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1 Inledning

1.1 Syftet med miljökonsekvensbeskrivning
Det yttersta syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planen eller pro-
grammet så att en hållbar utveckling främjas, dvs inte enbart att beskriva konsekvenserna 
av planens genomförande. De metoder som används för miljöbedömningen bör således 
väljas både med utgångspunkt att kunna ”identifi era och värdera planens betydande 
miljöpåverkan” och med avsikt att utröna ”vilka miljöaspekter som, och på vilket sätt 
dessa, bör integreras i planen” för att en hållbar utveckling ska främjas.

I samband med planer och program skiljer man vanligen på begreppen miljö(konsekvens)
bedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Med begreppet miljökonsekvensbe-
skrivning menas endast dokumentet, medan begreppet miljökonsekvensbedömning avser 
hela processen, inklusive samråd och att upprätta ett MKB-dokument. Utöver att miljökon-
sekvensdömningen ska bidra till att planen miljöanpassas syftar processen också till att 
ge allmänheten, organisationer, myndigheter och andra intressenter möjlighet att påverka 
planens innehåll och utformning. Enligt PBL 4 kap 34 § skall en miljökonsekvensbeskriv-
ning upprättas om detaljplanen medger en användning av mark, byggnader eller andra 
anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållningen 
med naturresurser. Om en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas, skall kraven i 6 kap 
12 och 13 §§ miljöbalken tillgodoses. 

I samband med planprogrammet (2016) togs en översiktlig miljökonsekvensbeskrivning 
fram för att underlätta det kommande detaljplanearbetet genom att redovisa miljöförutsätt-
ningar och eventuell miljöpåverkan för hela området. På så sätt kunde de övergripande 
och sammantagna miljökonsekvenserna redovisas som lätt kan förbises om miljökon-
sekvenserna endast bedöms för respektive detaljplan. Planprogrammet har varit föremål 
för samråd, men har inte antagits. Vid framtagande av detaljplaner har hänsyn tagits till 
inkomna synpunkter från samrådet. 

1.2 Metod för miljöbedömningen
Planens betydande påverkan för respektive aspekter beskrivs i miljökonsekvensbeskriv-
ningen och värderas gentemot vedertagna bedömningsgrunder. Såväl positiv som negativ 
påverkan redovisas i text och potentiella målkonfl ikter bedömts. Vid värderingen har under-
lagsmaterial samt erfarenhetsbaserade bedömningar använts. 
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1.3 Bedömningsskala
Nedan presenteras den skala som används för att värdera såväl positiva som negativa
konsekvenser. Skalan bygger på relationen mellan befi ntliga värden och omfattningen av
bedömd miljöpåverkan. En samlad bedömning av miljökonsekvenser görs i kapitel 7.

Positiva konsekvenser Positiva konsekvenser på riksintressen eller
värden av regional eller kommunal bety-
delse.

Inga nämnvärda negativa konsekvenser Inga negativa konsekvenser

Måttliga konsekvenser Negativa konsekvenser som är begrän-
sade.

Negativa konsekvenser Negativa konsekvenser av kommunal
betydelse.

Stora negativa konsekvenser Påtaglig skada på riksintressen eller andra 
intressen som gäller på EU-nivå (till exem-
pel Natura 2000-områden, överskridande 
av miljökvalitetsnormer). Negativa kon-
sekvenser på riksintressen eller värden av 
regional eller kommunal betydelse.

2 Bakgrund och syfte med projektet

2.1 Bakgrund och syfte
Allt eftersom Oskarshamns stad har vuxit har nya verksamhetsområden kommit till. Det 
senaste området är Kvastmossen strax väster om södra infarten. Aktuell detaljplan omfattar 
Kvastmossens västra delar. Norr om järnvägen, och norr om detaljplanegränsen, har det 
under år 2015 färdigställts ett  nytt logistikcentrum för Scania. Oskarshamns stads stora 
verksamhetsområde är annars Västra Industriområdet, direkt öster om E22, där bland an-
nat Scanias lastbilshyttsfabrik fi nns. 

För närvarande har kommunen brist på planlagd mark, detta samtidigt som det fi nns en 
stor efterfrågan. En fortsatt utveckling av Kvastmossen och dess omgivningar är då en 
naturlig fortsättning från det Västra Industriområdet. Platsen är dessutom strategisk med när-
het till E22 och järnvägen. Närheten till järnvägen ger möjligheten att anlägga stickspår 
till befi ntlig järnväg för att på så vis frakta varor via tåg. Framtida planer fi nns också att 
koppla en ny sträckning av riksväg 37/47 till den södra trafi kplatsen, i anslutning till 
Kvastmossen. Detta skulle skapa bättre färdvägar för framförallt den tunga trafi ken till och 
från Västra Industriområdet och hamnen samt avlasta de centrala delarna av staden från 
denna trafi k.

Föreliggande detaljplan syftar till att möjliggöra en ny kombiterminal och ny mark för 
verksamheter. 
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2.2 Tidigare kommunala ställningstaganden

Översiktsplan
I den gällande översiktsplanen (antagen 2003-03-10) pekar kommunen ut området 
kring den södra infarten som ett utvecklingsområde för verksamheter. Översiktsplanen har 
för planområdet ersatts av den fördjupade översiktsplanen för Oskarshamns stad. Den 
fördjupade översiktsplanen över Oskarshamns stad är antagen 2014-02-10, och berör 
hela detaljplaneområdet. I den fördjupade översiktsplanen anges att det ska vara enkelt 
att starta upp och expandera sin verksamhet i Oskarshamns stad. En förutsättning för detta 
är hög planberedskap för attraktiva verksamhetsområden. Den fördjupade översiktspla-
nen möjliggör en storskalig utbyggnad av verksamhetsområden i anslutning till den södra 
trafi kplatsen eftersom detta område har identifi erats till att vara en mycket lämplig plats 
för verksamheter med omgivningspåverkan. Området är redan bullerutsatt från väg E22 
och järnväg, och dessutom kan det erbjuda mycket attraktiva kommunikationsmöjligheter. 
Härifrån har man direkt anslutning till E22, och det fi nns goda möjligheter att anlägga 
stickspår till befi ntlig järnväg och för att på så vis kunna frakta varor via tåg. Dessutom pla-
neras en ny sträckning för riksväg 37/47, från Svalliden/Lagmanskvarn mot den södra 
trafi kplatsen. Det skulle innebära att platsen blir ett nav för den långväga trafi ken till och 
från Oskarshamn, och att en mycket stor del av den tunga trafi ken inte behöver trafi kera 
Oskarshamns centrum.

Föreliggande detaljplan konkretiserar områdets utvecklingsmöjligheter, varför nu föresla-
gen markanvändning i detaljplanen bedöms ha stöd i översiktsplanen. I Länsstyrelsens 
samrådsyttrande till den fördjupade översiktsplanen ger länsstyrelsen stöd till kommunens 
utvecklingsplaner vid södra infarten. Om södra infarten skriver länsstyrelsen med stöd av 
Trafi kverket följande:

”Området runt södra trafi kplatsen lämpar sig väl för nya verksamhetsområden och ny 
infrastruktur. En ny dragning av väg 37/47 är en viktig del i att skapa ett robust godsstråk 
till hamnen, samtidigt som nya attraktiva verksamhetsområden tillskapas. En ny förbindelse 
skapar, förutom lokal nytta, också regional och nationell nytta då den avlastar bland 
annat väg 34, vilket Länsstyrelsen ser är mycket positivt. Verksamheter på det nya verksam-
hetsområdet bör vara inriktade på att avlasta centrum från tung trafi k och förbättra möjlig-
heterna till goda livsvillkor i centrum. Extern handel som genererar ny trafi k och människor 
bör inte tillåtas.”

Planprogram
Planer på att exploatera delar av det aktuella detaljplaneområdet har funnits tidigare. 
Samhällsbyggnadskontoret fi ck 2011-11-16 i uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden att 
ta fram ett program för att utreda Kvastmossens förutsättningar och behov samt översiktligt 
presentera en illustrationsplan på en framtida möjlig utveckling av området. Programmet 
blev färdigt under år 2016. Planprogrammet har varit ute på samråd men har inte anta-
gits. Vid framtagande av detaljplaner har hänsyn tagits till inkomna synpunkter från sam-
rådet Föreliggande detaljplan omfattas av programmet, med undantag av det nordvästra 
delarna, och följer de intentioner som framförs i programförslaget. 
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Detaljplan
Detaljplaneområdet omfattas av två gällande planer. Se vidare information under kap. 5.1 
Nollalternativet. 

3 Avgränsning

3.1 Avgränsning i rum
Planområdet är lokaliserat väster om den Södra infarten till Oskarshamns stad. Planområ-
det avgränsas i norr av järnvägen, i öster av nuvarande industri- och verksamhetsområde 
vid Kvastmossen. Detaljplaneområdet är cirka ca 178 hektar och avgränsas enligt kartan 
nedan.

Geografi skt läge.Den röda linjen markerar planområdet.

E22

Oskarshamn

Södra Infarten

Mellersta Infarten

Åsavägen

Kvastmossen

Storskogen

3.2 Avgränsning i sak
Detaljplanen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan på miljön, människors hälsa 
och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Det innebär att 
en miljöbedömning ska genomföras och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
upprättas enligt 6 kap.11 § miljöbalken. Syftet med MKB:n är att redovisa och utreda de 
miljökonsekvenser som ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra. Den syftar 
även till att föreslå åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan. MKB:n kommer främst 
att behandla följande aspekter:
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• Översvämningsrisker
• Dagvatten
• Klimat
• Naturvärden
• Hälsa och säkerhet

Förekomst kulturmiljövärden har undersökts i Riksantikvarieämbetets register – Fornsök. Då 
det inte fi nns några berörda kulturvärden (hos RAÄ) inom planområdet kommer
kulturmiljön därför inte behandlas ytterligare i denna MKB.

4 Studerade alternativ

4.1 Alternativ lokalisering
Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan (antagen 2003) samt den för-
djupade översiktsplanen för Oskarshamns stad (antagen 2014-02-10. I båda planerna 
är området utpekat som utvecklingsområde för verksamheter. För området har också ett 
planprogram upprättats. Konsekvenserna av detaljplanens förslag för exploatering inom 
planområdet kommer inte att jämföras med en annan alternativ lokalisering på annan 
plats inom Oskarshamns kommun då lokaliseringsbedömning och bedömning av en bygg-
nation inom kommunens gränser bedöms vara utförd och strategisk beslutad i översiktspla-
nen samt den fördjupade översiktsplanen. Den aktuella lokaliseringen följer intentionerna i 
de kommunala planerna. 

Strax öster om planområdet ligger ett befi ntligt verksamhetsområde, bland annat innehål-
lande en skrotanläggning. Föreliggande exploatering bedöms, trots ianspråkttagandet av 
orörd mark, vara riktig, då den ligger i direkt anslutning till befi ntligt verksamhetsområde 
som i allra högsta grad påverkar omgivningen. Det bedöms också vara bättre att samla 
industriverksamhet på en och samma plats, än att den är spridd på olika platser i kommu-
nen.

Vid en översiktlig bedömning av närområdet till Oskarshamn kan det konstateras att det
inte bedöms fi nnas några andra lämpligare alternativ till lokalisering av verksamhetsområ-
den. Väster och norr om tätorten ligger bostäder och naturobjekt i nära anslutning till
lämplig infrastruktur. Placeringen på annan plats än i anslutning till befi ntligt industriområde 
skulle också troligen skapa fl er och längre transporter.

Slutsats är därför att det aktuella området vid Södra infarten är det mest ändamålsenliga
för fortsatt verksamhetsutbyggnad i Oskarshamn. Övriga alternativ avfärdas och kommer
inte ytterligare att belysas i denna MKB.

4.2 Alternativ utformning
I samband med att planprogram upprättades, diskuterades olika utformningar av planpro-
gramområdet, Programförslag och programförslag +. För området avseende föreliggande 
detaljplan ser utformningen lika ut i båda alternativen. 
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Olika utformningar och avgränsningar av de hårdgjorda ytorna har diskuterats under pro-
jektets gång. Själva kombiterminalens läge, har inte varit föremål för diskussioner då läget 
har utretts av Vectura i en utredning från 2013-11-20. Utgångspunkten från utformningen 
av ytorna har varit att minimera påverkan på svämplanen, Applerumsån samt andra natur-
värden i området. Föreliggande utformning har bedömts vara den utformning som är mest 
optimal med hänsyn till både samhällsintressen och natrumiljöintressen. 

5 Nollalternativ och planförslag

5.1 Nollalternativ
En MKB skall alltid redovisa ett så kallat jämförelsealternativ, det vill säga vad som händer 
om en utbyggnad enligt detaljplanen inte genomförs. I detta fall utgörs nollalternativet av 
gällande planer samt befi ntlig markanvändning (på de områden som inte omfattas av gäl-
lande planer). En detaljplan berörs av planförslaget. Denna utgörs av A 4949: Oskarshamn 
3:4 med fl  era, Norra delen av Storskogens industriområde (laga kraft 2003-03-14).  Detaljplanen 
möjliggör för ny industrimark väster om E22 och söder om järnvägen.

