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Sammanfattning
Kalmar kommun har i samarbete med Trafikverket, Länsstyrelsen,
Regionförbundet i Kalmar län och Kalmar Hamn AB tagit initiativ till att i denna
rapport klargöra hamnens värde för staden och regionen. Stadens
utbyggnadsplaner aktualiserar behovet av ett gemensamt synsätt på hamnens
värde. Rapporten ska tjäna som planeringsunderlag för kommunernas fysiska
planering och tillståndsprövning samt vara vägledande för andra beslut som tas
vilka har koppling till hamnverksamheten i Kalmar. Tillståndsprövning kommer att
ske av Länsstyrelsen.
Utvecklingen i Östersjöregionen de senaste 15 åren har inneburit att Kalmar läns
strategiska läge har förändrats radikalt från periferi till centrum i ett av Europas
starkare tillväxtområden. För att på bästa sätt kunna nyttja den potentialen
bedriver länet bland annat ett aktivt samarbete internationellt för att utveckla
relationer som på sikt kan bli till funktionella stråk och utvecklingskorridorer.
Kalmar hamn är av riksintresse för sjöfarten och har en viktig roll i det regionala
transportnätverket med en väl fungerande väg- och järnvägsanslutningar vilket
gör hamnen till en viktig roll som knutpunkt mellan transportslagen. Sjöfarten
måste i allt större utsträckning integreras i det europeiska transportnätet.
Därigenom kan samverkan mellan järnväg, lastbil och sjöfart åstadkommas och
möjliggöra ett optimalt resursutnyttjande. Kalmar hamn ligger mer eller mindre
ute i Kalmarsund och med en direkt närhet till farleden genom Kalmarsund.
Hamnens geografiska läge skapar goda förutsättningar för att säkerställa ett
hållbart transportsystem för varuförsörjning och handel till och från regionen via
det svenska järnvägsnätet genom Kust-till-kustbanan och Stångådalsbanan och
kopplingen till nationella vägnätet genom E22 och riksväg 25.
Kalmar hamns verksamhet bedrivs i huvudsak på Tjärhovet och
Barlastholmen/Finngrundet, men även södra Kvarnholmen ingår i hamnens
område. Varje år anländer stora mängder gods till Kalmar hamn. Det gods som
anländer med fartyg transporteras vidare på land med långtradare och järnväg.
Godstransporterna till Kalmar består huvudsakligen av petroleumprodukter,
skogsprodukter, jordbruksprodukter samt olika bulkprodukter. Kärnan i Kalmar
hamns upptagningsområde är en radie på 5-10 mil från hamnen, vilket innebär att
merparten av Kalmar läns företag inom gröna näringar på ett eller annat sätt är
beroende av Kalmar hamn. Av de öst-västliga stråken är framför allt riksväg 25
mot Växjö särskilt viktig att förbättra för Kalmar hamns del i perspektivet av ett
ökat godsflöde.
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Kalmar hamn har stor utvecklingspotential. Ur ett europeiskt perspektiv talar
mycket för att kustsjöfarten kommer att öka i framtiden och där kan Kalmar spela
en viktig roll. Landinfrastrukturen är förhållandevis svag i regionen, vilket gör att
sjöfarten har goda möjligheter att ta marknadsandelar, framför allt gällande
transport av skrymmande gods. En annan fördel är att det finns
utvecklingspotential inom befintliga miljötillstånd.
Mycket av möjligheterna utgår just från att kunna utvecklas tillsammans med
övriga staden. En växande stad bör innebära ett växande lokalt näringsliv, vilket
rimligen bör leda till att hamnen också får en volymökning.
Viktiga planeringsförutsättningar inför framtiden som måste beaktas och
säkerställas är:
-

Miljöstörningar från hamnen
Transporter till och från hamnen
Flexibla lagringsytor

