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HÅLLBARHETSBEDÖMNING

Arbetet med en ny fördjupad översiktsplan (FÖP) 
för Nybro stad inleddes 2018 genom workshops 
med politiska representanter och tjänstepersoner. De 
som deltog i träffarna delade med sig av sin syn på 
stadens styrkor, unika platser och vilka önskemål de 
hade på den nya fördjupade översiktsplanen.  

Därefter genomfördes en omfattande tidig 
invånar dialog. Invånarna vet mest om sin stad och 
den kunskapen ville kommunen ta del av. Tack 
vare  allmänhetens vilja att dela med sig av sina 
 synpunkter och önskemål har kommunen en bra 
grund att stå på inför utvecklingen av Nybro stad. 
I dialogarbetet har barn och unga varit en viktig 
målgrupp. 

En arbetsgrupp från kommunstyrelseförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen och Nybro Energi 
har tillsammans arbetat fram den nya fördjupade 
översiktsplanen för Nybro stad. I samband 
med  arbetet har flera viktiga underlag i form av 
 utredningar och inventeringar tagits fram. 

FRAMTIDSBILD NYBRO STAD
Nybro är en stad med unika kvaliteter som ska 
förvaltas och vidareutvecklas. Följande framtids
scenario har formulerats från Nybro kommuns 
vision: 

NYBRO ÅR 2040 –  
UTVECKLINGSSCENARIO 
Utvecklingsscenariot är baserat på den fördjupade 
översiktsplanens viljeinriktning, och visar en 
möjlig och önskvärd utveckling av Nybro stad 
fram till år 2040. Till grund för scenariot ligger 
markanvändnings kartorna, strategierna och 
 medskicken. 

• Stationsområdet och stadskärnan bildar en helhet 
genom tydliga stråk. Ett levande resecentrum 
och ett attraktivt torg gör stadskärnan till den 
självklara mötesplatsen. Parkeringsytorna har 
koncentrerats och de frigjorda ytorna har blivit till 
park och bostäder med utåtriktade verksamheter i 
bottenplan. Torget erbjuder aktiviteter för många 
olika grupper, och lockar stadens invånare till att 
stanna en stund. 

• Flyebo är Nybros nyaste stadsdel. Bebyggelsen 
är varierad med olika hustyper och upplåtelse
former. Kopplingarna till Kungshall är starka 
och invånarna i stadsdelarna rör sig smidigt 
där emellan. Kungshalls vattentornspark lockar 
besökare från hela Nybro. 

• Gång- och cykelvägarna i Nybro stad är samman
länkade och skyltade.

• Stadens vattendrag har fått en mer framträdande 
roll. De är samlingsplatser och uppmuntrar till 
utforskande för både barn och vuxna. 

• Nybros parker och gröna områden är 
 lättillgängliga och bekväma att röra sig i. Antalet 
träd i staden har ökat och alléer har anlagts längs 
gator i centrum. 

• Nybro stad har klimatanpassningsytor och 
 utvecklade grönområden som hjälper till att 
hantera klimatförändringar och bidrar till att 
stärka den biologiska mångfalden.

• Svartbäcksmåla naturreservat och Rismåla 
naturreservat har fått tydligare unika karaktärer. 
Svartbäcksmåla är fortsatt ett regionalt besöksmål 
med lättillgängliga aktiviteter. Rismåla är en plats 
för bad, rekreation och motion. 

Sammanfattning av den fördjupade 
 översiktsplanen för Nybro stad
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• Linneasjöområdet är en attraktiv mötesplats med 
en stor variation i aktiviteter och upplevelser för 
alla. Lekplatsen i Badhusparken erbjuder något 
utöver det vanliga. 

• Ny bebyggelse längs med Bangatan bidrar 
till att fler människor kan bo i ett stationsnära 
läge.  Samtidigt har området kring Emmaboda
vägen börjat genomgå en omvandling från 
verksamhets område till att bli en del av centrum. 
 Utvecklingen har bidragit till att stärka Nybros 
stadskärna. Emmabodavägen är ny entrégata till 
stadskärnan från väster. Gaturummet har fått en 
stadsmässig karaktär och gjorts tryggare ur ett 
barnperspektiv med en gång- och cykelväg. 

• Hanemåla har fått en mer blandad bostads-
bebyggelse. Längs med Hanes väg har 
flerbostadshus tillkommit. Det har gjort att gatan 
upplevs som tryggare och mer intressant. 

• Theanderstråket knyter samman målpunkter och 
mötesplatser. Längs med stråket lyfts stadens 
identiteter fram med hjälp av stadens kultur, konst 
och historia. 

• Trafikplats Glasporten har byggts ut med en 
planskild korsning. Säkerheten har ökat och 
verksamheter har kunnat etablera sig i skyltläge 
intill riksväg 25.

FOKUSOMRÅDEN
För att få en tydlig och väl förankrad översiktsplan 
har fokusområden tagits fram. Fokusområdena  ska 
bidra till att ge stöd och styrning för kommunens 
utvecklingsambitioner och vägleder markanvänd
ningen. Fokusområdena sammanfattas:

• Det enkla småstadslivet

• Platser att mötas på

• Mer gång- cykel- och kollektivtrafik

• Större Nybrohjärta

• Aktiv fritid i stimulerande miljöer

• Robust och funktionell grön- och blåstruktur

• Ett varierat näringsliv

• Effektiva och hållbara tekniska system

Fokusområdena utgår från de möjligheter och 
 utmaningar som identifierats i samband med plan-
arbetet:

• Socialt perspektiv

• Barnperspektiv

• Jämställdhetsperspektiv 

• Förtätning

• Tillgänglig blå- och grönstruktur

• Klimatanpassning

NYBRO
STATION
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HÅLLBARHETSBEDÖMNING

Detta är en hållbarhetsbedömning (HB), 
 inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB), för 
fördjupad översiktsplan (FÖP) för Nybro stad. 
Målet med den fördjupade översiktsplanen är 
att den ska bidra till att uppfylla nationella, 
regionala och lokala mål, och vara ett väl 
förankrat planeringsunderlag för Nybro stads 
utveckling på kort och lång sikt. 

Den fördjupade översiktsplanen bygger på de mål 
och strategier som antagits för planen, samt på en 
omfattande dialog om vad stadens invånare och 
andra intressenter ser för utvecklingsmöjligheter för 
vår stad. Den fördjupade översiktsplanen har utblick 
mot 2040, och avgränsas Nybros yttre stadsdels
gränser.

Enligt sjätte kapitlet miljöbalken ska planer som 
medför en betydande miljöpåverkan inrymma en 
miljö konsekvensbeskrivning. Syftet är att tidigt 
integrera miljöaspekter i planarbetet för att främja 
en hållbar utveckling. Nybro kommuns ambition är 
att bredda miljöbedömningsprocessen för översikts
planen från att enbart omfatta ekologiska aspekter, 
till att även innefatta sociala och ekonomiska 
hållbarhets dimensioner. Översiktsplanen har som en 

del i detta även genomgått en hållbarhetsbedömning 
med stöd av verktyget Swecos Hållbarhetssol™. 
Översiktsplanens mål om förtätning i stråk och 
nybyggnation kan innebära mer hårdgjorda ytor, och 
därigenom förlust av framförallt gröna strukturer. 
Därför är det viktigt att kommunen i det fortsatta 
arbetet säkerställer att gröna och blå ytor som är 
viktiga för ekosystemtjänster bibehålls. Ytorna 
samman faller även ofta med gröna och blå stråk 
som även är viktiga för målsättningen om aktiv 
fritid och folkhälsa. 

