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Granskningsutlåtande

Detaljplanen för Linnéuniversitetet i Ölandshamnen har varit på granskning under tiden 
10 oktober till 31 oktober 2013. Sammanlagt har det inkommit 18 granskningsyttranden 
till kommunen. I detta dokument finns alla inkomna yttranden redovisade i sin helhet med 
tillhörande svar från kommunen. Inledningsvis finns en beskrivning av hur planprocessen 
har bedrivits och en sammanfattning av yttranden och svar.

Hur planprocessen har bedrivits

Planhandlingarna för Linnéuniversitetet i Ölandshamnen har utarbetats från augusti 
2012 till maj 2013. Eftersom detaljplanen har ett stort allmänintresse har ambitionen i 
informationsarbetet varit att nå ut till fler grupper än de som traditionellt brukar besöka 
samrådsmöten. Under arbetets gång har nära 40 olika informationstillfällen ordnats för 
olika grupper. Ett inspirationsmöte arrangerades i november 2012 då närlingslivet bjöds in 
för att lyssna till bland annat Umeås näringslivschef Roland Carlsson som berättade om 
vad ett modernt universitet kan generera för näringslivet och forskaren Gunnar Wettergren 
som berättade om framtidens universitetslokaler. För alla fastighetsägare och hyresgäster 
i hamnområdet har två särskilda informationsmöten ordnats. I december månad 2012 
besökte arbetsgruppen Kvastens och Giraffens köpcenter med informationsmaterial för att 
finnas tillgängliga för allmänhetens frågor. 

Under juni, juli och början av augusti hölls en extra lång samrådstid. Förutom att 
planhandlingarna som alltid vid samråd, ställdes ut på samhällsbyggnadskontoret och 
stadsbiblioteket, fanns handlingarna tillgängliga i Baronens köpcenter och på turistbyrån. Ett 
antal stadsvandringar arrangerades kring Ölandshamnen och ett antal informationsmöten 
ordnades med utgångspunkt i den röda bussen som ställdes upp med information på 
Larmtorget och vid Baronen. Under sommaren fanns ett antal röda ramar utplacerade 
i staden för att påminna kalmarborna om att se sin stad och berätta om hur olika vyer 
kan förändras när universitetet utvecklats i Ölandshamnen. I samrådsskedet inkom 28 
samrådssvar till kommunen. Svaren handlade till stor del om frågor kring trafik, risker och 
störningar. Efter samrådstiden arbetades planhandlingarna om och bland annat gjordes en 
omfattande utveckling av trafikdelen.

Planhandlingarna har nu varit på granskning och förtydligas i avsnittet störningar och 
höjdsättning med hänsyn till klimatförändringar inför antagandet.

Sammanfattning av granskningssvar

Granskningssvaren kretsar till stor del kring frågor som rör lokaliseringsfrågan i stort, 
buffertzon mellan hamnen och staden för att undvika störningar samt trafikfrågor av olika 
slag. Nedan sammanfattas kommunens svar i respektive frågor.
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Lokaliseringsfrågan:
Lokaliseringsfrågan är inte en detaljplanfråga. Linnéuniversitetets befintliga lokalbestånd som 
främst finns på Malmen har av Linnéuniversitetet bedömts som svåra att utveckla till moderna 
undervisningslokaler som kan möta framtidens behov. Detta är grunden till att flera platser i 
Kalmar har övervägts för en utveckling av ett samlat universitet. I arbetet med lokaliseringsfrågan 
har Linnéuniversitetets ledord stadsnära, sjönära och kommunikationsnära varit vägledande. 
Fyra platser valdes ut för en fördjupad undersökning år 2009: Ölandshamnen, Kalmar nyckel, 
Elevatorkajen och Fredriksskans. Arkitektoniska förslag utformades av fler än åtta olika 
arkitektkontor. Platserna ställdes mot varandra och utvärderades av en jury som leddes av en 
utomstående konsult med representanter från Sveriges arkitekter, universitetet och kommunen. 
Utredningarna och bedömningarna finns tillgängliga på kommunens webbplats. Baserat på de 
bedömningar som gjordes fattades ett demokratiskt beslut av kommunfullmäktige i Kalmar om 
att arbeta vidare med Ölandshamnen och Fredriksskans. En detaljplan har senare beställt av 
samhällsbyggnadskontoret för att pröva om universitetsändamål är möjligt enligt planförslaget i 
Ölandshamnen.  

Detaljplanprocessens syfte är att utreda lämpligheten av en viss funktion på en specifik plats. 
För att bedöma om en plats är lämplig för ett bestämt ändamål finns en mängd hjälpmedel i 
planeringen som kan användas i planärenden som är extra mångfacetterade och där det finns 
olika värden att ta hänsyn till. Därför har kommunen tagit fram nio olika utredningar som underlag 
för planarbetet. Bland annat en kulturhistorisk rapport för att inte skada det kulturhistoriska 
riksintresset och en värdebeskrivning av Kalmars hamn och en riskanalys för att inte skada 
riksintresset för Kalmars hamn. Att olika värden finns på platsen är i grunden positivt. Det är 
Länsstyrelsens roll att bedöma om kommunens förslag till detaljplan påtagligt skadar riksintresset. 

Kommunens roll i planarbetet är att väga både offentliga och enskilda intressen mot varandra. I 
den avvägningen eftersträvas det så långt som möjligt att alla får sina önskemål uppfyllda även 
om det sällan är möjligt.