A 4586

DA 1

A 4991

DA 1

DA 94

DA 7

A 4949

A 4859

A 4734

DA 2

DA 100

A 4931

DA 70

A 4822

A 4843

A 4586

A 3274

A 4960

A 4999

DA 47

DA 98

DA 66

A 4972

DA 6

A 4992

DA 63
A 1212 A

DA 92

DA 97 A 4899

A 4962

DA 1

A 4849

A 4826

DA 24

Applerumsån

0 0,5 1
Km

Gällande Detaljplaner
Planområde

Kartan redovisar befi ntliga detaljplaner i inom och i anslutning till detaljplaneområdet. Röd cirkel markerar 

berörd detaljplan. 

Detaljplaneområdet utgörs av skogsmark med produktionsskog (barrblandskog, talldomi-
nerad av ristyp). Det förekommer våtmarker och myrar, främst i norr, väster och åkermark 
i sydöst. En kraftledningsgata skär igenom östra delen av området. Flera diken både 
genom skog och i åkermark vittnar om områdets relativa rikedom av våtmarker och myrar. 
Ett vattendrag (Applerumsån) slingrar sig genom området. För ytterligare information, se 
kap 7.1.1 Landskapsbild och nuvarande markanvändning. 
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5.2 Planförslaget
Nedan beskrivs planförslaget. Ytterligare detaljerad information som exempelvis gatusek-
tion etc. kan ses i planbeskrivningen. 

Illustration av planförslaget.

Markanvändningen inom detaljplaneområdet inriktas på transportintensiva, utrymmeskrä-
vande och störande verksamheter som har ett behov av närhet till väg och järnväg. Tanken 
är att ge företräde för verksamheter med ett behov av närhet till kombiterminalen. En större 
uppställningsplats av lastbilar och transporter av farligt gods föreslås i närhet av kombiter-
minalen. Farligt gods avses regleras till de nordöstra delarna av kombiterminalens område. 

Kombiterminalens lokalisering föreslås i de norra delarna av planområdet, på den södra 
sidan av befi ntlig järnväg i enlighet med förslag från utredningen av kombiterminalen, 
(Vectura, 2013-11-20). I föreslaget läge fi nns goda möjligheter till utveckling och termina-
len kommer inte i konfl ikt med annan infrastruktur eller verksamheter. Möjligheter fi nns att 
anlägga stickspår från kombiterminalen in till de olika ytorna för verksamheter. Området 
för järnvägsändamål är dimensionerat för att rymma en överlämningsbangård parallellt 
med den befi ntliga banan (väster om Applerumsån) samt för själva terminalen. För att ta 
höjd för en framtida expansion har ett större område än vad som initialt behövs avsatts för 
kombiterminalen.

Planerade verksamhetsytor är fl exibla i sin utformning för att inte begränsa typen av 
verksamheter. På plankartan regleras inte utnyttjandegraden utan denna begränsas av att 
ytan även skall inrymma parkering och köryta för verksamheternas behov. Minst 5 % av 
fastighetsytan skall även vara planterad eller möjlig för infi ltration av dagvatten.   

Förutom industri och område för järnvägsändamål, reglerar även detaljplanen naturmil-
jöområden som är viktiga att undanta från exploatering samt dagvattenhantering. För 
dagvattenhanteringen föreslås följande reningsåtgärder:



12

MKB till detaljplan för för del av Djurhult 1:5 m.fl . fastigheter, Kvastmossens kombiterminal och företagspark, Oskarshamns kommun - 
Samrådshandling

• Svackdiken/diken
• Fördröjningsmagasin
• Tillfällig uppdämning av dagvatten på vägytor
• Ett eget magasin med avstängningsanordning, för ytan som är föreslagen för farligt 

gods. 

Planområdet har delats in i fem delområden. Varje delområde kommer att fördröjas och 
renas innan det släpps ut till recipienten. Indelningen av delområden har utgått från de 
framtagna avrinningsområdena samt de framtida planerade industri och lagerytorna, järn-
vägsytorna, och vägytorna. I delområde 1 fi nns en yta som är utpekat för farligt gods.

Föreslagna fördröjningsåtgärder återkopplar till de punkter som står i program till detalj-
plan samt till Oskarhamns dagvattenpolicy genom att dagvattnet omhändertas i delvis 
öppna lösningar samt att föroreningarna får en chans att avskiljas genom sedimentering, 
fastläggning och biologiskt upptag. Fördröjningsåtgärderna som föreslås är diken, svack-
diken och dagvattenmagasin. Dagvattenmagasinens och svackdikena/dikenas placering 
har valts med tanke på att inte inkräkta på områden med höga naturvärden, minska risken 
att beröras av översvämning från vattendragen, samt i största mån ej störa de naturliga 
dikena och vattendragen. I delområde 3, utformas svackdiket genom att det kommer att 
anpassas så att det inte stör det naturliga vattendraget.  Gällande att ta ytor i anspråk 
av svämplanen, så utgörs delområde 1:s diken av djupa kanalliknande diken som fort 
transporterar vattnet vidare till recipienten, Föreslagna fördröjningsåtgärder gör att dag-
vattnet både fördröjs och renas innan det når recipienten. Delområde 1-4 kommer att efter 
fördröjning ledas till Applerumsån medan delområde 5 kommer efter fördröjning avledas 
till Klämnabäcken. Svackdiken mot Klämnabäcken skall konstrueras med makadam i bot-
ten för rening av kvicksilver. 

Svackdiken föreslås för delområde utmed den hårdgjorda ytan i delområde 3 och 5. För-
dröjningsmagasin/våta dammar föreslås för delområde 2 samt för ytan med farligt gods. 
Ytterligare information om dagvattenhanteringen kan ses i dagvattenutredningen, bilaga 4. 
Detaljplanen reglerar även gatunätet och infarten till verksamhetsområdet. Tanken är att 
området skall matas från Kvastvägen, som ansluter till Åsavägen. Förslag på gatusektion 
kan ses på plankartan. I detaljplanen fi nns ställverk och högspänningsledningar kvar i sitt 
nuvarande läge. 
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6 Nollalternativets konsekvenser
Nollalternativet innebär att ingen planändring görs. Nuvarande markanvändning kommer 
att fortgå utifrån gällande planer. Naturområdet i de norra delarna av området lämnas 
obebyggd och ny mark kommer inte att användas för verksamheter och kombiterminal. 
Konsekvensen av detta är att kommunen ej kan tillhandahålla industrimark till nya och 
befi ntliga företag som efterfrågar det, vilket bedöms vara negativt för samhällsutvecklingen. 

Nollalternativet innebär att godstransporterna på väg kommer att öka, då det inte fi nns nå-
gon kombiterminal i kommunen för omlastning till tåg. Alternativet innebär även att tunga 
transporter inne i Oskarshamns centrala delar ökar, med ökade bullernivåer, risker och 
ökade andel luftföroreningar som följd. Nollalternativet bedöms medföra stora negativa 
konsekvenser. 

7 Förutsättningar, konsekvenser och åtgärder
I följande kapitel beskrivs detaljplaneförslagets konsekvenser. Konsekvenserna utgår från 
att  maximal byggrätt för intentionerna med industriområdet i föreliggande detaljplan utnytt-
jas. Där negativa konsekvenser bedöms uppstå föreslås, där så är möjligt, åtgärder för att 
eliminera eller mildra konsekvenserna.

Syftet med planläggningen är att tillskapa en kombiterminal samt verksamhetsområde i 
beredskap för framtida etableringar, men det saknas i nuläget vetskap om vilka dessa 
verksamheter kan bli. Det är sålunda av naturliga skäl inte möjligt att göra mer detaljerade 
studier av miljökonsekvenserna. Verksamheter som är mer eller mindre störande för omgiv-
ningen är i normalfallet dock prövningspliktiga enligt miljöbalkens 9:e kapitel. Antingen 
krävs tillstånd eller anmälan. En mer detaljerad bedömning av miljöpåverkan sker vid en 
sådan prövning. Miljökonsekvensbeskrivning för respektive verksamhet kan krävas vid 
prövningen i varje enskilt fall. I samband med tillståndet kommer villkor avseende exempel-
vis buller, utsläpp etc. att ställas på verksamheten. Ett kontrollprogram kommer att upprättas 
för att årligen följa upp hur verksamheten svarar mot angivna villkor.

7.1 Landskapsbild och nuvarande markanvändning

7.1.1 Förutsättningar

Detaljplaneområdet utgörs av skogsmark med produktionsskog (barrblandskog, talldomi-
nerad av ristyp). Det förekommer våtmarker och myrar, främst i norr, väster och åkermark i 
sydöst. Området är lättkuperat. Flera diken både genom skog och i åkermark vittnar om 
områdets relativa rikedom av våtmarker och myrar. Ett vattendrag (Applerumsån) slingrar 
sig genom området.
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I de östra delarna av området skär en kraftledningsgata i en nord-sydlig riktning. Stråket är 
brett och gatan är synlig i stora delar av närområdet, speciellt från marknivå i direkt anslut-
ning till denna. Kraftledningsgatan bedöms dock inte som dominant i landskapsbilden, då 
omgivningen består av skog med höga träd. De norra delarna av planområdet avgränsas 
av järnvägens väst-östliga sträckning. 

Stora delar av planområdet utgörs av skogsmark bestående av barrblandskog, 

dominerade av tall. 

Kraftledningsgatan, vy från tillfarten i nordlig riktning. Vegetationen som skymtar 

utgörs av planormrådet. 

Norr om järnvägen, ligger en ny stor industribyggnad tillhörande Saab Scania. Denna, 
tillsammans med den stora grusade ytan runt om byggnaden, är dominant, och tydlig i 
landskapet. 
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Saab Scanias stora byggnad. 

Industriområdet Kvastmossen, vy i nordlig riktning. Längst bort skymtar bron över 

järnvägen. 

I de östra delarna av planområdet ligger industriområdet Kvastmossen. En mindre del 
ingår i föreliggande detaljplaneförslag. Industriområdet ligger på ömse sidor av en gata 
som matas ifrån Åsavägen i norr genom en hög bro som går över järnvägen. Denna an-
slutning är väl synlig i omgivningen på grund av den höga höjdskillnaden. Industriområdet 
består av mindre verksamheter, med undantag från den stora återvinningsanläggningen 
Storskogen i söder som syns väldigt tydligt i landskapet. 

Inga bostadsfastigheter ligger inom planområdet. Närmaste bostadsfastighet ligger på ett 
avstånd av ca 200 m sydöst om planområdet. Fastigheten ligger ca 300 m väster om 
avfallsanläggningen Storskogen. 
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7.1.2 Konsekvenser

Landskapsbild är inte med i den ämnesvisa avgränsning som har utförts för MKB:n. En 
bedömning av planförslagets påverkan på området är ändå utförd, då aspekten bedöms 
påverkas betydligt av planerad exploatering. 

Föreslagen detaljplan kommer att befästa befi ntlig markanvändning för en mindre del i 
öster (industri). För det övriga delarna inom planområdet kommer detaljplanen att förändra 
landskapsbilden stort genom att ett industriområde med kombiterminal ersätter skogs-
mark. De rumsliga gränserna bestående av höjder och vegetation kommer att ersättas av 
byggnader, hårdgjorda ytor och infrastruktur. Vyerna kommer att bli öppna och dominanta 
i området. 

Då terrängen på sina håll är kuperad, innebär det att schaktning av massor till en pas-
sande marknivå kommer att utföras. Hänsyn vid utformningen av detaljplanen har tagits 
till den schaktning som behöver göras. Höjdsättning av området har utförts för att erhålla 
massbalans och klara dagvattenhanteringen samt minska de negativa konsekvenserna så 
mycket som möjligt. Trots detta bedöms påverkan på landskapet medföra stora negativa 
konsekvenser i form av ett landskap som inte upplevs som naturligt. Dock ingår områ-
det redan i ett verksamhetsområde där marken runt omkring redan är ianspråktagen för 
industri och industriverksamhet. Att aktuellt naturområde tas i anspråk för industriverksamhet 
bedöms vara en naturlig följd och utveckling av området. 

Föreslagen markanvändning medför att exponeringen av området kommer att öka. Dock 
föreslås en gröna zoner runt verksamhetsområdet att sparas. Dessa zoner har som syfte 
att minska exponeringen mot omgivningen samt utgöra någon form av skyddszoner mot 
befi ntlig närliggande bebyggelse. Dessa zoner har fastställts på plankartan som natur. 
Dessutom avses minst 5% av fastighetsytan att vara ålanterad eller möjlig för infi ltration av 
dagvatten. Detta bedöms som positivt, och mjukar upp det hårda intryck som annars stora 
hårdgjorda ytor bidrar till. 