En av FÖP:ens målsättningar är att behålla eller 
utveckla grön- och blåstrukturen för ekosystem
tjänster. Om hänsyn inte tas till kvaliteterna som 
grön- och blåstrukturen bidrar med finns risk för 
stor negativ påverkan särskilt på biotopkvaliteter, 
möjligheter till klimatanpassning, omhändertagande 
av vatten och på rekreation och friluftsliv. En följd 
av planen är därför att kommunen bör ta fram en 
mer heltäckande analys av ekosystemtjänster inom 
staden och identifiera de brister som eventuellt finns. 

Ekosystemtjänster bidrar med stora värden, utan 
dessa riskerar samhället att få ökade kostnader för 
till exempel skador till följd av klimatanpassning, 
värmeböljor, folkhälsa och andra områden som 
påverkas positivt av tjänsterna. 

Översiktsplanens ambition är att koppla samman 
olika stadsdelar och utveckla naturliga stråk i 
staden. Det förväntas gynna ett utbyte mellan 
stadens invånare och förbättra tillgängligheten 
till service och samhällsfunktioner inom en mer 
 sammanhållen stad. Utpekade överbryggande 
mötesplatser i översiktsplanen ligger i anslutning 
till det stråk som leder mellan naturreservaten 
 Svartbäcksmåla och Rismåla och andra områden 
med höga naturvärden via centrala Nybro.

Nybyggnation ska styras mot en blandning av 
 upplåtelseformer, som syftar till att skapa boende-
miljöer där olika grupper, socioekonomiskt, 
kulturellt och åldersmässigt möts och har sin 
 gemensamma hemvist. I Nybro stad finns fler 
 miljöer som har betydelse för kulturmiljön. 
Områdenas dokumentation ska ligga till grund för 
till exempel planläggning och lovgivning, så att 
kulturvärden inte förvanskas.

Sammanfattning av 
 hållbarhetsbedömningen
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Verksamheter kan alltid innebära en risk för 
att störningar kan uppkomma i verksamhetens 
 omgivningar. Planen strävar efter att placera sådana 
nya verksamheter i områden där det finns förut-
sättningar för att sådana störningar kan tolereras. 
För att stimulera befintliga företag att växa, och 
att nya företag etablerar sig är det viktigt för 
kommunen med en god plan och markberedskap. 
Möjlighet att attrahera olika typer av företag kan 
bidra till en mera varierad arbetsmarknad där fler 
människor har möjlighet till sysselsättning.
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Det här dokumentet utgör en hållbarhets
bedömning, inklusive miljökonsekvens
beskrivning, för  fördjupad översiktsplan för 
Nybro stad. Förutom de krav som finns på 
en miljökonsekvensbeskrivning kommer 
översikts planen bedömas utifrån ett bredare 
hållbarhets perspektiv, där betydande eko
logiska, sociala och ekonomiska aspekter 
behandlas.

Den fördjupade översiktsplanen bygger dels på 
de mål och strategier som antagits för planen, 
dels på en omfattande medborgardialog om 
vad stadens invånare och andra intressenter 
ser för utvecklingsmöjligheter för vår stad. 

Målet med den fördjupade översiktsplanen är 
att den ska bidra till att uppfylla  nationella, 
 regionala och lokala mål och strategier, 
och vara ett  aktuellt planerings underlag för 
 Nybro stads utveckling på kort och lång sikt. 
 Genom att göra en hållbarhets bedömning för 
översikts planen ökar  förutsättningarna för en 
önskvärd effekt av planen. 

MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN 
AV PLANER  
Enligt sjätte kapitlet miljöbalken ska kommuner 
 genomföra miljöbedömning av planer. För planer 
som antas innebära en betydande miljöpåverkan 
ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
En översikts plan antas i princip alltid  medföra 
 betydande miljöpåverkan. Syftet med en 
 miljökonsekvensbeskrivning är att tidigt integrera 
miljöaspekter i planarbetet för att främja en hållbar 
utveckling. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska belysa 
huvudsakliga, betydande miljökonsekvenser som 
mark användningen i planområdet bedöms kunna 
ge upphov till, både positiva och negativa, på 
människors hälsa, miljön och hushållning med 
naturresurser. En samlad bedömning av dessa 
effekter ska beskrivas utifrån vad som framkommit i 
miljöbedömnings processen.

Hållbarhetsbedömningen uppfyller plan- och 
bygglagens krav på konsekvensbedömningar samt 
miljöbalkens krav på miljökonsekvens beskrivning, 
och har följt det regelverk som omfattar 
översiktsplan processer.

Inledning
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MILJÖBEDÖMNING GER 
 HÅLLBARHETSBEDÖMNING
Nybro kommuns ambition är att bredda 
miljöbedömnings processen för översiktsplanen 
från att enbart omfatta ekologiska aspekter, till att 
även innefatta sociala och ekonomiska hållbarhets-
dimensioner. Detta innebär att planen inte enbart 
bedömts utifrån övergripande konsekvenser för 
den  ekologiska miljön, utan även utifrån vilka 
sociala och ekonomiska förutsättningar kommunen 
har för en långsiktigt hållbar utveckling i staden. 
Hållbarhets bedömningen av den fördjupade 
översikts planen fokuserar på de aspekter där den 
fysiska planeringen kan anses ha en tydlig möjlighet 
att påverka.

En grund för hållbar utveckling är helhetssynen på 
de olika dimensionerna, och att de samspelar med 
varandra. Genom att bedöma dessa integrerat kan 
planens målkonflikter och synergier synliggöras på 
ett bättre sätt. 

Hållbarhetsbedömningar av planer saknar 
ett  beslutat ramverk, till skillnad från miljö-
bedömningar vars ramverk återfinns i Miljöbalken. 
Nybro kommun har därför valt att, för övriga delar, 
skapa ett ramverk utifrån styrande dokument, såsom 
“Hoppfullt och Hållbart - hållbarhetsprogram 
för Nybro kommun”. Översiktsplanen har även 
hållbarhetsbedömts med stöd av verktyget Swecos 
Hållbarhetssol™ direkt mot de globala målen, läs 
mera under avsnittet metod.

bedömning utifrån 
 betydande aspekter
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Hållbarhetsbedömning ur två perspektiv
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HÅLLBARHET 
Hållbar utveckling och hållbarhet är idag kända 
begrepp i Sverige. 

Den definition av hållbarhet som troligen är mest 
känd och använd är Brundtlands definition från 
1987, som säger att: ”En hållbar utveckling är en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov.” Hållbar utveckling 
förklaras även genom tre dimensioner, där den 
sociala hållbarheten är målet, den ekologiska 
hållbarheten ger de grundläggande förutsättningarna 
och den ekonomiska hållbarheten är medlen för att 
nå målet. Samtliga tre dimensioner måste samverka 
för att nå hållbarhet.

För att beskriva ramen för en hållbar utveckling 
antog FN 2015 de 17 globala målen för hållbar 
utveckling. De har blivit den globala definitionen 
på hållbarhet, och målen används inom näringsliv, 
politik och civilsamhälle världen över. Globala 
målen är integrerade och odelbara och balanserar 
de tre dimensionerna av hållbar utveckling. 
Målsättningen för de globala målen är tuff, FN:s 
medlemsländer har enats om att utrota extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor samt 
lösa klimatkrisen. Det finns kopplingar mellan 
de svenska miljökvalitetsmålen och FN:s globala 
mål, exempelvis mellan God bebyggd miljö och 
Hållbara städer och samhällen, mellan Ett rikt 
odlingslandskap och Ekosystem och biologisk 
mångfald samt mellan Begränsad klimatpåverkan 

och Bekämpa klimatförändringen. Däremot finns det 
globala hållbarhetsmål som inte saknar motsvarighet 
inom de svenska miljökvalitetsmålen, exempelvis 
de globala målen om jämställdhet och jämlikhet, 
och om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt eller målet om genomförande och globalt 
partnerskap.

