.
Områden med vissa naturvärden
Flera grönytor i området bedöms ha vissa naturvärden. Det grundas främst på att det där växer
grova lövträd, främst ek. Längs Idrottsvägen finns även en stor sälg som är viktig för tidigt
flygande insekter och flyttfåglar
Objekt med vissa naturvärden
Två lite större ekar, som står i gårdsmiljö, bedöms ha vissa naturvärden eftersom de torde
kunna stå kvar och utvecklas till jätteträd.
2 2 Planprogram för fastigheterna Karlshamn 5:1 m.fl. (Sjölyckan), Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län

Godkännandehandling

2017-08-24

Områden med låga naturvärden
Ett nyligen röjt område bedöms ha låga naturvärden.
Objekt med låga naturvärden
Inga sådana punktobjekt eftersöktes under inventeringen.
Ej bedömt
Tomtmarken inom planområdet har inte inventerats eller bedömts. Inom tomtmarken står dock
flera värdefulla träd, främst ekar.
Föreslagen förändring och konsekvenser
I södra delen av naturområdet planeras för 108 lägenheter fördelade på tre bostadkroppar på
vardera tio våningar med tillhörande lokalgata, se vidare under avsnittet bebyggelseområden.
Nämnd etablering planeras inom det gula fältet med klassningen naturvärde. Ytmässigt kommer
1,9 ha av nuvarande 2,5 ha att bevaras efter föreslagen exploatering. Byggnationen är anpassad
placerings- och höjdmässigt till sin omgivning och de skyddsvärda träden ska behållas. Dock
bedöms bostäderna ändå ge en stor påverkan i det kuperade naturområdet. Beskriven åtgärd
bedöms innebära ett betydande ingrepp i naturen och detta får till följd att programförslaget ger
en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram i den
kommande detaljplanen som berör aktuellt naturområde. Läs vidare om detta under avsnittet
Miljöbedömning.
Motiveringen till att en exploatering av naturområdet föreslås är att bostadsbebyggelse i
centrumnära läge prioriteras över de naturvärden som finns på aktuell plats. Här hänvisas i
första hand till antagen översiktsplans ställningstagande till aktuellt programområde som går
att läsa under avsnittet Tidigare ställningstaganden. Vidare hänvisas till de miljövinster som
görs genom att bostäder byggs centrumnära och enligt förtätningsprincipen.
I dagsläget är naturområdet svårtillgängligt, i och med en exploatering i den södra delen av
området kommer de delarna som har högst naturvärden att tillgängliggöras genom anläggande
av en stig upp på berget anpassad till topografin.
Under avsnittet bebyggelseområden i förslaget som visar funktionsuppdelning är ytor utlagda
för verksamheter/bostäder in på dagens naturområde i den östra delen. Det handlar om en yta
på ca 1500 m² som föreslås tas i anspråk. Motiveringen för detta ställningstagande är densamma
som för den större föreslagna exploateringen för flerbostadshus i söder.
För ytterligare information gällande naturvärden och värdenas omfattning hänvisas till
Naturvärdesbedömning, Miljöförbundet Blekinge väst 2017-05-05

Geotekniska förhållanden
Nedanstående uppgifter och områdesavgränsningar har huvudsakligen tolkats från
SGU:s jordartskarta, jorddjupskarta samt utförd geoteknisk okulärbesiktning varför de är av
översiktlig karaktär. Förslag på vidare analyser som bör göras under kommande
detaljplaneskede ges under kompletteringsbehov.
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Bild 15 Översikt geotekniska områden
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Område 1 utgörs huvudsakligen av en relativt brant sluttande skogbevuxen berg- och
moränkulle. Marknivåerna faller huvudsakligen från områdets centrala del från nivån
ca +26 till ca +10 i samtliga väderstreck. På berget återfinns en mast med tillhörande kablar och
ledningar. Jorden bedöms huvudsakligen utgöras av berg i dagen alternativt högst ca 1 m
friktionsjord (inklusive vegetationsskikt) som vilar på berg.

Bild 16 Avgränsning område 1

Område 2 utgörs huvudsakligen av asfalterade ytor (parkeringsplats och lokalgator) samt
bebyggd tomtmark. Marknivåerna ligger huvudsakligen inom intervallet +4,0 till +8,0,
högst i områdets västra del mot berget och i områdets norra del, norr om Bodestorpsvägen.
Inom området återfinns flera byggnader, inklusive en matbutik och färghandel med tillhörande
hårdgjorda ytor. Inom området återfinns flera kablar och ledningar. Jorden bedöms
huvudsakligen utgöras av ca 1 – 2 m fyllning som via ca 1 – 4 m lera vilar på naturligt lagrad
friktionsjord. Lokalt norr om Bodestorpsvägen påträffas troligtvis moränen ytligare än ovan
beskrivet. Lerans mäktighet varierar troligtvis inom området och bör anses vara
normalkonsoliderad. Bergläget ligger troligtvis inom intervallet ca 3 – 7 m under befintlig
markyta.
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Bild 17 Avgränsning område 2

Område 3 utgörs huvudsakligen av skogsmark, hårdgjorda vägar samt bebyggd tomtmark.
Marknivåerna ligger huvudsakligen inom intervallet ca +7,0 till +10,0. Inom området återfinns
flera byggnader, flerbostadshus samt klubbstugor för idrottsföreningar med tillhörande
hårdgjorda ytor. Inom området återfinns flera kablar och ledningar. Jorden bedöms
huvudsakligen utgöras av berg i dagen alternativt högst ca 1 m friktionsjord (inklusive
vegetationsskikt) som vilar på berg. Lokalt kan områden med fyllning och lera förekomma men
mäktigheten bedöms i dessa fall vara ringa.

Bild 18 Avgränsning område 3
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Område 4 utgörs huvudsakligen av skogsmark samt bebyggd tomtmark. Lokalt återfinns
asfalterade lokalgator. Marknivåerna ligger huvudsakligen inom intervallet ca +2,0 till
+6,0. Inom området återfinns flera byggnader, förskola/dagis samt klubbstuga för
idrottsförening med tillhörande hårdgjorda ytor och lekområden. Inom området återfinns
flera kablar och ledningar. Jorden bedöms huvudsakligen utgöras av fyllning som via någon till
några meter lera vilar på naturligt lagrad friktionsjord. Bergläget ligger troligtvis huvudsakligen
inom intervallet ca 3 – 5 m under befintlig markyta.

