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PLANFÖRSLAGET 

SANERINGSFRÅGAN 

 
Tre alternativa saneringsområden: Skjutbanan(gul), 
Ishallen (röd) och Tennisbanorna (svart).  
 
Eftersom stora delar av området är mark-
förorenade och har dåliga geologiska förut-
sättningar så måste ett beslut tas om mark ska 
saneras eller inte. Sanering är en kostsam 
åtgärd men nya tekniker utvecklas och på sikt 
kommer mer mark att saneras. Beslut om 
sanering bör baseras på vilken användning som 
kan passa på platsen, vilket läge tomten har 
och markens föroreningshalt. 
 
Den mark som är mest förorenad är tennis-
banorna, dessa kan dock lättare knytas 
samman med Wämöparken och bilda ett grön-
stråk. Skjutbanorna är ett stort område så även 
om det har ett bra havsnära läge så blir det 
väldigt stora mängder förorenad mark som ska 
saneras. Tomten har dock bättre geologiska 
förutsättningar. I planförslaget kommer det 
dock inte att bli någon saneringsåtgärd för 

skjutbanan men planerna för området ska inte 
heller hindra en framtida sanering. Ishallen-
tomten är den tomt som ligger bäst till för en 
eventuell etablering av verksamhet. Tomten är 
näst mest förorenad efter tennisbanorna men 
markens bärighet är inte bra, trots detta kan 
det vara en möjlighet att sanera tomten. I en 
drömvärld skulle det vara bäst att sanera all 
mark. Trots att föroreningarna idag inte läcker 
ut så kan detta ändras i framtiden. Vid exem-
pelvis en havsnivåhöjning spår forskarna att 
vattnet kan höjas uppåt en meter, detta kan 
leda till ökad risk för spridning av mark-
föroreningarna. På lång sikt skulle det vara 
bättre att sanera marken.  
 
Kommunen och exploatören vill använda 
tennisbanorna och ishallentomten som ett stort 
grönstråk för att binda ihop Wämö och Västra 
Mark. De vill dock helst inte att parken ska 
innehålla någon aktivitet som ska användas av 
människor. Arbetsgruppen som består av både 
kommunen och exploatören, anser att platsen 
kan fortsätta att användas som tillfällig 
uppställningsplats för cirkus.  
 
I planförslaget kommer en passande an-
vändning att föreslås då ett grönområde som 
inte används av människor inte är att rekom-
mendera. Skulle marken saneras skulle det bli 
ett större antal användningar att välja bland 
och därför finns tankar om att eventuellt sanera 
ishallentomten. Massorna som ska saneras är 
ca 50 000 kubikmeter. Beslut i saneringsfrågan 
på ishallentomten kan inte göras före mer 
noggranna undersökningar av marken har 
gjorts. 

A 
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BEBYGGELSE 
Bostadsbebyggelse  
I Karlskrona kommun är det många som står i 
kö för att få en villatomt. De områden som är 
populärast är bland annat Verkö, Knösö och 
Spandelstorp. Dessa områden är havs- eller 
naturnära och ligger mindre än två mil från 
Trossö. Med tanke på att Västra Mark är både 
naturnära, havsnära och ligger endast några 
kilometer från Trossö så är det ett väldigt 
attraktivt läge. I områdets närhet ligger 
dessutom många skolor och detta är en 
förutsättning för att barnfamiljer ska vilja bo i 
området. Planområdet ligger nära tågstationen 
Bergåsa och flera busshållplatser vilket gör det 
till ett bra läge för pendlare. Enligt planförslaget 
kommer också mer aktiviteter och parkmark att 
föreslås. Planförslaget stämmer tämligen väl 
med Karlskrona kommuns översiktsplan.  
 
Skogen vid Idrottsplatsen 
 

 
Området Skogen i planområdet.  
 
Förslaget för området innehåller blandad 
bebyggelse och upplåtelseformer: radhus/villor 

/parhus/flerbostadshus och hyresrätt/ bostads-
rätt. Med blandade bebyggelsetyper ökar förut-
sättningarna att få en blandning av människor 
med olika åldrar och behov i området. Detta 
ökar även förutsättningarna för flyttkedjor. När 
en person tycker att den nuvarande bostaden 
blivit för stor eller för liten ska denna kunna se 
sig om i området efter en bostad som passar 
bättre. Vissa villor med egna tomter föreslås 
men även flerbostadshus med prägeln ”hus i 
park”. Byggnader i slänten bör planeras som 
souterränghus eller flerbostadshus med tanke 
på de stora höjdskillnaderna. Flerbostadshusen 
medför en större trafikmängd än villorna och 
det är därför viktigt var man placerar dem. 
Boendet på området föreslås ha ett högt 
exploateringstal där det är bebyggelse, grön-
kilarna räknas inte in i detta tal. Den höga 
exploateringen ökar den ekonomiska vinningen. 
Marken ligger nära Trossö och det är därför 
befogat med en hög exploatering. Villornas och 
parhusens tomter är av modellen mindre. 
Parkering ska ske på den egna tomten för 
villorna och på markerade parkeringsplatser för 
flerbostadshusen. Vägarna är smala och mister 
lite av sin funktion om det står parkerade bilar 
på båda sidor. I Planförslaget ska visas husens 
placering samt vägar.  

 
De nya bebyggelsegrupperna har vissa likheter 
med den befintliga bebyggelsen men det ska gå 
att skilja den nya bebyggelsen från den äldre, 
till exempel med andra arkitekturstilar och 
färger. Grönkilar har planerats in mellan den 
befintliga och nya bebyggelsen som ett avbrott 
och för att den nya bebyggelsen ska skiljas från 
den äldre. Kvartersformen är liksom den på 
Bergåsa lite böljande med få säckgator.  

Skogen 
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Bostadsområdet ska vara möjligt att gå runt 
och igenom för allmänheten. Det är viktigt att 
allmänhetens rörelsefrihet inte ska bli mindre 
utan tvärtom bli större efter utbyggnaden. 
Grönkilar mellan bebyggelsegrupperna ökar 
tillgängligheten för allmänheten och så mycket 
grönska som möjligt ska sparas. Marken ska 
sparas som befintlig grönska och ska ej klippas 
eller skötas.  
 

 
Med tanke på det ökade antalet barn som 
nybebyggelsen medför samt att det råder brist 
på platser inom barnomsorgen i Karlskrona 
kommun ingår även ett dagis i planförslaget. 
Dagiset är placerat nära lekplatsen och har 
närhet till stora skogsområden. Dagiset är 
placerat i början av området nära matargatan 
då hämtning och lämning av barn medför extra 
trafik i området.  
 