En avvägning måste ske mellan olika intressen i den fortsatta planeringen. I
området finns riksintressen för såväl kulturhistoria som hamn, väg och järnväg.
Riksintresseområdet för hamn är inte fastställt i sin avgränsning.
En viktig slutsats är att det troligtvis är möjligt att kombinera hamnens
verksamhet med utvecklingen med en växande stad. Det som är avgörande är att
eventuell ny verksamhet tar hänsyn till de influensområden som hamnens
verksamhet innebär. På grund av redan befintlig bebyggelse och närheten till
staden så har hamnens godsverksamhet ingen framtid norr om Barlastvägen.
Denna del av hamnen skulle kunna användas till annan verksamhet än dagens.
Om hamnen ska kunna öka sin volym till den nivå som de har miljötillstånd för,
kan det komma att krävas utökad kapacitet i landinfrastrukturen beroende på
vilken tid på dygnet som trafiken ökar. Åtgärder för att klara en ökad verksamhet
bör utgå från fyrstegsprincipen det vill säga, tänk om, optimera, bygg om och bygg
nytt.
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Bakgrund och syfte med rapporten
Ett övergripande syfte med denna rapport är att klargöra hamnens värde för
staden och regionen. Stadens utbyggnadsplaner aktualiserar behovet av ett
gemensamt synsätt på hamnens värde. Rapporten ska fungera som ett underlag
för stadens samhällsplanering. Den kan även ge vägledning för ett eventuellt
kommande arbete med en riksintresseprecisering av Kalmar hamn. Rapporten
redovisar också de miljöfaktorer och riktlinjer som ska beaktas vid planering i
anslutning till hamnen.
I uppdraget ingår att klargöra hamnens betydelse inom transportnäringen såväl
lokalt, regionalt, nationellt som internationellt.
Kalmar hamn är av riksintresse för sjöfarten. I Trafikverkets översyn av
riksintressen för trafikslagens anläggningar 2010-02-26 föreslås bland annat
Kalmar hamn bli ett riksintresse för sjöfarten. Länsstyrelsen i Kalmar län har i sitt
remissvar 2010-03-29 angett att man anser att utpekade riksintressen för
trafikslagens anläggningar i Kalmar län kan anses rimliga. Vilka delar av hamnen
som ingår i riksintresseområdet och vilket influensområde hamnen har framgår
inte av Trafikverkets beslut.
Riksintresset ska inte ses som en statisk företeelse utan förändringar kan ske över
tiden. Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska områden som är av riksintresse för
kommunikationsanläggningar skyddas mot åtgärder som ”påtagligt kan försvåra”
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Om en ny hamn etableras eller
om en viss hamnverksamhet omlokaliseras kan riksintresset för den
hamnfunktionen komma att omprövas. Förutsättningarna för att nuvarande
hamnverksamhet i Kalmar hamn ska kunna bedrivas måste dock beaktas tills
vidare. Först när en ny lokalisering av verksamheten har tillståndsprövats och
kommit till stånd kan en omprövning av riksintresset ske. Det är i första hand
kommunens ansvar att se till att riksintresset Kalmar hamn beaktas i stadens olika
samhällsplaneringsprocesser.
Även andra myndigheter är skyldiga att beakta riksintressena. Länsstyrelsen
samverkar med kommunen i planering enligt PBL. Därvid kan statens intressen
uttryckas och i yttersta fall kan länsstyrelsen undanröja antagandebeslut om
betydande skada riskerar att uppkomma beträffande riksintresset. Avvägningen
mellan ett riksintresse och andra anspråk beträffande markanvändningen,
exempelvis bostadsbebyggelse, görs av kommunen i översiktsplanen.
Om en åtgärd kan påverka ett riksintresseområdes användbarhet negativt, har det
ingen betydelse om åtgärden vidtas inom själva riksintresseområdet eller utanför.
Det är påverkan på riksintressets funktion som är avgörande för bedömningen.
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Länsstyrelsen framförde i samband med framtagande av den fördjupade
översiktsplanen att den kombination av universitet och hamnverksamhet som
redovisas inte torde vara möjlig.
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Omvärldsfaktorer
Hamnpolitik
I EU:s vitbok ”Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför
framtiden” framgår att sjöfartens betydelse kommer att öka. Avlastning av
vägtransportnätet, utveckling mot mer närsjöfart, snabbgående färjor och ökad
handel, inte minst österut, innebär att hamnarnas betydelse för att åstadkomma
en hållbar utveckling kommer att öka.
I Romfördraget beslutades att Transeuropeiska nät ska utvecklas för att ”göra det
möjligt för unionsmedborgare, ekonomiska aktörer samt regionala och lokala
samhällen att i full utsträckning utnyttja fördelarna med att skapa ett område
utan gränser”. TEN (TransEuropeanNetworks) knyter ihop medlemsländernas
nätverk inom transport- telekommunikations- och energisektorn. Det kan sägas
bilda en övergripande ram för infrastrukturutvecklingen inom EU. I
Transeuropeiska transportnäten (TEN-T) ingår infrastruktur såsom vägar, järnväg,
vattenvägar, hamnar, flygplatser, frakt- och lagercentraler samt även rörledningar
för till exempel olja och gas.
Den svenska hamnpolitiken bygger på en decentraliserad och marknadsorienterad
hamnverksamhet utan statlig styrning. De allmänna hamnarna i Sverige är i
huvudsak en kommunal angelägenhet. I flera fall har en regional samverkan
mellan olika hamnar kommit till stånd. Staten ansvarar för den nationella
infrastrukturen till lands och till sjöss och därmed för viktiga delar av hamnens
omkringliggande infrastruktur, vilket ger vissa övergripande förutsättningar för
hamnarna. Staten ansvarar dock inte för planering av hamnen eller de
investeringar som rör hamnverksamheten. Hamnarna drivs affärsmässigt i
konkurrens med varandra under eget ekonomiskt ansvar. Sjöfartsverket har dock
det övergripande sektorsansvaret för sjöfart och hamnfrågor. I Sjöfartsverkets
sektorsansvar ingår bland annat att bevaka och följa upp hamnväsendets
utveckling och roll för transportförsörjningen samt verka för effektiva intermodala
transporter.
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TEN-T nätet inom EU
Genom en samordnad uppbyggnad av infrastrukturen inom EU, ska möjligheterna
till samverkan och effektivisering av transporter förbättras. Målet med de
transeuropeiska transportnätverken är att stimulera personers och varors
rörlighet genom en högkvalitativ infrastruktur, som ska erbjudas användarna
under acceptabla ekonomiska villkor.
TEN-T omfattar förverkligandet av ett 30-tal prioriterade projekt inom områdena
vägtransport och kombinerade transporter, inre vattenvägar, sjömotorvägar,
hamnar samt järnväg. TEN-T består av ett överordnat nätverk, core-nätverket, och
ett stödjande nätverk, comprehensive-nätverket.
I Kalmar län ingår Kalmar-Öland Airport, E22 samt Oskarshamns hamn i TEN-T:s
comprehensive-nätverk. Andra närliggande hamnar längs Östersjökusten som
ingår i comprehensive-nätverket är Norrköping, Oxelösund, Karlskrona och
Karlshamn. Fem svenska hamnar ingår i det överordnade core-nätverket,
nämligen Göteborg, Malmö, Trelleborg, Stockholm och Luleå.
Kalmar hamn har en viktig roll som knutpunkt mellan olika
transportslag och är en port österut
Kalmar hamn ingår alltså inte i EUs TEN-T nätverket. Kalmar hamn har ändå en
viktig roll i det regionala transportnätverket. Frågan om intermodala transporter,
det vill säga samverkan mellan transportslagen, kommer att få en allt större
betydelse. Sjöfarten måste i allt större utsträckning integreras i det europeiska
transportnätet. Därigenom kan samverkan mellan järnväg, väg och sjöfart
åstadkommas och möjliggöra ett optimalt resursutnyttjande.
Kalmar hamn med fungerande väg- och järnvägsanslutningar har en viktig roll som
knutpunkt mellan transportslagen. Det gods som anländer med fartyg
transporteras vidare med långtradare och tåg. Hamnen är en terminalpunkt i
regionen där riksvägnätet och stambanenätet har möjligt att direkt nå
sjötransportsystemet som har en rimlig distans till Finland, Ryssland, Baltikum,
Polen och norra Tyskland. Kalmar hamn är väldigt centralt placerad i ett
Östersjöperspektiv även om den kan tyckas ligga något avsides i ett svenskt
perspektiv.
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Kalmar hamn
Hamnens läge
Kalmar hamn ligger mer eller mindre ute i Kalmarsund och med en direkt närhet
(ca 200 meter) till farleden genom Kalmarsund. Detta gör att hamnen har en
väldigt kort inseglingsränna. Farleden från Utklippan i Blekinge skärgård genom
Kalmarsund upp till Svenska Björn i Stockholms skärgård är av riksintresse.
Kalmar hamn är strategiskt placerad med koppling både till det svenska
järnvägsnätet genom Kust-till-kustbanan och Stångådalsbanan och kopplingen till
nationella vägnätet genom E22.
Kalmar hamn har stor betydelse för import och export av varor. Hamnens
geografiska läge skapar goda förutsättningar för att säkerställa ett hållbart
transportsystem för varuförsörjning och handel till och från regionen.

Verksamhet
Kalmar hamns verksamhet bedrivs i huvudsak på Tjärhovet och
Barlastholmen/Finngrundet, men även södra Kvarnholmen ingår i hamnens
område. De tre huvudområdena kan i sin tur delas in i andra mindre områden.
Verksamheten inom de olika områdena är avhängig vilken typ av fartyg som
anlöper och vilken typ av last de har. Inom olika områden kan samtidigt
förekomma olika slag av verksamhet.