Bild 19 Avgränsning område 4

Föreslagen förändring och konsekvenser
Område 1
Grundläggningsförhållandena för planerad exploatering bedöms vara mycket goda. Blivande
konstruktioner bedöms kunna grundläggas på konventionellt sätt utan specifika
förstärkningsåtgärder efter utskiftning av befintligt vegetationsskikt. För samtliga typer av
konstruktioner krävs troligtvis sprängning där grundläggningen sker på packad sprängbotten.
Beroende på blivande nivåsättningar kan sprängningsarbeten även krävas för framtida vägar
samt kablar och ledningar.
Område 2
Grundläggningsförhållandena för planerad exploatering bedöms huvudsakligen vara dåliga och
här krävs grundläggningsåtgärder vid nybyggnation. Då den mellan fyllningen och moränen
påträffade leran bedöms vara normalkonsoliderad och lös kommer samtliga lastökningar att
generera sättningar. Det kan vid uppfyllning lokalt även föreligga totalstabilitetsproblem.
Samtliga former av grundläggning, byggnader, cirkulationsplats (delar av), lokalgator etc. kräver
troligtvis grundförstärkningsåtgärder t.ex. pålning eller utskiftning. Detta gäller för samtliga
konstruktionsdelar, d.v.s. även för blivande byggnaders golv etc.
Grundläggningsförutsättningarna bedöms vara något bättre i området norr om Bodestorpsvägen
med ytligare morän varför utskiftning av eventuell fyllning och underliggande lera mot ny
fyllning enligt Anläggnings AMA 13 troligtvis är den bästa förstärkningsåtgärden.
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För att förtydliga den geotekniska situationen så går det att genomföra planerad exploatering för
område 2 enligt förslaget under bebyggelseområden men det kräver detaljerade geotekniska
utredningar i position för varje planerad byggnad och ett utredningsarbete krävs även för att
komma fram till rätt grundläggningsmetod för platsen. Detta kommer göras i det kommande
detaljplaneskedet och inför byggnation. Se även slutsats geoteknik i slutet av detta avsnitt.
Område 3
Grundläggningsförhållandena för planerad exploatering bedöms vara mycket goda. Blivande
konstruktioner bedöms kunna grundläggas på konventionellt sätt utan specifika
förstärkningsåtgärder efter utskiftning av befintligt vegetationsskikt och eventuell lokalt
påträffad lera. För samtliga blivande konstruktioner, byggnader, lokalgator, va-ledningar etc.
finns risk för berg ovan grundläggningsnivån varför sprängning, beroende på blivande
nivåsättning, troligtvis kommer krävas inom området.
Område 4
Grundläggningsförhållandena för planerad exploatering bedöms huvudsakligen vara dåliga. Då
den mellan fyllningen och moränen påträffade leran bedöms vara normalkonsoliderad och lös
kommer samtliga lastökningar att generera sättningar. Det kan vid uppfyllning lokalt även
föreligga totalstabilitetsproblem. Samtliga former av grundläggning, byggnader, lokalgator etc.
kräver troligtvis grundförstärkningsåtgärder t.ex. pålning eller utskiftning. Vid utökning av
befintlig förskola kommer troligtvis pålning att krävas för byggnadens bärande stomme.
För att förtydliga den geotekniska situationen så går det att genomföra planerad exploatering för
område 4 men det kräver detaljerade geotekniska utredningar i position för varje planerad
byggnad och ett utredningsarbete krävs även för att komma fram till rätt grundläggningsmetod
för platsen. Detta kommer göras i det kommande detaljplaneskedet och inför byggnation. Se
även slutsats geoteknik nedan.
Slutsats geoteknik
Inom område 1 och 3 bedöms det vara mycket goda grundläggningsförutsättningar generellt. En
kompletterande geoteknisk utredning krävs vid framtida byggnation för att detaljstudera
grundläggningsförutsättningarna, detta kan göras i bygglovsskedet.
För område 2 och 4 kommer betydande grundförstärkningsåtgärder att krävas för samtliga
typer av konstruktioner, inklusive va-ledningar med självfall etc. För område 2 och 4 krävs
kompletterande geotekniska undersökningar i detaljplaneskedet för att belysa behov samt typ
av möjliga förstärkningsåtgärder.
För risker kopplade till ras och skred, läs under avsnittet risker på grund av förändrat klimat.
För ytterligare information gällande geoteknik se Översiktligt geoteknisk utlåtande, Sweco
2017-03-17.

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom området. Eventuella fynd i samband med
anläggningsarbeten ska omgående anmälas till länsstyrelsen enligt bestämmelserna i
kulturmiljölagen.
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Bebyggelseområden
Då detta avsnitt är omfattande delas det upp i två delar, förutsättningar och förslag.

Förutsättningar
Klubbstugor
Centralt i området finns fyra stycken klubbstugor. Brottarstugan, IF Udd, Asarums motorsällskap
och IFK-stugan. Här bedrivs ett aktivt föreningsliv med flertalet medlemmar och fokus ligger på
ungdomsverksamheten inom de olika föreningarna. Se efterföljande bilder för stugornas
utformning.

Bild 20 Brottarstugan

Bild 21 IF Udd
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Bild 22 Asarums motorsällskap

Bild 23 IFK-stugan
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Bostäder
Centralt i området finns idag tre befintliga flerbostadshus på vardera tre våningar som ägs av
Karlshamnsbostäder. Vidare finns ett enfamiljshus i norra delen. Parkering sker framför dessa
hus.