Frågor om buffertzon mellan stad och hamn:
Kommunen kommer att förtydliga planbeskrivningens del om störningar med illustrationer 
och information om tankarna kring buffertzon mellan Tjärhovet och Kvarnholmen i 
antagandehandlingen. 

Hamnens verksamhetsområde ser olika ut i olika delar. För att undvika buller brukar flisning 
exempelvis ske i vissa delar och i andra inte, eftersom ljudet blir högt på Kvarnholmen. Likadant 
är det med den miljöfarliga och riskfulla hanteringen av produkter. Den finns på Tjärhovet och inte 
på Barlastholmen. Enligt värdebeskrivningen som har tagits fram i samband med detaljplanarbetet 
finns ingen utvecklingsmöjlighet för hamnens verksamhet norr om Barlastgatan oavsett 
universitetets etablering i Ölandshamnen. På Kvarnholmen och i övriga staden finns bostäder som 
är den mest känsliga användningen av staden. På Barlastholmen möts stad och hamn redan idag. 
Verksamheten på Barlastholmen inom hamnområdet med bland annat upplagsytor för timmer, 
kontorsbyggnader och verkstad fungerar redan idag som en bufferzon/övergångszon mellan den 
farligare hanteringen på Tjärhovet och staden. Likaså fungerar universitetsändamål på norra 
Barlastholmen, turistbyrå, kontor, lager och så vidare, som en buffertzon/övergångszon mellan 
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bostäderna på Kvarnholmen och hamnen, eftersom det är en mindre känslig form av stad. Den 
stora skillnaden är att man inte sover i dessa verksamheter, till skillnad mot bostäder, sjukhus, 
hotell osv. Illustrationen nedanför visar Kvarnholmen och Tjärhovet med Barlastholmen och dess 
verksamheter mellan.

Illustration som visar Tjärhovet och Kvarnholmen med Barlastholmen och dess verksamheter 
däremellan enligt planförslaget.

Både Kalmar Lantmän och Kalmar Hamn AB skriver i sina svar till kommunen att de inte 
anser att det finns någon konflikt mellan den befintliga hamnverksamheten och övrig 
verksamhet i anslutning till hamnen, exempelvis Linnéuniversitetets tre befintliga institutioner 
i Ölandshamnen. Linnéuniversitetet finns på platsen som är aktuell i planförslaget idag. Inga 
klagomål från universitetet har framkommit under de dryga tio år som verksamheten har funnits 
där. Oavsett utredning kan detta faktum fungera som en indikator och verklighetsbaserat test 
på att universitetsverksamhet fungerar på platsen redan idag med hänsyn till störningar från 
hamnverksamheten. 

För att tillgodose riksintresset i detaljplanarbetet har kommunen tagit fram nio olika utredningar 
som planen grundas på. Länsstyrelsens roll är att kontrollera att kommunens planförslag inte 5
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påtagligt skadar riksintresset. Länsstyrelsen skriver i sitt granskningssvar att påtaglig skada av 
riksintresset inte kan påvisas.

Frågor om risker:
Kommunen kommer att förtydliga planhandlingarnas del om risker. 

Enligt den framtagna riskanalysen är det mycket liten sannolikhet för att en explosion ska ske på 
Tjärhovet med sådan omfattning att det direkt berör byggnaderna inom planområdet. Trots detta 
ska fönster gärna vara laminerade för att undvika splitterskador vid explosion. Byggnadernas 
stomme kan utföras explosionstålig, dvs med platsgjuten betongstomme. Byggnadernas 
ventilation utförs så att den stängs av automatiskt vid brand eller så att den kopplas om till 
reducerat friskluftsintag. Detta står också på plankartan under rubriken övriga upplysningar. 

Hela universitetets etablering sker utanför det område kring vägen som innebär förhöjd risk. 
Däremot kommer trafiken runt Ölandshamnen öka. I planbeskrivningens trafikdel beskrivs en rad 
säkerhetshöjande åtgärder i planområdets korsningspunker.

Illustrationen på nästa sida visar riskavstånd för en rad scenarier som kan ske längs Södra vägen 
och på Tjärhovet. De röda prickarna motsvarar en boende. Kalmars mest tätbebyggda del finns 
på Malmen på varsin sida om Södra vägen. Den gula färgen visar riskavstånd för gasololycka. 
Den lila ringen på 350 meter visar skyddsavstånd vid explosion av ammoniumnitrat inom vilken 
det finns risk för dödsolycka. Den lila ringen som visar ett skyddsavstånd på 1000m berättar om 
inom vilket område det finns risk för personskada vid samma typ av olycka. Personskada kan vara 
att fönster till exempel krossas och splitterskador uppstår. I sådant fall är det bättre att befinna sig 
i ett nybyggt hus närmare olyckan än i ett äldre med klenare fönster. Den största ringen visar ett 
område som kan behöva utrymmas vid storbrand med kraftig rökutveckling på Tjärhovet. 

Trafikfrågor:
De trafikfrågor som tas upp handlar i några fall om enskilda verksamheterns behov. Dessa frågor 
hanteras separat med aktuella företag. I andra fall handlar trafikfrågorna om Södra vägen som 
helhet vilket inte är en fråga för detaljplanen. De förslag som ges i detaljplanen angående trafiken 
anses tillräckliga och förbättrar förutsättningarna i området för samtliga trafikslag. Trafikverket 
skriver i sitt granskningssvar att trafiklösningarna är tillräckliga, men att det är viktigt att de 
genomförs enligt förslaget i samband med att detaljplanen realiseras.