Den nya bebyggelsen är uppdelad på två 
områden. Mellan de två områdena finns ingen 
bilväg utan bara en gångväg. Detta har gjorts 
med anledningen att vägen genom det mindre 
området närmast idrottsplatsen inte ska 
användas som en genväg för de boende på det 
större området. Detta skulle medföra en ökad 
trafik på gatorna för de befintliga bostäderna 
och de anser redan nu att det är för mycket 
trafik i området. Gångvägen ger en möjlighet 
för utryckningsfordon att ta två vägar in i 
området. Om exempelvis vägen vid stranden 
skulle bli översvämmad så kan utrycknings-
fordonen använda gångvägen mellan det 
mindre och det större området. En annan 
anledning till denna åtgärd är att gynna gång- 
och cykeltrafiken då det mellan de två område-
na finns bra vägar för dessa trafik-grupper. Att 
planera genvägar genom områdena och mellan 
dem för gång- och cykeltrafik är en högt 
prioriterad tanke i planförslaget. Vid de större 
gång- och cykel-banorna har även grönytor 
sparats så att allmänheten inte ska känna att 
de gör intrång på någons tomt när de använder 
banorna.  
 
För att den nya bebyggelsen inte ska störas 
visuellt av idrottsplatsen, förekommer konstant 
ett avstånd på 10- 20 meter mellan idrotts-
platsen och bebyggelsen.  
 
I ett område med mest villor och grönska blir 
höga flerbostadshus mycket iögonfallande. 
Exploatören och kommunen planerar för ett 
antal punkthus. Punkthus är en sorts fler-
bostadshus som är smala och höga. Byggna-
derna är 3-10 våningar med ett trapp-hus i 
mitten av byggnaden. Husens höjd gör att de 
automatiskt blir ett nytt landmärke. I planom-
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rådet syns höga punkthus väldigt mycket, 
därför föreslås enbart två punkthus med 6 
våningar, samt andra alternativ för fler-
bostadshus. 
 
Hus liknande parhus men med fler enheter 
föreslås på stranden på höjden. Husen har två 
våningar och fyra lägenheter på varje plan. 
Våningarna är inte sammanbundna med trapp-
hus, andra våningens entréer har egna 
utvändiga trappor. 
 

 
Höghus ritat på en trottoar i Holland  
 
Eventuellt kan dessa enheter också fungera 
som 4 lägenheter i etage. 

 
Sektion på punkthus i slänten med delar av två våningar i 
souterräng. Här placeras förråd m.m. 

 
Sektion på souterränghus i slänten.  
 
Hus i souterräng placeras längsmed branten 
utmed områdets östra gräns mot skjutbanan. I 
en byggnad ingår två lägenheter, en med ett 
plan och en i etage. Lägenheterna har separata 
entréer från varsin sida av byggnaden. Husen 
har ingen egen tomt utan ligger som ”hus i 
park”. Så mycket grönska som möjligt ska 
sparas. Grönskan ger även byggandena ett lite 
mjukare intryck. 
 

Förråd 
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Både den inre och den yttre skjutvallen ska 
rivas då den idag är en markant barriär i 
området. Efter rivningen kommer viss utfyllnad 
att behövas så att övergången mellan slänten 
och den helt plana marken blir mindre markant. 
Nedanför den utjämnade kanten placeras 
parkeringsplatser till flerbostadshusen, så att 
mindre trafik dras in i området. Eftersom 
parkeringar ofta är hårdgjorda så är de en bra 
användning på den förorenade marken på 
skjutbanan.  
 
Området har mycket nivåskillnader. I förslaget 
följer bebyggelsen nivåkurvorna och de flesta 
tomter sluttar från vägen och nedåt. 
 

 
 
Nivåkurvorna i området(röd) samt skjutvallarna(blå).  

Husen är placerade närmast vägen och detta 
gör att tomten sluttar från vägen och huset ner 
mot baksidan. En sådan tomt är trevligare och 
mer användbar än en som exempelvis sluttar 
från höger till vänster. Även utfyllnads- och 
utjämningsarbeten av tomten underlättas av en 
sådan tomtform. Även vägarnas form och 
sträckning följer till stor del höjdkurvorna. 
Entrévägen till området är förlagd till den del 
där det är minst nivåkurvor och det är längre 
avstånd mellan kurvorna. Lutningen är ca 1/10 
(12 nivåkurvor på 110 meter). 

 
Illustration av hur tomterna ska gå efter nivåkurvorna. 
 
Alla tomter i det nuvarande förslaget har en 
sida mot väg och en sida mot grönska.  
 

1 

2 

3 4 
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Förslag på bebyggelse, skogen, skjutbanan.
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Bebyggelsen löper utmed slingrande gator och 
det bildas markerade gaturum som ska öka 
identitetskänslan hos dem som bor i den 
bebyggelsegruppen. Smala slingrande gator gör 
också att trafikens hastighet hålls ner och det 
blir mer variation. Variation är viktigt för att 
bebyggelsen inte ska bli tråkig och upprepad.  
 

 
Etapputbyggnader på skogen, skjutbanan. 
 
Förslaget har olika etapputbyggnader som gör 
att inte hela planen behöver byggas med en 
gång. Inte heller vägarna behöver anläggas alla 
på en gång utan de hör ihop med etapp-

utbyggnaderna av byggnaderna. Planförslaget 
kan delas in i tre till fem etapper. I första 
etappen byggs området närmast idrotts-
platsen. Vägen till området är en fortsättning av 
Tallvägen och den större matargatan över 
skjutbanan behöver därför inte byggas ut 
förrän i nästa etapp. I etapp två byggs matar-
gatan ut.  
 
 
Motorcykel- övningskörbanan 
 

 
Området Motorcykelkörbanan i planområdet.  
 
Marken ligger nära både järnvägen, Sunna-
vägen och infartsleden, detta medför att buller-
nivåerna är relativt höga.  
 
Enligt strandskyddsbestämmelserna ska allmän-
heten ha tillgång till strandområdet i plan-
området. Strandskyddet på 100 meter kan 
upphävas av kommunen men i detta fall kan 
det räcka med att minska strandskyddet till en 
mindre bredd. 
 

1 

4 

2/5

3 

5 

Motorcykelkörbanan 
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Med tanke allmänhetens tillgänglighet, går 
tomterna inte ända ner till vattnet. De boende 
bor havsnära men äger inte marken närmast 
havet. Stranden ska röjas upp och göras i 
ordning. Eventuellt kan en brygga för fritids-
båtar anläggas där de boende kan ha sina 
båtar.   
 

 
Fritidsbåtar vid brygga. 
 
I detta område föreslås ett flertal radhus. 
Radhusen ska inte placeras längre åt väster än 
att bergknallen kan avskärma bebyggelsen från 
järnvägen. Husen ska planeras med ”tyst sida”.   
 