Bild 24 Flerbostadshus Karlshamnsbostäder

Bild 25 Flerbostadshus Karlshamnsbostäder
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Bild 26 Enfamiljshus i norr

Verksamheter
Vid den östra infarten till Karlshamn i korsningen Bodestorpsvägen/Idrottsvägen ligger
verksamheterna Colorama och Coop Konsum. Verksamheten består idag av ca 1850 m²
bruttoarea butik exklusive tillhörande lagerbyggnad söder om butikerna. Dessa verksamheter
drar mycket folk till området och antalet trafikrörelser är omfattande. I nuläget finns cirka 50
p-platser där merparten av kundplatserna finns direkt norr om byggnaden emedan
personalparkering ligger söder om. I och med det begränsade antalet p-platser och den
limiterande körytan samt flertalet transporter till butiken där lastbilar backar över gång- och
cykelvägen upplevs trafiksituationen som icke tillfredställande i dagsläget.

3 2 Planprogram för fastigheterna Karlshamn 5:1 m.fl. (Sjölyckan), Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län

Godkännandehandling

2017-08-24

Bild 27 Colorama färghandel och Coop Konsum

Förskola
I södra delen av programområdet ligger Gullbergslyckans förskola. Här finns sju stycken
avdelningar med 18 barn i varje avdelning, 126 barn totalt. Förskolan är uppdelad i en
huvudbyggnad med fyra avdelningar och en tillfällig paviljongbyggnad där tre avdelningar är
belägna. Tillsammans upptar de två byggnationerna 1400 m². Förskolan har ett tillagningskök
där all mat lagas och en stor utegård med många möjligheter till lek. Gällande transporter sker
en hämtning och lämning av barnen via Gullbergsvägen. Här finns tio stycken
korttidsparkeringar. Mitt emot förskolan finns även idag en hämta/lämna zon där man kan
släppa av besökare till Väggahallen. Denna nyttjas även för hämtning/lämning av förskolans
barn. Personal till förskolan nyttjar Vägga idrottsplats parkeringar.

Planprogram för fastigheterna Karlshamn 5:1 m.fl. (Sjölyckan), Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län

33

2017-08-24

Godkännandeh a n d l i n g

Bild 28 Gullbergslyckans förskola huvudbyggnad

Bild 29 Gullbergslyckans förskola, tillfällig paviljong
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Förslag
Nedan följer förslag till utformning av programområdet.
Inledningsvis visas en funktionsuppdelning av området. Sedan visas en översikt över
exploateringsgraden för området som följs av en mera inzoomad bild av samma sak.

Bild 30 Funktionsuppdelning

Grön: Naturområde
Brun: Verksamheter
Gul: Bostäder
Orange: Befintliga bostäder
Röd: Förskoleverksamhet
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Endast varuleverans

Bild 31 Exploateringsgrad

Gul: Bostäder
Brun: Verksamheter
Brun/ Gul: Verksamheter/Bostäder
Röd: Förskoleverksamhet
Orange:Lokalgata
Orangea ringar: Nya trafiklösningar
Svart: Parkering
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Endast varuleverans

Bild 32 Exploateringsgrad zoomad

Gul: Bostäder
Brun: Verksamheter
Brun/ Gul: Verksamheter/Bostäder
Röd: Förskoleverksamhet
Orange:Lokalgata
Orangea ringar: Nya trafiklösningar
Svart: Parkering
Om vi använder flerbostadshuset i öster på 1400m² i 4 vån med 16 lägenheter som exempel kan
nämnas att antalet m² ska läsas ut som 1400m² fördelade på 4 våningar. Alltså 350 m² x 4, totalt
1400 m².

Planprogram för fastigheterna Karlshamn 5:1 m.fl. (Sjölyckan), Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län