Redaktionella rättningar:
Planbeskrivningens del ”Höjdsättning med hänsyn till klimatförändring” förtydligas. Den översta 
delen av texten tas bort och kvarvarande två styckena kastas om i ordningen.
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Svar på Länsstyrelsens granskningssvar:

Kommunen noterar Länsstyrelsens bedömning att lokaliseringen är möjlig av universitetet 
på platsen som detaljplanen föreslår och denna bedöms inte skada riksintresset. 

Kommunen ska förtydliga tankarna kring buffertzoner/geografiskt respektavstånd med en 
illustration och kompletterande text i planhandlingen.

I detaljplanen föreslås en förbättrad trafiklösning i de befintliga korsningspunkterna inom 
planområdet. Som Länsstyrelsen skriver bör dessa förbättringar genomföras i samband 
med att detaljplanen i övrigt genomförs.

Säkerställande av god placering av trapphus och flyktvägar liksom utformning av 
byggnadernas ventilationssystem hanteras i bygglovskedet då ritningar av byggnaderna 
finns framtagna.

Undersökningar av mark och fornlämningar pågår parallellt med planprocessen.
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Svar på MSBs granskningssvar:

Noteras.1
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Svar på Trafikverkets granskningssvar:

Hela den tillkommande universitetsetableringen sker utanför säkerhetszonen på 35 meter 
från farligt godsleden. I bygglovskedet säkerställs det att byggnadernas fasader lever upp 
till förutsättningarna på platsen vad gäller buller, konstruktion och ventilation etc, enligt 
upplysningarna i detaljplanen. 

Kommunen ska förtydliga tankarna kring buffertzoner/geografiskt respektavstånd med en 
illustration och kompletterande text i planhandlingen.

Alla utredningar som tagits fram i planarbetet och som planförslaget bygger på är baserade 
på ett fullt nyttjande av hamnens befintliga tillstånd. Den värdebeskrivning som har tagits 
fram i samband med planarbetet säger att utveckling av hamnens verksamhet norr om 
Barlastgatan inte är möjlig och att flaskhalsen för hamnens utveckling är landinfrastrukturen. 
Enligt planförslaget förbättras de två korsningspunkter som finns inom planområdet. Hela 
universitetet inklusive nyetableringen finns utanför skyddsavståndet för farligt godsleden på 
35 meter.

Kommunen noterar Trafikverkets bedömning att det inte kan beläggas att planförslaget 
påtagligt skadar riksintresset.

1

2

3

19



1

4.

20



 
UTLÅTANDE
Detaljplan för Ölandshamnen, Eldaren 1, 6 och del av 
Kvarnholmen 2:6 m.fl., Kalmar kommun

Svar på Polismyndigheten i Kalmar läns granskningssvar:

Kommunen noterar att polismyndigheten lämnat in sitt granskningsyttrande två veckor efter 
det att granskningstiden gått ut, utan att be om förlängd svarstid och efter att ha godkänt 
planförslaget i det tidigare samrådsskedet. Sedan samrådsskedet har en rad förbättringar 
gjorts i planförslaget vad gäller den trafiksituation som polismyndigheten omtalar i sitt 
granskningssvar. En dialog har förts med brandkåren om hur området kan utrymmas 
och hur utrymningsfrågor kan hanteras i bygglovskedet då ritningar finns framtagna över 
byggnaderna. En detaljplan hanterar inte resursfrågor. 

1
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Svar på Baltic Offshore Kalmar ABs granskningssvar:

Baltic Offshore har Kalmar Hamn som hyresvärd och främst bör samtal därför föras 
mellan hyresgäst och hyrestagare när den befintliga lokalen inte längre kan användas. 
Kommunens plan och exploateringsenhet vill gärna bistå i samtalen. Ett möte mellan 
Kalmar Hamn, Baltic Offshore och kommunens mark och exploateringsenhet har därför 
bokats.

Det är varje fastighetsägares skyldighet att anordna parkering inom den egna 
kvartersmarken. Om detta inte är möjligt kan en dialog ske med kommunen om att 
exempelvis hyra platser på kommunal mark. Området kring aktuell fastighet ägs av 
kommunen men tillhör Kalmar Hamns verksamhetsområde. Även i detta fall måste en 
dialog ske med Kalmar Hamn om hur ytorna kan användas. Parallellt med planarbetet för 
Ölandshamnen iordningställer kommunen en yta för parkering väster om planområdet vid 
stationen. En del av den befintliga magasinsbyggnaden ska rivas och ytan ska grusas upp. 
Ytan är tänkt att användas som extra parkering i samband med arbetet med universitetet 
i Ölandshamnen. Vilka företag som har rätt till olika antal parkeringsplatser är inte 
färdigbearbetat i detta skede. Likaså finns inget färdigt förslag över hur parkering i området 
kan ske efter att den aktuella planen är fullt utbyggd för omkringliggande verksamhet. I 
det vidare arbetet måste parkeringsfrågan hanteras så att befintliga parkeringar i området 
ersätts på ett bra sätt för Baltic offshore och övriga företag i området. Exempelvis skulle 
detta kunna ske genom samnyttjande av parkeringsgaraget under Linnéuniversitetet. 
Kommunen vill gärna bistå som samtalspart i en sådan dialog.

Ytor för eventuella parkeringsplatser för lastbilar kommer att undersökas gemensamt av 
kommunen och Baltic Offshore i den kommande processen. Framförallt vid omgestaltning 
av Barlastgatan. 