Radhus brukar inte rekommenderas att byggas 
mer än fem i rad på grund av brandrisken. I 
detta område då buller är ett problem, kan 
avståndet mellan de olika grupperna med fem 
radhus i varje, avskärmas med plexiglas eller 
annat bullerdämpande material.  Plexiglas är 
dock att föredra då det går att se igenom. Ett 
annat alternativ är att klä ett material med 
klätterväxter. Materialet ska dock vara buller-

reducerande. Det är bra om husen har två 
våningar istället för en då detta gör husen till 
högre skärmar mot bullret.  
 

Radhus med uppehåll, med bullerreducerande skärm. 
 
En lång länga med radhus liknande den 
långsträckta formen av ett lamellhus är att 
föredra då dess form är mer bullerreducerande, 
det bildas inte uppehåll mellan husen där 
bullret kan ta sig in till baksidan. Trots den 
långsträckta sammanhållna längan av radhus 
behöver inte alla husen se likadana ut. Det går 
att skapa variation med samma höjd men att 
andra egenskaper då får vara olika. Byggnader/ 
delar av byggnader kan sticka ut, olika arkitek-
turstilar, byggnader kan vara förskjutna 
gentemot varandra på olika sätt. Husen kan 
även skiljas åt genom färg, material och olika 
typer av förgårdar I planförslaget ingår garaget 
i byggnaden på undervåningen. Detta ställer 
höga krav på ventilationen men annars är det 
en bra åtgärd då garaget ligger mot bullersidan.   
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Sammanlänkad bebyggelse med bra variation. Holland. 
Bebyggelse i Sverige kan inte ligga så nära vattnet på 
grund av strandskyddet.  
 

Sammanlänkad bebyggelse på Hästö, Karlskrona. Husen 
är förskjutna gentemot varandra.  
 
Tyvärr är det den södra sidan som är buller-
störd av järnvägen och Sunnavägen i 
bebyggelseområdet. Mot öster ligger påfarten 
till infartsleden och även den alstrar buller. 

Detta medför att den tysta sidan, trädgårds-
sidan hamnar i norrläge. Sovrum och vardags-
rum ska helst placeras mot den tysta sidan, om 
detta inte går ska åtminstone sovrummen 
placeras mot denna sida. Tanken är att 
förhindra ett homogent, tråkigt, upprepat 
intryck av radhusen.  
 
Vägen som tillhör radhusen går i en mjuk böj 
genom området. Vägens form följer det högre 
partiet i området närmst vägen. Vägen är inte 
rak då detta medför ett tråkigt intryck och 
ökade hastigheter på bilarna i området.  De 
olika radhusgrupperna har olika former 
beroendes var de ligger längsmed vägen. Alla 
husen ligger med havsutsikt men största delen 
av tomten mot norr. Bakom radhusen bildas en 
tom yta på mitten mellan havet och tomterna. 
På denna yta ska det finnas bänkar och 
eventuellt några gungor eller liknande. 
 

Handikappanpassad gunga.  
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Alla tomter med havsutsikt men med störst tomt mot norr. 
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Husbåtar/havsnära boende 
 

 
Området Skjutbanan i planområdet.  
 
För att kommunen ska kunna styra placeringen 
av husbåtar rekommenderas att denna an-
vändning detaljplaneläggs på samma sätt som 
vanlig bebyggelse. En detaljplans bestämmelser 
kan ange: husbåtens utseende, avstånd mellan 
husbåtarna, VA-anslutning, olika brand-
säkerhets aspekter m.m. Med detaljplanen som 
verktyg för husbåtar och havsnära bebyggelse 
har kommunen ökad kontroll på vad som kan 
tillåtas och inte. Liksom husbåtarna på Varvs-
holmen i Kalmar kan en vattenfastighet 
avstyckas för varje husbåt.  
 

På området föreslås även lokalisering av 
parkeringar, gångvägar, bollplaner, vattennära 
bebyggelse, brygga för fritidsbåtar, badstrand 
m.m.   
 
Marken närmast havet ska behållas fri från 
privat bebyggelse och ska även i fortsättningen 
kunna nyttjas av allmänheten. Idag är den 

största delen av stranden inhägnad så med den 
nya planen och bebyggelsen får allmänheten 
ökad rörelsefrihet i området.  
 
Den bästa placeringen för husbåtar och bryggor 
är på skjutbanans sydvästra strandremsa. 
Platsen för bryggan har valts då just denna 
sträcka har minst vassområde mellan vattnet 
och stranden. På denna plats är det lättare att 
komma ut till vattnet än om man valt en annan 
placering. Vid en annan placering skulle även 
större gräv/muddringsarbeten krävas.  

 

 
Husbåtar i kanal i Amsterdam, Holland.  
 
Vid bryggan föreslås husbåtar. Hur stora 
båtplatserna/fastigheterna blir kommer att 
variera. Kommunalt avlopp och vattenledningar 
ska dras fram och elektricitet. Lättast är 
därmed att kommunen tar ut liknande en 
hamnavgift där anslutningsavgifter för avlopp 
och vatten ingår. 
 
 

Skjutbanan 
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Förslag på Skjutbanan.
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Marken längre in på skjutbanan är inte lämplig 
för bostadsbebyggelse om inte stora saneringar 
görs. Marken på skjutbanan kommer förutom 
användning till husbåtar, tillhörande bryggor 
och service också att innehålla en del parker-
ingsplatser och resten ska iordningställas till 
bland annat en strandpromenad. Bollplaner för 
bollspel kommer också att finnas samt en 
badplats.  
 
Vid stranden på skjutbanan i sydost finns en 
liten vik, denna vik kan göras större och blir 
med detta en bra badvik för barnfamiljer. 
Stranden och bottnen är inte förorenad, men av 
säkerhetsskäl behövs det fler och noggrannare 
provtagningar på strandremsan innan området 
kan fungera som småbarnsbadplats.  
 
 
Verksamheter  
 

 
Verksamheterna i planområdet: Idrottsplatsen(1), 
Bensinmacken(2), Lindwallahuset(3)och Ishallen(4).  
 

Lindwallahuset  
Denna mark anses vara förorenad och är därför 
inte lämpad för bostadsbebyggelse. Bygganden 
ser till stor del bra ut, den har nyligen blivit 
ommålad och tomten ser allmänt städad och 
ordnad ut. Det är dessutom bra att det i ett 
område ingår olika användningar och eftersom 
Lindwallahuset inte innehåller några verk-
samheter som kräver större skyddsavstånd så 
är detta en tillgång för omgivningen.   
 