37

2017-08-24

Godkännandeh a n d l i n g

I de fall där våningsantalet överstiger 6 våningar har en våning avsatts till parkering i bottenplan
vilket återspeglas i antalet lägenheter för dessa flerbostadshus.
Bostäder - Föreslagen förändring och konsekvenser
På sikt är tanken att samtliga klubbstugor ska flytta från området för att ge plats åt kommande
bostäder. I en nära dialog mellan Karlshamns kommun och berörda klubbar ska nya placeringar
för nu befintlig föreningsverksamhet lösas. Målet är att föreningarna efter en flytt ska kunna
bedriva sin verksamhet med samma eller bättre förutsättningar jämfört med dagsläget. Inga
förändringar kommer ske för Karlshamnsbostäders befintliga flerbostadshus inom området. För
enfamiljshuset i norr så kommer detta rivas och i förlängningen ersättas av ny verksamhet.
Förslaget möjliggör för 280 lägenheter fördelat på elva nytillkommande byggnadskroppar
centralt i området. Föreslagen bostadsetablering kommer göra att området centralt förändras
från dagens glesa stugbebyggelse till ett flerbostadshusområde. Våningshöjd och förslag på
placering kan ses på bilderna på föregående sidor. Våningshöjderna är anpassade till
omgivningen och de höjdskillnader som råder inom området. Även ljusförhållanden är
medtagna vid placeringen av byggnaderna. Dock behöver båda dessa frågor detaljstuderas i
kommande detaljplaneskede innan slutgiltigt beslut fattas i dessa frågor.
Ett ställningstagande görs angående att det ska etableras flera flerbostadshus på platsen. Vidare
anges våningsantal, kvadratmeter bruttoarea (BTA) och placering av bostadskroppar.
Bedömningen är att området lämpar sig väl för denna typ av bebyggelse. Angående etablering av
tiovåningshus inom naturområdet hänvisas till avsnittet Mark och vegetation.
Lokalgator är även utplacerade i området, markerade med orange. Vissa delar av
vägsträckningen sammanfaller med dagens lokalgator medan en nyetablering på ca 150 m och
en breddning av nuvarande gång- och cykelväg till lokalgata krävs.
Parkering
En parkeringsnorm på 0,8 parkeringsplatser per lägenhet tillämpas i detta centrala läge. Detta
ger ett behov på 224 p-plaster inom planerat bostadsområde. Förslaget är att i de två
åttavåningshusen och i de tre tiovåningshusen vigs bottenvåningen åt parkering. Det finns
möjlighet att genom att utnyttja befintlig terräng, framförallt för tiovåningshusen, få ett något
nedsprängt första plan som lämpar sig väl för parkering. Då kan man även undvika den
skuggbildning och insyn som kan uppstå för lägenheter i markplan. Denna lösning ger ca 134
p-platser i bottenvåningen på fem av husen. Återstående 90 platser får lösas ovan jord i
anslutning till varje flerbostadshus, för detta finns plats inom programområdet.
Föreslagen förändring och konsekvenser - Verksamheter
För etablerade verksamheter norr i området, Colorama och Coop, föreslås förändringar för att
dessa verksamheter ska få möjlighet att utvecklas. Befintlig handelsbyggnad kvarstår med
möjlighet för en tillbyggnad på 1400 m² i två våningar. Vidare föreslås att övriga byggnader
inom verksamhetsområdet rivs och ersätts av en nybyggnation för handel med inslag av
bostäder på 3600 m² i tre våningar.
Vidare är ambitionen att öka attraktiviteten för den östra infarten till Karlshamn och uppnå en
stadsmässig känsla. En torgetablering mellan de båda verksamheterna föreslås där besökare och
de boende i området kan vistas samtidigt som en tydligare entrékänsla till Karlshamn uppnås.
Gällande parkeringar för handel finns en parkeringsnorm för Karlshamns kommun som säger 25
bilplatser/1000 m² bruttoarea (BTA) för handel. BTA-ytan för handel blir 6850 m² inom
området. Med hänvisning till samnyttjande av parkeringsplatser för de båda
handelsverksamheterna på platsen förutspås ett behov av 150 p-platser. Förslaget för att lösa
parkeringssituationen är att bottenvåningen i den nyetablering som planeras på 3600 m² i tre
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våningar vigs åt parkering. Detta innebär att ca 1100 m² blir tillgängligt för parkering vilket i sin
tur leder till 88 p-platser. Då kvarstår ett behov på 62 p-platser som behöver lösas ovan jord på
befintliga fastigheter. Detta kräver en yta på ca 800 m² vilket bedöms finnas tillgänglig i
anslutning till verksamheterna och planerad torgyta.
Föreslagen förändring och konsekvenser – Förskola
Nybyggnation
Befintlig huvudbyggnad för förskolan kvarstår med dagens funktioner. Vidare föreslås att
befintlig tillfällig paviljong flyttas från platsen och ersätts med en ny förskolebyggnad. Ny
byggnadskropp för förskolan ska ansluta till befintlig huvudbyggnad. Nybyggnationen föreslås
vara på totalt 2500m² fördelat på två våningar. Totalt ges det då möjlighet för en förskola på
3500 m² på platsen.
Ytmässigt innebär en förskoleetablering på 3500 m² att det finns möjlighet för maximalt 14
avdelningar förutsatt att varje avdelningen upptar 250 m² inomhusyta. Siffran 250 m² är
baserad på ett genomsnitt uträknat på vilka ytkrav nuvarande föreskoleverksamheter har runt
om Karlshamns kommun. 14 avdelningar möjliggör för maximalt 252 barn att gå i förskola på
platsen. Inomhusyta, parkerings- och friytemässigt (läs vidare under friyta) möjliggör platsen
och i förlängningen planprogrammet för detta antal avdelningar. Ett vidare ställningstagande
behöver tas i kommande detaljplan och vidare in i bygglovsskedet hur många avdelningar som
maximalt bör utnyttja platsen. I kommande detaljplan bör man även se över möjligheten för
eventuella mötesrum, kontor och personalutrymmen i en andra våning som komplement till
förskoleverksamhet på bottenplan. Anläggs en förskolebyggnad i ett våningsplan finns plats för
9 avdelningar på 2250 m² vilket möjliggör för maximalt 162 barn.
Parkering och hämta/lämna barn
Då Karlshamns kommun inte har någon parkeringsnorm för förskolor har en inventering av
kommuner som anger riktvärden för förskoleparkering studerats. Parkeringen för besökande
anges mycket sällan då det skiljer sig kraftigt mellan olika förskolor beroende på placering och
upptagningsområden.
För personalen anges en rekommendation utifrån antal kvm BTA:
Trelleborg 7-8 platser/1000 kvm BTA
Kalmar 7-11 platser/1000 kvm BTA
Norrköping 0,2-0,3 platser/anställd
Malmö 0,3 platser/anställd
Helsingborg 5 platser/1000 kvm BTA (inkl. besökande)
För Sjölyckan och dess centrala läge i Karlshamn bör en norm på 6 platser per 1000 m² vara
rimligt för personalen då en stor andel av de anställda kan cykla, åka kollektivt eller gå till
förskolan. Om detta tal omsätts till förskolan i Sjölyckan medför det 21 parkeringsplatser för
personal, parkeringsbehovet tillgodoses inom befintlig parkering på södra sidan av
Hunnemaravägen.
Antal platser som behövs för besökande bedöms till 26 stycken. 12 stycken av dessa bör
placeras norr om Hunnemaravägen i nära anknytning till förskolans entré. Platserna bör
regleras som korttidsparkeringar för att skapa platser som kan nyttjas av flera. Resterande
parkeringsplatser för besökande ska tillgodoses inom befintlig parkering söder om
Hunnemaravägen.
Hämtning och lämning ska ske via Hunnemaravägen. Endast varuleverans till förskolan kommer
tillåtas norr ifrån via Skyttevägen. Här kommer befintlig gång- och cykelväg breddas för att göra
plats för varuleverans.
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Fastighet
Programförslaget innebär att en ny fastighet på ca 13 300 m² skapas för förskoleändamål. Då
2250 m² (befintlig byggnad och nytillkommande byggnad i bottenplan) och 1000 m² parkering
undantas återstår ca 10 050 m² för friyta som kan nyttjas för lek- och utevistelse.
Friyta
Vid bedömningen av om friytan är tillräcklig bör hänsyn tas till både storleken på friytan per
barn och till den totala storleken på friytan. Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 per barn i
förskolan och 30 m2 per barn i grundskolan. Forskning visar vidare att den totala storleken på
friytan helst bör överstiga 3000 m2. På en gård som är mindre, oavsett antal barn, kan en
barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov
(Mårtensson, Boldemann, o.a. 2009). Friytan bör vara så rymlig att det utan svårighet eller risk
för omfattande slitage går att ordna varierande terräng- och vegetationsförhållanden. Läs mer i
Boverkets allmänna råd FRI - BFS 2015:1. I bedömningen av storlek och kvalitéer kan även ingå
tillgång på och tillgänglighet till närliggande lekområden, parker och grönområden, bollplaner,
idrottsplaner, bad och naturområden för orientering, skidåkning och exkursioner.
Aktuellt projekt möjliggör för att 252 barn utnyttjar utemiljön. Detta innebär att 10 080 m²
behöver finnas tillgängligt för friyta. Enligt programförslaget finns 10 050 m² tillgängligt vilket
bedöms som tillfredställande och ger möjlighet att anordna en attraktiv utemiljö för alla barn
som ska nyttja platsen framöver. Vidare finns både idrottsområden och skogsområden i
förskolans närhet.
Föreslagen förändring och konsekvenser – Nya trafiklösningar
Föreslagna nya trafiklösningar är markerade med orangea ringar i förslaget. De ligger i
korsningen Bodestorpsvägen/Idrottsvägen och Hunnemaravägen/Idrottsvägen. Se avsnittet
Gator, vägar och trafik för information om dessa lösningar.