Nybro kommuns hållbarhetsprogram innehåller de 
globala målen Agenda 2030 och de nationella miljö- 
och folkhälsomålen. Genom hållbarhetsprogrammet 
har kommunen antagit Agenda 2030 och förbinder 
sig till att arbeta för genomförandet av agendan. 

Sveriges 16 miljömål och 8 folkhälsomål sluter upp 
till Agenda 2030 enligt Agenda 2030-delegationens 
analys. Hållbarhetsprogrammet syftar till att stödja 
de globala, nationella och regionala målen för en 
hållbar utveckling. 

Nybro kommuns hållbarhetsprogram har fem 
utsedda hållbarhetsområden, se bild nedan. Liksom 
de globala målen och de tre dimensionerna av 
hållbarhet måste hållbarhetsområdena hanteras 
samtidigt.
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Arbetets inriktning har varit att ta fram en översikts
plan som beaktar samtliga hållbarhetsdimensioner 
på ett balanserat sätt. Hållbarhetsbedömningen 
har pågått integrerat och parallellt med arbetet 
att ta fram en översiktsplan genom kommunens 
förvaltnings övergripande arbetsgrupp, och 
specialist stöd från konsultbolaget Sweco. 
Arbetet med att bedöma översiktsplanens troliga 
 konsekvenser har baserats på många workshops 
och en kontinuerlig dialog mellan de olika 
 kompetenserna under arbetets gång. Översiktsplanen 
har därmed bedömts från flera olika infallsvinklar, 
vilket har stärkt hållbarhets bedömningen.  

I bedömningen beskrivs, på en övergripande 
nivå, både sociala och ekonomiska konsekvenser 
samt miljökonsekvenser och på vilket sätt de 
olika konsekvenserna påverkar varandra. Planens 
konsekvenser och effekter analyseras och bedöms 
bland annat utifrån FN:s globala hållbarhetsmål, 
miljökvalitetsnormer, nationella miljömål samt 
övriga hållbarhetsfaktorer, inklusive kumulativa 
effekter. Bedömningarna görs på underlag framtaget 
för Nybro kommun, Nybro stad och översikts
planen. Sammanfattningsvis redovisas även planens 
bedömda målkonflikter. 

HÅLLBARHETSSOLEN
Sweco har utarbetat en metod och ett verktyg – 
Swecos Hållbarhetssol™ – för att bedöma och 
visualisera åtgärders bidrag till hållbarhet. Verktyget 
baseras på en systematisk genomgång och bedöm
ning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och de 
underliggande 169 delmålen. 

Metodens syfte är att säkerställa att ett projekt eller 
en åtgärd beaktar och bidrar till de globala målen, 
samt att identifiera förbättringspotentialer. 

Metod

FN:s globala hållbarhetsmål
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I metodiken plockas delmål ut som är relevanta för 
det som ska bedömas. Delmålen sätts in i en svensk 
kontext, vilket innebär att exempelvis begrepp som 
”fattiga” utgår från Sveriges definition på fattigdom 
och ordet ”kulturarv” handlar om Sveriges kulturarv. 
Hållbarhetsbedömningen av den fördjupade över
siktsplanen för Nybro stad fokuserar på de aspekter 
där den fysiska planeringen kan anses ha en tydlig 
möjlighet att påverka.

I den ekologiska hållbarhetsbedömningen riktas 
uppmärksamheten främst på naturmiljö, mark, 
vatten och klimatpåverkan genom energianvändning 
och transporter. Här återfinns företeelser såsom 
skyddade områden, spridningslänkar, gröna och blåa 
stråk, ekosystemtjänster och annat. 

Den sociala hållbarhetsbedömningen handlar om 
hälsa, välbefinnande, utbildning, boende, rättvisa, 
jämlikhet och jämställdhet. Här finns också aspekter 
som kan kopplas till kulturmiljö, identitet, vardags
liv, tillit, trygghet och säkerhet. 

Den ekonomiska hållbarhetsbedömningen utgår 
från en långsiktig resurshushållning. Hit kan 
räknas näringsliv och besöksnäring, arbetstillfällen, 
service och areella näringar. I Swecos metodik 
ingår även en visualisering i form av en sol med 
17 solstrålar, en för varje målområde.  Solstrålarnas 
längd och riktning visar om projektet (den 
bedömda  företeelsen) bidrar till eller motverkar mål-
uppfyllnaden, och i vilken utsträckning.

Arbetsgången inleddes med Swecos genomgång 
av alla 17 mål och 169 delmål, i vilken relevansen 
bedömdes. De mål och delmål som bedömdes sakna 
relevans för Nybro stads fördjupade översiktsplan, 
sållades bort. Kvarvarande relevanta delmål för 
Nybro stads fördjupade översiktsplan bedömdes 
därefter i en gemensam workshop med stöd av 
verktyget Swecos Hållbarhetssol™. Bedömningen 
gjordes i en gemensam diskussion efter en sexgradig 
skala enligt ovan.

Hållbarhetsbedömningen har utgått från befintliga 
dokument från arbetsprocessen med den fördjupade 
översiktsplanen för Nybro stad. 

Bedömningen baseras huvudsakligen på följande 
dokument:
• Övergripande mål: Nybro 2040 En sammanhållen 

stad

• Fokusområden med underliggande strategier 

• Utvecklingsinriktningar 2040 (karta 2040–2100 
och motiveringar)

• Planeringsinriktningar (har senare i processen 
arbetats in planens fokusområden)

• Den sociala kompassen

• Social konsekvensanalys och barnkonsekvens
analys av Översiktsplanen
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OSÄKERHETER I BEDÖMNINGEN
Översiktsplanen är inte ett juridiskt bindande 
dokument. Det innebär att det vare sig går att förutse 
eller beskriva alla konsekvenser ett genomförande 
av planen kan få. Översiktsplanens konsekvenser 
har i första hand bedömts utifrån den fysiska 
strukturens möjlighet att bidra till fokusområdena, 
samt en hållbar utveckling. Hur fokusområdena  ska 
nås beskrivs i planens strategier, men kan även nås 
på andra sätt, eller senare motverkas, vilket medför 
vissa osäkerheter på de bedömningar som har 
genomförts. En stor osäkerhet är vilken befolknings
tillväxt som kommer att realiseras och det verkliga 
markbehovet kopplat till ett bebyggelse tryck. I 
planen samt dess förslag för uppföljning finns 
områden angivna som bör utredas, förbättras, 
upprättas osv under den kommande planperioden, 
vilka speglar en stor del av osäkerheterna.

AVGRÄNSNING  
Avgränsning av hållbarhetsbedömningen har gjorts 
utifrån en samlad bild av relevanta områden och 
miljöaspekter. Avgränsningen har samråtts med 
Länsstyrelsen i Kalmar län, samt Nybros grann
kommuner. Samrådet resulterade i ett yttrande där 
Länsstyrelsen i stort instämmer med de frågor som 
kommunen presenterade som grund för betydande 
miljöpåverkan och miljökonsekvensbeskrivningens 
innehåll och fokus. 

Översiktsplanens huvudsakliga prioriterade 
 inriktning förordar förtätning och bebyggelse
tillskott i stråk och i infrastrukturnära lägen. I en 
tät stad ska fler invånare och intressen samsas 
om offentliga ytor, gröna ytor, friytor osv, vilket 
kan medföra både intressekonflikter och negativa 
konsekvenser. En god planering kan bidra till att 
istället skapa mervärden och en hållbar långsiktighet 
för den bebyggda miljön. Konsekvenser för miljön 
har med hänvisning till ovanstående i första 
hand bedömts kunna uppkomma i samband med 
konkurrens om markområden utifrån olika behov 
och markens funktioner, och är utgångspunkten 
hållbarhetsbedömningen. Nedanstående punktlista 
redovisar vilka betydande ekologiska (miljö) samt 
socioekonomiska aspekter som hanteras inom 
hållbarhetsbedömningen.
 