Gamla bensinmacken  
Även denna tomt räknas som förorenad mark. 
Tomtens läge är det bästa stället att knyta ihop 
områdena Annebo och Bergåsa. Därför placeras 
en bro på tomten som länkar an till vägen lite 
högre upp på tomten, här finns nivåkurvor på 
båda sidor av järnvägen som kan användas. 
Närheten till cykelbanan gör också tomten till 
en bra lokalisering av en bro. Vid ett brobygge 
på tomten måste kommunen köpa in macken 
och verkstaden och hitta ersättningslokaler för 
ägarna.  
 
Ishallentomten  
En ny ishall byggs nu på Rosenholm och därför 
behövs inte den gamla längre. Tomten har 
dåliga markförhållanden och särskilt marken 
söder om ishallen är förorenad. Byggnaden bör 
rivas liksom de andra små byggnaderna på 
tomten.   
 
Idrottsplatsen 
En tanke från exploatörens sida var att ge 
idrottsplatsen en ny entré mot öster och 
därmed också ge den en egen tillfartsväg. 
Detta för att de närmast boende ska bli mindre 
störda av trafiken och för att öka parkerings-
möjligheterna vid större evenemang. Denna 

1 

4 2 

3 
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tillfartsvägen skulle då gå inom planområdet. 
Men behöver idrottsplatsen verkligen så mycket 
fler parkeringsplatser och en ny väg? Många av 
platsens aktiviteter flyttar till Rosenholm och få 
föreningar blir kvar. Är det ekonomiskt riktigt 
att då bygga en väldigt lång, väldigt brant väg 
som tillhör enbart idrottsplatsen? Det anses inte 
rimligt i detta arbete. Istället föreslås att 
parkeringsplatser placeras på den plana marken 
nedanför branten på skjutbanan. Det är bra att 
placera parkeringen utanför det nytänkta 
bostadsområdet då detta inte ökar trafiken i 
området. Gångavståndet från den parkerade 
bilen till aktiviteten blir dock tämligen långt. 
 

 
Foto på idrottsplatsen.  
 
Nu när så många aktiviteter flyttas till Rosen-
holm borde funderingar angående idrotts-
platsen väckas. Kanske är det ett alternativ att i 
framtiden ta bort idrottsplatsen och bygga 
bostäder på marken istället. I detta planförslag 
kommer emellertid idrottsplatsen att vara kvar.  

GRÖNSKA 
I detta arbete har valts ett förhållningssätt med 
4 indelningar på egenskaper som stadens grön-
struktur bör innehålla. Lugn där man söker 
stillhet och avkoppling. Aktiviteter dit man 
kan gå om man vill träffa folk, träna etc. Hit hör 
även platser med lekplatser för barn och platser 
med idrott. Skog som sköter sig själv, är 
ursprunglig, eventuellt innehåller vatten och 
som lämnas ifred. Park där allt är klippt och 
rensat, ofta urtypen för människors tankar om 
park. Alla de beskrivna gröntyperna ska till sist 
vara robusta och tåla att användas för det de är 
tänkta till.  
 
Då Karlskrona redan har en hel del parker gäller 
det att hitta en parkmiljö som inte finns eller 
som det behövs mer av. Det renodlade park-
alternativet finns det gott om i Karlskrona med 
Hoglandspark, Grevagården m.m. Skog finns i 
Wämöparken och på Västa Mark. De typer som 
därför finns för lite av är lugn och aktivitet.  
 

 
Nya grönområden i planområdet. 
 

Skjutbanan 

Ishallen 

Tennisbanorna 
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I planförslaget kommer ny grönska att planeras 
på Skjutbanan, Ishallentomten och Tennis-
banorna. 
 
Med de nya grönområdena i planförslaget ges 
möjligheter till ett långsträckt samman-
hängande grönstråk från Västra Mark till 
Wämöparken.  
 

 
Sammanlänkat grönstråk från Västra Mark till Wämö-
parken.  
 
Tennisbanorna 
Tennisbanorna tas bort, det finns nybyggda 
tennisbanor på Rosenholm. Tennisbanorna är 
den mest förorenade tomten inom plan-
området. Med alla dessa föroreningar så är 
bebyggelse inget alternativ. På denna mark 
läggs störst vikt på landskapsplaneringen. 
Möjlig användning är park eller annan använd-
ning då man eventuellt kan hårdgöra vissa ytor.  

Den ökade grönskan skulle hjälpa till att visuellt 
binda ihop grönområdena Västra Mark och 
Wämö. Den nya passagen under Gamla-
infartsvägen mellan ishallentomten och tennis-
banorna bildar ett grönstråk från Wämöparken 
fram till ishallentomten.  
 
Tomten ska inte ha en speciell användning som 
gör att människor stannar utan ska vara till för 
att leda människorna vidare mot Wämöparken 
eller till ishallentomten. 
 
Tomten är av typen park blandad med skog. 
Gångvägar kommer att anläggas och skog att 
planteras. Skog planteras på kanterna så att 
den nya vegetationen kan smälta ihop med den 
befintliga. I mitten öppnar sig ett stort öppet 
område. När man kommer ut från skogen som 
leder från Wämöparken kommer de gående till 
en stor öppen glänta. De gående ser gång-
passagen och den ellipsformade gräsytan i 
mitten hjälper till att leda människorna framåt 
och vidare.  
 
Det är alltså inte meningen att den öppna 
gräsytan ska användas till picnikgräsmatta. 
Gångbanorna är bara till för gång och cykel, 
bilisterna får inte åka längre än till parkeringen i 
väster. 
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Förslag tennisbanorna 
 

 



 66

Skjutbanan 
På marken vid skjutbanan föreslås att mer skog 
planteras och området förvandlas till ett 
grönområde med aktiviteter. Huvudmatningen 
av trafiken till bostadsområdet nordväst om 
skjutbanan på höjden går på området. Grön-
området föreslås användas för olika aktiviteter 
som bland annat bollplan, grillplats och boule. 
Marken på skjutbanan är minst förorenad av de 
förorenade områdena och det är därför mer 
aktuellt att lägga mer aktiviteter här. Tomtens 
strandnära läge gör den attraktiv för strand-
promenader.  
 
Ishallentomten  
Användningen på tomten ska vara för vuxna. 
En eventuell etablering av lättare verksamhet 
kan tänkas, exempelvis affärsetablering. 
Tomten ligger nära infartsleden och har goda 
parkeringsmöjligheter. Byggnad för sådan verk-
samhet är möjlig om man använder pålning. 
Vid sådan användning hårdgör man stora ytor 
och detta är bra då man lägger ett lock över 
markföroreningarna så att de inte sprids. Detta 
alternativ har dock inte valts då det medför att 
servicecentren Marieberg och Bergåsa skulle 
utsättas för ännu mer konkurrens än idag.  
 