Sammantaget bedöms negativa konsekvenser för landskapsbilden att uppstå. Området 
kommer att förändras genom att skogsmark tas i anspråk för stora verksamhetsytor. Dock 
begränsas de negativa konsekvenserna något av att naturmark sparas mellan ytors, samt 
då stora delar direkt intill planområdet redan är ianspråktagen av industri, avfallsanlägg-
ning etc. Idag bedöms avfallsanläggningen Storskogen samt Saab Scanias stora indu-
stribyggnad med tillhörande ytor norr om järnvägen att vara de dominerande inslagen i 
området. Efter att full byggrätt är utnyttjad i föreliggande detaljplan, kommer planområdet 
att vara det dominanta inslaget i Kvastmossen.  

7.1.3 Föreslagna åtgärder

Inga åtgärder föreslås.
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 Naturmiljö

7.1.4 Förutsättningar

Allmän beskrivning
En naturvärdesinventering enligt SIS standard genomfördes i fält den 18 augusti 2016. 
Rapporten kan ses i sin helhet i bilaga 1.

Planområdet liknar till sin karaktär mycket skogsområdena norr om järnvägen. Morän är 
den helt dominerande jordarten. Topografi n i allmänhet ganska fl ack och landskapet är 
svagt kuperat. Höjdområdena har mycket tunna jordar eller rena hällar. I lågområden och 
svackor fi nner man långsmala mossodlingar och våtmarker med torvjordar. Flera diken 
både genom skog och i åkermark vittnar om områdets relativa rikedom av våtmarker och 
myrar. Applerumsån slingrar sig genom området.

Huvuddelen av planområdet är bevuxen med tallskogar. Den dominerande delen av 
dessa
består av planterade eller rationellt skötta skogar. Ur naturvårdssynpunkt har därför
huvuddelen av skogsområdet relativt lågt naturvärde. Markfl oran i tallskogarna domineras
av växter som kruståtel, blåbär och ljung. På rena hällar och områden med mycket litet
jorddjup hittar man dock lite mer variationsrika och mer intressanta skogar. Här fi nner
man ganska små ytor med relativt orörd s.k. hällmarkstallskog.

Hällmarkstallskog fi nns inom små delar av området. 

Skogarna karakteriseras av sammanhängande mattor av lavar, främst olika arter
renlavar. Inslag av några enstaka grova tallar är vanligt att se. Dessutom innehåller dessa
tallskogar en hel del död ved, i form av torrträd och lågor. I skogsområdets allra lägsta
delar har de fi nkroniga jordarna gett upphov till våta och fuktiga marker. Flertalet av
dessa har senare kommit att dikas ut och överföras till åkermark, s.k. mossodlingar. Vissa
av dessa åkrar brukas som vall än idag, fastän mycket extensivt av växtligheten att döma.
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Andra har övergivits mycket tidigare och består idag av 30-40-åriga granplanteringar.
Skogarna är starkt påverkade av ett modernt skogsbruk. De delar som ännu inte varit
röjda, gallrade, slutavverkade med mera verkar vara rätt små. Dessa skogar fi nner man
på hällmarker i områdets allra högst belägna delar.

Stora delar av området är påverkat av skogsbruk. 

Sex naturvärdesobjekt noterades under fältinventeringen i planområdet, samtliga med 
lägsta naturvärdesklass (klass 4 – vissa naturvärden). Objekten noterades i delar av 
skogen där den är mer mosaikartad med inslag av kjolgranar och död ved med varierad 
luckighet och åldersstruktur. Även mossarna, vattendragen och våtmarkerna i området är 
värdefulla för områdets förutsättningar för biologisk mångfald.

Fyra linjeobjekt noterades längs Applerumsån som bedömdes ha påtagliga naturvärden 
(klass 3). Ån slingrar sig genom området med varierande strömningshastighet och bredd. 
Den passerar skog, öppen mark och våtmark. I skogen kantas vattendraget av al och 
björk. Dock saknas grova eller äldre träd. Det är även ont om död ved. Inga naturvårdsar-
ter noterades. Pors, kaveldun, vattenmynta, vit näckros och hampfl ockel växer längs delar 
av ån. 

Skogsdiken och åkerdiken förekommer relativt rikligt i planområdet. Framförallt skogsdike-
na är dock utan större biologiska värden p.g.a. sin struktur. De branta brinkarna gör dem 
dessutom olämpliga för grod- och kräldjur. Åkerdikena är smala och relativt grunda men 
visar tecken på att vara vattenförande större delen av året och omfattas därmed av det 
generella biotopskyddet enligt 7 kap miljöbalken.  

Dokumenterade bevarandevärda områden
Något riksintresseområde för naturvård enligt 3 kap MB, natura 2000 eller naturreservat 
berörs inte. Inga områden från ängs- och betesmarksinventeringen (Databasen Tuva, Jord-
bruksverket, 2016) berörs. Inte heller några nyckelbiotoper fi nns registrerade i området 
(Skogsstyrelsen, 2016). 
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Ett område som är utpekat i Oskarshamns naturvårdsprogram samt länsstyrelsens natur-
vårdsplan från 1997 berörs. I naturvårdsprogrammet är Applerumsån och dess närområ-
de utpekat som särskilt stort naturvärde. Området beskrivs ha en rik fl ora med till exempel 
strandviol, ängsruta och hampfl ockel samt sjöranunkel i ån. Det fi nns strandkärr, fattigkärr, 
små skvattramtallmossar och blandmyrar med arter så som kallgräs och kärrspira. Mellan 
myrarna ligger hällmarker, ofta med ung tallskog.

I området runt Applerumsån fi nns ett område som är medtaget i Oskarshamns naturvårdsprogram (grönt område). 

Planområdet är markerat med rosa.

Applerumsån och svämplanen
Strandskyddet gäller 100 meter runt vattendrag och sjöar. I planområdet ingår vattendra-
get Applerumsån samt några mindre vattendrag som också omfattas av strandskyddet.

En inventering av svämplanen söder om järnvägen och väster om väg E22 kring App-
lerumsån har genomförts i april 2016 av Oskarshamns kommun. Området består av 
våtmarker och fuktiga områden med till exempel starr, vitmossor och pors. Våtmarkerna är 
omgivna av barr- och blandskogar. Svämplan är den fl acka ytan längs vattendraget/sjön 
som bildas genom återkommande översvämningar och är därför olämplig att bebygga 
både ur risksynpunkt för översvämningar men även ur ekologisk synvinkel. Svämplan har 
generellt stora biologiska värden och utgörs ofta av mycket artrika landekosystem. Vidare 
visar inventeringen längs Applerumsån på stora öppna mader med tuvbildande starr 
omkring vattendraget. Det fi nns rikligt med porsbuskage och en smal kantskog av sälgbus-
kage.

Rödlistade arter
Inom detaljplaneområdet samt i dess omgivning har olika inventeringar genomförts av 
rödlistade arter. WSP har utfört inventering samt kontrollerat arter mot uppgifter i Artdata-
banken. Inom planområdets gränser har tre rödlistade arter och två fridlysta arter påträf-
fats. Följande arter kan komma att beröras:
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Art År Källa

Duvhök (NT) 2014 Från artportalen

Gulsparv (VU) 2016 WSP:s inventering

Kungsfågel (VU) 2016 WSP:s inventering

• Duvhök (NT)
Det föreligger inget omedelbart hot mot duvhöken, men mycket tyder på att den  
påverkas negativt av det moderna skogsbruket. Då duvhöken föredrar att häcka i gam-
mal, slutavverkningsmogen skog, är dess häckningsplatser i princip alltid mer eller mindre 
hotade. Dock fi nns generellt sett så mycket gammal skog tillgäng att duvhökspopulationen 
normalt inte blir begränsad av brist på häckningsplatser, utom möjligen lokalt.

• Kungsfågel (VU)
Orsaken till kungsfågelns minskning är inte känd. Arten har inte tidigare uppmärksammats 
som särskilt känslig vad gäller skogsbruk och förekommer frekvent även i yngre, plante-
rade bestånd. Tänkbara orsaker kan ändå vara minskade arealer lämpliga miljöer, till 
exempel genom omvandlingen av granskogar med en varierad beståndsstruktur till täta 
granplanteringar.

• Gulsparv (VU)
Orsakerna till minskningen är inte studerade i detalj i Sverige men utifrån studier i bl.a. 
Storbritannien är det sannolikt den beror helt på förändringar i (jordbruks)landskapet. En 
intensifi ering av jordbruket innebär sämre födotillgång och färre boplatser, på grund av 
användning av bekämpningsmedel mot insekter, mer monokultur och ökad storskalighet, 
borttagande eller igenväxning av kantzoner, åkerholmar och andra småbiotoper samt 
färre stubbåkrar vintertid. 

Under tidigare inventeringar av planomårdet och dess angränsade områden har följande 
rödlistade arter även återfunnits:

Art Källa Lokalisering

Alla arter i rapporten från 
Amalina Natur och Miljökon-
sult (2007)

Amalina Natur och Miljökon-
sult

Hela inventeringsområdet är 
norr om jvg

Smalvingad blombock Från artportalen Norr om jvg

Bredbrämad bastardsvärmare Från artportalen Norr om jvg

Hasselsnok Från artportalen Norr om jvg

Vid en närmare kontroll återfi nns inte dessa inom planområdets gränser och berörs därför 
inte av föreslagen detaljplan. 

Fridlysta arter
Regeringen fridlyser växt- och djurarter genom att ange dessa i Artskyddsförordningens 
bilagor. I bilaga 2 till Artskyddsförordningen anges alla övriga arter som är fridlysta i hela 
landet, i ett län eller i en del av ett län. Åkergroda är fridlyst enligt bilaga 2 till Artskydds-
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förordningen samt upptagen i bilaga 4 i EU:s Art- och habitatdirektiv. Detta skydd gäller 
överallt där arterna fi nns, oavsett om det är inom eller utanför Natura 2000-nätverket. För 
att kunna få dispens från artskyddsförordningen 15§ ska det 1) inte fi nnas någon annan 
lämplig lösning och 2) dispensen får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam beva-
randestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredning. En arts bevarandestatus anses 
gynnsam när:

• uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt 
kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, 

• artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt 
kommer att minska inom en överskådlig framtid, och 

• det fi nns och sannolikt kommer att fortsätta att fi nnas en tillräckligt stor livsmiljö för att 
artens populationer ska bibehållas på lång sikt

Inom planområdet samt i planområdets närhet har två fridlysta arter påträffats. Dessa 
utgörs av: 

• Åkergroda 
• Mattlummer 

Båda berörs av Artskyddsförordningen. Åkergrodan omfattas av 4 § och Mattlummer av 
9§. 

Värdefulla träd
I det aktuella området fi nns vid en sökning i Trädportalen inte registrerade några värde-
fulla träd.
7.1.5 Konsekvenser

Svämplan/Applerumsån
Dagvattenhanteringen är planerad för att inte överbelasta fl ödet i ån till följd av tillförsel av 
dagvatten från hårdgjorda upplagsytor och byggnader (se ytterligare konsekvenser under 
kap. 7.3 Dagvatten). En passage över Applerumsån för fordonstrafi k kommer att anläg-
gas. Detta kommer ske inom ett område som i naturvärdesinventeringen har bedömts ha 
påtagliga naturvärden (objekt 01 i naturvärdesinventeringsrapporten). Passagen är av be-
gränsad storlek och bedöms inte medföra betydande negativ påverkan på naturvärdena i 
Applerumsån i ett större perspektiv. Denna yta ligger också inom området för svämplanen 
för Applerumsån. Trumman/passagen avses att dimensioneras så att nuvarande fl öde 
och riktning av Applerumsån bibehålls, varför de negativa konsekvenserna bedöms som 
begränsade. 

Gränsen för vad som tillhör svämplanet kan vara svår att bestämma men man brukar 
avgränsa det som gränsen för 100-årsfl öden. Naturliga fl ödesvariationer gör att svämp-
lanet översvämmas regelbundet, som då bromsar upp fl ödet och håller kvar vatten. Detta 
jämnar ut fl ödet i vattendraget och dämpar höga fl ödestoppar. Vegetationen på svämpla-
net har också renande effekt på det vatten som tillförs vattendraget.
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Detaljplanen innebär att delar av svämplanet hårdgörs. Vidare visar riskbedömningen att 
det fi nns risk för att läckage/utsläpp eller spridning av kontaminerat släckvatten kan, be-
roende på markens utformning, komma att spridas till ån. Framför allt är det Applerumsån 
och dess närmaste natur (inklusive svämplan) som kan komma att påverkas. Utformningen 
av dagvattensystemet är konstruerat för att ta hand om eventuella föroreningar, således 
även släckvatten. Andra åtgärder i form av avstängningsluckor och oljeavskiljare kan upp-
föras som ytterligare minskar risken. Risken att omgivningen skall förorenas av släckvatten, 
och andra föroreningar bedöms som liten. 