• Bebyggelse – bostadsförsörjning

• Klimatpåverkan och klimatanpassning - ett 
klimatsmart samhälle. 

• Blå och grön infrastruktur 

• Naturvärden

• Riksintresse för kommunikationer 

• Utvecklande fritid och hälsa 

• Kulturmiljö och identitet 

• Tillgänglighet och trygghet 

• Överbyggande och sammanlänkande mötesplatser 

• Varierat näringsliv

• Utvecklingsstråk och överbyggnad

• Ekosystemtjänster

Tidsmässig avgränsning
Den fördjupade översiktsplanen har utblick mot 
2040, vilket ger den tidsmässiga avgränsningen för 
hållbarhetsbedömningen. Tidsmässiga konsekvenser 
kan uppstå i olika tidsrymder, några kan vara mera 
direkta, medan andra konsekvenser kan uppvisa 
en kumulativ effekt. Det vill säga att flera mindre 
aspekter samverkar för att bli kraftigare över tid 
eller vars effekt dröjer innan de syns. 
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Geografisk avgränsning
Geografisk avgränsning är Nybros yttre stadsdels
gränser. När det gäller infrastrukturella frågor ska 
de ses i ett vidgat perspektiv, utifrån hur planens 
fysiska åtgärder påverkar omgivningen respektive 
hur planen påverkas av omgivningen. Detta gäller 
till exempel planens förmåga att hantera klimat-
anpassning, vattenrelaterade frågor, transportsystem 
och infrastruktur. Naturligt sker dock flest aktiviteter 
inom kommunens och stadens gränser.

Nivåavgränsning 
I hållbarhetsbedömningen ingår de viktigaste fråge
ställningarna för den fördjupande översikts planens 
strategiska nivå. Sådan påverkan som bedöms bättre 
i konsekvensbedömning i senare planskeden bedöms 
inte inom ramen för hållbarhetsbedömningen.

Den fördjupade översiktsplanens geografiska 
avgränsning
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Bättre kopplingar mellan stadens delar och 

 utvecklade överbryggande mötesplatser, ger 

 möjlighet att nyttja invånarnas sociala kapital. 

 Utvecklingsinsatser ska riktas mot platser och 

 områden där de bedöms ge bäst effekt. Planen 

strävar mot att bevara större sammanhängan

de grönstruktur, samt fysiska strukturer med 

starka värden.

Med bas i kommunens vision har 
samhällsbyggnads förvaltningen tillsammans med 
den politiska referensgruppen för FÖP Nybro stad 
arbetat fram övergripande mål med tillhörande 
 strategier. Målområdena har senare i processen 
 arbetats in i fokusområden med tillhörande 
 strategier och medskick.

NYBRO 2040 – EN 
 SAMMANHÅLLEN STAD
Det övergripande målet för den fördjupade 
översiktsplanen är att år 2040 ska Nybro vara en 
sammanhållen stad, både fysiskt och socialt. 

En blandad och nära småstad  
Nybro stad är en stad för alla. Det är lätt att röra sig 
i staden till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. 
Varierande mötesplatser runt om i staden, samt en 
blandning av bostäder, verksamheter och service, 
bidrar till att staden befolkas under stora delar av 
dygnet. Det gör att tryggheten ökar. Genom förtät
ning och starka stråk binds staden samman. Stadens 
invånare är delaktiga och är en del av stadens 
identitet och historia.  

Tillgänglig grönstruktur i ett förändrat 
klimat  
Stadens grön- och blåstruktur som parker, natur 
och vattendrag värnas. Närheten till dessa är viktig 
eftersom det bidrar till god hälsa,  återhämtning 
och rekreationsmöjligheter. En stark och samman
hängande blå- och grönstruktur är också viktig för 
att djur och växter ska få utrymme att trivas och 
spridas. Det stärker den biologiska mångfalden. 
Jordens klimat förändras genom mänsklig aktivitet. 
Nybro stad står rustat för att skyfall och värmeböljor 
blir vanligare. Stadens blå och gröna ytor behövs 
för satt hantera konsekvenserna av klimat
förändringarna.  

Beskrivning av den fördjupade 
 översiktsplanen  

“Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande 
bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro” 

Nybro kommun växer när människor känner 
trygghet och får möjlighet till framgång. 
I ett större Nybro med fler invånare 
frodas företagande, förenings liv och 
samhällsengagemang där fler är delaktiga. 

I ett större Nybro vågar människor vara nyfikna, 
nytänkande och generösa. Med en gemenskap 
djupt rotad i bygdens historia, tradition och natur 
har vi styrkan och stoltheten att bjuda in världen 
runt oss. 

Perspektiv: 
• Tillväxt 
• Hållbarhet
• Gemenskap 

Tillsammans bygger vi en bro till ett större 
Nybro. 

Beslut, ställningstagande och förhållningssätt 
ska gynna tillväxt, hållbarhet och gemenskap i 
Nybro kommun. 



16

HÅLLBARHETSBEDÖMNING

Utvecklade kommunikationer och plats 
för ett starkt näringsliv 
Nybro stads strategiska roll i södra Sverige stärks 
genom utvecklade kommunikationer. Framtidens 
växande arbetsmarknadsregioner möts genom 
att Nybro behåller sin attraktivitet och att det 
är enkelt att ta sig till och från staden. Nybros 
gång- och cykelnät länkas samman för att på så 
vis minska avstånd inom staden. Kommunen har 
en god plan beredskap för etableringsmöjligheter i 
attraktiva lägen, med närhet till väg och järnväg. 
Staden möter och tillgodoser behoven för ett 
mångfacetterat näringsliv, för att möjliggöra fram
växten av näringslivs kluster. En väl utbyggd teknisk 
 infrastruktur möjliggör ett enkelt vardagsliv. 

FOKUSOMRÅDEN
För att få en tydlig och väl förankrad översiktsplan 
har fokusområden  tagits fram. Dessa ska bidra till 
att ge stöd och styrning för kommunens utveckling
sambitioner och vägleder markanvändningen. Om 
avsteg görs bör detta motiveras inför beslut.

Det enkla småstadslivet
I Nybro är vardagslivet enkelt. Det är nära till det 
mesta. Den framtida planeringen ska foga samman 
stadens olika delar genom förtätning. På så sätt kan 
närheten i Nybro bevaras. 
 
Nybro stad har vuxit fram från mitten av 1800-
talet och består av stadsdelar som speglar ideal 

och planeringsprinciper från flera tidsepoker. 
 Bebyggelsen är därför varierad samtidigt som 
staden kan upplevas som uppdelad. Ett exempel är 
att vissa bostadsområden består av endast en sorts 
bebyggelse, och är tydligt avgränsade av barriärer, 
till exempel i form av större vägar. Infrastruktur i 
form av vägar och järnvägar och Nybros prägel 
som industristad med tillverkningsindustri och stora 
verksamhetsområden har stor påverkan på stadens 
struktur. 
 
I Nybro stad bor majoriteten av invånarna inom två 
kilometer från centrum och stationsområdet. Det är 
med andra ord nära till det mesta i Nybro. Butiker, 
arbetsplatser, parker, kulturinrättningar, idrotts
anläggningar, bibliotek och offentlig service finns på 
gång- och cykelavstånd.