Bild 1. Kalmar hamn
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Tjärhovet
Tjärhovet är den hamndel som ligger närmast farleden i Kalmarsund. Hamndelen
omfattar kajplatserna 37-45 samt oljehamnen. Djupet vid kajerna varierar från
ungefär 5,0 meter till 7,9 meter.
Verksamheten i Oljehamnen, på Tjärhovets södra del, omfattar lossning av
petroleum- och kemikalieprodukter till inom Oljehamnen verksamma företag.
Kalmar hamn ansvarar för och tillhandahåller kaj och utrustning för
oljehanteringen i hamnen, utanför respektive företags depågränser. Den totala
cisternkapaciteten för samtliga företag verksamma i Oljehamnen uppgår till drygt
130 000 m3.
På Tjärhovets norra del på kajplatserna 37-45 hanteras i huvudsak jordbruks- och
skogsbruksprodukter samt övrig fast bulk. Jordbruksprodukterna hanteras
mestadels i anknytning till Kalmar lantmäns verksamhet på kajplatser 38 – 44. Vid
kaj 45 mellanlagras metallspån och andra skrotfaktioner inför utlastning till fartyg.
Vid denna kajplats hanteras även andra typer av gods så som skogsprodukter,
grus, makadam och andra bulkvaror.
På Tjärhovet finns även Lotshamnen, varifrån hamnens lotsverksamhet utgår.
Tjärhovet har järnvägsförbindelse med Kust-till-kustbanan och Stångådalsbanan.
Barlastholmen/Finngrundet
På Barlastholmen/Finngrundet hanteras mestadels skogsråvara i form av flis,
sågtimmer och sågade trävaror. Det förekommer även hantering av övrig bulk,
såsom grus och makadam på Barlastholmen/Finngrundet. På Barlastholmen,
kajplats 28, finns det även en fast ro-ro ramp för ”rullande” gods. På
Barlastholmen/Finngrundet finns det idag drygt 1 km kaj.
Allt gods som går till eller från Barlastholmen/Finngrundet lastas på lastbilar
eftersom det inte längre finns något järnvägsspår ut till denna del av hamnen.
Djup vid kajplatserna varierar från ca 5 meter till 7,7 meter.
Södra Kvarnholmen
Södra Kvarnholmen utgör den innersta hamndelen. Kajdjupet varierar här från
4,0 meter till 7,7 meter. Vid kajerna på Södra Kvarnholmen sker normalt sett
ingen godshantering utan kajerna används istället som förtöjningsplats för
kryssningsfartyg, kustbevakningens fartyg och andra anlöpande fartyg. I
Ölandshamnen bedrivs gästhamnsverksamhet.
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Transportflöden och marknader
Anslutande infrastruktur
Vägnät
Kalmar hamn är kopplat till det allmänna vägnätet genom framför allt Södra
vägen, vilken dessutom är rekommenderad väg för farligt gods. Via Södra vägen
tar man sig sedan ut till E22 och väg 25 för vidare färd i nord-sydlig riktning mot
Oskarshamn och Karlskrona eller västlig riktning mot Växjö. E22 är en del av det
transeuropeiska nätverket TEN-T.
För närvarande går drygt 15 000 fordon/dygn på Södra vägen vid dess anslutning
mot E22. Av dessa fordon finns ungefär 7 000 fordon kvar där Södra vägen har
övergått till att heta Järnvägsgatan i höjd med Kalmar station. Av denna trafik
kommer ungefär 1 000 fordon/dygn, av vilka 500 fordon är tung trafik, från
Barlastholmen och Tjärhovet. Samtliga av dessa 1 000 fordon/dygn är inte
kopplade till hamnens verksamhet, däremot kan man anta att majoriteten av de
tunga fordonen har sin destination i någon av hamnens delar.
Järnväg
Kalmar station är slutstation för såväl Kust-till-kustbanan som Stångådalsbanan.
På Kust till kust-banan körs för närvarande 16 tågpar per dygn mellan Kalmar och
Alvesta, efter Alvesta går merparten av tågen mot Malmö/Köpenhamn medan
några går mot Göteborg. Totalt innebär detta ungefär en avgång och en ankomst
per timme vid Kalmar station.
På stångådalsbanan går 8 tågpar per dygn på sträckan Kalmar – Linköping varav
ett tågpar endast mellan Vimmerby och Kalmar.
På de båda banor körs dessutom i snitt totalt fyra godstågpar per dygn. Ett till två
godståg per dygn passerar Kalmar stationsområde på väg till hamnen.
Framtida trafik
Beräkningar av framtida trafik är svårt att göra både på väg- och järnvägssidan.
Det är många faktorer som spelar in, såsom ekonomisk utveckling, bebyggelse,
utveckling av infrastruktur och övrig kollektivtrafik m.m. På järnvägssidan finns
det en klar ambition att öka passagerartrafiken på såväl kust-till-kustbanan som
på Stångådalsbanan. Detta kan göra att det blir svårare att få plats med
godstrafiken på spåren utan ombyggnader utanför Kalmar stad.
Trafikverkets prognoser visar på en allmän trafikökning på vägnätet som är
mindre än 1 procent/år för Kalmar län. Södra vägen från E22 och fram till hamnen
är högt belastad under framför allt morgonen och eftermiddagen. En volymökning
i hamnen och en fortsatt tillväxt i staden kommer att innebära att vissa
korsningspunkter till exempel trafikplats Kalmar södra kan komma att behöva
kapacitetsförstärkas. På sträcka är kapaciteten troligtvis inget problem idag.
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Gods till och från Kalmar hamn
Varje år anländer stora mängder gods till Kalmar hamn. Det gods som anländer
med fartyg transporteras vidare på land med långtradare och järnväg.
Godstransporterna till Kalmar består huvudsakligen av petroleumprodukter,
skogsprodukter, jordbruksprodukter samt olika bulkprodukter.
Till Kalmar hamn transporteras drygt 300 000 ton petroleumprodukter per år. Den
största delen av petroleumprodukterna kommer från raffinaderierna i Sverige och
övriga Norden. Oljehamnen i Kalmar servar större delen av Kalmar län, Samt delar
av Kronobergs-, Jönköpings- och Blekinge län, med olika typer av oljeprodukter.
Spannmål från jordbruk på Öland och runt omkring Kalmar exporteras ut från
Kalmar lantmäns siloanläggning i Kalmar hamn. Kalmar lantmäns foderanläggning
i hamnen producerar ca 230 000 ton djurfoder per år och anläggningen är
beroende av goda transporter såväl till sjöss som på land. Totalt sett skeppas
årligen ca 150 000 ton jordbruksprodukter över kaj. Kalmar lantmän importerar
varor via båt (främst råvaror till foder samt gödning), men levererar även ut en
viss mängd inkommen spannmål med båt. Kalmar lantmän har även en hel del
leveranser som inte går över kaj som till exempel inleveranser med bil och järnväg
av råvaror och lantbruksprodukter, tillverkat foder levereras ut med bulkbil,
gödning samt lantbruksprodukter levereras ut med lastbil
Olika former av skogsprodukter står för ungefär 30 % av allt gods som hanteras i
Kalmar. Här handlar det dels om sågtimmer och flis, men framför allt sågade
trävaror som kommer från länets sågverk. Totalt sett handlar det om ungefär
300 000 ton skogsprodukter av olika slag som hanteras i hamnen.
Den fjärde stora transportdelen som hanteras i Kalmar hamn är fast bulk. Bulk är
gods som fraktas oförpackat i mycket stora kvantiteter. I Kalmar hanteras till
exempel grus och makadam som används i byggen av olika slag. Annan typ av bulk
som hanteras i hamnen är till exempel metallspån som Stena Recycling AB
återvinner och som vintertid mestadels går på export till södra Europa.
Om man tittar på transportvägarna till och från Kalmar hamn så är hamnens
upptagningsområde i huvudsak från regionens jord- och skogsbruk med en radie
av 5-10 mil från Kalmar hamn. Vissa verksamheter har kunder som är lokaliserade
utanför denna radie som också nyttjar Kalmar hamn. Även det mesta av
petroleumprodukterna levereras till kunder inom samma geografiska område, det
vill säga inom Kalmar län samt angränsande län. Export och import från/till Kalmar
hamn sker mestadels till våra grannländer på andra sidan östersjön i form av
Ryssland, Baltikum, Polen och Tyskland. Trafik går även till och från
Storbritannien/kontinenten och ner till södra Europa. Förutom denna trafik finns
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det även en viss del nationell kustsjöfart. Hamnens upptagningsområde illustreras
i bild 2.