Flera av Sveriges mest artrika och produktiva ekosystem återfi nns på svämplan med natur-
liga översvämningar. Vissa arter lever hela sina liv i dessa miljöer medan andra utnyttjar 
den höga produktionen under delar av året. WSP har utfört en naturvärdesinventering av 
planområdet har under 2016. Under 2016 har även kommunekologen i Oskarshamn har 
gjort en inventering av svämplanet inom detaljplaneområdet. Båda dessa inventeringar 
visar att det inte fi nns några höga naturvärden att ta hänsyn till inom detaljplaneområdet. 
Den viktigaste funktionen att ta hänsyn till är den ekosystemtjänst i form av fördröjning och 
rening av vatten som svämplanet levererar. 

Planområdets dagvattenhantering kommer i huvudsak ske genom dagvattenmagasinen 
och svackdiken. Deras placering har valts med tanke på att inte inkräkta på områden med 
höga naturvärden, minska risken att beröras av översvämning från vattendragen, samt i 
största mån ej störa de naturliga dikena och vattendragen. I området för komiterminalen 
tex, utformas svackdiket genom att det kommer att anpassa så att det inte stör det natur-
liga vattendraget. Vidare planeras ett eget magasin med avstängningsanordning, för ytan 
som är föreslagen för farligt gods. 

Svämplanen
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Konsekvensen av detaljplanen på svämplanets naturvärden bedöms som måttliga. Natur-
värdena i området är generellt sett låga men påverkan bedöms bli stor. Konsekvensen på 
svämplanets funktion bedöms som låg till måttlig. Fördröjning och rening kommer fortsatt 
att ske men istället genom anlagda dagvattenmagasin och svackdiken.

Svämplanets naturvärden Svämplanets funktion

Låga värden – stor påver-
kan

Höga värden – låg/måttlig 
påvekan

Bedömd konsekvens Måttlig konsekvens Låg/Måttlig konsekvens

Dokumenterade bevarandevärda områden
Den planerade detaljplanen innebär vidare att två områden med naturvärden som pekats 
ut i naturvärdesinventeringen kommer att försvinna. Det första är en tallmosse (objekt 
OHA3) som bedömdes ha vissa naturvärden men naturtypen är i ett regionalt perspektiv, 
inte ovanlig. Det andra området (objekt OHA1) bedömdes ha vissa naturvärden. Det är 
ett kuperat skogsområde med viss variation i åldersstruktur och krontäckning vilket skapar 
ett varierat ljusinsläpp och mindre gläntor i skogen. 

Rödlistade arter
Påverkan på duvhök till följd av detaljplanen bedöms som små. Till viss del försvinner 
potentiell livsmiljö för arten i och omställning av markanvändning från skog till industrimark. 
Dock utgörs inte denna del av skogen främst av den typ av skog (gammal sluttavverknings-
mogen) som duvhöken föredrar som livsmiljö. Vidare fi nns inga uppgifter om att arten 
häckar inom planprogrammet, utan endast en uppgift föreligger från 2014 av observation 
av en individ på gränsen till planområdet.

Detaljplanen medför att livsmiljö för kungsfågel försvinner. Arten är, trots minskande 
bestånd, fortfarande en tämligen allmänt förekommande fågel i skogsmiljö i hela landet. 
Kungsfågel har små revir vilket innebär att borttagande av även ett mindre skogsområde 
med lämplig livsmiljö kan medför förlust av fl era revir. Detaljplanen bedöms inntebära en 
liten negativ konsekvens för kungsfågel.

Gulsparv bedöms inte påverkas av planprogrammet då den är mer knuten till jordbruks-
landskap än skogslandskap och planerad exploatering främst kommer beröra skogsmark.

Fridlysta arter
Åkergroda har noterats nära planområdet men inte inom planområdets gränser. För 
Kalmar län fi nns cirka 170 unika observationer av åkergroda inrapporterad i Artportalen. 
Mörkertalet är troligen stort då arten kan vara svår att särskilja från vanlig groda. Åker-
groda är ej rödlistad utan hänförs till kategorin Livskraftig (LC). Den påträffas i hela landet 
utom i fjällkedjan. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning lik-
som utbredningsområdets storlek och förekomstarean. Det fi nns enligt Artdatabanken inga 
tecken på betydande populationsförändring och den är Sveriges vanligaste grodart.  
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I de inventeringar som gjorts av planområden samt dess närområde har åkergroda obser-
verats norr om planområdet, norr om järnvägen. Miljön norr om järnvägen utgörs av en 
naturlik barrskog med naturlig åldersspridning, naturliga kärr och gölar. Naturmiljön söder 
om området, inom planområdet, utgörs till största delen av produktionsskog, antropogena 
diken med en avsaknad av naturliga kärr och gölar. De skogsdiken som fi nns inom plan-
området är inte en lämplig biotop för groddjur då de har branta brinkar. 

Konsekvensen av föreliggande detaljplan är att delar av en lämplig livsmiljö försvinner för 
groddjur, men då svämplanet till stora delar lämnas orört bedöms det inte fi nnas någon 
större risk för negativ påverkan på populationen av groddjur, varken lokalt eller regionalt.
Detaljplanen bedöms därför inte ha någon negativ effekt på åkergrodans bevarandestatus 
i dess naturliga utbredningsområde, varken på kort eller lång sikt samt på lokal, regional 
eller nationell nivå. Alltså bedöms en artskyddsdispens inte behöva sökas. 

Vid inventeringen påträffades Mattlummer inom planområdet, dock inom område som i 
detaljplanen fastställs som natur. Detaljplanen bedöms inte påverka bevarandestatusen för 
arten, och någon dispens avses inte sökas. 

Sammanfattande bedömning
Totalt sett bedöms de negativa konsekvenserna som måttliga för naturmiljön.  

7.1.6 Föreslagna åtgärder

Se under rubrik 7.3 Dagvatten. 

7.2 Dagvatten

7.2.1 Förutsättningar

WSP har upprättat en dagvattenutredning. Denna kan ses i sin helhet i bilaga 4. 

Marken inom planområdet lutar generellt mot Applerumsån. Undantaget den sydöstra 
delen av planområdet som avrinner mot öster och Klämnabäcken. Marknivåerna inom pla-
nområdet är mellan +20m - +33m. För att få en mer noggrann bild av höjdförhållandena 
inom planområdet har en höjdanalys utförts. Höjdanalysen kan ses i dagvattenutredning-
en. Applerumsån med bifl öden, både naturliga och utdikade utgör naturliga ytvattenstråk i 
planområdet. 

Svämplan är vanliga längs både små och stora vattendrag i Sverige och är den fl acka 
ytan längs vattendraget/sjön som bildas genom återkommande översvämningar. Naturli-
ga fl ödesvariationer gör att svämplanet översvämmas med jämna mellanrum och de spelar 
därför en viktig roll för att dämpa höga fl öden i vattendragen. Områdena för svämplanen 
är därför olämplig att bebygga både ur risksynpunkt för översvämningar men även ur 
ekologisk synvinkel. För ytterligare information om svämplan, se kap 7.2 Naturmiljö.

För att komplettera svämplanen har en ytvattenmodellering gjorts vid ett 100-års regn med 
10 minuters varaktighet och en klimatfaktor på 1,25. Ytvattenmodellering har gjorts efter 
befi ntliga höjddata och resultatet visar var vattnet samlas vid extrem nederbörd. Karta över 
ytvattenmodellen kan ses i dagvattenutredningen. 
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Ur resultatet från ytvattenmodelleringen kan det utläsas att vattnet främst samlas längs med 
Applerumsåns sträckning samt kring de befi ntliga åarna och bäckarna som ansluter till 
Applerumsån. Modelleringen utgör ett underlag till planering och höjdsättning av nya ytor 
som planeras vid exploateringen av planområdet. 

För området har översiktliga geotekniska undersökningar utförts, se bilaga 2. De geotek-
niska undersökningarna visar att jorden inom undersökningsområdet huvudsakligen består 
av berg, morän eller lösa organiska jordarter. De organiska jordarterna utgörs huvudsak-
ligen av torv och gyttja. I genomsläpplighetskartan (se dagvattenutredningen) är området 
markerat som ” låg och medelhög genomsläpplighet”. Den låga genomsläppligheten är 
främst koncentrerad till områdena runt Applerumsån och de mindre vattendragen/dikena. 
Detta innebär att området har mindre goda förutsättningar för infi ltration.

Det fi nns ingen information kring områdets grundvattenförhållanden tillgänglig och inga 
grundvattenrör installerades i den geotekniska undersökningen. Inom låglänta områden 
bedöms dock grundvattnet ligga i nivå eller någon meter under markytan.

Det aktuella planområdet ingår inte i något markavvattningsföretag. Dock fi nns det 
markavvattningsföretag som fi nns nedströms planområdet (Applerumsån) samt ett upp-
ströms i Klämnabäcken. Markavvattningsföretagen är dimensionerade för fl öden upp till 1 
l/s per ha.

7.2.2 Konsekvenser

För att kunna göra en bedömning avseende påverkan av föroreningshalterna på Apple-
rumsån och Klämnabäcken, har beräkningar av föroreningshalter genomförts. Beräkning-
arna är utförda i datorprogrammet Stormtac. Beräkningen baserar sig på att rening av 
dagvattnet sker i föreslagna dagvattenlösningar som dagvattenmagasin och svackdiken.

Då riktvärden för dagvattenutsläpp saknas nationellt, används de förslag till riktvärden för 
dagvattenutsläpp som Riktvärdesgruppen i det regionala dagvattennätverket i Stockholms 
län tog fram år 2009. Även Stormtac använder dessa riktvärden som jämförelsevärden. 
Dagvattenföroreningarna i nollalternativet (dagens situation) samt planerad utformning 
av planområdet utan rening respektive med rening jämförs med riktvärdena för nivå 1M. 
Denna nivå innebär att direktutsläpp till recipient ej sker utan dagvattenutsläppet sker till ett 
delavrinningsområde uppströms recipienten. M:et betyder att dagvattnets slutliga recipient 
är mindre sjöar, vattendrag eller havsvikar. Beräkningarna visar följande:
Resultatet av föroreningsberäkningarna kan ses i bilaga 4. Dessa visar:

• Beräkningarna visar att nollalternativet ligger under riktvärdena. 
• För planområdet överskrids riktvärdena för i stort sätt alla ämnena om dagvattnet ej 

renas. 
• För den planerade planutformningen med föreslagna fördröjning- och reningsåtgärder 

överskrids inga riktvärden för dagvattnet efter rening. 

Då riktvärdena inte överskrids, bedöms inte planutformningen medföra några nämnvärda 
negativa konsekvenser för vatten och vattenförekomst i området. 



26

MKB till detaljplan för för del av Djurhult 1:5 m.fl . fastigheter, Kvastmossens kombiterminal och företagspark, Oskarshamns kommun - 
Samrådshandling

Det aktuella planområdet ingår inte i något markavvattningsföretag. Dock fi nns det 
markavvattningsföretag som fi nns nedströms planområdet (Applerumsån) samt ett upp-
ströms i Klämnabäcken. Markavvattningsföretagen är dimensionerade för fl öden upp till 
1 l/s per ha. Inget direktutsläpp till markavvattningsföretagen görs från planområdet. Om 
dagvattnet från området släpps direkt till nedströms liggande recipient fi nns risk att den 
kommer att överbelastas. Eftersom markförhållandena inte är lämpliga för infi ltration anses 
inte detta vara ett bra alternativ. För att inte avbörda mer dagvatten till recipienterna än 
det som kommer från området idag har utfl ödet begränsats till 6 l/s per ha. Detta värde 
är taget från P110 se fi gur i dagvattenutredningen som beskriver naturmarksavrinningen 
från olika stora områden. För ett område som är 180 ha stort uppgår naturmarksavrinning-
en vid ett 10-års regn till 1080 l/s per ha. Utifrån detta har sedan erforderlig magasin/
fördröjningsvolym beräknats. Ovanstående resonemang innebär för markavvattningsföre-
taget nedströms i Applerumsån ingen skillnad i storlek på dagvattenutfl ödet från planområ-
det, utan fördröjningsåtgärderna är dimensionerade så att planområdet inte ska avbörda 
mer dagvatten till recipienterna än vad som kommer från området idag. Markavvattnings-
företaget i Klämnabäcken berörs ej då detta ligger uppströms planområdets utlopp för 
dagvatten.

En mindre del av Klämnabäckens avrinningsområde berörs (ca 3,5 ha) av planförslaget 
då denna kommer att rinna mot Applerumsån istället för Klämnabäcken. Då området där 
fl ödet förändras bedöms som begränsat, och då mängden vatten är liten, blir förändring-
en knappt märkbar för Klämnabäcken.  

Sammanfattningsvis bedöms inte detaljplaneförslaget medföra några nämnvärda negativa 
konsekvenser för Applerumsån och Klämnabäcken, eller området i stort.  

7.2.3 Föreslagna åtgärder

Åtgärder för oljeavskiljning kan bli aktuellt beroende på vilka verksamheter som etablerar 
sig inom planområdet. Kraven för oljeavskiljning kommer då att regleras i verksamhetens 
tillstånd.