Platser att mötas på
Nybro stad ska bli mer sammanhållen genom 
att mötesplatser och stråk utvecklas. Det lockar 
människor att besöka nya platser och leder till 
möten. I ett samhälle med platser för möten mellan 
människor från olika bakgrund ökar kunskapen och 
förståelsen för varandra.

Mer gång, cykel och kollektivtrafik  
Till hållbara trafikslag räknas gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. Ett sammanhängande gång- och 
cykelnät och att cyklister och fotgängare inte 
tvingas samsas om gaturummet med andra trafikslag 
leder till att användandet av hållbara trafikslag ökar. 

Alla städer har fysiska och mentala barriärer. 
 Fysiska barriärer kan vara större vägar, ett ödsligt 
industriområde eller ett grönområde. Mentala 
 barriärer utgörs av människors känslor och föreställ
ningar till platser och kan leda till beteendeföränd
ringar. Som att välja en annan väg hem nattetid eller 
undvika en viss plats. För att överbygga barriärer 
är det viktigt att det finns tydliga, tillgängliga och 
trygga gång- och cykelstråk. 

Större Nybrohjärta
Nybro har växt fram över lång tid. Det visar sig i 
våra kulturmiljöer. Kulturhistoriska värden finns 
både i den bebyggda miljö och i landskapet, och 
även i Nybros starka industriarv. De berättar vår 
historia och påminner oss om att det vi skapar idag 
blir morgondagens kulturmiljöer.  
 
När nya eller befintliga områden utvecklas med ny 
bebyggelse är det viktigt att utgå från den fysiska 
miljön och platsens karaktär. En bedömning ska 
göras av vad som skapar karaktären i området och 
om den ska följas, stärkas eller brytas. 
 
I Nybro kommuns reviderade kulturmiljöprogram 
pekas sex områden ut i Nybro stad. Områdena 
har särskilt höga kulturvärden och beskriver 
olika tids epoker och händelser i Nybro stads 
historia.  Beskrivningarna är viktiga underlag för hur 
 områdenas värden ska bevaras och utvecklas. Det är 
viktigt att komma ihåg att det även finns värdefulla 
kulturmiljöer och byggnader även utanför dessa 
områden.  
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Aktiv fritid i stimulerande miljöer
Stadens grönområden är viktiga i upplevelsen av 
staden. De ger rekreations möjligheter, en känsla 
av  avskildhet och en vacker inramning. Parker är 
viktiga komplement till omgivande bostadsbebyg
gelse, särskilt i områden där möjligheten att ha 
en egen trädgård är begränsad.  Flera av stadens 
grönområden är också värde fulla kulturmiljöer som 
bidrar till upplevelsen av platsen.  

Parker är viktiga komplement till omgivande 
bostadsbebyggelse, speciellt i områden där 
 möjligheten till en egen trädgård är begränsad.   
 
Nybros grönområden, sjöar och vattendrag är 
stadens lungor. På lekplatserna, i våra frilufts-
områden eller parker spenderar invånarna en stor del 
av fritiden. Här möts människor, går promenader, 
utövar spontanidrott eller leker. De stora natur
reservaten som finns i stadens utkanter är mycket 
viktiga frilufts- och rekreationsområden och en av 
anledningarna till att många väljer att bo i Nybro. 
 
Det finns en lång rad positiva effekter av att ha 
natur, parker och vatten tillgängligt, nära bostaden. 
Vistelse i grönområden eller vid vatten sänker 
blodtrycket och stressnivåer. Det ökar motivationen 
till fysisk aktivitet och förmågan till återhämtning. 
För barn och ungdomar är närhet och tillgång till 
grönområden extra viktigt. De stimulerar bland 
annat fantasin och koncentrationsförmågan. 

Robust och funktionell grön- och 
blåstruktur
Nybro stads gröna och blå ytor har stor betydelse 
för människorna som lever här. Många av de 
ekosystemtjänster som människor är beroende av 
att naturen bistår med, utgår från stadens natur som 
skogar, vattendrag, parker och planterade träd. 
 
Det krävs noggrann planering av utformning, storlek 
och lokalisering av de gröna och blå områdena för 
att de ska kunna bistå med och utveckla ekosys
temtjänster. Särskilt viktiga är de ekosystemtjänster 
som kan motverka klimatförändringar genom 
kolinbindning men också anpassning till klimat-
förändringarna. Anpassningen kan bestå av att 
hantera dagvatten vid kraftiga skyfall och möjlighet 
att sänka temperaturen i staden vid värmeböljor. 

Ett varierat näringsliv
Nybro kommuns näringsliv består av en  intressant 
mix av företag inom olika  branscher. Fokus ligger 
fortfarande inom tillverknings industrin, med flera 
kända företag vars marknader sträcker sig långt 
utanför regionens gränser. Att stadens näringsliv 
har sina kärn verksamheter inom olika näringsgrenar 
gör näringslivet som helhet mindre känsligt för 
svängningar i konjunkturen. 

Nybro stads strategiska läge med goda pendlings
möjligheter till tre större städer - Kalmar, Växjö och 
Karlskrona ger tillgång till en stor arbetsmarknads
region. 

Transport- och logistiksektorn har under lång tid 
varit stark i Nybro, något som är viktigt för hela 
regionen. Med den  elektrifierade kombiterminalen 
möjliggörs en mer hållbar  utveckling av transport
sektorn i såväl Nybro som hela regionen. 

För att näringslivet ska ha möjlighet att ut
vecklas och expanderas krävs en god plan- och 
 markberedskap i attraktiva lägen. Vad som är ett 
attraktivt läge varierar för olika verksamheter. Verk
samheter med ett stort transportbehov är beroende 
av närhet till väg eller järnväg. Medan företag inom 
detaljhandeln eller servicesektorn behöver närhet till 
stråk och målpunkter där människor rör sig. 

Vissa verksamheter kan störa sin omgivning, med 
till exempel buller. Därför är det viktigt med en 
långsiktig planering för att lokalisera verksamheter 
så att störningar för omgivningen kan undvikas. 

Effektiva och hållbara tekniska system
I Nybro stad ska den tekniska försörjningen vara 
både effektiv och hållbar. Den ska vara tryggad 
även vid kriser och plötsliga händelser. Förtätningen 
som föreslås i planen innebär att ny bebyggelse kan 
integreras i befintliga tekniska system. 



18

HÅLLBARHETSBEDÖMNING

RIKSINTRESSEN
Ett riksintresse är ett geografiskt område som 
innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. 
Riksintressen ska behandlas och redovisas i den 
kommunala översiktsplaneringen. Dels för att 
visa hur dessa förhåller sig till andra intressen, 
men också för att avvägningar ska kunna göras. 
Områden för riksintressen ska skyddas mot ingrepp 
eller åtgärder som kan innebära påtaglig skada på 
riksintresset. 

Det finns ett område av riksintresse för 
kulturminnes vården inom Nybro stad, och det är 
Pukebergs glasbruksområde (riksintresse H 51). 

Vägarna i det nationella stamvägnätet är av 
särskild nationell betydelse och av riksintresse för 
 kommunikationer. Väg 25, Kalmar – Halmstad, 
ingår i det nationella stamvägnätet. Järnvägen 
genom Nybro stad, Kust till kustbanan, är av 
interregional betydelse är även den av riksintresse 
för kommunikationer, banan passerar Nybro station 
centralt i staden.  

Energimyndigheten har tagit fram områden på land 
och till havs med särskilt goda vindförutsättningar 
som ska vara av riksintresse för vindbruk. Sydöst 
om Nybro stads gräns finns ett utpekat område 
för vindbruk, nära samhället St: Sigfrid. Även om 
området inte ingår i den geografiska avgränsningen 
av Nybro stad tas hänsyn till riksintresset. 