Bild 2. Aktuella godsflöden från/till Kalmar hamn.
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Godsstatistik
Totalt hanterades drygt 1 miljon ton gods över kaj under år 2012. Godstransporter
är väldigt konjunkturberoende, vilket innebär att man kan se ganska stora
växlingar från ett år till ett annat, se till exempel år 2008 och 2009, i bild 3 nedan.
Tittar man på statistiken för de senaste 30 åren kan man dock se att Kalmar hamn
haft en positiv utveckling där man i princip har fördubblat godsmängden.
Antal ton/år
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800000,0
600000,0
400000,0
200000,0

Bild 3. Hanterad godsmängd i Kalmar hamn under de senaste 30 åren.
Bilden för antal fartygsanlöp ser något annorlunda ut. Antal anlöp har hållit sig
väldigt konstant, i närheten av 400 anlöp/år, under de senaste 30 åren.
Förklaringen till detta är att fartygen har blivit större och större med åren
samtidigt som godsvolymerna har ökat. Fartygsanlöpen följer dock också
konjunkturcyklerna vilket gör att skillnaderna mellan åren kan vara ganska stora.
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Bild 4. Antal fartygsanlöp under de senaste 30 åren.
Av de ca 1 miljon ton som fraktas till och från Kalmar hamn så är ca 30 %
petroleumprodukter, ca 30 % är skogsprodukter, ca 30 % består av övrig fast bulk
och drygt tio % är jordbruksprodukter år 2012.
Om man tittar på värdet av varorna i nedanstående diagram så är det mestadels
lågt värde i fast bulk medan petroleum- och kemikalieprodukterna och en del av
skogsprodukterna, främst sågade trävaror, har ett förhållandevis högt värde.

Övrig fast
bulk
29%

Jordbruksprodukter
13%

Petroleumprodukter
29%

Skogsbruksprodukter
29%

Bild 5. Fördelning av hanterat gods fördelat på godsslag för år 2012.
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När det gäller sjöfart så går mycket av godset i internationell trafik. Godset till och
från Kalmar hamn är inget undantag, drygt 80 % av godset är internationellt.
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Bild 6. Fördelning av hanterat gods uppdelat på internationell resp. nationell trafik
Av godset som går på internationella rutter så har det under de senaste 3 åren
ungefär 60 % varit importerat gods och resten har varit exportvaror från Sverige.
Under 2008 var flödet det motsatta med 40 % import och 60 % export, detta
beror på att exporten av sågade trävaror och makadam var exceptionellt stor
detta år
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Bild 7. Andelen av hanterat gods som är import respektive export.
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Mellankommunalt intresse
Hamnens betydelse för näringslivet
De gröna näringarna med produktion av livsmedel, energi och skog är troligtvis en
av Sveriges viktigaste framtidsbranscher i en kommande biobaserad ekonomi. I
Kalmar län har drygt 45 % av befintliga företag sin bas i just de gröna näringarna
och många av dessa företag är beroende av en bra hamn för export, import och
förädling av sina varor. Kärnan i Kalmar hamns upptagningsområde är en radie på
5-10 mil från hamnen, vilket innebär att merparten av Kalmar läns företag inom
gröna näringar på ett eller annat sätt är beroende av Kalmar hamn.
Kalmar hamn är även betydelsefullt för många andra delar av näringslivet som en
strategisk hamn för bränsle som förser stora delar av framför allt Kalmar län med
olja, bensin och andra petroleumprodukter.
Kalmar hamn är på många sätt en angelägenhet för åtminstone södra delen av
Kalmar län. Omkring 80 % av godsvolymen har start- eller slutdestination utanför
Kalmar kommun.