Kommunen förstår Baltic Offshores syfte med frågan om att lokalgatan ska upphöra vid 
den egna verksamheten. Kommunens intention är inte att man ska köra runt på kajerna. I 
genomförandet och om problem uppstår tror kommunen att det finns lösningar att ta till.

Utfarten från parkeringsgaraget sker inte direkt ut på Barlastgatan utan mot Stuvaregatan. 
Detta är markerat på plankartan som visar utkörsförbud mot hela Barlastgatan från de 
tillkommande byggnadsvolymerna och en bit in på Stuvaregatan, universitetsplatsen osv. 
Från Stuvaregatan blir det sedan väjningsplikt för trafik ut på Barlastgatan.

Att ytorna kan optimeras inom hamnområdet är en bedömning av konsulten som har tagit 
fram värdebeskrivningen för Kalmars hamn. Några av de samtal vi i arbetsgruppen har fört 
med företagen i området vittnar också om att det finns idéer kring optimiering av ytorna. 
Exempelvis de förrådsbyggnader för sågat trävirke som Baltic Offshore nämnt mestadels 
står tomma idag och som man önskar hyra av hamnen.
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Svar på Fastighets AB Halvstötens granskningssvar:

Det är varje fastighetsägares skyldighet att anordna parkering inom den egna 
kvartersmarken. Om detta inte är möjligt kan en dialog ske med kommunen om att 
exempelvis hyra platser på kommunal mark. Området kring aktuell fastighet ägs av 
kommunen men tillhör Kalmar Hamns verksamhetsområde. En dialog måste föras med 
Kalmar Hamn om hur ytorna kan användas. Parallellt med planarbetet för Ölandshamnen 
iordningsställer kommunen också en yta för parkering väster om planområdet vid 
stationen. En del av den befintliga magasinsbyggnaden ska rivas och ytan ska grusas 
upp. Exakta lösningar och vilka företag som har rätt till olika antal parkeringsplatser är inte 
färdigbearbetat i detta skede. Likaså finns inget färdigt förslag över hur parkering i området 
kan ske efter att den aktuella planen är fullt utbyggd för omkringliggande verksamhet. I 
det vidare arbetet med genomförande måste parkeringsfrågan lösas på ett bra sätt för 
Fastighets AB Halvstören och övriga förertag i ormådet. Exempelvis kan en dialog föras om 
samnyttjande i det parkeringsgarage som byggs under Linnéuniversitetet. Kommunen vill 
gärna bistå som samtalspart i en sådan dialog.
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Svar på Kalmar Marina AB:s granskningssvar:

Kommunen noterar Kalmar Marina synpunkter. All mark i närområdet hör till Kalmar 
Hamn verksamhetsområde. För att tillföra verksamhet inom dessa gränser måste en 
överenskommelse ske med Kalmar Hamn om ytor de i så fall kan undvara till Kalmar 
Marinas verksamhet. Samtal förs mellan kommunens mark och exploateringsenhet, Kalmar 
Hamn och Kalmar Marina.
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Svar på Kalmar brandkårs granskningssvar:

Efter samrådsskedet har kommunen fört ytterligare dialog med brandkåren och har 
kompletterat planhandlingen med en beskrivning av behovet för räddningsinsatser. De krav 
som räddningstjänsten kan ställa är att man vid utrymning ska kunna komma intill med sina 
fordon, eller vid en lägre byggnad, komma intill med stegar. Behovet av att kunna komma 
intill byggnader vid utrymning avgörs bland annat av hur byggnaderna utformas vad gäller 
utrymningsvägar med brandtrappor. Möjligheterna för räddningsinsatser är också beroende 
på fastighetsägarens ambition.Detaljplanens utformning möjliggör att förutsättningarna 
för räddningsinsatser kan säkerställas i bygglovskedet när ritningar för byggnaderna finns 
tillgängligt. Utifrån detta bedömer vi att brandkårens synpunkter är tillgodosedda.
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Svar på Kalmar Hamn granskningssvar:

För att belysa det som hamnbolaget efterfrågar har en miljökonsekvensbeskrivning tagits 
fram, en värdebeskrivning för Kalmar Hamn och en riskanalys. I arbetet med dessa 
handlingar har hamnbolaget deltagit och i intervjuer haft chans att framföra sina synpunkter, 
farhågor och tankar om framtiden. I planarbetets inledning erbjöds hamnbolaget delta som 
en aktiv del av arbetsgruppen vilket hade underlättat arbetet med att se hur samexistensen 
mellan Linnéuniversitetet och Kalmars hamn kan se ut i framtiden.

Kommunen ska ytterligare förtydliga planbeskrivningens del om risker och störningar med 
en illustration och kompletterande text. Linnéuniversitetet har redan tre institutioner på 
platsen som är aktuell i planförslaget. Avståndsmässigt skiljer det 24 meter till hamnens 
inhängnade verksamhetsområde mellan dagens placering av universitetet och den 
föreslagna. Inga klagomål från universitetet har framkommit under de dryga tio år som 
verksamheten har funnits i Ölandshamnen med tre institutioner och 1200 personer. Oavsett 
utredning kan detta faktum fungera som en indikator och ett verklighetsbaserat test av 
att universitetsverksamhet fungerar på platsen med hänsyn till bullerstörningar och andra 
störningar från hamnen. 