En annan tänkbar användning är parkmark och 
det är den användningen som utvecklas i detta 
arbete. Kommunen förespråkar att marken 
används som grönområde och exploatören är 
inne på samma linje. En nödvändighet är då att 
fylla på med minst 0.3 meter jord eller liknande 
över dagens jordlager, helst ska sedan ytterli-
gare ett tjockt lager med matjord läggas 
ovanpå.   
 

Att göra ett grönområde ska inte vara sista ut-
vägen i planeringsammanhang när ingen annan 
användning passar. Parken ska ha en grundidé, 
ett koncept och inte bara vara det området som 
blev över. Platsen ska användas och inte ligga 
öde. För att en park ska användas så krävs det 
att den har något speciellt som människor 
tycker om. Detta speciella ger karaktär åt 
parken och skiljer den från andra grönområden. 
Vilken användning kan då passa in i en park 
med detta läge? För att dra in rörelse och liv i 
parker, har det på senare tid blivit populärt att 
ta in vatten i parkerna. Vatten har en lugnande 
inverkan på många människor och det kan 
behövas fler platser med sådana inslag i dagens 
stressade samhälle. Att planera in vatten i 
parkerna kan göras på olika sätt men det är bra 
om vattnet får fler användningar än att det är 
vackert att se på. På ishallentomten är därför 
tanken att ta tillvara närliggande bostadsområ-
det Annebos dagvatten.  
 
Dagvatten är det vatten som kommer ner som 
nederbörd, regn och snö, som sedan passerar 
gator, parker, hustak och torg. Vattnet är 
smutsigt och måste därför renas innan det kan 
komma till användning.  
 
Liksom i Ronneby brunnspark skulle här kunna 
ordnas ett vattenfall från branten mot Annebo 
ner till ishallentomten. Vattenfallet ska vara 
ganska smalt och inte liknas vid något Niagara-
fall. Bruset från vattenfallet maskerar buller 
från de omgivande vägarna. Dagvattnet renas 
innan det når det öppna fallet och kan sedan gå 
genom olika dammar för att till sist antingen 
pumpas ut i havet eller återvända till fallet i ett 
slutet system.  
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Illustratiosbild av vattenfall och dagvattendammar på Ishallentomten. 
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Förslag på Ishallentomten.  

 
 

Antingen saneras all mark och då är mark-
föroreningarna inget problem eller så måste 
ansträngning läggas vid att vattnet inte 
kommer i kontakt med förorenad mark. Om 
man följer WSP rekommendationer att lägga på 
0.3 meter rent bärlager ovanpå den nuvarande 
markytan och sedan fyller på med matjord 
ovanpå det så är risken liten att förorenat 
damm ska hamna i vattnet.  
 

En stor damm med dagvatten kan på vintern 
användas till att åka skridskor på.  
 
Vad gäller grönska ska ansträngning läggas på 
att välja växter som är fina hela året, exempel-
vis vintergröna växter. Om man an-stränger sig 
vid valet av växter så kan detta göra att platsen 
kräver mindre underhåll. Det går exempelvis att 
välja perenner som åter-kommer varje år 
istället för ”ensäsongsplantor”. Tomten får med 
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denna användning och ut-formning karaktären 
lugn. 
 
Ett alternativ till platsens användning kan vara 
att anlägga en klättervägg vid sidan av fallet på 
den lodräta väggen mot Annebo. Placeringen 
ska dock vara så pass långt ifrån fallet att 
vattnet inte når klätterväggen.   
 
För att göra parken till en lugnare avskärmad 
plats kommer en vall/bullerskärm att placeras 
mot järnvägen. För att ge parken de bästa 
förutsättningarna för att bli den lugna oas som 
eftersträvas så är vallen en bra åtgärd. Denna 
åtgärd minskar bullret och avskärmar platsen 
visuellt från järnvägen, mindre bra är att 
barriäreffekten ökar istället för att minska och 
kopplingarna mellan tomterna blir ännu mindre 
än i nuläget. Varken idag eller i framtiden skulle 
det vara möjligt att ta sig över/under järnvägen 
utan bro/tunnel. Det är alltså endast med en 
visuell koppling som man kan binda samman 
tomterna. Vallen/skärmen kan utformas så att 
den går att se igenom på vissa ställen och detta 
bildar långsträckta siktlinjer samtidigt som 
bullret reduceras. De ställen på vallen/skärmen 
som går att se igenom ska sammanfalla med 
öppningen som bildas av gångpassagen, med 
denna åtgärd bildas en lång siktlinje ända från 
södra delen av Tennisbanorna till havet i norr.  
 
Övrig grönska   
Stranden vid motorcykelövningskörningsbanan 
rensas upp och gallras. Detta görs för att det 
ska se mer städat ut men också för att öka 
utsikten över vattnet. 
 
Genom att stranden i planförslaget sparas för 
allmänheten finns möjlighet för en långsträckt 

strandpromenad runt hela udden Västra Mark, 
och in mot Trossö. Vid denna åtgärd behöver 
vegetationen vid stranden ses över. (bild sid 
74)  
 
 

INFRASTRUKTUR 

 
Bro (brun)- och tunnelplacering (orange).  
 
Gång- och cykelvägar 
Ska gång- och cykelvägen längsmed stranden 
vid motorcykelövningskörningsbanan flyttas, 
eller ska den vara kvar? I planförslaget kommer 
den nuvarande sträckningen av gång- och 
cykelbanan att vara kvar. Banan möjliggör för 
allmänheten att ta del av strandremsan och 
detta är huvudtanken med strandskyddet. 
Placeringen möjliggör även att bilda ett vackert 
sammanhängande strandstråk vid havet från 
motorcykelövningskörningsbanan, via skjut-
banan, Västra Mark, Gräsvik och vidare in mot 
Trossö.  
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Möjlighet till långsträckt strandpromenad in mot Trossö. 
 
Nya gång- och cykelvägar behövs för att binda 
samman de olika småområdena i planområdet. 
De nya broarna, som beskrivs senare i arbetet, 
är en förutsättning för att detta ska kunna ske 
på ett bra sätt. Gång- och cykelvägarna är 
också en förutsättning för att grönstråket ska 
bli attraktivt och använt.  
 
 
 
 

 
Befintliga och föreslagna gång- och cykelvägar(svart) i 
området. 
 
Tunnel 
Gångtunnlar är tyvärr ofta smala och mörka, 
vilket gör dem otäcka på kvällen. Vissa 
människor föredrar därför att välja andra vägar 
på kvällarna än genom tunnlarna. Ofta blir de 
andra vägarna både farligare och längre. En 
gångtunnel ska därför vara bred, ljus och se ut 
som en bro. En sådan passage ska anläggas 
från tennisbanorna/ Wämöparken under Gamla-
infartsvägen till ishallen.  
 