Regionala sammanhang och utvecklingsperspektiv
Utvecklingen i Östersjöregionen de senaste 15 åren har inneburit att Kalmar läns
strategiska läge har förändrats radikalt från periferi till centrum i ett av Europas
starkare tillväxtområden. För att på bästa sätt kunna nyttja den potentialen
bedriver länet bland annat ett aktivt samarbete internationellt för att utveckla
relationer som på sikt kan bli till funktionella stråk och utvecklingskorridorer.
För fortsatt utveckling av Kalmarregionen och för Kalmar hamn är vägar och
järnvägar som ansluter till TEN-T:s core-nätverk och därmed den s.k. Nordiska
Triangeln väsentlig. Åt väster innebär det anslutning via riksväg 25 till E4 och via
Kust till kustbanan till Södra Stambanan, men i förlängningen även till andra
hamnar som t.ex. Göteborgs hamn. Åt norr respektive söder har E22 stor
betydelse då vägen i hela sin sträckning sammanbinder hamnarna längs ostkusten
från Malmö och Trelleborg till Norrköping. Därmed sammanbinder även E22 länet
med den Nordiska Triangeln, i Malmö respektive Norrköping.
På Kust till kustbanan mellan Kalmar och Alvesta pågår en kraftig
standardförbättring som ger ökad kapacitet för både gods- och persontrafik. Tre
mötesstationer är byggda och ytterligare två kommer att byggas år 2014. På sikt
planeras för dubbelspår på den hårdast trafikerade sträckan mellan Växjö och
Alvesta. Riksväg 25, som är den viktigaste vägen västerut från Kalmar till E4, är
mötesseparerad i hela sin sträckning i Kalmar län och av god kvalitet för
godstransporter. I Kronobergs län, från länsgränsen till Växjö, är kvaliteten lägre
vilket påverkar restiderna.
E22 är länets viktigaste väg och har i huvudsak god kvalitet med standard för
hastigheten 100/110. Av de flaskhalsar som återstår kommer förbifarten förbi
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Rinkabyholm att byggas med start 2015. I norra länet finns sträckan Gladhammar
– Verkebäck med i Trafikverkets planer för de närmaste åren. Därefter återstår
förbifart Bergkvara och genomfart Mönsterås innan E22 i hela sin sträckning har
fullgod standard i länet.
Södra vägen från E22 och fram till hamnen är högt belastad under framför allt
morgonen och eftermiddagen. En volymökning i hamnen och en fortsatt tillväxt i
staden kommer att innebära att till exempel trafikplats Kalmar södra kommer att
behöva kapacitetsförstärkas.
På järnvägen norrut från Kalmar, Stångådalsbanan, pågår sedan 2010 ett stort
upprustnings- och ombyggnadsarbete som ska vara avslutat 2015. Banan saknar
dock fortfarande viktiga mötes- och triangelspår som är väsentliga för både
person- och godstransporter. En s.k. åtgärdsvalsstudie ska genomföras 2013 –
2014 för att avgöra vilka ytterligare åtgärder som behövs.
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Aktuella planeringsprocesser i kommunen
Översiktsplan Unika Kalmar
Översiktsplanen för Kalmar kommun har nyligen uppdaterats och reviderats i
grunden. Översiktsplanen har varit utställd under perioden oktober-december
2012. Aktuell rapport Värdebeskrivning Kalmar hamn syftar till att utgöra ett
utökat planeringsunderlag vad gäller Kalmar hamns nuläge och framtidsutsikter,
inför översiktsplanens antagande. Inkomna synpunkter tillsammans med
tillkomna planeringsunderlag ska sammanställas och därefter bearbetas
översiktsplanen och förtydligas utifrån synpunkter och utökad kunskap.
Unika Kalmar ska utvecklas genom principen att växa inom de fysiskt givna
ramarna, detta för att nå en hållbar utveckling. Genom att använda mark som
redan varit bebyggd på ett mer effektivt sätt ska en tätare och mer koncentrerad
stad med högre livskvalitet skapas. Hamnen ingår i översiktsplanen beskrivet
område, Kalmars innerstad. Målet är att stadskärnan på lång sikt ska vidjas och
omfatta hela innerstadsområdet. Denna del av staden står inför förändringar
genom bland annat utvecklingen av Linnéuniversitet till ett stadsintegrerat
universitet. Översiktsplanen beskriver behovet av att förädla, utveckla eller
omvandla projekt eller funktioner och samtidigt behålla de kulturhistoriska
kvaliteterna. Detta kräver strategier för samexistens.
Översiktsplanens redovisning av hamnen
I översiktsplanen dras riktlinjer upp för var kommunen ska växa och utvecklas.
Unika Kalmar ska nås genom de tre ledstjärnorna, Mer Kalmarsund, Mer Möre och
Mer stadsliv. Till ledstjärnorna är fem strategier kopplade för att bidra till
kommunens mål om en jämställd och hållbar utveckling. Ledstjärnorna och
strategierna ska genomsyra kommunens planeringsverksamhet och stämmas av i
allt planeringsarbete. Det är av stor vikt att översiktsplanens strategier och
ledstjärner även innefattar hamnen, både som geografiskt område men främst
som funktion och med beaktande av flertalet influensområden. Genom hamnens
geografiska läge och dess direktkontakt med Kvarnholmen ingår hamnen i flera
utgångspunkter för flertalet av innerstadens strategimodell, så som City till city
och Diagonalen. Även en utveckling av Västra staden och Norra staden kan
beröras av hamnens utvecklingsbehov då stor del av godstransporterna sker via
dessa områden. Översiktsplanens ställningstagande är att hamnens utveckling ska
samspela med stadens övriga behov av utveckling.
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För Hamnen beskrivs följande ställningstagande:
Verka för att hamnens utveckling samspelar med stadens övriga behov av
utveckling.
Planera för att lokalisera verksamheter till Tjärhovet som har koppling och
behov av sjöfart.
Säkra transportleder för farligt gods till och från Tjärhovet samt studera
möjlig reservväg till och från hamnen.
Tillämpa de nya riktlinjerna för byggnation utmed farligt godsleden Södra
vägen, Järnvägsgatan och Tjärhovsgatan enligt den riskanalys som är
gjord.

Bild 8. Översiktsplanens strategimodeller (Unika Kalmar 2012)
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För hamnen beskrivs följande ställningstagande i länsstyrelsens yttrande:
Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande, 2013-01-10, till översiktsplanen
framhållit bland annat att kommunen ska förtydliga ställningstagande avseende
hamnen och transportled för farligt gods samt strategiska ställningstagande vad
gäller industriutveckling. Vidare beskriver länsstyrelsen vikten av att belysa flera
viktiga övergripande frågor som riksintressen, hälsa och säkerhet, miljökvalitetsnormer för vatten, viktiga trafik-och infrastrukturfrågor samt mellankommunala
intressen. Dessa frågor berör i stor utsträckning även hamnens utveckling. Det
finns många beröringspunkter som måste utvecklas i samspelmed hamnens
behov, påverkan och utveckling.

Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen
Kommunfullmäktige antog en fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen i slutet av
2010. Planen ligger till grund för allt framtida utvecklingsarbete, med en
tidshorisont på 15 år, avseende Kalmar stadskärna och lyfter blandningen av en
grön kuststad med ett folkrikt stadsliv i en historisk miljö, vilket gör Kvarnholmen
unik. Den fördjupade översiktsplanens ambition är bland annat att Kalmar och
Kvarnholmen ska fortsätta att erbjuda en rik livskvalitet och att händelsefattiga
områden utvecklas med funktioner som ger ett utökat stadsliv under fler timmar
av dygnet.
Det område som utgör Kalmar Hamn ingår delvis i den fördjupade översiktplanens
planområde. Kalmar hamn är en målpunkt i staden och därmed en viktig
utgångspunkt för en framtida utveckling av Kvarnholmen.
Den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen fokuserar bland annat på en
utveckling av stationsområdet och närliggande gästhamsområde. Bild nr 9 visar
planområdet med aktuella utredningsområden. Gästhamnen ingår i Kalmar
hamns hamnområde, men ligger relativt avskilt från industriverksamheterna på
Finngrundet/Barlastholmen och Tjärhovet. I den fördjupade översiktsplanen
beskrivs gästhamnen och hamnområdet på Kvarnholmen som en del av stadens
vardagsrum och finentré från sjösidan. Kommunen beskriver att det är viktigt att
planerad verksamhet här inte står i konflikt med Tjärhovet och Kalmar hamn.
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KALMAR HAMN

Bild 9. Plan- och utredningsområde.
Det finns gröna och kulturella stråk och så finns det godsstråk
Gods i olika former passerar till och genom Kvarnholmen. Viss del är för områdets
försörjning medan andra delar skeppas via hamnen. Begränsande för
Kvarnholmens önskade utveckling är transporter av farligt gods som fraktas på
järnvägen och på Södra vägen fram till Järnvägsgatan och vidare till hamnen och
Tjärhovet. Samtidigt är Södra vägen och järnvägen mycket viktig för
godshanteringen till och från Kalmar hamn. Trafiken till hamnen måste kunna
fortgå. För att skapa en hållbar utvecklig är det viktigt att se beröringspunkter och
beakta olika intressen så att den fördjupade översiktplanens ambitioner om ett
grönt och kulturfokuserat sammanhängande stråk kan utvecklas utan att påverka
den framtida ökade godstrafiken.
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Föreslaget
Universitetsområde
Attraktivt gästhamnsområde
Föreslagen
Hotelletablering