7.3 Klimat

7.3.1 Förutsättningar, konsekvenser samt åtgärder

Vid intensiv nederbörd riskerar planerat dagvattensystem att drabbas av översvämningar. 
Detta till följd av att kapaciteten i dagvattensystemet överskrids. Fördröjningsmagasinen 
och svackdikena har undvikits att placeras i direkt anslutning till vattendragen för att 
minska riskerna för översvämningspåverkan. 

Vid intensiv nederbörd riskerar planerat dagvattensystem att drabbas av översvämningar. 
Detta till följd av att kapaciteten i dagvattensystemet överskrids. Fördröjningsmagasinen 
och svackdikena har undvikits att placeras i direkt anslutning till vattendragen för att 
minska riskerna för översvämningspåverkan.  Höjdsättningen av planområdet ur dagvat-
tensynpunkt syftar till att säkerhetsställa byggnaderna/kvartersmarken mot översvämning. 
Här krävs ett helhetsgrepp när planområdets ytor höjdsätts. 
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Delar av gator bör ligga lägre än byggnadernas lägst belägna delar. Detta för att säker-
hetsställa att dagvattnet kan rinna av ytledes vid extrema regn.  I planförslaget är vägarna 
höjdsatta så att de klarar att avleda vatten ytledes vid intensiva regn. De låglänta delarna 
sammanfaller till stor del med de mindre vattendragen och Applerumsån. Detta samman-
faller även med svämplanens syfte att det är de låglänta delarna kring vattendragen som 
tillåts översvämmas vid intensiva regn och höga vattenfl öden.Inga nämnvärda negativa 
konsekvenser bedöms uppstå. 

Hänsyn till fl ödet som kommer uppströms har tagits vid utformningen av dagvattensystemet. 
Idag är det trumstorleken på befi nltig trumma under järnvägen som styr och begränsar 
fl ödet till planområdet. På grund av detta bör den trumma som avses anläggas under det 
nya stickspåret har samma dimension som det befi nltiga. Då bibehålls de förutsättningar 
som fi nns idag inom planområdet, och ingen dämning av vatten uppströms kommer att 
ske. 

7.4 Friluftsliv och rekreaktion

7.4.1 Förutsättningar, konsekvenser samt åtgärder

Planområdet är inte avsatt i översiktsplanen eller den fördjupade översiktsplanen som 
rekreationsområde, och innehar inte några speciella värden ur rekrationssynpunkt. Inget 
riksintresseområde för friluftsliv enligt 3 kap miljöbalken berörs. Detta hindrar dock inte 
att området nyttjas som rekreationsområde för allmänheten. Inom skogsområdet fi nns ett 
antal mindre grusvägar och stigar, och hästspår syns i området. Då de rekreativa värdena 
bedöms som begränsade och då det fi nns andra områden i planområdets närhet, exem-
pelvis Kronoparken norr om planområdet, bedöms påverkan detaljplaneförslaget medföra 
några nämnvärda negativa konsekvenser. 

7.5 Trafi k och trafi ksäkerhet

7.5.1 Förutsättningar

Vid södra infarten i Oskarshamn sammanstrålar viktig infrastruktur och planer fi nns på att 
öka platsens betydelse som infrastrukturpunkt. E22, riksväg 37/47, Åsavägen/ Grön-
dalsgatan samt järnvägsförbindelsen Nässjö – Oskarshamn är samtliga av riksintresse för 
kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §.

E22 går mellan Trelleborg och Norrköping via Blekinge och längs med östra Småland, 
och ligger ca 500 m öster om planområdet. Vägen är den primära transportleden längs 
smålandskusten och erbjuder det snabbaste transportalternativet då järnväg idag inte fi nns 
i en nord-sydlig riktning längs kusten. På E22 förbi Södra infarten till Oskarshamn passerar 
idag cirka 6100 fordon på årsmedeldygnsbasis. Kommunen har låtit utreda förbättringar 
kring trafi kplatserna utmed E22 där särskilt fokus lagts på den södra trafi kplatsen och hur 
vägarna i området kan ordnas. Området kring den södra infarten ingår dock inte i förelig-
gande detaljplan. 
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Planområdet kan nås från E22 och centrala Oskarshamn via Åsavägen. Vägen går i öst-
västlig riktning, ansluter till E22 vid den södra trafi kplatsen och har sin västligaste ände vid 
Kvastmossen. Mellan trafi kplatsen och Kvastmossen ansluter Tillfarten som servar verksam-
hetsområdet öster om planområdet, vilken leder fram till Storskogens återvinningscentral.  

Inom planområdet fi nns inga GC-vägar. Norr om Åsavägen löper en separat GC-väg mel-
lan Oskarshamns centrala delar och Scanias omlasningscentral strax norr om planområdet. 

Järnvägsförbindelsen Nässjö – Oskarshamn som passerar i de norra delarna av området 
är särskilt viktig för Oskarshamns hamn, som i sig är riksintresse. Från Oskarshamn fi nns 
järnväg till Berga var från det går spår till Kalmar, Linköping och Nässjö. Befi ntlig järnväg 
har en varierad standard och är bland annat inte elektrifi erad vilket begränsar längden 
på tågen som trafi kerar banan. Åtgärder för att förbättra banan och därmed kunna öka 
tågens längd har utretts.

7.5.2 Planförslagets konsekvenser

En beräkning har gjorts av hur stor trafi kalstringen kan bli i det nya området. Total tillkom-
mande areal industrimark är ca 100 ha. Tomtmark har uppskattats till ca 91 ha för indu-
stri/logistik och till ca 9 ha för kombiterminal. WSP har gjort en trafi kanalys för befi ntlig 
trafi kplats vid E22:an (Analys av södra och mellersta trafi kplatsen i Oskarshamn 2016-04-
01). I trafi ksimulering för trafi kplatsens kapacitet har trafi ken från befi ntligt verksamhetsom-
råde med skrot och återvinningsstation samt Scanias logistikcentrum uppskattats till ca 105 
fordon i maxtimmen. Med ett antagande om att trafi ken i maxtimmen uppgår till 10 % per 
dygn ger det en tillkommande trafi k på ca 1 050 fordon/dygn. Eftersom det i dagsläget 
är svårt att avgöra vilka verksamheter som kommer att förläggas inom Kvastmossen är det 
svårt att beräkna vilken trafi kmängd dessa kommer att generera. De föreslagna ytorna för 
logistik- och industriverksamhet är ungefär tre gånger så stora som befi ntliga verksamhetsy-
tor i området. Vid ett antagande om att de tillkommande ytorna generar samma trafi k-
mängd per hektar som befi ntliga verksamhetsområden skulle den tillkommande trafi ken 
komma att uppgå till ca 3 150 fordon/dygn.  

Trafi kalstringen har även beräknats med Trafi kverkets Trafi kalstringsverktyget samt jämförts 
med erfarenhetsvärden för logistiketableringar. Trafi kalstringen är som tidigare noterats 
beroende av vilka verksamheter som etableras i området. Vid beräkningarna har antagits 
att områdena (ca 100 ha) används för större industri/lager/upplag med en exploate-
ringsgrad på 25 %. Den typen av verksamhet ger enligt Trafi kverkets Trafi kalstringsverktyg 
en tillkommande trafi k på ca 78 fordon per ha och dygn. Detta skulle sammanlagt ge en 
trafi kalstring på ca 7 800 fordon/dygn från Kvastmossen. I förhållande till den befi ntliga 
verksamhetens trafi kalstring och områdets förväntade karaktär som logistikområde bedöms 
den siffran vara hög. 

Erfarenhetsvärden från tidigare logistiketableringar anger ett värde på 43 fordon per ha 
och dygn, varav ca 18 bedöms vara personbilar och ca 25 lastbilar. Utifrån detta värde 
skulle Kvastmossen generera 4 300 fordon/dygn varav 2 500 lastbilar/dygn och 1 800 
personbilar/dygn. 
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Sammantaget gör detta med hänsyn till befi ntlig trafi kalstring från området samt erfaren-
hetsvärden att de nya områdena inom Kvastmossen fullt utbyggda kan förväntas ge en 
trafi kalstring på 3 000 – 6 000 fordon/dygn. Osäkerheten i värdet är stor med hänsyn 
till den stora osäkerhet som fi nns kring vilken typ av verksamheter som kommer att etable-
ras inom Kvastmossen. Skulle området i högre utsträckning komma att exploateras med 
industrier/verksamheter och i lägre utsträckning med logistikverksamheter bedöms trafi kal-
stringen av personbilar bli högre. Vid verksamheter med hög personaltäthet och/eller en 
hög besöksfrekvens kan trafi kalstringen bli uppemot 8 000 fordon/dygn.  

Väster om den befi ntliga trafi kplatsen vid E22:an planeras en ny cirkulationsplats att byg-
gas. Sweco har i Bedömning av kapacitet i trafi kplats Kvastmossen utformad som en cirku-
lationsplats i plan 2013-04-09 beräknat kapaciteten i den planerade cirkulationsplatsen. 
Kapacitetsberäkningen är gjord med en trafi kalstring på ca 6 000 fordon/dygn från de 
nya verksamhetsområdena inkl. befi ntliga verksamheter söder om järnvägen, alltså i det 
övre spannet av den förväntade trafi kalstringen. Belastningsgraden i maxtimmen för dem 
mest belastade tillfarten beräknas då till 0,77. Enligt VGU bör belastningsgraden under-
stiga 0,8. Den planerade cirkulationsplatsen och Kvastmossens anslutning till den bedöms 
därmed vara tillräckligt kapacitetsstark. 

I WSP:s (Analys av södra och mellersta trafi kplatsen i Oskarshamn 2016-04-01) har en 
kapacitetsanalys för den södra trafi kplatsens anslutning till E22:an gjorts. Trafi kplatsen 
kommer att fungera som anslutning för trafi ken från Kvastmossen till det allmänna vägnätet. 
Enligt trafi kanalysen fi nns i maxtimmen kapacitetsbrister i anslutningen till det norrgående 
körfältet på E22:an. Detta beroende på den stora belastningen som uppkommer stötvis 
från färjetrafi ken. I samband med denna köbildning visar simuleringen att köer även 
uppstår för trafi k som ska svänga vänster från de nya verksamhetsområdena i Kvastmos-
sen. Dessa bedöms dock inte bli så omfattande som beräknat eftersom att det är troligt 
att fordon från väster skulle släppas in av trafi ken från färjan. Det pågår en planering för 
åtgärder för att stärka trafi kplatsens kapacitet där en åtgärdsvalsstudie (Trafi kplatser E22 
vid Oskarshamn, 2016-06-20) har tagits fram för att studera och ge förslag på möjliga 
lösningar. 

Sammanfattningsvis kan sägas att detaljplanen kommer att innebära en kraftig ökning av
trafi ken lokalt inom området. Dock innebär den också att den tunga trafi ken minskar inom 
staden i stort, men också att trafi ken på den mellersta infarten minskar. Detta är en mycket 
positiv effekt. Slutsatsen dras ändå att totalt sett medför detaljplanen en ökad trafi kalstning 
jämfört med nollalternativet, vilket är negativt ur miljösynpunkt. Den planerade kombitermi-
nalenskapar dock förutsättningar för samordna transporter på järnväg, vilket innebär att en 
deltunga lastbilstransporter tas bort från vägarna. Det leder till att minska belastningen på
vägarna samt att det ger miljövinster då tåg generar mindre utsläpp än lastbilar. Totalt sett 
bedöms detaljplaneförslaget medföra positiva konsekvenser.

7.5.3 Föreslagna åtgärder

Inga åtgärder föreslås. Det är dock av stor vikt att den planerade cirkulationsplatsen vid 
den södra infarten uppförs för att kunna klara kapaciteten i trafi kplatsen mot E22 av trafi k-
ökningen. 
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7.6 Ljudnivå och buller

7.6.1 Förutsättningar

Riktvärden för trafi kbuller
Det fi nns en förordning till miljöbalken med bestämmelser om riktvärden för trafi kbuller 
utomhus vid bostadsbyggnader, den ska tillämpas på mål och ärenden som påbörjats från 
och med 2 januari 2015. Förordningen ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på 
förebyggande av olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller är uppfyllt 
vid planläggning samt i ärenden om förhandsbesked och bygglov utanför detaljplan. För-
ordningen anger också vilka åtgärder som bör vidtas vid förhöjda bullervärden.

Leq dag
(06–18)

Leq kväll
(18–22)

Lördagar, söndagar 
och helgdagar

Leq dag + kväll (06–22)

Leq natt
(22–06)

Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad. Källa: Vägledning om 

industri och annat verksamhetsbuller, Naturvårdsverket. 

Enligt förordningen bör buller från spårtrafi k och vägar inte överskrida 60 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. 
Samma värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentni-
vån vid fasad är istället 65 dBA.