Denna länk ökar tillgängligheten och hjälper till 
att bryta upp ännu en kraftig barriär. Placering-
en sker nere vid branten på ishallen-tomten i 
väster. Gångpassagen placeras här för att det 
är den genaste vägen, placeringen hamnar som 
i en hörna och detta för att man leds dit samt 
att vid denna placering ser de gående målet.  
Med detta ingrepp bildas en grön långsträckt 
korridor från Wämöparken till ishallentomten. 
Ökade förutsättningar för vid-sträckta siktlinjer 

Trossö
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bildas och Wämöledens sträckning förbättras 
markant. 
 

Illustrationsbild gångpassage vid ishallen. 
 
Broar 
En/två gång- och cykelbroar över järnvägen 
och Sunnavägen föreslås. I första hand kommer 
placeringen att bli från västra Annebo och över 
till Gamlabensinmacken/Lindwallahuset. Andra 
placeringen blir från östra Annebo och över till 
skjutbanan 
 
Broarna ska vara tillgängliga för cyklister, gång-
trafikanter och rullstolsburna. Broarna får inte 
vara för smala eller ha för höga och massiva 
väggar/kanter då detta kan upplevas som 
otryggt. På broarna ska man bli sedd och kunna 
bli hörd om det skulle hända något. Broarna 
ska helst göras i ett material så att de inte blir 
hala vid regn- och vinterväder.   
 
Första placeringen föreslås från västra Annebo 
och över till gamla bensinmacken. Annebo är en 
bra bas för bron då man kan utnyttja den redan 

existerande höjden för att ta sig över järn-
vägen.  
 
Andra placeringen ger förutsättningar, som 
nämnts tidigare i arbetet, att promenera från 
Västra Mark till Wämöparken genom det lång-
sträckta grönstråket som bildas. (Se bild sid 
64). Själva bron är rak men övergår sedan i en 
böjd ramp.  
 

 
Två gång- och cykelbroar (grå) som överbygger barriären 
Sunnavägen- järnvägen. 
 
Bilbron över Sunnavägen och järnvägen som 
Gamlainfartvägen ligger på föreslås bli bredare 
och en bredare gångbana ska placeras utanför 
nuvarande trottoaren. På detta sätt förbättras 
Wämöledens attraktion och vägen bli säkrare. 
Sprängningsarbeten kan emellertid krävas. 
 

1

2
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Sunnavägen  
Det viktigaste för att minska bullret och 
barriäreffekten är att minska trafikmängden på 
vägen och minska fordonens hastighet, som har 
stor betydelse för hur mycket det bullrar. 
Framförallt de fordon som egentligen inte 
behöver ta denna väg ska fås att välja andra 
vägar. Det ska gå långsammare att köra Sunna-
vägen än att köra andra alternativa vägar. 
Hastigheten bör sänkas från 70km/tim till 
50km/tim. Trots sänkt hastighet måste vägen 
göras om så att bilisten kör i den hastigheten 
som det är tänkt. Trafikmiljön ska vara ”själv-
förklarande”. 
 
Nästa åtgärd blir därför att göra vägen smalare. 
Enligt boken Lugna gatan (Svenska kommun-
förbundet 1 998:103) blir det störst effekt om 
vägen smalas av till 6 meter eller mindre. Detta 
kan göras genom att krympa vägen i sidorna. 
Ett annat alternativ är att anlägga en sorts 
mittrefug, antingen en överkörbar eller en med 
växtlighet. På detta sätt minskar man inte 
vägen från sidorna och in utan från mitten och 
utåt. Med ett hinder i mitten av körbanorna 
upplevs de som smalare än om det bara är en 
vit streckad linje.  
 
Träd kan planteras på vardera sidan om vägen 
för att ge en alléliknande känsla.  När träden 
växt till sig gör de att gaturummet känns 
mindre och vägen uppfattas då automatiskt 
som smalare.  
 
Gupp är ännu en åtgärd som kan bli aktuell på 
vägen.  
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Hela planförslaget. 
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VSLUTNING 
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AVSLUTNING 
Området som har studerats i detta arbete är 
utmärkt som ett utvecklingsområde i Karlskro-
nas översiktsplan. Frågan är bara om man 
verkligen kan se det som ett samman-
hängande område med samma förutsättningar 
eller som det egentligen är fler olika små-
områden som bara har blivit över och bildat ett 
område. De många barriärerna gör att området 
är mycket splittrat. Rent geografiskt och 
vegetationsmässigt kan skogen vid idrotts-
platsen istället höra till Bergåsa. Ishallentomten 
och tennisbanorna kan höra till Annebo. 
Motorcykelkörbanan ligger mitt emot Lindesnäs 
och har mer koppling med det området än de 
andra i utvecklingsområdet. Skjutbanan bildar 
ett eget område på grund av de stora nivåskill-
naderna. Det område som skjutbanan mest har 
tillhörighet till är Lindwallahuset och sedan 
Bergåsa. En förutsättning för sam-hörighet i 
planområdets många uppsplittrade delområden 
är de två nya broarna, utan dem blir det ingen 
bra sammanlänkning. Med tanke på de många 
barriärerna så är synliga siktlinjer mycket 
viktiga.  
 
Frågan är nu om arbetet har funnit svar/ 
lösningar på de problemformuleringar som 
beskrevs i inledningen.  
 
Hur kan barriäreffekterna minskas och 
kopplingen mellan olika aktiviteter och 
områden öka? Hur kan stadsdelarna 
Annebo, Bergåsa och Västra Mark bindas 
ihop?  
 

I förslaget har barriäreffekterna minskats och 
kopplingarna har ökats genom den nya 
passagen mellan tennisbanorna och ishallen-
tomten samt med de nya gång- och cykel-
broarna från Annebo. På ställen där barriärerna 
inte kunnat brytas upp rent fysiskt har visuella 
siktlinjer skapats för att på så sätt ändå skapa 
samband.  
 
Hur kan grönområdena Wämö och Västra 
Mark länkas ihop på ett bättre sätt? 
 
Grönstråket förstärks genom att mer grönska 
planteras och fler grönområden tillkommer. 
Ishallentomten, tennisbanorna och skjutbanan 
innehåller alla mycket grönska. Med hjälp av 
den nya bron vid östra Annebo över till 
skjutbanan finns möjligheter att ta sig mellan 
Västra Marks grönområde till Wämöparken utan 
att korsa någon större väg. Planförslaget ger 
möjligheter till ett långt sammanhängande 
grönstråk från Västra Mark i norr till Wämö-
parken i sydöst.  
 
Hur kan allmänhetens tillgång till vatten-
kontakt säkerställas? Hur ska strand-
skyddet behandlas? 
 