Bild 10. Viktiga stråk för Kalmar innerstads utveckling i relation till pågående
framtidsprojekt
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Gällande detaljplaner och pågående detaljplanearbete
Kalmar hamn omfattas av detaljplaner från olika decennier.
Gällande detaljplaner:
– Detaljplan för del av Kvarnholmen 2:6 (Kv. Koken) På Barlastholmen, Kalmar
kommun. Fastställd. 2001-05-28.
– Detaljplan för Eldaren 1 på Barlastholmen i Kalmar, Kalmar kommun. Fastställd.
1997-05-20
Linneuniversitetet
En lokaliseringsutredning för universitetets placering på Fredriksskans och i
Barlastholmen/Ölandshamnen har mynnat ut i ett i dagsläget fortsatt plan- och
utredningsarbete för att samlokalisera Linnéuniversitetet till Barlastholmen/
Ölandshamnen.
Kalmar kommun befinner sig just nu i ett tidigt skede i detaljplaneprocessen för
utvecklingen av Barlastholmen/Ölandshamnen. Under våren 2013 kommer en
samrådshandling att tas fram och antagande av detaljplanen beräknas till
årsskiftet 2013-2014. Syftet är att utveckla ett universitetsområde som är
kommunikationsnära, stadsnära och sjönära. Ambitionen är även att utveckla ett
universitet som är samlat, synlig och modernt. Samtidigt har
kommunfullmäktige den 26 april 2011 beslutat att: "Universitetets expansion vid
Ölandshamnen ska möjliggöra fortsatta tillväxtmöjligheter för Kalmar Hamn AB.”

Bild 11. Detaljplaneområdet
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Planering för väg och järnväg
Huvuddelen av all trafik till Kalmar hamn från norr och söder ansluter via E22.
Väster ifrån kommande trafik kommer via riksväg 25. Huvuddelen av trafiken
kommer in från E22 i den södra trafikplatsen och går via Södravägen till hamnen.
E22 förbi Kalmar har under de senaste åren förbättrats och försetts med
mitträcke för att höja trafiksäkerheten och inga ytterligare större åtgärder är
planerade på huvudvägnätet i närområdet. På Södra vägen pågår just nu ett
ombyggnadsarbete. Målet är att skapa en mer attraktiv infart till Kalmar genom
att förbättra trafiksäkerheten och miljön längs Södra vägen samt att utveckla
verksamhetsområdet norr om vägen.
Vid förändringar som innebär byggande av järnväg enligt Lag om byggande av
järnväg skall ett samråds- och utredningsförfarande följas. Åtgärden skall då
föregås av Förstudie och Järnvägsplan. Byggande av hamn- eller industrispår på
egen mark är undantaget detta lagkrav. Även avveckling av järnväg och
järnvägsanläggning skall föregås av ett reglerat samråds- och beslutsförfarande.
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Miljöförutsättningar
Buller
Många verksamheter inom hamnområdet medför bullerstörningar. Buller
uppkommer i samband med lastning, lossning och hantering av gods. Bullret
kommer från kranar, arbetsmaskiner och från transporter inom hamnområdet.
Lågfrekvent buller, som kan uppkomma från fartygens fläktar m.m., medför
särskilda problem eftersom lågfrekvent buller dämpas mycket sämre i fasad än
annat buller, vilket kan ge problem för inomhusmiljön. Verksamheter i hamnen
kan medföra att även områden utanför själva hamnområdet kan bli bullerstörda.
Bil- och tågtrafik till och från hamnen kan också vara störande för boende i
närheten av järnvägsspår och tillfartsvägar till hamnområdet.
När det gäller buller från hamnverksamhet är erfarenheterna att det inte är helt
enkelt att skärma av buller från en hamn. Bullerskärmar behöver vara mycket
höga om de ska ha någon effekt på buller vid omgivande bebyggelse.
Luftkvalitet
Utsläpp till luft inom hamnverksamheten kommer främst från arbetsmaskiner,
pumpar, ventiler och liknande utrustning där olika oljeprodukter, kemikalier och
gaser hanteras i bulk. Även fartygen har utsläpp till luft under förflyttning i
hamnen och under tiden de ligger i hamn. Även risken för lukt och sotande rök
från fartygen bör uppmärksammas. Olika fartyg släpper ut olika mängder
beroende på storlek, utrustning ombord och bränsle.
Luftförhållandena ska uppmärksammas om ny bebyggelse planeras i anslutning till
befintliga hamnar så att skyddsavstånden blir tillräckliga. Vid planering och
planläggning i närområden till de olika hamndelarna behöver förhållandena när
det gäller luftföroreningar klarläggas. Gällande miljökvalitetsnormer ska beaktas.
Risk- och säkerhetsaspekter
Risken för olyckor inom hamnområdet är främst knuten till hanteringen av farligt
gods, petroleumprodukter och kemikalier. Eventuella olyckor kan orsaka utsläpp
till mark, luft och vatten. Land- och fartygstransporter med farligt gods sker till
och från hamnen och inom hamnområdet. De cisterner och tankar för till exempel
drivmedel som finns inom hamnområdet kan också orsaka miljöpåverkan om det
uppstår spill eller läckage.
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Miljötillstånd
Enligt miljöbalken ska Kalmar Hamn AB liksom alla andra hamnar i Sverige söka
tillstånd för sin nuvarande och framtida verksamhet.
Kalmar hamns oljehamn har ett miljötillstånd daterat 2002-03-04 som bland annat
innebär följande:
Att anlöpen av fartyg till oljehamnskaj per år får innefatta högst 180
handelsfartyg i kommersiell drift
Att över kaj får hanteras petroleumprodukter och andra kemiska
produkter samt flytande farligt avfall av tillsammans högst 600 000 ton
per år
För resterande del av hamnen finns ett miljötillstånd, daterat 2009-05-08, som
innebär:
Att anlöpen av fartyg till kaj för befordran av gods och/eller passagerare
per år får innefatta högst 1500 fartyg och med en bruttodräktighet av
1350 eller mer
Att hantering av gods över kaj per år får uppgå till högst 1 200 000 ton
De befintliga miljötillstånden innebär att hanteringen av petroleum- och
kemikalieprodukter i princip kan fördubblas. För övriga godstyper kan hamnen
öka sin godshantering med uppemot 500 000 ton/år utan att överskrida gällande
miljötillstånd.
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Buller
Miljötillståndet innebär att buller från verksamheten mätt som frifältsvärden inte
får överstiga vissa bestämda ekvivalenta ljudnivåer. Bullerriktvärdena är sådana
att verksamheterna i området måste följa de krav som finns ställda i respektive
miljötillstånd. Miljötillståndet anger skärpta bullernivåer från verksamheten från
och med den 1 januari 2016. De nivåer som gäller redovisas i tabell 1 nedan.
Tabell 1. Gällande ekvivalenta bullerriktvärden enligt miljötillståndet.