Folkhälsa
Det övergripande nationella målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Utifrån ett planeringsperspektiv handlar målen
främst om; delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar, barn
och ungas uppväxtvillkor, miljöer och produkter och ökad fysisk aktivitet. Regelbunden fysisk
aktivitet främjar hälsa och välbefinnande samt har en sjukdomsförebyggande effekt.
Stadsplanering kan skapa förutsättningar för ett mer aktivt liv och därigenom en bättre
folkhälsa. Den byggda miljöns struktur och utformning påverkar och styr människors vardagsliv
och levnadsvanor. Den fysiska miljön bör utformas så att den stöder hälsosamma val.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Aktuellt planprogram underlättar för människor att göra hälsosamma val genom:
Den byggda miljöns utformning
Den kompakta staden ger kortare resor då målpunkterna ligger närmare varandra vilket också
gynnar promenader och cykling.
Att möjliggöra för aktiva transporter
Detaljplanen ger förutsättningar för aktiva transporter, det vill säga transportsätt som kräver
fysisk aktivitet. Skulle fler människor cykla istället för att ta bilen, minskar dessutom
koldioxidutsläppen och därmed reduceras även risken för ohälsa orsakad av luftföroreningar.
Promenadvänliga gator som är föränderliga, kurviga och smala istället för breda, raka gator med
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få visuella intryck. God tillgång till gång- och cykelbanor som förbinder viktiga målpunkter som
skolor, caféer, butiker och sevärdheter ökar mängden aktiva transporter.
Parker och grönområden
Parker och grönområden är viktiga inslag i den urbana miljön ur ett folkhälsoperspektiv.
Parkbaserade rekreationsaktiviteter minkar stress och främjar människors hälsa och välmående
på lång sikt. Tillgänglighet till grönytor uppmuntrar fysisk aktivitet. Det finns ett samband
mellan avstånd och antal besök i parker och grönområden. Mindre avstånd innebär en högre
grad av användning. De flesta boende inom 200 meter från ett grönområde använder det
regelbundet för rekreation.
Fokusera på sociala aspekter och trygghet
Människors upplevda känsla av trygghet i den fysiska miljön påverkar den fysiska aktiviteten.
Kvinnors fysiska aktivitet påverkas mer än männens av den upplevda säkerheten. Personlig
säkerhet, tillsammans med estetik, bekvämlighet och tillgänglighet ökar benägenheten att
promenera till närliggande anläggningar. Genom att i den fysiska planeringen verkar för trygga
och tillgängliga offentliga platser främjas social interaktion och möten.

Lek, rekreation och naturmiljö
Lekytor i form av lekplats kopplat till förskolans verksamhet finns i området. Denna
lekyta/lekplats kan användas av barn i området utanför förskolans ordinarie öppettider.
Rekreation och naturmiljö finns i närhet till området i form utav Vägga idrottsplats och Vägga
skogs- och naturområde med tillhörande kustband.
Föreslagen förändring och konsekvenser
I och med förskolans expansion i området kommer även större lekytor att utformas. Till viss del
försvinner en del av naturområdet inom programområdet samtidigt som det som blir kvar av
naturområdet tillgängliggörs genom anläggande av en stig.

Tillgänglighet
Ett område 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. Också den allmänna platsmarken ska utformas med hänsyn till
möjligheterna för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda den.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Inom området finns goda möjligheter att lösa tillgängligheten på både allmän platsmark och
kvartersmark. En exploatering av området ska utföras på det sättet att platsen blir tillgänglig för
alla.

Jämställdhet och integration
Det övergripande nationella målet för jämställdhetpolitiken innebär att kvinnor och män är lika
värda och har samma rättigheter. Målet för integration är att alla ska få ta del av samhället på
lika villkor.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Inom programområdet kommer det planeras för olika upplåtelseformer bland annat i form av
hyresrätter och bostadsrätter. Detta gynnar områdets diversitet. I direkt anslutning till området
vid Bodestorpsvägen finns en busshållplats som förbinder området med staden och
järnvägsstationen. Ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät ger möjlighet att ta sig till och från
platsen.
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Barn och ungdomar
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som rör barn och barns bästa är
ständigt närvarande under planeringsarbetet då de är en förutsättning för god stads- och
samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs också genom remissförfarandet
under planprocessen.
Inom fastighet Karlshamn 5:1 i södra delen av området ligger en förskola. Förutsättningarna för
att en skola/förskola ska kunna fungera inom detta område är goda dels då det inom fastigheten
idag redan bedrivs skolverksamhet, dels eftersom området ligger förhållandevis naturskönt, har
trygga trafiksituationer samt att det finns goda kollektivtrafikförbindelser.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Då det är många yngre barn som kommer använda sig av området i framtiden är barn och
ungdomsaspekten extra viktig i detta projekt. Att ordna en god utemiljö, säkra trafiklösningar
och utöka kapacitet och möjligheter för förskolan är centrala delar av pågående arbete. Mycket
fokus har legat på detta under hela arbetets gång.