Precis som Kalmar Hamn skriver i sitt yttrande kommer det enligt planförslaget finnas 
fler peroner i området vintertid. Sannolikheten kan på så sätt bli större att någon elev 
eller lärare skulle störas av hamnens verksamhet och klaga till kommunen. Men så länge 
klagomålet rör utomhusmiljön finns inga krav på en bullerfri miljö för eftergymnasial 
skolverksamhet som är den användning som planen reglerar, och inga åtgärder kan i detta 
fall därför krävas. Fasaderna på en byggnad ska alltid klara gällande regler för en god 
ljudmiljö inomhus. Detta finns reglerat i Boverkets byggregler. Det är byggherrens ansvar 
att kontrollera vilken typ av väggar som krävs för att uppfylla Boverkets byggregler och det 
kontrolleras i bygglovskedet inför startbeskedet. Det regleras alltså inte i detaljplanen och 
det finns därför ingen bestämmelse i den aktuella detaljplanen angående fasadutformning 
i relation till buller. Så länge verksamheten på platsen, i det här fallet hamnen, håller 
sina tillåtna ljudvärden spelar det heller ingen roll hur många som klagar. Endast om 
verksamheten inte klarar de tillstånd man har, någon klagar och det görs mätningar som 
visar att tillståndsgivna nivåer inte klaras, kan åtgärder krävas. Precis som idag. Detta står 
beskrivet i planbeskrivningen. 

Kommunen är medveten om det ökade antalet människor på platsen utanför 
sommarhalvåret som följer av planförslaget. Alla de utredningar som har tagits fram som 
underlag för planarbetet är dimensionerade efter det tillkommande antalet människor och 
utifrån ett maximalt nyttjande av hamnens befintliga tillstånd. Det vill säga en fördubbling 
från idag.
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Fortsättning svar på Kalmar Hamn granskningssvar:

Uppgiften är hämtad ur miljökonsekvensbeskrivningen och meningen är en sammanfattning 
av den totala bilden. Tillstånden överskrids endast vid viss typ av verksamhet, till 
exempel vid flisning. I samband med flisning har det inkommit klagomål till kommunens 
miljöavdelning som är tillsynsmyndighet av hamnverksamheten.

Kommunen känner till att alla aktörer fick möjlighet att godkänna faktaunderlaget och att 
den slutliga versionen av rapporten. Kommunen har inte tagit del av det skickade mailet 
till konsulten som hamnen hänvisar till. Konsulten har gjort egna bedömningar utifrån den 
samlade bilden som varken kommunens hamnbolag som enskild aktör eller någon annan 
kan eller ska påverka.
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Svar på Kristdemokraternas granskningssvar:

För att planera med en tidshorisont och oförutsedda händelser i den mån det går har 
en riskanalys tagits fram, en miljökonsekvensbeskrivning och en värdebeskrivning för 
Kalmars hamn. En värdebeskrivning är underlag för att bedöma om en verksamhet 
är av riksintresse. Värdebeskrivningen för hamnen säger bland annat att ingen 
utvecklingsmöjlighet finns för hamnens verksamhet norr om Barlastgatan eftersom 
verksamheten då kommer för nära den befintliga staden. 

Linnéuniversitetet finns i Ölandshamnen idag med tre institutioner. Två av dessa innehar 
universitetets mest känsliga mätutrustning. Under de dryga tio år som universitetet har 
funnits med tre institutioner och 1200 personer har inga störningar uppstått eller klagomål 
inkommit till kommunen från dem. Oavsett utredningar kan detta anses som ett väl 
tillförlitligt verklighetstest. Så länge hamnens verksamheter håller sina befintliga tillstånd kan 
inga åtgärder krävas av hamnen. 

Staden och hamnen samexisterar redan idag. De verksamheter som påverkar sin 
omgivning genom buller, lukt och damm har miljötillstånd som måste följas.

Lokaliseringsfrågan utreds inte i planprocessen. Detaljplanarbetet grundas på ett 
demokratiskt fattat beslut av kommunfullmäktige och dess syfte är att utreda om en viss 
verksamhet är lämplig på en bestämd plats.
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Svar på Nybrogrus granskningssvar:

Kommunen noterar Nybrogrus synpunkt att man inte tycker Ölandshamnen är en lämplig 
placering för universitetet. Syftet med detaljplanprocessen är att pröva om en viss plats 
är lämplig för en viss funktion. I arbetet ingår att ta hänsyn till befintliga värden. Därför har 
en rad utredningar tagits fram som underlag för att försäkra att riksintresset för hamnen 
exempelvis inte påtagligt skadas. Det är sedan Länsstyrelsens roll att kontrollera att 
kommunens planförslag inte påtagligt skadar riksintresset. Enligt den värdebeskrivning 
som har tagits fram i samband med planarbetet är det inte aktuellt att utvidga hamnens 
verksamhetsområde norr om Barlastgatan vilket är det aktuella området för universitetets 
utveckling. Detta eftersom ytan finns för nära den befintliga staden med bostäder på 
Kvarnholmen. 
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Svar på EONs granskningssvar:

Noteras.1
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Svar på Gunnel Rydbergs granskningssvar:

Noteras.1
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Svar på Intressegruppen för Linnéuniversitetet i Kalmars 
granskningssvar:

Detta planarbete grundas på ett beslut av kommunfullmäktige. Kommunen besvarar 
samtliga inkomna frågor som rör detta detaljplanarbete på lika grund.