Vardagar, måndag –
fredag 07.00 – 18.00
Kl. 22.00 – 07.00
Övrig tid

Frifältsvärden vid bostäder,
utbildningslokaler och
vårdbyggnader
Fram till
Från och med
31/12 2015
1/1 2016
55 dB(A)
50 dB(A)
45 dB(A)
50 dB(A)

40 dB(A)
45 dB(A)

Frifältsvärden vid
arbetslokaler för ej
bullrande verksamheter
Fram till
Från och med
31/12 2015
1/1 2016
65 dB(A)
60 dB(A)
55 dB(A)
60 dB(A)

50 dB(A)
55 dB(A)

Gällande momentan ljudnivå nattetid kl 22.00 – 07.00 får den uppgå till högst 55 dB(A).
Värdet kl. 22.00 – 07.00 behöver ej tillämpas vid utbildningslokaler. Även dessa värden
skärps från och med 1/1 2016 till att den momentana ljudnivån nattetid kl 22.00 – 07.00
får uppgå till högst 50 dB(A).

Dagens bullersituation
År 2010 gjordes en bullerutredning av WSP som fokuserade på beräkningar av
bullerspridning från hamnverksamheten vid timmerlossning och flisning samt vid
lossning av storskrot vid kaj 45.
Resultatet från denna rapport visar att den ekvivalenta bullernivån på
Barlastholmen norr om Barlastgatan ligger på över 55 dB(A) om flisning sker på
Barlastholmen, vilket förekommer i dagsläget. Lossning av timmer från fartyg
innebär en ekvivalentnivå på över 45 dB(A), vilket innebär att bullernivån kommer
att ligga över riktvärdet för utbildningslokaler nattetid.
Kalmar lantmän har följande inskrivet, gällande buller, i sitt miljötillstånd:
Buller från verksamheten får som riktvärde vid bostäder och utbildningslokaler
inte överstiga 50 dB(A) ekvivalentnivå dagtid på vardagar samt 40 dB(A) nattetid
kl 22-07, övrig tid 45 dB(A). Riktvärdena för arbetslokaler för ej bullrande
verksamhet är 10 dB(A) högre än de för utbildningslokaler.
Dagens bullersituation från Kalmar Lantmän visar att nyetablering av
utbildningsverksamhet på Barlastholmen skulle innebär en viss risk att Kalmar
Lantmän vid situationer med mycket verksamhet överskrider sina bullervillkor
nattetid, kvällstid och helger.
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Känslighetsanalys inför kommande planering
SWOT-analys
I projektet har det utförts en så kallad SWOT-analys. En SWOT-analys går ut på att
utifrån sitt eget perspektiv ta fram styrkor (Strenght), svagheter (Weaknesses),
möjligheter (Opportunities) och risker (Threats) för det aktuella objektet. I en
SWOT-analys för man ofta en tydlig överblick över nulägessituationen samt en
bild av utvecklingspotential och riskfaktorer i framtiden.
När det gäller styrkor och svagheter brukar de oftast vara kopplade till den
aktuella platsen eller till frågor som den aktuella organisationen själv rår över.
Möjligheter och risker är däremot ofta kopplade till omvärldsfaktorer som
organisationen själv inte direkt kan påverka.
SWOT-analysen i det här projektet gjordes i en arbetsgrupp där företrädare för
Kalmar kommun, Kalmar hamn, Regionförbundet i Kalmar län, Länsstyrelsen i
Kalmar län samt Trafikverket var närvarande. Att ha en bred arbetsgrupp där alla
inte är direkt involverade i den aktuella verksamheten kan vara mycket givande
eftersom de personerna ofta kommer in med helt öppna ögon och inte har några
förutfattade meningar om olika saker. Detta gör att helt oväntade effekter eller
förslag kan komma fram i analysen.
De olika styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten som kom fram har
samlats ihop och grupperats i den mån det går och redovisas i tabellen på nästa
sida.
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STYRKOR
Väletablerad
hamn
Järnvägsanslutning
Hög grad av
tillgänglighet och
flexibilitet
Hög servicenivå
Bra
samarbetsklimat
mellan hamnens
aktörer

SVAGHETER
Stabila kunder

Liten kundbas,
sårbara

Få industrier i
omlandet

Närhet till farled

Stort beroende av
enskilda varuslag

Närhet till staden

Oljehamn av
strategiskt värde

Ej TEN-hamn

Lönsam hamn

Närhet till lokala
producenter
Det geografiska
läget i Östersjön

Bidrar till
diversitet i det
regionala
näringslivet
Ger goda
förutsättningar för
grannkommunernas
näringsliv
Samverkan
mellan näringsliv
och forskning

Begränsade
upplagsytor

Många
intressenter

MÖJLIGHETER
Potential för
volymökningar

Fysiska
begränsningar

Bullrande och
störande
verksamhet i
stadsnära miljö
Landtransporter
via både väg och
järnväg genom
staden

HOT
Stort jord- och
skogsbruksomland
Överföring av
godstransporter
till båt
Linnéuniversitetet
Möjlighetera att
samverka med
övriga regional
funktioner på
platsen

Viktig
kommunikationsnod i en region
med svag
landtransportinfrastruktur

Utveckla
verksamheten till
att fungera som
kompletterande
hamn tillsammans
med andra
regionala hamnar

Befintliga
kommunikationer
E22, järnväg, flyg

Kunna utvecklas
tillsammans med
staden

Konkurrerande
markanspråk
Statlig
inblandning i
hamnväsendet
Politiska
prioriteringar
Länets
näringslivsstruktur
Konkurrens från
andra hamnar
Konjunktur
känslig
verksamhet

Transporter av
annat än gods

Bild 12. Resultat av SWOT-analysen
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Transporterna
till/från hamnen
via väg och
järnväg
Nya krav
Ökade krav på
risksäkring från
samhället
Skärpt miljölagstiftning, t ex
hårdare
bullerkrav,
svaveldirektivet.
Den växande
staden