Ett område väster om Nybro stad, Rismålaområdet, 
omfattas av riksintresse enligt totalförsvaret. Riks
intresset avser påverkansområde för lågflygning och 
är ett område med särskilt behov av hinderfrihet.  

SKYDDADE OMRÅDEN 
Ett skyddat område är ett geografiskt definierat 
område som är långsiktigt utpekat, reglerat 
och  förvaltat för att uppnå specifika syften 
och bevarande mål, det finns olika typer av 
områdesskydd, till exempel naturreservat och 
vattenskyddsområden. Både riksintressen och 
områdesskydd beslutas enligt miljöbalken. 

Naturreservat
I stadens omedelbara anslutning finns de två 
naturreservaten Rismåla i norr och Svartbäcksmåla 
i söder. 

Naturminne
I västra Nybro stad, Madesjöområdet, finns ett antal 
naturminnen i form av skyddade stora lövträd. 

Vattenskyddsområde 
Nybro stad försörjs med vatten från Gårdsryds 
vattenskyddsområde, vattenförekomst  ”Nybroåsen 
vid Gårdsryd”, enligt VISS (VattenInformationsSys
tem Sverige).
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Nybro stad har vuxit fram från början av 1800-talet 
och består av flera stadsdelar som speglar ideal 
och planeringsprinciper från flera tidsepoker. 
Bebyggelsen och gatustrukturen i Nybro är därför 
varierad men kan även upplevas som uppdelad. 
När större kommunikationsstråk med järnvägar och 
vägar byggts i eller omkring Nybro har det skapat 
nya förutsättningar och även nya uppdelningar av 
stadens bebyggelse. Den infrastruktur som genom 
historien byggts i staden har även gett upphov till 
barriärer, tydligast i form av Kust till kustbanan och 
riksvägarna 25 och 31, som alla har sin sträckning 
längs och genom staden. 

Staden har under 1900talet haft en prägel av 
industristad med tillverkningsindustri och stora 
verksamhetsområden. Dessa typer av verksamheter 
har än idag en stor påverkan på det lokala närings
livet och stadens struktur.  Avstånden i Nybro stad 
är korta, som exempel har över 40 % av stadens 
invånare tillgång till spårbunden kollektivtrafik 
inom 1500 meter. 

RÖRELSER MELLAN PLATSER
Fokus har länge legat på människors inflyttning, 
urbanisering, till de större städerna. Enligt de 
senaste mätningarna av hur vi flyttar syns nu även 
en ökad inflyttning till de kommuner som ligger 
omkring de större städerna. Var människor vill och 
väljer att bo beror på många komplexa faktorer, 
men en realitet är att vi människor tenderar att flytta 
allt mer. Hur vi väljer eller har möjlighet att bo, val 
vi gör i vardagen och hur vi vill leva i framtiden 
påverkas av vår omvärld, trender och tendenser i 
samhällsutvecklingen. 

BEFOLKNING
Sedan slutet av 90talet har Nybro kommun haft ett 
positivt flyttnetto, och invånarantalet har på senare 
år ökat till strax över 20 000 invånare. Befolknings
prognoser för Nybro kommun och Nybro stad visar 
på olika scenarier för Nybros framtida invånarantal, 
vilket komplicerar planeringen. Tillkommer gör 
händelser i vår omvärld som vi inte kan kontrollera, 
och som kan medföra snabba förändringar som 
samhället både måste anpassa sig till, och hantera. 
Statistiken för Nybro kommun visar på två 
större avvikelser från länet och nationen, där 

kommunen har en underrepresentation av kvinnor 
i åldersgrupperna 15–24 år och 35–44 år. Nybro 
kommun har vidare en lägre andel 19–50-åringar 
och fler 50-åringar och äldre än riket. Enligt en 
befolkningsprognos, som sträcker sig till 2028, 
beräknas befolkningen i arbetsför ålder, 20–64 
år, minska. Stora grupper börjar komma upp i de 
åldrar där behovet av stöd och service ökar. Den 
socioekonomiska analysen av Nybro kommun visar 
att stadens områden har olika socioekonomiska 
förutsättningar. En av de bakomliggande faktorerna 
för dessa förutsättningar är områdenas homogena 
bostadsbebyggelse. Kommunen behöver arbeta 
aktivt och på bred front för att bredda och utveckla 
bostadsmarknaden, och att befintliga områden 
ska erbjuda mer blandade upplåtelseformer och 
 komplement. 

NYBRO STAD I REGIONEN
Nybro stad är Kalmar läns fjärde största tätort, och 
ligger strategiskt i en stor arbetsmarknadsregion 
om cirka 400 000 personer, med goda pendlings
möjligheter till tre större städer Kalmar, Växjö och 
Karlskrona. Pendling sker både via kollektivtrafik 
och via personbilstrafik. I Nybro stad finns ett 
starkt näringsliv, vars marknad sträcker sig långt 

Nuläge
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utanför såväl länets som landets gränser. I en stad 
med  växande näringsliv är godstransporter ett 
viktigt inslag och det kräver bra logistik och ett 
trafiksystem med kapacitet. Önskvärt är även en 
stark transport och logistiksektor, som öppnar 
möjligheter for andra företag.

Kust- till kustbanan, riksväg 25 och riksväg 31 
utgör stadens viktigaste transportlänkar för såväl 
persontransporter som godstransporter. 
Kommunikationer på väg och järnväg är viktiga för 
att knyta ihop staden med andra tillväxtmotorer i 
södra Sverige, för Nybro stads fortsatta utveckling, 
och flexibilitet över kommungränserna.

NATURMILJÖ
Nybro ligger på den högsta kustlinjen i mellan
bygden mellan kustens slättland och de magra, 
barrdominerade skogarna i Smålands inland. Här 
finns omväxlande relativt rika jordbruksbygder och 
magra skogar på morän. Nybroåsen, som större 
delen av staden ligger på är också en del av detta 
landskap i sin helhet. Genom staden rinner två 
vattendrag, Bolanders bäck och Lindåsabäcken som 
rinner samman och bildar S:t Sigfridsån, som senare 
mynnar i Ljungbyån. Två sjöar, Linnéasjön och 
Rismåla göl, hör båda till dessa vattensystem. Inom 
stadens gränser finns delar av det gamla odlings
landskapet kvar där det mest påtagliga inslaget är 
förekomsten av gamla träd, och i synnerhet gamla 
ekar, som minner om när landskapet till större 
delen utgjordes av ängs- och betesmarker. I stadens 

utkanter, särskilt i de södra delarna, finns större 
sammanhängande tallskogar med delvis gamla 
träd. Kombinationen av ett torrt och varmt klimat, 
på sina ställen rika kulturmarker med lövskogar, 
betesmarker och sandiga marker, rika våtmarker 
och vattendrag gör att den biologiska mångfalden i 
staden är mycket stor. 

DIALOG
Invånardialogen visade på ett flertal områden som 
är bra idag, och som kommunen vill jobba för att 
stärka ytterligare. Närhet är ett starkt nyckelord, 
både till natur och välskötta parkmiljöer, men även 
till det som behövs i det dagliga livet som offentlig 
service och butiker. Områden som uppfattas som 
mindre bra och där det finns en förbättringspotential 
är kollektivtrafik och mötesplatser. Förbättrad 
kollektivtrafik och fler mötesplatser på olika platser 
i staden är viktiga för att överbrygga de fysiska och 
sociala barriärer som finns idag. För en kommun 
mitt i en arbetsmarknadsregion blir därför kollektiv
trafik och hållbara trafikslag av största vikt att arbeta 
vidare med, både av arbetsmarknadsskäl, men även 
för arbetet mot hållbarhetsaspekterna. 
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Översiktsplanen baseras på en önskad utveckling 
genom stråktänkande för bebyggelse, mötesplatser 
samt infrastruktur i staden, samt att bebyggelse
tillskott sker genom förtätning och mer koncentrerad 
bebyggelse. Ett alternativt sätt planera för att skapa 
ett bebyggelsetillskott planera mot en geografisk 
spridd utbredning av staden, istället för genom 
i första hand förtätning. Fokus läggs då på att ta 
i anspråk nya markområden för bebyggelse och 
 infrastruktur. En alternativ planering till stråk-
tänkandet är inte rimlig att göra, då det skulle 
innebära att befintlig infrastruktur bibehålls intakt 
som den är  staden idag. Ett resonemang angående 
detta ingår därmed i nollalternativet. 