Staden vi planerar utvecklingen för är föränderlig. Idag planerar man inte så som man 
gjorde på 70-talet då exempelvis Linköpings universitet, Umeå universitet och Lunds 
universitet byggdes som campusområden utanför staden med gott om buffertytor 
runtomkring. Idag investerar universiteten massor av pengar för att knyta knyta dessa 
delar av universiteten i ytterområdena till stadskärnan. I vårt arbete med Ölandshamnen 
har vi i vår kunskapsinhämtning bland annat träffat vice rektorn för Lunds universitet och 
näringslivschefen för Umeå universitet och lyssnat till hur de arbetar med utvecklingen av 
sin respektive universitetsstruktur.

I samrådsredogörelsen besvarar vi intressegruppens fråga angående platsbrist på sida 46.

Intressegruppen har gjort ett omfattande arbete i sitt samrådssvar och granskningssvar 
vilka kommunen har tagit del av. Kommunen har kompetens att göra ekonomiska kalkyler.  

En utomstående konsult har utifrån sin kompetens och sitt arbete med värdebeskrivningen, 
genom bland annat intervjuer med hamnbolaget, dragit slutsatsen att ingen 
utvecklingsmöjlighet finns för hamnen norr om Barlastgatan. Slusatsen är alltså inte 
kommunens.

Intressegruppen har gjort ett gediget arbete med den egna trafikutredningen. Kommunen 
och universitetet känner sedan tidigare till att studenterna bor över hela staden. De 
förslag som ges kring trafiken i detaljplanen bygger på kunskap om trafiken i Kalmar, den 
trafikutredning som har tagits fram i samband med planarbetet och den kompetens som 
kommunens trafikplanerare och konsulter besitter.

I ett detaljplanskede finns alltid endast en översiktlig kostnadsbild redovisad. Detta eftersom 
ett färdigt förslag inte finns i detta skede.

Kommunen svarar på intressegruppens frågor om kommunikation i samrådssvaret på sida 
62. Det är olyckligt om intressegruppen inte känt sig välkomna till kommunen med sina 
frågor. Ni är fortsatt välkomna att närsomhelst kontakta oss eller bestämma tid för en träff 
där vi mer än gärna berättar mer om projektet. Likt vi har gjort vid drygt 40 tillfällen för olika 
grupper som har önskat det under arbetets gång. Våra kontaktuppgifter finns tillgängliga på 
kommunens webbplats och har gjort så sedan projektet påbörjades. Likaså har vi hållit flera 
allmäna informationsmöten under arbetets gång.  
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Fortsättning svar på Intressegruppen för Linnéuniversitetet i Kalmars 
granskningssvar:

Kommunen noterar intressegruppens åsikter. Inga bullervallar eller tysta vägar föreslås i 
detaljplanförslaget. I värdebeskrivningen förelås att hamnen i första hand ska utvecklas 
enligt fyrstegsprincipen. Att fylla ut Tjärhovet är bara en av flera utvecklingsmöjlighet för 
framtiden.

Detta planarbete grundar sig på ett beslut fattat av kommunfullmäktige grundat på tidigare 
utredningsmaterial.

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning bedömer vilka som är sakägare med hjälp 
av den fastighetsförteckning som Lantmäterimyndigheten tar fram i samband med varje 
detaljplan och som redovisar vilka fastighetsägare och ledningsdragande verk som finns 
inom och i direkt anslutning till den aktuella plangränsen. Ytterligare sakägare kan utses om 
de berörs av det aktuella planarbetet. Det blir i så fall en bedömningsfråga från kommunens 
sida. Eftersom planområdet är väl avgränsat, bland annat av vatten, har de fastighetsägare 
och ledningsdragande verk som finns inom och i direkt anslutning till planområdesgränsen 
utsetts som sakägare. Ytterligare aktörer har inte ansetts bli berörda av planförslaget. Alla 
har möjlighet att överklaga kommunens bedömning till högre instans.
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Svar på Lantmännens granskningssvar:

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning bedömer vilka som är sakägare med hjälp 
av den fastighetsförteckning som Lantmäterimyndigheten tar fram i samband med varje 
detaljplan och som redovisar vilka fastighetsägare och ledningsdragande verk som finns 
inom och i direkt anslutning till den aktuella plangränsen. Ytterligare sakägare kan utses om 
de berörs av det aktuella planarbetet. Det blir i så fall en bedömningsfråga från kommunens 
sida. Eftersom planområdet är väl avgränsat, bland annat av vatten, har de fastighetsägare 
och ledningsdragande verk som finns inom och i direkt anslutning till planområdesgränsen 
utsetts som sakägare. Ytterligare aktörer har inte ansetts bli berörda av planförslaget. Att 
använda Södra vägen för tranporter till sin verksamhet är inte en anledning att utses som 
sakägare. Att Södra vägen fungerar och har god framkomlighet är en fråga för Trafikverket 
och skyddas av riksintresset. Kommunen är skyldig att i sin planering tillgodose riksintresset 
och har därför tagit fram en riskanalys, värdebeskrivning för hamnens verksamhet, en 
miljökonsekvensbeskrivning och en trafikutredning för att i planförslaget ha ett bra underlag 
för att tillgodose riksintresseskyddet. Det är sedan Länsstyrelsens roll att bedöma om 
kommunens planförslag har utformats så att riksintresset inte skadas. Vilka som slutligen 
blir sakägare i ett planärende och har rätt att överklaga planen visas i den besvärsanvisning 
som skickas ut till de aktörer som lämnat in synpunkter senast i granskningsskedet och 
som inte har fått dessa tillgodosedda. Om en aktör inte anser att kommunen har gjort rätt 
bedömning i besvärsanvisningen och kring vilka som är sakägare kan man överklaga 
beslutet till Länsstyrelsen.