Bebyggelsen läggs inte närmst havet, denna 
yta sparas för en strandpromenad. Strand-
skyddet tas bort där husbåtarna placeras. 
Utmed övriga stranden sparas mark närmast 
havet som allmänheten har tillgång till 
 
Hur kan den mark som idag inte är i skick 
att bebyggas, på grund av mark-
föroreningar och dåliga geologiska för-
hållanden, användas?  
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Marken blir till grönområden och en park. Olika 
sorters aktiviteter placeras på marken som är 
minst förorenad (ishallentomten och skjut-
banan) samt service till husbåtarna. I framtiden 
kan en eventuell sanering av marken bli aktuell 
och därför ska ingen användning planeras som 
hindrar framtida sanering.  
 
Hur kan bostadsbebyggelsen på område 1 
planeras? (Enligt Karlskronas BFP = 50 
villor, flerbostadshus) Hur ska bebyggel-
sen planeras för att maximalt utnyttja 
närheten till vattnet och grönskan?  
 
Bebyggelsen planeras med mycket grönska och 
stora grönkilar genom området. Alla tomterna 
har en sida mot grönområde och de utan egna 
tomter är byggnader liknande hus i park. 
Bebyggelsetyper och upplåtelseformer är 
blandade.  
 
Hur ska den nya bebyggelsen på område 
2 lokaliseras/konstrueras med hjälp av 
planering så att bullret från Sunnavägen, 
infartsleden och järnvägen inte stör de 
boende/överstiger riktlinjerna för buller?  
 
Med hjälp av att placera bebyggelsen med tyst 
sida, samt planera husens lägenhetslösning 
efter samma princip så blir bostädernas 
inneklimat bättre. Att använda bra fönster vid 
bebyggelse är ännu en bra åtgärd. Användning 
av särskilda bullerreducerande fönster kan 
styras genom bestämmelser i detaljplanen.  
 
Hur kan trafiken och bullret på Sunna-
vägen minskas så att både befintliga 
bostäder och nya får bättre förutsättning-
ar för en bra inomhus- och utomhusmiljö?  

Hastigheten på Sunnavägen bör sänkas från 
70km/h till 50 km/h. Det kan göras genom att 
vägen smalnas av och grönska planteras på 
dess sidor. En annan åtgärd som kan bli aktuell 
är gupp.  Med dessa åtgärder blir vägen ”själv-
förklarande” och bilisterna kan inte köra fortare 
än vägen tillåter.  
 
Var kan husbåtar planeras in? Ska en 
detaljplanen användas för att styra 
etableringen? 
 
Husbåtarna placeras in på skjutbanans syd-
östliga strand där det är minst vass mellan 
stranden och öppna vattnet. Förslagsvis skall en 
detaljplan göras där vattentomter liknande de i 
Kalmar avstyckas. Genom att använda en 
detaljplan kan kommunen styra lokalisering och 
utseende på husbåtar m.m.  
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BILAGOR  

MARKFÖRORENINGAR  
PAH 
PAH står för Polycykliska aromatiska kolväten 
och är benämningen på en grupp fettlösliga, 
cancerframkallande och svårnedbrytbara 
ämnen. Vattenekosystem är extra känsliga för 
PAH. (Kemikalieinspektionens hemsida 2005-
10-07) 
 
Bly 
Bly (Pb) är ett grundämne och en metall. Bly 
används till batterier, kablar, färgpigment, gelé-
ljus10, ammunition m.m. Det bly som depone-
rats på marken finns kvar under mycket lång 
tid. Störst risk att utsättas för bly är genom mat 
och dryck11. Pistolskjutning med blykulor och 
krutladdning gör också att människor utsätts 
för onormalt höga halter bly. Små barn som 
undersöker saker genom att stoppar dem i 
munnen kan även utsättas för bly genom jord 
och damm. (Karolinska institutets hemsida 
2005-09-19)  
 
Uppsala universitet (/bly, hemsida 2005-10-07) 
hävdar att i barn passerar bly lätt över till 
hjärnan från blodet då blodhjärnbarriären inte 
är helt utvecklad. Barn tar upp en större andel 
av nedsvalt bly än vuxna då deras mag-
tarmkanal är mindre skyddad. Karolinska 
institutet (hemsida 2005-09-19) menar att bly 

                                                 
10 Geléljusen har vekar som innehåller bly och då ljusen 
tänds frigörs blyånga, vilket ger upphov till höga blyhalter 
i luften. 
11 Exempel på mat och dryck med högt blyinnehåll är: 
njure, lever, champinjoner, vallmofrön, skaldjur och vin. 

ger skador på nervsystemet och att det även 
har effekter på hjärnans utveckling.  

 
Barn med leksak i munnen.  
 
Koppar 
Koppar (Cu) är ett grundämne, en metall och 
finns naturligt i både växter och djur. Koppar 
täcks i fuktig luft med en grön beläggning som 
kallas ärg eller ärgning. Koppar används till 
vattenrör, kastruller, koppartak, bromsbelägg 
m.m. Koppar sprids till miljön vid bland annat 
sopförbränning.  
 
Människokroppen mår varken bra om den får 
för mycket, eller för lite koppar. Vid kopparbrist 
är symtomen t.ex. anemi12, benskörhet och 
onaturlig skelettutveckling. Vid höga intag av 
koppar kan symtom som illamående, diarré, 
kräkningar, medvetslöshet och njursvikt upp-
komma. För människan är koppar måttligt 
giftiga. Svåra förgiftningar är ovanliga bl. a. 
därför att kroppen reagerar på förgiftningen 

                                                 
12 Anemi är blodbrist 
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genom att kräkas. (Socialstyrelsens hemsida, 
Miljöhälsorapport 2005, 2005-09-19) 
 
Zink 
Zink (Zn) är ett grundämne, en metall och är i 
små halter nödvändigt för både växter och djur. 
Ämnet angrips i fuktig luft och "vitrostar".  
Metallen används i många legeringar13 exem-
pelvis mässing och brons. Zink används för att 
galvanisera metaller för att förhindra rostan-
grepp. (Socialstyrelsens hemsida, Miljöhäls-
orapport 2005, 2005-09-19) 
 
Zink är ett betydelsefullt ämne för att männi-
skor och djur ska växa. Hos däggdjur ingår zink 
i ett flertal enzymer och behövs även i buk-
spottkörteln för att producera insulin. Zink är 
inte giftigt. (Markinfo/zn, hemsida 2005-10-07)  
 
Kvicksilver 
Kvicksilver (Hg) är den enda metallen som är 
flytande vid rumstemperatur. Den är lätt att 
göra legeringar med och de kallas amalgamer. 
Det kvicksilver som spridits i miljön finns kvar 
under mycket lång tid. (Clever Learning 
Sweden AB, hemsida 2005-10-07) 
 
Kvicksilver och alla dess föreningar är några av 
de allra farligaste miljögifterna. Mikro-
organismer i mark och vatten kan omvandla det 
giftiga kvicksilvret till en ännu giftigare före-
ning, metylkvicksilver. (Socialstyrelsens hem-
sida, Miljöhälorapport 2005, 2005-09-19) 
 
Naturvårdsverket (hemsida 2005-10-07) menar 
att industrin i många år har använt kvicksilver 

                                                 
13 Legering är en metallblandning som bildar ett enhetligt 
material. 

vilket har medfört utsläpp och farligt avfall. Det 
gäller att leta rätt på kvicksilvret innan bygg- 
eller rivningsarbetet börjar. Produkter med 
kvicksilver, t.ex. strömbrytare, hamnar annars 
som bygg- och rivningsavfall på soptippen. Från 
avfallshanteringen sprids fortfarande kvicksilver 
till miljön anser Uppsala universitet (/hg, 
hemsida 2005-10-07). 
 