Riktvärden för externt industribuller
Naturvårdsverket och Boverket på uppdrag av regeringen att samordnat sina
vägledningar om buller från industri. Detta samarbete resulterade bland annat i
Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, Rapport 6538
(april 2015), vilket ersätter Naturvårdsverkets Riktlinjer för externt industribuller, Råd och
riktlinjer, 1978:5 har gällt fram till och med juni 2013 då de upphävdes.
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Riktvärden för industribuller är relevanta i samband med planerad verksamhet inom
området. Det buller som uppstår inom verksamhetsområdenas anläggningar räknas som
industribuller, inklusive buller från transporterna inom anläggningsområdet. Riktvärdena
presenteras i tabellen nedan. Tabellen visar frifältsvärden, vid nyetablering av industri.
Buller från transporter till och från anläggningen defi nieras som trafi kbuller och ingår inte i
riktvärdena för industribuller.

7.6.2 Planförslagets konsekvenser

En utökad industriverksamhet innebär ökad trafi k till och från planområdet. Tung trafi k och 
interna transporter med ofta återkommande stopp, start och acceleration bullrar mer än 
en jämn trafi k. Hastigheten inom området har också betydelse för ljudnivåerna. Något 
annat som har betydelse för ljudnivån är vilken typ av industri som etablerar sig inom 
det utökade industriområdet i de norra delarna av planområdet. En lagerverksamhet kan 
antas vara relativt tyst under de tider som in- och utlastning inte förekommer medan en 
logistikverksamhet ger upphov till en större andel störande trafi k. 
Planerade verksamheter inom området kommer att medföra ett ökat trafi karbete inom områ-
det, vilket i sin tur medför högre bullernivåer i området. De högsta ljudnivåerna förväntas 
uppnås runt trafi kplats Kvastmossen samt i anslutning till E22 och riksväg 37/47. Ljud-
nivåerna från trafi ken kan sedan antas minska mot planområdets gränser. Inga bostads-
fastigheter ligger inom planområdet. Närmaste bostadsfastighet ligger på ett avstånd av 
ca 200 m sydöst om planområdet. Genomförd bullerberäkning visar att vägbullret från 
planområdet understiger 40 dB(A) ekvivalentnivå och 55 dB(A) maxnivå vid bostadshuset 
söder om planområdet. Detta innebär att gällande riktvärden inte överskrids. Resultatet 
innebär att ljudmiljön vid den aktuella bostadsfastigheten även fortsättningsvis kommer att 
vara relativt tyst. Även med en betydligt större trafi kmängd skulle riktvärdena klaras. För att 
ytterligare dämpa ljudet, trots att inte gällande riktvärden överskrids, avses en vall uppfö-
ras söder om bostadsfastigheten. 

Detaljplanens påverkan på andra delar av staden bedöms som positiv ur ljudmiljösyn-
punkt, då det kommer att fi nnas möjlighet för andra centralt liggande verksamheter att 
fl ytta ut till Kvastmossen. Detta kommer att förbättra boendemiljön i Oskarshamns delar ur 
alla aspekter (buller, trafi ksäkerhet, luftföroreningar, risker etc.). Stora positiva konsekvenser 
bedöms uppstå. 

Vid etablering av industrier måste verksamhetens art och bullernivåer utredas före etable-
ring för att korrekta bullerminskande åtgärder skall kunna vidtas. Villkor avseende olika fak-
torer kommer att ställas på verksamheten i samband med att tillstånd erhålls. Villkoren kan 
gälla buller, utsläpp till luft etc. Åtgärden hänskjuts till ansökan för respektive verksamhet. 

7.6.3 Föreslagna åtgärder

När planområdet är fullt utbyggt bör kommunen följa upp eventuella klagomål från 
boende längs med omgivande vägar som kan vara berörda av exploateringen inom 
planområdet. 
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7.7 Elektromagnetisk strålning

7.7.1 Förutsättningar

Kring kraftledningar alstras elektromagnetiska fält. Elektromagnetiska fält är ett samlings-
namn för elektriska och magnetiska fält, vilka uppstår vid generering, överföring och
konsumtion av el. I dagsläget har forskning ännu inte kunnat säkerställa om det fi nns
några skadliga hälsorisker kopplat till särskilda nivåer av dessa fält. Det fi nns således
inga gränsvärden, riktvärde eller skyddsavstånd till ledningar. Däremot har Arbetsmiljöver-
ket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens strålskyddsinstitut
formulerat ”Myndigheternas försiktighetsprincip för lågfrekventa elektriska och magnetiska 
fält”. I denna anges att mätningar har gjorts för ett stort antal yrkeskategorier på deras
arbetsplatser. Medianvärdet för dessa var cirka 0,2 μT. I många industrimiljöer varierar
naturligt nog värdena avsevärt. Det högsta dagsmedelvärdet, 1,1 μT, uppmättes för
yrkesgruppen svetsare. För vissa individer eller arbetssituationer kan, kortvarigt, värden
på hundratals μT förekomma.).
Det elektromagnetiska fältet från en kraftledning är starkast närmast rakt under en
kraftledning och avtar sedan snabbt, i regel med avståndet i kvadrat. Hur stort det
elektromagnetiska fältet är beror därför på kraftledningens utformning och belastning
samt avståndet.

7.7.2 Konsekvenser

Avseende elektromagnetiska fält föreslås inga bostäder inom planområdet. Inga ytor 
föreslås i närheten av kraftledningar där människor skall vistas. Ytorna vid kraftledningen 
är planlagda som natur. Inga konsekvenser bedöms uppstå. 

7.7.3 Föreslagna åtgärder

Inga åtgärder föreslås. 

7.8 Risker

7.8.1 Förutsättningar

För projektet har en riskanalys upprättats. Denna kan ses i sin helhet i bilaga 3. 

Inga bostadsfastigheter ligger inom planområdet. Närmaste bostadsfastighet ligger på ett 
avstånd av ca 200 m sydöst om planområdet. Fastigheten ligger ca 300 m väster om 
avfallsanläggningen Storskogen. 

Planområdet gränsar till verksamhetsområden där människor potentiellt kan drabbas av 
en olycka inom planområdet. Avstånden är relativt långa och persontätheterna relativt 
små varvid risk för människors liv och hälsa inom dessa områden bedöms vara låg. De 
verksamhetsområden som avses i ovanstående stycke fi nns norr, öster och nordost om pla-
nområdet. Direkt öster om planområdet bedriver Skrotfrag återvinningsverksamhet och där 
fi nns också en avfallsanläggning. Persontätheten är låg inom dessa verksamheter. Tvärs 
över järnvägen, norr om planområdet, fi nns Scanias nya logistikcentrum. I övrigt är verk-
samheter belagda nordost om planområdet inom ett stort verksamhetsområde, kallat Västra 
Industriområdet, där bland annat Scanias lastbillshyttfabrik fi nns. Närmsta område för sam-
manhängande bostadsområde (Södertorn) är beläget ca 1,7 km nordost om planområdet.
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Öster om planområdet löper väg E22 i nordsydlig riktning. E22 är utpekad som primär 
transportled för farligt gods och är starkt trafi kerad. Det kortaste avståndet mellan plan-
området och väg E22 uppgår till ca 300-500 meter. Enligt länsstyrelsernas riktlinjer ska 
riskhanteringsprocessen beaktas i framtagande av detaljplaner inom 150 meter från farligt 
gods-led, vilket innebär att avståndet kan anses tillräckligt för att inte vidare studera leden. 

Direkt norr om planområdet löper järnvägen mellan Berga-Oskarshamn, vilken utgör 
transportled för farligt gods. Samtliga farligt gods-klasser bedöms kunna transporteras på 
järnvägen och år 2030 förväntas två godståg per dygn passera området. Persontrafi ken 
(av typen lokaltåg) uppgår till totalt ca 30 tåg per dygn räknat i linjens båda riktningar.

Olika myndigheter har givit ut regler och riktlinjer för hur de olika riskerna ska behandlas
och minimeras. För att minimera riskerna i anslutning till nya detaljplaneområden ska
lagar och förordningar som Plan- och Bygglagen, Lagen om skydd mot olyckor, Lagen
om brandfarliga och explosiva varor, arbetsmiljölagen m fl  följas. Till respektive lag fi nns
även föreskrifter som bör efterlevas vid nyetablering av verksamheter inom området.

Risker genererade av vägtrafi ken
Risker som genereras av vägtrafi ken behandlas i Väglagen (SFS 1971:948) och riskerna
med transporter av farligt gods behandlas i skriften ”Riktlinjer för riskhänsyn i samhällspla-
neringen - Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods”
(Riktsam) som är utgiven av länsstyrelserna i Stockholms län, Västra Götalands län samt
i Skåne län.

Risker genererade av de nya verksamheterna
För verksamheter som hanterar ämnen eller utför processer som kräver tillstånd hos
myndigheter krävs ofta att separat riskutredning genomförs för att klarlägga om riskerna
som genereras är acceptabla. Som vägledning kan även de allmänna råd som anges i
Boverkets rapport ”Bättre plats för arbete” användas om skyddsavstånd för olika
verksamhetstyper.

7.8.2 Konsekvenser och åtgärder

Risker genererade av vägtrafi ken
Logistikverksamhet kopplade till Scania är idag utspridda på ett antal platser i staden,
bland annat i hamnen och korsningen Åsavägen/Östersjövägen. Att samla dessa i
anslutning till en kombiterminal bedöms leda till mindre transporter genom staden. Gene-
rellt innebär därmed planförslaget att transporter av farligt gods förläggs längre bort från 
bostäder, vilket är positivt ur säkerhetssynpunkt.
Områdets goda logistiska förutsättningar innebär även att detaljplaneförslaget bedöms 
minska transporterna inom andra delar av staden och därmed även ha en positiv påver-
kan på hälsa och säkerhet i stort. Etableringen av gång- och cykelvägar inom området 
innebär med rätt utformning, att säkerheten för oskyddade trafi kanter inom området kan 
tillgodoses.

Risker genererade av de nya verksamheterna
Det rekommenderas generellt att ett skyddsavstånd mellan verksamhetsområden och 
bostäder upprättas med anledning av den generella risk för människors hälsa och säkerhet 
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som kan uppstå om något oförutsägbart inträffar i någon verksamhet. I Boverkets ”Bättre 
plats för arbete” rekommenderas ett skyddsavstånd på 500 meter mellan bostäder och 
omlastningscentraler. Skriften har begränsningar avseende övergripande omfattning och 
generella riktvärden och har sedan 2011 ersatts med ny plan- och bygglag. Dock kan 
dess rekommenderade skyddsavstånd i många fall likväl vara värda att beakta. Inte minst 
i detta fall när stora osäkerheter fi nns gällande vad planområdet kommer nyttjas till och 
därmed även vilka risker som planområdet kan medföra för sin omgivning.

Ett generellt skyddsavstånd om 500 meter mellan bostäder och de ytor inom kombitermi-
nalen som planeras att upplåtas för hantering av farligt gods (lastning, lossning, lagring 
etc.) bedöms i detta skede kunna täcka in fl ertalet av de möjliga riskscenarier i form av 
brand och utsläpp som kan uppstå inom denna del av planområdet. Enligt de konse-
kvensberäkningar som utförts för järnväg inom denna riskbedömning är det endast olyckor 
förknippade med giftiga gaser som har längre konsekvensavstånd än 500 meter. Sanno-
likheten för denna typ av olycka är dock väldigt låg. Konsekvensavstånd för övriga farligt 
gods-klasser är generellt kortare än 250 meter. De mest frekventa identifi erade olycksty-
perna rör olyckor med brandfarlig vätska, vilka har konsekvensavstånd uppgående till ca 
30 meter.
Då ingen information om verksamheter eller mängder/typer av ämnen inom planområdet 
fi nns i detta skede har heller inga konkreta risker identifi erats. Ovanstående generella re-
sonemang om konsekvensavstånd och behov av skyddsavstånd gällande vanligt förekom-
mande typer av farligt gods kan dock utgöra underlag för bedömning av möjlig påverkan 
på människors liv och hälsa i omgivningen kring planområdet. Ett generellt skyddsavstånd 
om 500 meter rekommenderas mellan bostäder och de ytor inom kombiterminalen som 
planeras att upplåtas för hantering av farligt gods (lastning, lossning, lagring etc.). Skydds-
avståndet kan även tillämpas för verksamheter utanför planområdet, då dessa inte per 
automatik kan anses känna till risker förknippade med verksamheten.

Vid framtagande av denna riskbedömning planeras en yta om ca 2000 m2 i den västra 
delen av yta A (se illustration under kap. 5.2 Planförslaget) upplåtas för tillfällig uppställ-
ning/hantering av farligt gods. Avstånd från denna yta till bostäder och verksamheter i 
planområdets omgivning överstiger 500 meter. Avstånd till Scanias logistikcenter i nordost 
uppgår till ca 600 meter och avstånd till bostad i sydost uppgår till ca 1000 meter.