Kommunen ska förtydliga bullerdelen och tankarna kring buffertzon i planbeskrivningen. 
Det är positivt att Kalmar Lantmän inte anser att det finns någon konflikt mellan den 
befintliga hamnverksamheten och övrig verksamhet i anslutning till hamnen, exempelvis 
Linnéuniversitetets tre befintliga institutioner i Ölandshamnen. Linnéuniversitetet finns på 
platsen som är aktuell i planförslaget idag. Inga klagomål från universitetet har framkommit 
under de dryga 10 år som verksamheten har funnits där. Oavsett utredning kan detta 
faktum fungera som en indikator och verklighetsbaserat test på att universitetsverksamhet 
fungerar på platsen med hänsyn till bullerstörningar och annat från hamnverksamheten. 
Precis som Kalmar Lantmän skriver i sitt yttrande kommer det enligt planförslaget finnas 
fler studenter och lärare här i framtiden. Sannolikheten blir på så sätt större att någon elev 
eller lärare skulle störas av Kalmar Lantmäns verksamhet och klaga till kommunen. Men så 
länge klagomålet rör utomhusmiljön finns inga krav på en bullerfri miljö för eftergymnasial 
skolverksamhet som är den användning som planen reglerar och inga åtgärder kan därför 
krävas. Fasaderna på en byggnad ska alltid klara gällande regler för en god ljudmiljö 
inomhus. Detta finns reglerat i Boverkets byggregler. Det är byggherrens ansvar att 
kontrollera vilken typ av väggar som krävs för att uppfylla Boverkets byggregler och det 
kontrolleras i bygglovskedet inför startbeskedet. Det regleras alltså inte i detaljplanen och 
det finns därför ingen bestämmelse i den aktuella detaljplanen angående fasadutformning 
i relation till buller. Så länge verksamheten på platsen, i det här fallet Kalmar Lantmän 
håller sina tillåtna ljudvärden spelar det heller ingen roll hur många som klagar. Endast om 
verksamheten inte klarar de tillstånd man har, någon klagar och det görs mätningar som 
visar att tillståndsgivna nivåer inte klaras, som åtgärder kan krävas. Precis som idag.
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Fortsättning svar på Lantmännens granskningssvar:

Kommunen är medveten om det ökade antalet människor på platsen som följer av 
planförslaget. Alla de utredningar som har tagits fram som underlag för planarbetet är 
dimensionerade efter det tillkommande antalet människor.

Kommunen är medveten om att Kalmars hamn är utpekat som riksintresse. För att inte 
skada riksintresset har därför ett antal utredningar tagits fram som underlag till detaljplanen. 
Det är Länsstyrelsens uppdrag att kontrollera att kommunens detaljplanförslag inte påtagligt 
skadar riksintresset. 

Det finns inga utvecklingsmöjligheter oavsett planförslaget för hamnens verksamhet 
norröver idag oavsett planförslaget eftersom verksamheten då kommer för nära staden. 

Lokaliseringsfrågan utreds inte i detaljplanen. Detaljplanens syfte är att pröva om 
lokalisering av universitetet är möjligt på just den här platsen i Ölandshamnen.

En detaljplan reglerar inte tekniska lösningar. Det är byggherrens ansvar att till exempel 
visa hur en byggnads väggar klarar den befintliga bullermiljön på en plats och redovisa 
det i bygglovskedet där detta kontrolleras inför startbeskedet. lagstiftningen reglerar de 
erforderliga skyddsåtgärder som lyfts på plankartan under överiga upplysningar

Detta planarbete har belyst den undermåliga trafiksäkerheten i korsningspunkterna inom 
planområdet. Omfattande förbättringar finns föreslagna i planbeskrivningen. För Kalmar 
Lantmäns del rör detta kanske främst omkörningsfilerna i båda trafikkorsningarna. Arbetet 
med utvecklingen av platsen runt Ölandshamnen belyser brister och genererar dessa 
förbättringar. 

Det är kommunens ansvar att förbättringarna av trafiklösningarna genomförs och 
förändringarna finns därför budgeterade i projektet. Det är en politisk fråga att prioritera 
investeringar i kommunens budget.

”Kalmar Lantmän tvingas även konstatera att kommunen inte tillgodosett de invändningar 
som anförts mot planförslagets påverkan på rådande buller- och luktförhållanden.” 
Det är Kalmar Lantmän som har villkor för hur mycket den egna verksamheten får lukta och 
bullra gentemot den omkringliggande staden. En detaljplan reglerar inte tekniska lösningar. 
Fasadernas utförande för att klara buller och andra störningar regleras i bygglovskedet inför 
startbeskedet.
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Svar på Lantbrukarnas riksförbunds granskningssvar:

Att förbättra landinfrastrukturen är enligt värdebeskrivningen en viktig del i att förbättra 
hamnverksamhetens förutsättningar. De två korsningspunkterna som detaljplanen omfattar 
förbättras betydligt enligt förslaget med en vänsteromkörningsfil i varje korsning. Övriga 
åtgärder längs Södra vägen som föreslås i samband med planarbetet är inte del av 
detaljplanen. Åtgärderna förbättrar trafiksituationen för hamnens verksamhet.