Kvicksilver tas effektivt upp i kroppen och 
passerar lätt den skyddande barriären mellan 
blodet och hjärnan. Giftet tas lätt upp av 
andningsorganen, matsmältningsorganen, 
huden och lagras i kroppen. Kvicksilver ger 
skador på centrala nervsystemet och har även 
effekter på hjärnans utveckling. Barn och foster 
är därför särskilt känsliga. (Socialstyrelsens 
hemsida, Miljöhälsorapport 2005, 2005-09-19) 
 
Olja 
När marken är förorenad med olja märks det 
ofta både på syn och med lukt. Marken är ofta 
svartfärgad.  
 
 

MARKFÖRHÅLLANDEN14 
Marken är sämst på de ställen där det är eller 
har varit strand, havsbotten eller mad. Fram-
förallt marken på Ishallentomten och marken 
närmst havet på gamla skjutbanan är inte 
lämpad för bostadsbebyggelse då marken inte 
är tillräckligt stabil. Ett bevis på detta är att 
ishallen har sjunkit ihop betydligt sedan den 
byggdes. Om bebyggelse ändå skulle komma 
att bli aktuell, dock ej för bostadsändamål, så 
är pålning en förutsättning.  
                                                 
14  
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Tennisbanorna 
Mark 
Åt väster, söder och öster stiger marken och 
övergår till fast mark. Jorden består av ca 2,5-3 
m fyllning, 2-3,5 m gyttja, 2-3 m silt15 samt 0,5-
3 m lera som sannolikt vilar på morän. Fyllning-
en kan översiktligt beräknas till en volym av ca 
40000 kubikmeter. Djupet till fast botten är 
mellan 8-13 meter. 
 
Markföroreningar 
På tennisbanorna (A) och Ishallentomten (B) 
har höga till mycket höga halter påträffats av 
föroreningar med mycket hög farlighet (PAH, 
kvicksilver, bly, bensen) och hög farlighet (olja, 
koppar). Metallanalysen visar på hög halt 
koppar och bly samt mycket hög halt zink. Det 
har också påträffats svartfärgade massor, som 
generellt innehåller mer olja och PAH än övrig 
jord.  
 
Exponeringsrisken för föroreningar som på-
träffats på tennisbanorna bedöms vara måttlig 
till stor med dagens markanvändning och 
utgörs främst av inandning av förorenat damm.  
 
Slutsats 
Tennisbanorna är det mest förorenade området 
i planområdet. Bostadsbebyggelse är inte att 
tänka på. Platsen kan användas till parkmark, 
eller eventuell verksamhetsetablering.   
 
Markägoförhållanden 
Marken ägs av kommunen.  
 

                                                 
15 Silt är en finkornig jordart där partiklarna har samma 
kornstorlek. 

Ishallen 
Mark 
Terrängen utgörs av en ganska jämn och 
horisontal grusyta. Jorden består av 3-4 m 
fyllning, 1.5-5 m gyttja, 1,5-4 m silt och 1-4 m 
lera som sannolikt vilar på morän. Fyllningen 
kan översiktligt beräknas till en volym av ca 
50000 kubikmeter. Djupet till fast botten är 
mellan 11-16 m. 
 
Markföroreningar 
Se text under tennisbanorna, markföroreningar. 
De högsta halterna föroreningar på Ishallen-
tomten bedöms finnas söder om ishallen.  
 
Exponeringsrisken för föroreningar som på-
träffats på Ishallentomten bedöms vara liten 
med dagens markanvändning. Risken för 
föroreningsspridning från området bedöms vara 
liten. 
 
Slutsats  
Marken är näst mest förorenad. Det är dock 
den södra delen av området som är mest 
förorenad. Bostadsbebyggelse är inte ett 
alternativ. Platsen kan användas till parkmark.  
 
Markägoförhållanden 
Marken ägs av kommunen 
 
Skjutbanan 
Mark 
Jorden består av 0,005- 4 m fyllning, 0-4 m 
gyttja, 0-2,5 m silt och 0-7 m lera som sanno-
likt vilar på morän. Fyllningens djup varierar 
avsevärt. Fyllningen kan översiktligt med hjälp 
av medelvärden av värdena ovan beräknas till 
en volym av ca 180 000 kvadrat-meter. Djupet 
till fast botten varierar mellan 0 och 16 m. 
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Markföroreningar 
Höga till mycket höga halter av föroreningar 
med mycket hög farlighet (bly) och hög 
farlighet (olja, koppar) har påträffats. Kvick-
silver som har mycket hög farlighet, har 
påträffats i halter som är förhöjda till höga. 
Påträffade oljeföroreningar på skjutbanan 
bedöms vara störst i södra delen av området 
(C) och komma från fyllnadsmassorna samt 
eventuellt från läckage från den tidigare bensin-
stationen samt tidigare byte av olja vid AB Carl 
E Lindwalls område. Det är enbart den plana 
marken som är förorenad och inte skogs-
branten eller bottensedimentet i havet utanför. 
I detta område påträffades mycket avfall i 
markytan t.ex. skrot, byggrester m.m. 
 
Risken att föroreningar sprids med grundvatten 
till havet bedöms vara måttlig för olja. Risken 
för övrig föroreningsspridning från området 
bedöms vara liten. 
 
Slutsats  
Marken är minst förorenad av de tre undersökta 
och fler användningar kan därför lokaliseras hit. 
Dock ej bostadsbebyggelse. 
 
Markägoförhållanden 
Skjutbanan ägs av Svenska hyrverket AB, 
gamla bensinmackan är privatägd liksom 
Lindwallahuset som ägs av AB Carl E Lindwalls.  
 
 
Karta 
Stor planförslagskarta finns i separat ficka på 
pärmen eller som stort blad som kan vikas ut.  
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