Gator, vägar och trafik
Från Karlshamns centrum kan man med bil ta sig till Väggaområdet via Väggavägen (30 km/h),
Hunnemaravägen eller Bodestorpsvägen/Idrottsvägen (vardera 50 km/h). Väggavägen (1) är en
mindre väg som passerar genom ett naturskönt område och förbi en skola. Hunnemaravägen (2)
har även den relativt låg standard och går genom ett bostadsområde med smalt trafikrum.
Bodestorpsvägen (4)/Idrottsvägen (3) har däremot en hög vägstandard och borde väljas till
större grad om det inte hade varit för korsningen Bodestorpsvägen/Idrottsvägen (5) som
regleras med väjningsplikt från Idrottsvägen. Dagens utformning med väjningsplikt sänker
kapaciteten vid färd från Väggaområdet till Karlshamn och gör att många bilister istället väljer
de mindre lämpliga färdvägarna via Väggavägen och Hunnemaravägen.
Förhoppningen är att en byggnation av en ny cirkulationsplats (5) ska förändra
trafikbelastningen så att fler väljer Bodestorpsvägen – Idrottsvägen. Genom föreslagen
byggnation och med den generella trafikökningen bedöms trafikmängden på Bodestorpsvägen
stiga från 5500 f/d till 7500 f/d och trafikmängden på Idrottsvägen stiga från 3000 fordon/dygn
til 5000 fordon/dygn till år 2030. Ett led i att se till att fler bilister väljer Bodestorpsvägen är att
följa upp den planerande cirkulationsplatsen med andra åtgärder längst de vägar som
kapacitetsmässigt ej bör användas som transportled in till staden.
Behovet av att korsa Idrottsvägen för oskyddade trafikanter kommer att öka i framtiden när en
utveckling av idrottsplatsen öster om Idrottsvägen genomförs. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
krävs därför i denna korsning (6).
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Bild 33 Nuvarande och framtida trafikflöden. Första angivna trafiksiffran visar trafikrörelser i dagsläget.
Siffran inom parantes visar en prognos för 2030. I denna prognos ingår även en exploatering av aktuellt
område.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Två korsningar har detaljstuderats under arbetets gång. Bodestorpsvägen/Idrottsvägen(5) där
både kapacitetsberäkningar har genomförts och utformningsförslag givits. Bodestorpsvägen går
över och blir Ronnebyvägen i denna korsning men i denna text hänvisas enbart till
samlingsnamnet Bodestorpsvägen för hela sträckan. Vidare har Idrottsvägen/Hunnemaravägen
(6) studerats där förslag på en trafiksäker utformning presenteras.
Idrottsvägen/Bodestorpvägen
Här föreslås att en ny cirkulationsplats anläggs. Gällande trafikbelastningen i korsningen
Idrottsvägen/Bodestorpvägen är en belastnings- och kapacitetsberäkning utförd. Detta görs för
att säkerställa att ny cirkulation klarar av de prognostiserade trafikflödena utan att
kapacitetsproblem och köbildningar uppstår.
Antagande kring trafikfördelningen mellan fordon som kör mot Karlshamn respektive Ronneby
är i uträkningen fördelat på 58 % mot Karlshamn respektive 42 % mot Ronneby.
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Bild 34 Fördelningen av trafikflöden i korsningen Idrottsvägen/Bodestorpsvägen.
Bildförklaring med Idrottsvägen som exempel: 2500 visar prognostiserade fordon/dygn i en färdriktning
för år 2030. 5000 visar prognostiserade fordon/dygn totalt på vägen för år 2030. (3000) visar
fordon/dygn i nuläget.

Belastningsberäkningarna baseras på den timme då det är mest trafik och antas vara 10 % av de
totala trafikflödena på platsen. Korsningen ska möjliggöra för full framkomlighet. En
cirkulationsplats med ett körfält d.v.s. en mindre cirkulationsplats som bidrar till en mer
stadsmässig lösning föreslås. Denna mindre rondell är även säkrare för oskyddade trafikanter
och ekonomisk fördelaktig jämfört med ett mer ytmässigt krävande alternativ.
Nedan redovisas kapacitet, belastningsgrad och kölängd för varje tillfart. Belastningsgraden ska
vara under 0,80 för att ge en acceptabel framkomlighet i korsningen. I större städer kan
belastningsvärden upp mot 1,0 vara acceptabelt medan större vägar inom det regionala vägnätet
endast accepterar en belastningsgrad på 0,50.