Om planen skulle styra mot stadsutglesning är det 
sannolikt att planens övergripande målsättning, 
en sammanhållen stad, skulle bli svårare att nå. 
Redan i dagsläget är Nybro stad belastad av flera 
fysiska barriärer, främst i form av infrastruktur, 
och bedömningen är att dessa, tillsammans med ett 
ökat avstånd, skulle minska möjligheterna att nå 
målet. Socialt sett riskerar en alternativ planering 
att befästa och/eller skapa nya sociala och mentala 
barriärer i staden, genom åtskillnad i avstånd mellan 
boendetyper och bostadsformer. Alternativet 

skulle även försvåra förutsättningarna för hållbara 
transportsätt, då boende i utkanter av samhällen med 
låg tillgång till kollektivtrafik, generellt bedöms 
medföra ett ökat bilberoende, och sämre möjligheter 
att nå miljömål. En befolkningsutveckling skulle 
eventuellt på sikt kunna förändra underlaget för 
möjligheten att utöka områden som försörjs av 
kollektivtrafik. 

Konsekvenserna av den alternativa planeringen 
medför att investeringsbehovet för kommunal 
infrastruktur samt kommunal service riskerar att 
öka. En osäkerhet finns dock i om den alternativa 
 planeringen skulle leda till ett betydligt högre 
investeringsbehov, då kostnader för att bygga 
ut, förbättra, eller utöka befintlig infrastruktur i 
redan exploaterade områden i många fall också 
är kostsam. Bedömning är dock att helt nya 
glesare planområden skulle medföra den största 
investerings kostnaden. 

En mer utglesad planering skulle kunna minska 
risken för störningar som kan uppkomma för 
invånare vid förtätning, till exempel i form av buller. 
Stadens gröna ytor skulle även kunna behållas helt 
intakta, och därmed även de värden som dessa 

hyser idag. Livsmiljöer för växter och djur skulle 
därför inte riskeras att minska i yta. Däremot skulle 
en utglesning kunna riskera att påverka den gröna 
miljön, landskap och ekosystem negativt genom 
fragmentering - att livsmiljöer för växter och 
djur delas upp i för små delar genom till exempel 
utbyggnad av infrastruktur.

Alternativ till den fördjupade 
 översiktsplanen
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Nollalternativet ska beskriva hur miljön påverkas 
av den troliga utvecklingen om översiktsplanen inte 
genomförs. Här innebär nollalternativet på att nu 
gällande fördjupad översiktsplan för Nybro stad, 
antagen 2013, fortsätter att gälla utan förändringar. 
Nedan görs en bedömning av de viktigaste konse
kvenserna som förväntas i ett nollalternativ.

NOLLALTERNATIVET 
Den tidigare översiktsplanen bygger på prognoser 
och analyser som var aktuella under 20112012, na
turligtvis har en hel del omvärldsfaktorer  förändrats 
sedan dess, både inom stadens utbredning men även 
i ett mellankommunalt perspektiv. Mycket av det 
som FÖP 2013 anger är nu också genomfört. En 
inaktuell översiktsplan kan därför ge en  försämrad 
helhetssyn och en mer komplicerad fortsatt plan
process. 

Nollalternativet anger ett tydligt mål om att 
 befolkningen i Nybro stad ska öka. Som tidigare 
nämnts visar befolkningsprognoser på olika 
 scenarier för Nybro kommun och stad, vilket 
 försvårar bedömningar. Nybro kommuns vision styr 
fortsatt mot att öka befolkningen, men utan att ange 
ett specifikt tal för befolknings mängden. 

FÖP 2013 styr inte mot förtätning i utvecklings-
inriktningar i samma utsträckning som översikts
planen gör. Den bebyggelseutveckling som föreslås 
har en viss förtätningsinriktning, men baseras mer 
på obebyggda ytor, och utan översiktsplanens 
tankar om att lägga till kompletterande byggnader 
och funktioner längs stråk. Nollalternativet kan 
därför ge en mer slumpartad utveckling som inte 
stärker övergripande målsättningar på olika nivåer 
lika bra, och även ge ett sämre underlag för handel 
och verksamheter, skolor och kollektivtrafik samt 
offentlig sektor.

Nollalternativet och översiktsplanen har många 
likheter vad gäller inriktningarna mot en samman
hängande blå- och grönstruktur, och en trygg stad 
som underlättar för invånarna att vara aktiva. 
Mark och vattenanvändningen behöver däremot 
 analyseras mot ny kunskap och förbättrade 
arbetssätt inom kommunen, framförallt gällande 
vattenfrågor inklusive dagvatten. I avsaknad av 
en översiktsplan som tar hänsyn till detta finns en 
större risk att ytor viktiga för till exempel klimat-
anpassning inte värnas. 

Översiktsplanen har tagit större hänsyn till skydd av 
jordbruksmark än vad nollalternativet gör, och även 
vägt in områden som nu inte är brukade, men som 
kan komma att bli viktiga i en framtid. 

Nollalternativet medför inte det mera uttalade 
helhetsgreppet gällande hela spektret för hållbarhet. 
Tydliga mål samt inriktningar hjälper kommunen att 
samlat arbeta mot en målbild, vilket bedöms stärka 
kommande processer, samt öka möjligheten för 
samordnade beslut inom hela kommunen.  

Nollalternativ
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De sociala, ekonomiska och ekologiska 
 aspekterna samspelar och är ömsesidigt 
beroende av varandra. Helhetssynen är 
nödvändig för att åstadkomma långsiktig 
hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar. Den 
ekologiska dimensionen handlar om påverkan 
på naturen och eko system, markanvändning 
och konsekvenserna av denna. I avsnittet 
beskrivs översiktsplanens påverkan direkt och 
indirekt.

BEBYGGELSE

Bakgrund
En av översiktsplanens strategier är att utvecklingen 
av Nybro stad främst ska ske genom förtätning. 
Det innebär att nya byggnader och funktioner läggs 
till redan bebyggda områden. I staden finns flera 
områden som har en homogen sammansättning 
som skulle vinna på ett mer varierat utbud av 
 bostadstyper.

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, 
sediment eller konstruktioner som innehåller 
föroreningar i en sådan mängd att de kan vara en 

risk för människors hälsa eller mot miljön.  De allra 
flesta områden som är eller kan misstänkas vara 
förorenade i Nybro stad har identifierats, registrerats 
och riskklassats av Länsstyrelsen och kommunen. 
Majoriteten av områdena i Nybro stad är i nuläget 
enbart identifierade. Informationen redovisas i 
Länsstyrelsen Kalmar läns så kallade EBH-karta.  

För vissa prioriterade områden har översiktliga 
eller utökade undersökningar utförts, och ett mindre 
antal områden har även sanerats. I relation till FÖP 
2013 kan nämnas att Pukebergs glasbruksområde 
är ett sådant sanerat område. Ett kontinuerligt 
arbete pågår inom hela kommunen med förorenade 
områden enligt Nybro kommuns antagna sanerings 
plan. Planen prioriterar områden för i första hand 
undersökningar.