Sammanfattning av SWOT-analysen
Arbetsgruppen är relativt överens om att de främsta styrkorna är just den lokala
närvaron och den höga servicenivån som hamnen håller. I diskussionerna kring
styrkorna kom även det geografiska läget upp. Här handlar det om så väl det
geografiska läget i Östersjön som närheten till lokala producenter inom framför
allt jord- och skogsbruk, men även för annan bulk såsom till exempel grus och
makadam. Denna typ av verksamhet handlar mycket med lågvärdigt gods vilket
gör att transporterna blir en stor del av det totala värdet. Detta gör att en hamn i
närheten av verksamheten är av stor vikt. En annan styrka med Kalmar hamn är
att man har en oljehamn, vilket det inte finns så många av i Sverige.
Järnvägsanslutningen till hamnen är klar styrka även om det även är en svaghet
eftersom järnvägen går genom staden och ger upphov till mycket buller när
transporterna går genom staden.
Hamnens svagheter är ironiskt nog också mycket kopplade till dess geografiska
läge. I detta fall är det dock det geografiska läget i staden som är svagheten, där
det finns många verksamheter som konkurrerar om samma ytor. Det faktum att
stora delar av hamnens verksamhet är bullrande och störande på andra sätt är
också en svaghet i dess närhet till staden. Framför allt Kalmar Hamn AB ser en
svaghet i att dess kundbas är relativt liten och att det finns få industrier i
omlandet. Detta gör att man blir beroende av enskilda varuslag.
När man tittar på möjligheterna så avspeglar detta den utvecklingspotential som
hamnen har. Ska man tro på resultatet av analysen så har hamnen har en stor
utvecklingspotential. Ur ett europeiskt perspektiv talar mycket för att
kustsjöfarten kommer att öka i framtiden och där kan Kalmar spela en viktig roll.
Landinfrastrukturen är förhållandevis svag i regionen, vilket gör att sjöfarten har
goda möjligheter att ta marknadsandelar, framför allt gällande transport av
skrymmande gods.
En annan fördel är att det finns utvecklingspotential inom befintliga miljötillstånd,
vilket skapar ett visst mått av handlingsutrymme för hamnen. En av hamnens
svagheter är dess lokalisering, men det kan även vara en möjlighet att växa
tillsammans med till exempel universitetet genom att dra nytta av forskning och
annan utveckling som kan ske i samband med universitetet. Mycket av
möjligheterna utgår just från att kunna utvecklas tillsammans med övriga staden.
En växande stad bör innebära ett växande lokalt näringsliv, vilket rimligen bör leda
till att hamnen också får en volymökning
De främsta hoten för hamnens framtid är de konkurrerande markanspråken samt
konkurrensen från andra hamnar. Sedan finns det mer regionalpolitiska hot såsom
politiska prioriteringar, eventuell statlig inblandning i hamnväsendet och skärpta
miljölagstiftningar.
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Viktiga planeringsförutsättningar inför framtiden
Miljöstörningar från hamnen måste beaktas
Hänsyn måste tas till hamnens influens på omgivande områden vid planering och
tillståndsgivning. Influensområdet bestäms dels av hamnens fysiska utbredning
dels av restriktioner till följd av miljöstörningar som buller, vibrationer och
luftföroreningar samt de risk- och säkerhetsaspekter som är kopplade till
hamnverksamheten och till transporter till och från hamnen. Gällande riktvärden
finns beskrivna i hamnens miljötillstånd och ny bebyggelse bör anpassas efter de
nivåer som uppstår vid en full volym enligt miljötillståndet.
Det är viktigt att bullerförhållanden och även luftkvalitet uppmärksammas om ny
bebyggelse planeras i anslutning till befintliga hamndelar så att lämpliga
miljöförhållanden garanteras genom skyddsavstånd m.m. Häri innefattas såväl
buller från hamnverksamheten som från fartygen och den väg- och järnvägstrafik
som försörjer hamndelarna.
Härutöver måste de risk- och säkerhetsaspekter som är kopplade till
hamnverksamheten beaktas. I framför allt hamndelen Tjärhovet förekommer
hantering av farligt gods, såsom eldningsolja, bensin och gödsel, som regionen är
beroende av.
Transporter till och från hamnen måste säkerställas
En förutsättning för att verksamheten i hamnen ska kunna fortgå är att
transporterna till och från hamnområdet kan ske på ett godtagbart sett. Det är
viktigt att tidigt uppmärksamma risk- och säkerhetsaspekterna som är kopplade
till transporterna till och från hamnen inkl. de störningszoner som finns längs
dessa transportvägar.
Möjligheterna att transportera farligt gods till och från hamnen måste beaktas.
Det är angeläget att vara uppmärksam på, och analysera om, möjligheterna till
väg- och järnvägtransporter till och från hamnen kan hindras av olika planförslag,
även när planförslagen ligger långt från hamnen. Om planförslag som begränsar
möjligheterna till sådana väg- och järnvägstransporter genomförs kan det ge
negativa effekter för hamnverksamheten och planerna bör därför inte fullföljas.
Tillgång till lagringsytor
Idag har Kalmar hamn en stor andel gods som kräver stora lagringsytor, till
exempel sågade trävaror och timmer. Sammanhängande lagringsytor för denna
typ av gods finns idag främst på Barlastholmen/Finngrundet. En utveckling som
innebär ökade volymer av denna godskategori kräver att hamnen behöver
ytterligare ytor alternativt använder sina ytor på annorlunda sätt. För att möta
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ökade volymer kan man tänka sig tre olika scenarier som listas utan inbördes
ordning:
Skapa nya lagringsytor genom ytterligare utfyllnad och därmed utökning
av hamnområdet. Detta kan till exempel ske nordost om kajplats 45.
Öka godsomsättningen, dvs lasta och lossa snabbare än vad som görs
idag, i hamnen och därmed kunna öka godsvolymen på redan befintlig
lagringsyta.
Skapa, eller använda sig av, lagringsytor eller omlastningsytor utanför
Kalmar hamn för att på så sätt avlasta ytorna inne på hamnområdet. Idag
är det svårt att få ekonomi i denna typ av hantering, men kanske kan det
finnas sådana möjligheter i framtiden.
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Slutsatser
Kalmar hamn fyller ett viktigt regionalt behov för många av de godstyper som
passerar hamnen. Idag finns det ingen annan hamn som helt och hållet skulle
kunna ta över den verksamhet som finns i Kalmar. En hel del av det gods som går
via Kalmar hamn är lågvärdigt gods där transportkostnaderna står för en stor del
av produktens värde. För denna typ av gods är närhet till en hamn oerhört viktig
för att varorna ska bli konkurrenskraftiga. Kalmar hamn har således ett särskilt
stort värde för företag inom skogs- och jordbruksindustrin inom 5 – 10 mils radie
från Kalmar. Denna typ av företag står dessutom för en stor del av näringslivet i
Kalmar län. Oljehamnen i Kalmar är också den av högt värde för stora delar av
Kalmar län, då den förser detta geografiska område med olika typer av bränslen.
En viktig slutsats är att det är mesta talar för att det är möjligt att kombinera
hamnens verksamhet med en växande stad. Det som är avgörande är att
eventuell ny verksamhet tar hänsyn till de influensområden som hamnens
verksamhet innebär. För att en eventuell ny bebyggelse i närheten av hamnen ska
bli hållbar krävs att den dimensioneras efter den volym som hamnens
miljötillstånd bygger på.
På grund av redan befintlig bebyggelse och närheten till staden så har hamnens
godsverksamhet ingen framtid norr om Barlastvägen i kvarteret Eldaren. Denna
del av hamnen skulle kunna användas till annan verksamhet än dagens.
Det som ur miljösynpunkt ställer till med mest bullerproblem från hamnområdet
är den flisning som sker vid vissa tillfällen i hamnen.
Om hamnen ska kunna öka sin volym till den nivå som de har miljötillstånd för
krävs troligtvis att landinfrastrukturen stärks. Gällande järnvägen handlar det om
att öka kapaciteten ute på de båda banorna genom framför allt nya mötesspår. På
vägsidan är det främst vägarna från E22 och fram till hamnen som behöver
förstärkas i form av bättre kapacitet. Det handlar inte om stora ombyggnader utan
kanske snarare om kapacitetsförstärkningar i korsningspunkter.
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