För att säkerställa att korsningen klarar en framtida hypotetisk trafikökning utöver den indata
som angetts (framtida prognos av trafikflöden för år 2030) har beräkningar gjorts med dubbelt
så höga trafikflöden än vad som förväntas, se nedan. Belastningsgraderna blir då som högst 0,60
på Bodestorpsvägen från Ronneby vilket genererar en kölängd på 1-3 fordon. Resultatet ger inga
incitament till införande av två körbanor i föreslagen cirkulationsplats.
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Slutsatsen av beräkningarna är att vid anläggande av en cirkulationsplats blir
belastningsgraderna låga på samtliga tillfarter vilket är det önskvärda scenariot.
Utformning av cirkulationsplats
Gällande utformning har en projekteringsskiss tagits fram för den föreslagna
cirkulationsplatsen. Cirkulationsplatsen är placerad i befintlig fyrvägskorsning mellan
Idrottsvägen och Bodestorpsvägen. Skissen omfattar samtliga ledningars placering i höjd och
sidled samt förslag till placering av cykelbanor och övergångsställen. I skissen ingår även en
höjdsättning av körbanan.
Cirkulationsplatsen placeras centrerat över den befintliga fyrvägskorsningen med en rondell på
11 m radie med en överkörningsbar del på en 1 m motsvarande radie 10 m för att säkerställa
god framkomlighet för busstrafik och tunga fordon. Ytterradien uppgår till 17 m dimensionerat
efter en lastbil med släp.
I redovisad skiss löses cykeltrafiken med att separerade gång- och cykelbanor passerar
anslutande gator. Motiveringen till att separera cyklisterna och fordonstrafiken i
cirkulationsplatsen är att en stor andel bostäder är placerade norr om korsningen medan
förskola, skola och idrottsverksamheter är placerade på den södra sidan. En stor andel
fotgängare/cyklister kommer därmed passera korsningen och detta måste ske på det
trafikmässigt säkraste sättet. Att separera gång- och cykelbanor från fordonstrafik i
cirkulationsplatsen medför ytmässigt intrång på fastigheterna närmast korsningen där det idag
ligger en bensinstation och en matbutik.
Anslutningen i norr kräver målad refug och att lastbil med släp använder motstående körfält på
väg mot bostadsområdet. Det bedöms vara acceptabelt med tanke på hur sällan det kommer ske
samt med avseende på hur sned anslutningen är redan idag.
Befintliga ledningar för bredband bedöms kunna ligga kvar, i huvudsak även el och vatten.
Varken belysningsstolpar eller dagvattenbrunnar behöver flyttas. Avvattningen behöver justeras
och kompletteras med en större brunn, 600-lock för dagvatten föreslås flyttas från körytan till
rondellen. Likaså bör vattenventilerna flyttas från körytorna. Förslaget innebär vidare att
markytan höjs med cirka 0,8 meter, exklusive rondellhöjd, och cirka 1-1,3 meter på den norra
anslutningen. Det medför att ledningstäckningen är godtagbar. Ledningsdjupet kommer dock bli
större än idag vilket bör säkerställas med ledningsägare för kraft, bredband och lågspänning.
Sammanfattningsvis så ryms cirkulationsplatsen inom befintligt vägområde förutom vid
fastigheterna i söder. Här görs ett intrång på cirka 100 m² beroende på dragning av cykelbana
och nyttjande av stödmurar till förmån för cyklister. Vid ett genomförande enligt förslaget
behöver en markförhandling ske med berörda markägare och en eventuell fastighetsreglering
genomföras. Det krävs en hastighetssänkning för att säkerställa hög trafiksäkerhet för
fotgängare och cyklister på framtida övergångsställen. Cirkulationsplatsen medför full
framkomlighet för samtliga fordonstyper.
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Bild 34 Förslag på cirkulationsplats

Hunnemaravägen/Idrottsvägen
Ett förslag är framtaget för att säkerställa passager för de oskyddade trafikanterna i korsningen
mellan Hunnemaravägen och Idrottsvägen.
För att skapa en trafiksäker situation bör en passage placeras i direkt anslutning till korsningen
då fordon håller lägre hastigheter i samband med korsningar jämfört med längsgående sträckor.
För att ytterligare säkerställa låga hastigheter bör gupp eller upphöjd passage införas.
Föreslagen utformning är en upphöjd korsning i avvikande markmaterial. Ramperna på östra
delen av Hunnemaravägen utformas med 7 % lutning och ungefär 1-2 meter långa beroende på
nivåskillnad. Ramperna på Idrottsvägen och västra delen av Hunnemaravägen utformas flackare
p.g.a. att yrkestrafik passerar samt att Idrottsvägen i framtiden ska vara huvudalternativet för
trafiken till/från Väggaområdet. Ramperna görs ungefär 5 meter långa d.v.s. en lutning på 2-4%
beroende på den befintliga lutningen av Idrottsvägen.
Sammanfattningsvis så tar föreslagen korsning inte mer mark i anspråk. En höjning av gatan,
införande av ramper samt ett upphöjt övergångsställe krävs. Vald lösning kommer samtidigt
som den medför en säkerhet för gång- och cykeltrafik inte hindra att trafik på ett smidigt sätt
kan välja Idrottsvägen för att ta sig till huvudleden Bodestorpsvägen.
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Bild 35 Passager för oskyddade trafikanter i korsningen Hunnemaravägen/Idrottsvägen.

Gång- och cykelvägnät
I dagsläget finns ett väl utbyggt separerat gång- och cykelvägnät runt hela programområdet som
följer befintliga gators sträckning.
Föreslagen förändring och konsekvenser
I och med föreslagen exploatering kommer gång- och cykelvägnätet ses över och föreslagen
exploatering kommer leda till att nätet kompletteras centralt i programområdet inom det
nybyggda området. Nya cykelbanor kommer följa nuvarande och nyanlagda gators sträckning
och de kommer vara separerade från fordonstrafik.

Kollektivtrafik
Vid korsningen Ronnebyvägen/Bodestorpsvägen 25 meter nordöst om området ligger
busshållplats Skogsborg. Denna hållplats trafikeras av regionbuss 250 Karlshamn resecentrum–
Åryd – Ronneby med åtta avgångar per vardag från Karlshamn mot Ronneby och fem avgångar
per vardag i motsatt färdriktning. Vidare ligger busshållplats Vägga idrottsplats och
Gullbergslyckan direkt söder om området på Hunnemaravägen. Dessa hållplatser trafikeras även
de av regionbuss 250.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Busshållplats Skogsborg ska ligga kvar i befintligt läge alternativt flyttas något längre ifrån
bensinstationen men då till direkt närområde. Hållplatserna Vägga idrottsplats och
Gullbergslyckan ska ligga kvar i befintligt läge. Busslinje 250 kommer fortsätta trafikera
sträckan framöver. En diskussion ska föras med Blekingetrafiken framöver gällande att utöka
busstrafiken till/från området i takt med att befolkningsunderlaget ökar. Busshållplats Vägga
idrottsplats och Gullbergslyckan ska ligga kvar i befintligt läge.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Befintliga VA-ledningar, både spill och dagvatten, finns i dagsläget i Bodestorpsvägen,
Idrottsvägen och Hunnemaravägen och ansluter till befintliga bostäder med anslutningspunkter
från dessa nämnda vägar.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Närheten till befintliga VA-ledningar möjliggör en anslutning av den nya bebyggelsen inom
programområdet. Vid anläggande av föreslagen cirkulationsplats behöver eventuellt nya lägen
på ledningar diskuteras i vissa lägen.