Exploatering av planområdet innebär tillkomst av stora hårdgjorda ytor. Det påverkar 
Applerumsåns avrinningsområde som idag består av naturmark. Läckage av hanterat eller 
lagrat gods inom planområdet kan, beroende på markutformning och plats för läckage, 
komma att spridas till ån. Detsamma gäller vid t.ex. en brand inom kombiterminalen eller 
logistikbyggnader, där kontaminerat släckvatten kan ledas till ån. Av dessa anledningar 
rekommenderas att åtgärder avseende markens utformning, dagvattenhantering etc. förses 
med barriärer för att skydda ån från kontaminering. 

Sammanfattande bedömning
Avseende risker från omgivningen som kan komma att påverka planområdet har trafi k och 
transporter av farligt godstransport på väg E22 och järnväg identifi erats som riskkällor. 
Individrisknivåerna är acceptabla på 25 respektive 30 meters avstånd från transportle-
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derna. Det innebär att inga vidare åtgärder behöver vidtas gällande väg E22 eller den 
planerade cirkulationsplatsen nordost om planområdet. För järnvägen rekommenderas att 
ett skyddsavstånd om 30 meter från banan lämnas obebyggt. Detta har säkerställts på 
plankartan. 

Ett generellt skyddsavstånd om 500 meter rekommenderas mellan bostäder och de ytor 
inom kombiterminalen som planeras att upplåtas för hantering av farligt gods (lastning, 
lossning, lagring etc.). Skyddsavståndet kan även tillämpas för verksamheter utanför 
planområdet, då dessa inte per automatik kan anses känna till risker förknippade med 
verksamheten.

Hänsyn till riskerna bedöms ha tagits vid utformningen av detaljplaneförslaget, och inga 
nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå. 

8 Överensstämmelse med miljökvalitetsnormer

8.1 Allmänt
Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel som infördes med Miljöbalken 
år 1999. Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, 
luft eller miljön i övrigt inom ett geografi skt område och beskrivs närmare i miljöbalkens 
femte kapitel. Miljökvalitetsnormerna infördes för att komma till rätta med miljöpåverkan 
från diffusa utsläppskällor som till exempel trafi k och jordbruk. Miljökvalitetsnormerna gäl-
ler dock även när påverkan kommer från enstaka källor. För närvarande fi nns miljökvalitets-
normer för:

• Luftkvalitet (utomhusluft) omfattande kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bensen, 
kolmonoxid, bly, partiklar och ozon. 

• Fisk- och musselvatten
• Buller
• Vattenförekomster

Miljökvalitetsnormer för fi sk- och musselvatten berörs inte av planerat projekt.  (Källa:www.
vattenkartan.se). Planområdet omfattas inte heller av miljökvalitetsnormerna för buller, då 
andelen invånare är för få. Enligt miljökvalitetsnormen omfattas endast kommuner med fl er 
än 100 000 invånare (www.naturvardsverket.se). Det innebär dock inte att man i mindre 
och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) inte skall sträva efter att begränsa 
buller. Buller i dessa kommuner  styrs bland annat av de allmänna hänsynsreglerna i miljö-
balken och reglerna om egenkontroll, tillsyn och prövning. Regler om att begränsa buller 
fi nns också i annan lagstiftning.

8.2 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Idag gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft för kvävedioxid, kväveoxid, kolmonoxid, 
svaveldioxid, bly och partiklar enligt förordning SFS 2001:527. Dessutom trädde en 
miljökvalitetsnorm för ozon i kraft den 31 december år 2009. I tabellen nedan redovisas 
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar. Miljökvalitetsnormerna för resterande 
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ämnen studeras inte, då halterna i regionen är så låga att ett överskridande av normerna 
inte är realistiskt.

På den aktuella platsen fi nns inga mätningar gjorda på luftkvaliteten, men de ämnen som 
bidrar till försämrad luftkvalitet mest i tätorter är kvävedioxid och partiklar (PM10) som 
skapas av fordonstrafi ken. 

Dagens fordonstrafi k (ÅVDT) på E22 uppgår till ca 7430 fordon/dygn. I den södra 
avfartenuppgår trafi ken till ca 1056 fordon/dygn. På Åsavägen vid E22, uppgår antalet 
ÅDT till 2830. En utgångspunkt vid bedömning av luftföroreningar orsakade av trafi ken 
krävs det en ÅDT på cirka 30 000 fordon, samt ett slutet gaturum för att det ska vara 
aktuellt att göra en närmare värdering av luftkvaliten. I dagsläget fi nns inga kända områ-
den i Oskarshamns kommun där miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Ingen risk 
bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i planområdet. 
Detta på grund av att området är välventilerat och att trafi kökningen inte bedöms uppgå 
till sådana mängder att risk för överskridande föreligger. Den planerade kombiterminalen 
skapar också förutsättningar för att samordna transporter på järnväg, vilket innebär att en 
del tunga lastbilstransporter tas bort från vägarna. Det leder till att luftutsläppen totalt sett i 
området minskar.  

8.3 Miljökvalitetsnormer för vatten
Planområdet belastar vattenförekomsterna Applerumsån och Oskarshamnsområdets kust-
vatten samt vattendraget Klämnabäcken.
Applerumsån innehar följande miljökvalitetsnormer för vatten enligt VISS:

Applerumsån Ekologisk status Kemisk status

Statusklassning 2015 Måttlig ekologisk status God kemisk status

Mål God ekologisk status 2021 God kemisk ytvattenstatus

Identifi erade miljöproblem är miljögifter och förändrade habitat genom fysisk påverkan. 
Åtgärdsförslagen omfattar bla ekologiskt funktionella kantzoner. Åtgärden innebär förenklat 
att man skapar en zon innefattande strandzonen samt det fastmarksområde som direkt 
påverkar ytvattnet. Inom zonen gynnas etablering av en naturlig vegetation och närmast 
vattnet bör träd och buskar dominera (med undantag för betesmarker). Storleken på zonen 
bör minst omfatta 15 meter men också anpassas till den omgivande marken (tex lutning) 
samt att den bör vara bredare (20 - 30 m) vid vatten med höga naturvärden.

Klämnabäcken är idag ingen vattenförekomst enligt vattendirektivet och har därför inte 
statusklassats. Den mynnar dock i Östersjön i ett område, Oskarhamnsområdets kustvatten, 
som har statusklassats.
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Klämnabäckens sträckning till utloppet (markerat med rött) Sjöboviken norr om Påskallavik. 

Applerumsåns sträckning. 

Klämnabäcken innehar följande miljökvalitetsnormer för vatten enligt VISS:

Oskarshamnsområdets 
kustvatten

Ekologisk status Kemisk status

Statusklassning 2015 Måttlig ekologisk status Uppnår ej god

Mål God ekologisk status 2021 God kemisk ytvattenstatus
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Identifi erade miljöproblem är övergödning och syrefattiga förhållanden samt miljögifter.

Beräkningar av föroreningar från planområdet visar följande: 

• Beräkningarna visar att nollalternativet ligger under riktvärdena. 
• För planområdet överskrids riktvärdena för i stort sätt alla ämnena om dagvattnet ej 

renas. 
• För den planerade planutformningen med föreslagna fördröjning- och reningsåtgärder 

överskrids inga riktvärden för dagvattnet efter rening. 

Då riktvärdena inte överskrids, bedöms inte planutformningen påverka gällande miljökvali-
tetsnormer för vatten och vattenförekomst. 

9 Överensstämmelse med de nationella 

miljömålen
Sverige riksdag har antagit sexton miljökvalitetsmål som tar sikte på hur vi till år 2020 kan 
uppnå en god miljö att överlämna till kommande generationer (år 2050 då det gäller 
klimatmålet). Målen beskriver den kvalitet och det  tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kul-
turresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen syftar till att främja 
människors hälsa, värna den biologiska mångfalden och naturmiljön, ta till vara kulturmil-
jön och de kulturhistoriska värdena, bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga, 
trygga en god hushållning med naturresurserna. Följande nationella miljömålkvalitetsmål 
har bedömts beröras av detaljplaneförslaget:

Nationellt miljömål Miljömålens relevans för 
detaljplanen

Begränsad klimatpåverkan Liten

Frisk luft Liten

Bara naturlig försurning Ingen

Giftfri miljö Ingen

Säker strålmiljö Ingen

Ingen övergödning Ingen

Levande sjöar och vattendrag Liten

Grundvatten av god kvalitet Ingen

Hav i balans samt levande kust och 

skärgård

Ingen

Myllrande våtmarker Liten

Levande skogar Ingen

God bebyggd miljö Stor

Ett rikare växt- och djurliv Liten

De nationella miljökvalitetsmålen och dess relevans för detaljplanen.
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Defi nitioner och preciseringar av de sexton nationella miljökvalitetsmålen fi nns på
Miljömålsportalen (www.miljomal.se).

I Kalmar län fi nns inga regionala preciseringar av de nationella miljökvalitetsmålen, med
undantag av Begränsad klimatpåverkan, där regionen har ett mer ambitiöst mål för en
fossilbränsle fri region. Projektet heter No oil och har antagits av Regionförbundet i
Kalmar län.

Det regionala miljömålet för Kalmar län fi nns tillgängligt på Miljömålsportalen,
www.miljomal.se. Oskarshamns kommun har inga egna lokal miljömål utan arbetar idag
utifrån de regionala och nationella miljökvalitetsmålen.

9.1 Begränsad klimatpåverkan
Detaljplanen bedöms påverka målet negativt då utsläpp av växthusgaserna koldioxid och 
kväveoxider sker dels under genomförandet av detaljplanens intentioner i samband med 
byggnation och anläggningsarbeten, och dels i fram till den då mängden trafi k i området 
förväntas öka till följd av byggnationen inom planområdet. Ökad frekvens av transportrö-
relser till och från området kommer att medföra högre koldioxidutsläpp från transportsek-
torn vilket motverkar måluppfyllelse.

Den planerade kombiterminalen skapar dock förutsättningar för samordna transporter på 
järnväg, vilket innebär att en deltunga lastbilstransporter tas bort från vägarna. Det leder 
till att minska belastningen på vägarna samt att det ger miljövinster då tåg generar mindre 
utsläpp än lastbilar, vilket bedöms som positivt för miljömålet.  

9.2 Frisk luft
Se resonemang under kap 9.1 Begränsad klimatpåverkan samt 8.2 Miljökvalitetsnormer 
för luft. 

9.3 Levande sjöar och vattendrag
Planområdets dagvattenhantering kommer i huvudsak ske genom dagvattenmagasinen 
och svackdiken. Deras placering har valts med tanke på att inte inkräkta på områden med 
höga naturvärden, minska risken att beröras av översvämning från vattendragen, samt i 
största mån ej störa de naturliga dikena och vattendragen. I området för komiterminalen 
tex, utformas svackdiket genom att det kommer att anpassa så att det inte stör det natur-
liga vattendraget. Vidare planeras ett eget magasin med avstängningsanordning, för ytan 
som är föreslagen för farligt gods. 

Konsekvensen av detaljplanen på svämplanets naturvärden bedöms som måttliga. Natur-
värdena i området är generellt sett låga men påverkan bedöms bli stor. Konsekvensen på 
svämplanets funktion bedöms som låg till måttlig. Fördröjning och rening kommer fortsatt 
att ske men istället genom anlagda dagvattenmagasin och svackdiken.

Beräkningar av föroreningar från planområdet visar följande: 
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• Beräkningarna visar att nollalternativet ligger under riktvärdena. 
• För planområdet överskrids riktvärdena för i stort sätt alla ämnena om dagvattnet ej 

renas. 
• För den planerade planutformningen med föreslagna fördröjning- och reningsåtgärder 

överskrids inga riktvärden för dagvattnet efter rening. 

Då riktvärdena inte överskrids, bedöms inte planutformningen påverka gällande miljökvali-
tetsnormer för vatten och vattenförekomst. 

Planförslaget bedöms inte motverka miljömålet. 

9.4 Myllrande våtmarker
Se bedömning under kap. 7.4 ”Levande sjöar och vattendrag”.

9.5 God bebyggd miljö
Inga bostadsfastigheter ligger inom planområdet. Närmaste bostadsfastighet ligger på ett 
avstånd av ca 200 m sydöst om planområdet. Fastigheten ligger ca 300 m väster om av-
fallsanläggningen Storskogen. Inga bostäder föreslås inom detaljplaneområdet. Avståndet 
till detaljplaneområdet bedöms vara så stort att befi ntliga bostäder inte påverkas av buller, 
luftföroreningar etc. Planförslaget bedöms varken motverka eller medverka till måluppfyl-
lelsen. 

9.6 Ett rikt växt- och djurliv
Den planerade detaljplanen innebär vidare att två områden med naturvärden som pekats 
ut i naturvärdesinventeringen kommer att försvinna. Det första är en tallmosse (objekt 
OHA3) som bedömdes ha vissa naturvärden men naturtypen är i ett regionalt perspek-
tiv, inte ovanlig. Det andra området (objekt OHA1) bedömdes ha vissa naturvärden. Se 
ytterligare information i kapitel 7.1 5 Konsekvenser för naturmiljö. Totalt sett bedöms de 
negativa konsekvenserna som måttliga, och detaljplaneförslaget bedöms i viss mån mot-
verka miljömålet. 