Kommunens samrådssvar till Lantbrukarnas riksförbund kvarstår.
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Svar på Nynäs AB:s granskningssvar:

År 2009 gjorde en omfattande utredning av Brofästet, Fredriksskans, Elevatorkajen 
och Ölandshamnen. Utifrån dessa utredningar fattades ett demokratiskt beslut av 
kommunfullmäktige om att arbeta vidare med Fredriksskans och Ölandshamnen. 

Hela universitetsetableringen sker utanför skyddsavståndet för Södra vägen på 35 meter. 
Korsningspunkterna som planen omfattar förbättras enligt planförslaget gentemot idag. 
Enligt riskanalysen har korsningarna stora brister säkerhetsmässigt vilket förbättras enligt 
förslaget med endast en korsningspunkt för oskyddade trafikanter. Den tunga trafiken får 
bättre framkomlighet enligt förslaget med de vänstersvängsfiler som föreslås.
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Svar på Stena Recycling AB:s granskningssvar:

Det är inte kommunen som har tagit fram och gjort bedömningarna i 
miljökonsekvensbeskrivningen utan en obunden konsultfirma. Bedömningarna i rapporten 
är konsultens.

En omfattande lokaliseringutredning gjordes år 2009 av Ölandshamnen, Kalmar nyckel, 
Elevatorkajen och Fredriksskans. Arkitektoniska förslag utformades av fler än åtta 
olika arkitektkontor. Platserna ställdes mot varandra och utvärderades av en jury med 
kommunala representanter, representant från Sveriges arkitekter och universitetet. Arbetet 
leddes av en utomstående konsult. Utredningarna och bedömningarna finns tillgängliga på 
kommunens webbplats. Baserat på de bedömningar som gjordes fattades ett demokratiskt 
beslut av kommunfullmäktige om att arbeta vidare med Ölandshamnen och Fredriksskans.  

Detaljplanprocessens syfte är att utreda lämpligheten av en viss funktione eller verksamhet 
på en specifik plats. Det är alltså just det som Stena Recycling AB skriver om, att undersöka 
om den aktuella platsen kan vara lämplig för universitetsändamål.

Kommunens roll är att väga både offentliga och enskilda intressen mot varandra. I den 
avvägningen kan alla sällan få sina önskemål uppfyllda även om det så långt som möjligt 
eftersträvas.

Planering i en befintlig miljö är komplext. En stad rymmer en mängd olika funktioner 
och är föränderlig. Därför finns en mängd hjälpmedel i planeringen som kan användas i 
planärenden som är extra mångfacetterade och där det finns olika värden att ta hänsyn 
till. Därför har kommunen tagit fram nio olika utredningar som underlag för planarbetet. 
Bland annat en kulturhistorisk rapport för att inte skada det kulturhistoriska riksintresset 
och en värdebeskrivning av Kalmars hamn och en riskanalys för att inte skada riksintresset 
för Kalmars hamn. Att olika värden finns på platsen är i grunden positivt. Det är sedan 
Länsstyrelsens roll att bedöma om kommunens förslag till detaljplan påtagligt skadar 
riksintresset. 

Den aktuella ytan som utvidgningen av det befintliga universitetet tar i anspråk lämpar 
sig inte för den typen av hamnanvändning som Stena recycling arbetar med. Den 
värdebeskrivningen som har tagits fram i samband med planarbetet säger att hamnen 
inte kan utvecklas norr om Barlastgatan eftersom verksamheten då kommer för nära 
Kvanholmen med bostäder som är en betydligt mer känslig användning. Skrivningen 
”troligtvis” kommer just av den anledningen. Att annan verksamhet troligtvis kan placeras 
i det aktuella området kommer från värdebeskrivningen och betyder att man måste 
pröva varje aktuell användning i en planprocess och att man inte kan säga generellt att 
annan användning är möjlig här. Exempelvis hade bostäder inte varit framkomligt så nära 
hamnens verksamhetsområde. Universitetsverksamhet är en mindre känslig användning 
och kan fungera som en lämplig övergång mellan hamn och stad. 
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5

Fortsättning på Stena Recycling AB:s granskningssvar:

I de utredningar som har tagits fram har ett fullt nyttjande av hamnens befintliga tillstånd 
varit dimensionerande. Det innebär en fördubbling av dagens hamnverksamhet vilket 
är en god marginal. Hur eventuella framtida tillstånd ser ut är omöjligt att förutse. 
Kommunens miljöavdelning har under flera år efterfrågat en utvecklingsplan från hamnen 
angående hamnverksamheten vilket inte finns eller har tagits fram. 

För att inte skada befintliga värden på platsen har flera utredningar tagits fram som 
underlag för förslagen i detaljplanen. Det är sedan Länsstyrelsens roll att bedöma om 
kommunens detaljplanförslag påtagligt skadar riksintresset.
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Följande sakägare och likställda har inte fått sina synpunkter tillgodosedda: 
Kalmar Hamn AB
Kalmar Marina AB

Övriga som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda: 
Kristdemokraterna
Nybrogrus
Gunnel Rydberg
Intressegruppen för Linnéuniversitetet i Kalmar
Kalmar Lantmän
Nynäs AB
LRF
Stena Recycling AB

Förslag till beslut:
Detaljplanens antagandehandling föreslås godkännas av samhällsbyggnadsnämnden den 17 
december 2013. I beslutsformuleringen föreslås samhällsbyggnadsnämnden föreslå kommunsty-
relsen göra detsamma under förutsättning att exploateringsavtal är träffat mellan Kalmar kommun 
och Sveafastigheter.

Hanna Dahmberg  Eva-Lena Larsdotter
Planhandläggare  Projektledare
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