Dagvatten
Två huvudtyper av geologi finns inom området: berg i dagen med eventuellt ett tunt lager av
friktionsjord samt fyllning på ett lager lera med underliggande morän. Ingen av typerna lämpar
sig för infiltration av några större mängder vatten. Dagvatten som inte fördröjs och renas kan
medföra förorening samt påverka flödet i recipienten eller i mottagande ledningsnät negativt då
det kan bidra till höga flödestoppar. De vanligaste föroreningarna i dagvatten är olja, metaller
och näringsämnen i form av kväve och fosfor.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Området ska rymma handel, bostäder och förskola. Två dagvattenscenarier har studerats, ett
alternativ med lägre exploatering där 190 nya lägenheter tillförs området och det andra
alternativet med högre exploatering där 360 lägenheter tillförs. Detta för att se vad olika
exploateringsgrad inom området har för påverkan på dagvattenhanteringen. För båda
scenarierna får man tänkas sig en spridd bostadsbebyggelse centralt i området med varierande
höjdsättning på bostadskroppar och med tillhörande parkeringslösningar.
För att fördröja och rena dagvatten inom planområdet föreslås en öppen dagvattenhantering i
form av en kombination av utjämningsmagasin (damm) och eventuellt dike, regnbäddar, gröna
tak, nedsänkta grönytor och eventuellt genomsläpplig beläggning. Nedan visas förslag på
placering av dammar. När exakt placering och omfattning av byggnader och grönområden är
fastslagna i kommande detaljplaneskede bör ett mer detaljerat förslag på dagvattenhantering tas
fram.
I Tabell 1 visas flöden vid olika återkomsttider av årsregn med varaktigheten 10 min. Flöden och
magasinsvolymer gäller för hela området.

Fördröjningsåtgärderna är dimensionerade för ett utflöde på 1.5 l/s ha (vilket motsvarar ca 12.5
l/s). Skillnaden mellan volymen vatten som rinner in och utflödet under den mest kritiska
tidsperioden ger den volym som fördröjningsåtgärderna behöver ha. Dagvattensystemet
dimensioneras för regn med en återkomsttid på 10 år.
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Erforderlig utjämningsvolym (hela området) för beräknade flöden kan ses i Tabell 2.

Enklare uttryckt visar tabell 1 flöden vid olika regn och tabell 2 vilken kapacitet som behöver
finnas i området man vill ta hand om dagvattnet lokalt. Mängden dagvatten för scenario 1 och 2
är 1600 m³ respektive 2100 m³. I figuren nedan visas förslag på tre möjliga lägen för dammar.
Dock måste dessa anpassas till hur området slutligen utformas.
Det är inte rimligt att dimensionera ett dagvattensystem för ett 100-årsregn. Däremot är det
viktigt att se till att det finns stråk där stora regn kan avledas ytledes. Området bör höjdsättas så
att byggnader inte tar skada ens vid extrem nederbörd. Mark vid hus bör därför vara minst 30
cm högre än intilliggande väg. Instängda områden bör undvikas.

Bild 36 Förslag på dammar för dagvattenhantering markerat med stjärna.

Det mest ekonomiska alternativet för dammar är att göra ett öppet magasin. Detta medför också
ett estetiskt värde i området. Säkerhetsaspekterna är viktiga att beakta. Magasinet bör ha både
ett in- och utlopp för att öka genomströmningen. Utflödet från magasinet bör regleras för att inte
öka belastningen på nedan liggande recipient. Om en permanent vattenspegel önskas placeras
magasinets in- och utlopp en bit ovanför botten. Det kan finnas en risk för bottenupptryckning
av grundvatten om grundvattenytan ligger över bottennivån på magasinet. Detta behöver
utredas vidare. Om grundvattennivån sänks i samband med exploateringen av planområdet kan
risken minska. Annars är ett alternativ att bygga en bottenkonstruktion som förhindrar att
grundvattnet tränger in i magasinet.
Takvatten inom planområdet kan släppas ut på mark och ledas vidare via någon form av öppna
diken eller rännor mot t.ex. nedsänkta grönytor. Regnbäddar föreslås i anslutning till
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parkeringsytorna samt mellan parkeringar. Eventuella nedsänkta grönytorna och regnbäddarna
bör förses med dräneringsledningar som bräddar till dagvattenmagasinet vid större regn.
Slutsats
I exploateringsskissen under avsnittet bebyggelseområde framgår att det planeras för 280
lägenheter inom området, alltså någonstans mellan de två ovanstående angivna
dagvattenscenarierna. Befintligt område och föreslagen exploatering generar en
dagvattenmängd som om det skulle tas om hand i öppna dagvattenlösningar skulle kräva en yta
på sammanlagt ca 2000 m². Ytmässigt är denna lösning inte möjlig inom området. Ett alternativ
är att anlägga en mindre damm på någon av de föreslagna placeringarna inom området som
sedan kompletteras med svackdiken och andra fördröjande åtgärder för att dagvattnet ska tas
om hand på ett effektivt sätt. Med kompletterande åtgärder till föreslagen damm kommer en god
dagvattenhantering att kunna uppnås.
För ytterligare information se dagvattenutredning Sjölyckan, Sweco 2017-03-20. Här finns även
bilder som visar på de olika kompletterande dagvattenlösningarna som kan bli aktuella inom
området utöver damm.

Energi/bredband
Elnät, fjärrvärme och bredband finns utbyggt i och runt området.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Ny bebyggelse inom området kommer ansluta till befintliga anläggningar.

Medverkande tjänstemän
Planprogrammet har upprättats av planarkitekt Alexander Kouzmine, stadsmiljöavdelningen, i
samråd med övriga berörda kommunala tjänstemän.
Karlshamn den 24 augusti 2017
Alexander Kouzmine
Planarkitekt

Emina Kovacic
Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt

5 0 Planprogram för fastigheterna Karlshamn 5:1 m.fl. (Sjölyckan), Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län