9.7 Sammanfattande bedömning
Den föreslagna kombiterminalen är av nationellt intresse och medverkar till effektivare 
transporter och omställning från lastbils- till tågfrakt. Detta bedöms medverka till att både 
nationella och regionala miljömål kan innehållas. Minskade utsläpp av koldioxid är 
dessutom ett globalt intresse. Totalt sett bedöms planförslaget medverka till att miljömålen 
uppfylls. Nollalternativet bedöms motverka bland annat miljömålen Begränsad klimatpå-
verkan samt Frisk luft. 

10 Samhällsutveckling
Oskarshamns kommun har idag brist på planlagd industrimark, detta samtidigt som efter-
frågan är hög. Södra infarten är ett strategiskt läge för nya verksamhetsområden och en 
naturlig utveckling av Västra industriområdet. En förbättrad transportinfrastruktur med bland 
annat en ny trafi kplats och kombiterminal gör platsen logistisk intressant och skulle skapa 
nya möjligheter för godstransporter. En koncentration av transportintensiva verksamheter till 
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södra infarten skulle dessutom hjälpa till att avlasta mellersta infarten och centrala delar av 
Oskarshamn från tung trafi k. Detaljplaneförslaget pekar ut ca 200 ha ny verksamhetsyta 
och område för kombiterminal söder om järnvägen. I anslutning till kombiterminalen före-
slås ytor för industri, där placeras lämpligen lager- och logistikverksamheter som har en 
direkt nytta av närhet till terminalen. 

Den föreslagna exploateringen är av kommunalt, regionalt och nationellt intresse. Verksam-
hetsområdet och kombiterminalen utgör en viktig del i Oskarshamns utveckling och där-
med också för Oskarshamns kommun. Verksamhetsområdet är även viktigt ur ett regionalt 
perspektiv för lager och distribution av varor inom Stockholmsregionen. Den föreslagna 
kombiterminalen är av nationellt intresse och medverkar till effektivare transporter och 
omställning från lastbils- till tågfrakt. Detta bedöms medverka till att både nationella och 
regionala miljömål kan innehållas. Minskade utsläpp av koldioxid är dessutom ett globalt 
intresse.
Genom att planlägga det aktuella området för verksamheter och tillhörande kombiterminal, 
skapar man inte bara nya arbetstillfällen inom kommunen, utan kommunen har möjlighet 
att tillhandahålla industrimark med goda logistikmöjligheter. Detta gör kommunen attraktiv 
för många företag. Detaljplanen bidrar till ökade skatteintäkter, dessutom en bättre stads-
miljö, då det ges möjligheter för verksamheter som idag ligger inne i de centrala delarna 
av Oskarshamn att fl ytta till ett mer lämpligt ställe. Detaljplaneförslaget bedöms medföra 
stora postiviva konsekvenser för samhällsutvecklingen samt för den kommunala ekonomin. 

Nollalternativet innebär att ingen planändring görs. Nuvarande markanvändning kommer 
att fortgå utifrån gällande planer. Naturområdet i de norra delarna av området lämnas 
obebyggd och ny mark kommer inte att användas för verksamheter och kombiterminal. 
Konsekvensen av detta är att kommunen ej kan tillhandahålla industrimark till nya och 
befi ntliga företag som efterfrågar det. 

11 Konsekvenser under byggskedet
Under byggtiden handhas miljöfarliga ämnen i viss utsträckning i form av oljor och bräns-
len, varför försiktighet bör iakttas. Speciellt vad gäller Applerumsån. Risk kan fi nnas under 
byggtiden att föroreningar läcker ut i området med negativa konsekvenser som följd.  
Föreslagna åtgärder
Byggplatsen skall organiseras så att all mark och vegetation utanför arbetsområdet skyd-
das och inte används till etablering av upplag etc. Under byggtiden skall avvattningen av 
arbetsplatsen kontrolleras så att inte förorenat vatten läcker ut i recipient. Inga så kallade 
farmartankar eller andra förråd av oljor och drivmedel skall ställas upp inom eller i anslut-
ning till planområdet. Arbetsmaskinerna skall vara försedda med bukplåtar som samlar 
upp spill av motorolja, transmissionsolja, hydraulolja och bränsle. Arbetsledningen skall 
också besiktiga arbetande maskiner. Protokoll upprättas och hållas tillgängliga för beställa-
ren. I arbetsmaskinernas hydraulsystem skall vegetabilisk olja användas. Naturvårdverkets 
riktvärden för buller från byggplatser bör ej överskridas. 
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12 Samlad bedömning
Kommunen har bedömt att detaljplanen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan 
på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra 
resurser. Det innebär att en miljöbedömning ska genomföras och att en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) ska upprättas enligt 6 kap.11 § miljöbalken. Enligt kommunen bedöms 
följande aspekter medföra en betydande miljöpåverkan:

• Översvämningsrisker
• Dagvatten
• Klimat
• Naturvärden
• Hälsa och säkerhet

Under planarbetets gång har MKB upprättats parallellt med planförslaget, vilket innebär 
att åtgärder för att förhindra att negativa konsekvenser uppstår har kunnat arbetats in i 
planen. Ett exempel på detta är föreslagna dagvattenåtgärder. Parallellt med detaljplanen 
samt MKB har även underliggande utredningar upprättats (se bifogade utredningar) som 
underlag för bedömningar i MKB:n. Nedanstående tabell sammanfattar de konsekvenser 
som bedöms uppstå av föreslagen planläggning. Bedömningen utgår från de bedöm-
ningsgrunder som presenteras i kapitel 1.3 på sid 6 i MKB:n. 

Aspekt Konsekvens nollalternativ Konsekvens detaljplan

Landskapsbild Ingen påverkan Negativa konsekvenser

Naturmiljö Ingen påverkan Måttliga konsekvenser

Dagvatten Ingen påverkan Ingen påverkan

Rekreation och friluftsliv Ingen påverkan Ingen påverkan

Trafi k och trafi ksäkerhet Ingen påverkan Positiva konsekvenser

Buller Ingen påverkan Positiva konsekvenser

Elektromagnetisk strålning Ingen påverkan Ingen påverkan

Risker Ingen påverkan Ingen påverkan

Miljömål Ingen påverkan Positiva konsekvenser

Miljökvalitetsnormer Ingen påverkan Ingen påverkan

Samhällsutveckling och hus-
hållning med naturresurser

Stora negativa konsekven-
ser

Positiva konsekvenser

Sammanfattningsvis görs bedömningen att ingen betydande miljöpåverkan uppstår. Posi-
tiva konsekvenser uppstår för vissa aspekter, exempelvis samhällsutveckling, miljömål etc. 
För en del aspekter medför detaljplanen negativa konsekvenser. Dessa bedöms dock som 
lokalt negativa och/eller begränsade, och är inte av digniteten ”betydande”. 
Föreliggande detaljplan konkretiserar områdets utvecklingsmöjligheter som har stöd i 
både kommunens översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för Oskarshamns stad. 
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Andra lokaliseringsalternativ har studerats inom ramen för översiktsplanen och den för-
djupade översiktsplanen, men vid en bedömning av närområdet till Oskarshamn kan det 
konstateras att det inte bedöms fi nnas några andra lämpligare alternativ till lokalisering 
av verksamhetsområden. Placeringen på annan plats än i anslutning till befi ntligt industri-
område skulle också troligen skapa fl er och längre transporter. Även Länsstyrelsen ger i 
samrådsyttrande till den fördjupade översiktsplanen stöd till kommunens utvecklingsplaner 
vid södra infarten. Satsningen på verksamhetsområdet och kombiterminalen är av såväl 
kommunalt, regionalt som nationellt intresse. Genomförande av planerad verksamhet är 
ett överordnat intresse och medför god hushållning med naturresurser. En kombiterminal 
medverkar till effektivare transporter och omställning från lastbils- till tågfrakt. Exploatering 
sker i direkt anslutning till ett redan påverkat område och i anslutning till goda kommunika-
tionsmöjligheter. Projektet medför att tung trafi k inom de centrala delarna av Oskarshamn 
kan fl yttas ut, och att boendemiljön i centrum ur alla aspekter (trafi ksäkerhet, risker, buller, 
luftföroreningar) förbättras. Miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft medverkas 
till att uppnås. 

Sammanfattningsvis bedöms projektet medföra positiva konsekvenser totalt sett. De nega-
tiva konsekvenserna som uppstår, exempelvis för landskapsbilden, bedöms övervägas av 
de positiva effekter som uppstår totalt sett av projektet.  

12.1 Metoder och osäkerheter
MKB-arbetet har genomförts enligt gällande praxis och lagstiftning. För konsekvensbe-
dömningen har olika typer av checklistor använts. Rumsliga analyser har genomförts med 
kartmaterial som grund. I vissa fall har GIS-material analyserats. I de fall då bedömningen 
har kunnat baseras på gällande riktvärden eller normer har en sådan jämförelse gjorts.

MKB genomförs utifrån bedömningar om en framtida situation. En stor osäkerhet är hur 
samhället utvecklas framöver. Ytterligare en stor osäkerhet som påverkar bedömningar om 
risker inom planområdet är att det i dagsläget är oklart vilka verksamheter som väljer att 
etablera sig i Kvastmossen. Det är alltid osäkert om all information som behövs för en kor-
rekt bedömning har varit tillgänglig. Bedömningarna i MKB riskerar att bli subjektiva även 
om fl era olika personer har läst dokumentet och haft synpunkter på text och innehåll.

13 Uppföljning och kontroll

13.1 Syftet med uppföljning
När en detaljplan har genomförts ska den beslutade myndigheten eller kommunen skaffa 
sig kunskap om det betydande miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt medför. 
Detta ska göras för att myndigheten eller kommunen tidigt skall få kännedom om sådan 
betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifi erats så att lämpliga åtgärder för avhjäl-
pande kan vidtas (6 kap 18 § miljöbalken).

Ur ett mer principiellt perspektiv har uppföljning stor betydelse för att tillgodose syftet med 
miljöbedömningen och det långsiktiga målet med hållbar utveckling. De miljökonsekven-
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ser som följer av en plan eller program är svåra att förutse i planprocessen och arbetet 
med miljöbedömningen. Uppföljningen visar på skillnader mellan bedömda och verkliga 
miljöeffekter samt behov av ytterligare åtgärder för att förhindra eller begränsa betydande 
konsekvenser. Uppföljningen bidrar på så sätt till kunskapsuppbyggnad och på sikt bättre 
och effektivare miljöbedömningar. 

13.2 Förslag till uppföljning 

För uppföljning av dagvatten bör kommunen upprätta ett kontrollprogram där kontroll av 
föroreningshalten samt fl öden görs. Flöden kan kontrolleras genom fl ödesrör.

14 Tillstånd och dispenser
Enligt miljöbalken återinträder strandskyddsbestämmelser då gällande detaljplan upphör 
att gälla och ersätts med en ny. Ett nytt beslut om upphävande av strandskyddet krävs vid 
beslut om antagande av detaljplanen. Oskarshamns kommun avser att upphäva strand-
skyddet inom planområdet med motiveringen i det femte särskilda skälet enligt miljöbalken 
7 kap 18 c att området som upphävandet avser behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. För att kunna skapa 
en kombiterminal måste området ligga i direkt anslutning till en järnväg, och för att kombi-
terminalen skall kunna utnyttjas maximalt, måste den ligga i anslutning till befi ntligt verk-
samhetsområde samt i anslutning till goda kommunikationslägen. Föreliggande detaljplan 
uppnår dessa krav. 

Inom planområdet samt i planområdets närhet har två fridlysta arter påträffats. Dessa 
utgörs av åkergroda samt mattlummer. Detaljplanen bedöms inte påverka arternas beva-
randestatus och någon dispens avses inte sökas från Artskyddsförordningen. Dispens från 
det generella biotopskyddet enligt 7 kap miljöbalken kan behöva sökas för de diken och 
vattendrag som fi nns inom jordbruksmark. Påträffas fornlämningar i samband med fram-
tida markarbeten skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § Kulturmiljölagen, omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Dispens från biotopskyddet kan behöva sökas för 
de diken i odlingslandskap som kan komma att påverkas av detaljplaneförslaget. 

Det åligger exploatör/verksamhetsutövare att söka de tillstånd som kan krävas för dennas 
verksamhet. Inom planområdet kan nedanstående punkter användas som underlag för 
detta. Exploatören/verksamhetsutövaren ansvarar för att nödvändiga myndighetskontakter 
utförs och godkännanden inhämtas, ytterligare tillstånd kan krävas än vad som anges här. 

• Verksamheter och åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 9 kap 
miljöbalken får inte utföras utan godkännande från rätt instans (A/B/C- verksamheter).

• Om förorenad mark påträffas ska det omedelbart anmälas till tillsynsmyndigheten 
enligt miljöbalken 10 kap 9 §.

• Om eventuella okända fornminnen upptäcks inom planområdet ska arbetena, i enlig-
het med 2 kap 10 Kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrät-
tas. 
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