Konsekvenser och förslag till åtgärder i 
det kommande arbetet
Översiktsplanens ambition är att arbeta  strategiskt 
mot en ökad blandning av hustyper och upplåtelse-
former inom bostadsområden. Analys och 
 bedömning bör göras för efterföljande skeden 
så att översiktsplanens intentioner efterlevs och 
inte motverkas. Bygg och anläggnings sektorns 

klimatpåverkan är cirka 20 % av Sveriges totala 
utsläpp. Strategierna som syftar till att förtäta 
staden kan därför medföra att utsläppen ökar. För 
att stimulera byggnation med låg klimatpåverkan 
bör kommunen ha upprättat goda interna rutiner 
för byggnation i egen regi. För externa aktörer 
bedömer kommunen att det finns mindre möjlighet 
att styra byggnation på annat sätt än genom gällande 
regelverk. 

Vid genomförandet av planen kommer mark
användningen i Nybro stad att förändras. Områden 
som är, eller potentiellt kan vara, förorenade och 
som planeras för ändrad markanvändning kan därför 
behöva undersökas och eventuellt saneras för att 
vara lämpliga för den planerade markanvändningen 
ur risksynpunkt. Undersökningar utförs lämpligast 
i samband med en detaljplaneprocess. Vid efter
följande detaljplanering ingår därför som en viktig 
del av planprocessen att kartlägga och undersöka 
förekomsten av eventuella markföroreningar i 
förslagna områden för bebyggelseutveckling. 
 Undersökningar i senare planskeden bör även 
innefatta utredning av geotekniska förhållanden.

Betydande ekologiska   
konsekvenser
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I västra Nybro pekas ett område ut för bostäder i an
slutning till en plats med känd föroreningssituation, 
”Madesjötippen”. Området klassas som en nedlagd 
hushållsdeponi med ett stort inslag av glasavfall. 
Området klassades under 2021 som riskklass 1 av 
Länsstyrelsen, och är prioriterad i arbetet med att 
undersöka förorenade områden enligt kommunens 
saneringsplan. Området kommer med säkerhet att 
behöva undersökas ytterligare för att bedöma om 
marken är lämplig att planlägga för bostäder, och 
vilka åtgärder som då kan komma att krävas för 
detta.  

Inom planområdet finns vidare i nuläget 
åtta  områden som klassats med riskklass 2 
( Länsstyrelsen EBH-karta) Inom området har 
 tidigare ett glasbruk samt en kemtvätt funnits. Om 
en ny detaljplan krävs för att nå översiktsplanen 
mål, kommer områdena i samband med plan-
processen ytterligare kartläggas, undersökas 
och riskbedömas. Översiktsplanen övergripande 
målsättning om förtätning kan medföra att flera 
centrala områden i Nybro stad kan prioriteras för 
detaljplaneläggning. 

En konsekvens av att vidare planlägga områden 
som kan vara förorenade medför ökade kostnader 
för genom förande. Både genom kostnader för 
utredningar och eventuella avhjälpandeåtgärder i 
samband med detaljplaneläggning, och även om 
dessa utredningar visar på ett åtgärdsbehov. 

Samtidigt bedöms detta medföra positiva effekter på 
miljömålet God bebyggd miljö. En sanering minskar 
utsläpp av ämnen som ger oacceptabla miljöeffekter, 
och risken för att dessa sprids till närmiljön.
Områden som historiskt fyllts ut bedöms utgöra 
störst risk att inte ha identifierats i sin helhet i nulä
get, sådana områden kan vara svåra att upptäcka i 
stadsmiljö. Hanteringen av eventuella  oidentifierade 
områden som upptäcks ska följa Miljöbalkens 
regelverk. 

Kartan på följande sida visar var det finns 
 misstänkta eller konstaterade förorenade områden 
i Nybro stad, enligt Länsstyrelsen Kalmar läns 
EBHkarta. 



26

HÅLLBARHETSBEDÖMNING

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan



27

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN NYBRO STAD

KLIMATPÅVERKAN OCH 
 KLIMATANPASSNING

Bakgrund
Jordens klimat håller på att förändras på grund av 
mänsklig aktivitet i form av utsläpp av växthusgaser 
och ändrad markanvändning. Vissa konsekvenser 
av klimatförändringarna är svåra att förutse, och 
exakt hur Nybro stad kommer påverkas är svårt att 
förutsäga. Enligt de klimatscenarier som finns idag, 
och om utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka, 
kommer Nybro år 2040 bland annat att uppleva fler 
värmeböljor, mildare vintrar, längre växtsäsong och 
kraftigare skyfall. 

För att mildra klimat förändringarnas konsekvenser 
är det viktigt att minska utsläppen av växthusgaser 
och samtidigt anpassa samhället till de klimat
förändringar som inte går att undvika. Kommunen 
har påbörjat arbetet med klimat anpassning. Bland 
annat genom att analysera  konsekvenserna av 
kraftiga skyfall samt vid  planering och utformning 
av skötselytor och parker. 

Konsekvenser och förslag till åtgärder i 
det kommande arbetet
Vid planens genomförande kommer mark
användningen ändras i Nybro stad. Det kan 
leda till färre och mindre grönytor, förtätning 
av byggnader samt mer hårdgjord mark. Planen 
anger att ”Nybro stads gröna och blå ytor har stor 
betydelse för människorna som lever här” samt 
”särskilt viktiga är de ekosystemtjänster som kan 
motverka klimat förändringar genom kolinbindning 
men också anpassning till klimatförändringarna”. 
Det är viktigt att säkerställa att detta efterlevs för att 
undvika skador på bebyggd miljö, infrastruktur samt 
människors hälsa. För att mildra riskerna i samband 
med höga flöden i framtiden ska stadens dagvatten 
och flödena i åarna främst hanteras genom att vatten 
bromsas innan de når recipienterna. 

Detta görs främst genom att planera för att till
räckligt stora grönområden som kan fungera som 
klimatanpassningsytor, bibehålls eller skapas samt 
att lösningar för dagvatten tillåts få ta plats i den 
bebyggda miljön. 

Klimatanpassningsytorna som föreslås i planen 
bedöms ock inte vara tillräckliga för att hantera 
mycket stora nederbördsmängder. Arbetet med 
att analysera konsekvenserna av kraftiga skyfall 
behöver fortsätta och  kommunala verksamheter 
som i vanliga fall inte arbetar med denna fråga kan 
behöva involveras. Även privata fastighetsägare och 
företag behöver  uppmärksammas på sin roll i arbetet 
med att anpassa staden till klimatförändringarna. 

En god stadsplanering kan minska utsläppen av 
växthus gaser från trafiken. Planens ambition är 
att prioritera hållbara trafikslag och att närheten 
till kollektivtrafik, vardagsservice,  rekreation och 
centrum bibehålls när Nybro växer. På sikt kan det 
leda till att utsläppen av växthusgaser från trafiken 
minskar. Planen saknar dock målsättningar om att 
begränsa fordonstrafik, vilket kan påverka klimat-
frågan negativt.

Nybro kommun ska vara fossilfri till år 2030, och 
en politiskt beslutad klimatstrategi finns. Dock finns 
oklarheter kring hur väl klimatstrategin verkligen 
följs och hur uppföljningen sker. Rutiner och 
beslutsgångar för detta behöver förbättras för att 
minska kommunens klimatpåverkan. 
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BLÅ OCH GRÖN INFRASTRUKTUR 

Bakgrund
Den blå och gröna infrastrukturen är nyckeln 
för många av de ekosystemtjänster som naturen 
tillhandahåller i landskapet och inom staden. Att ha 
en sammanhängande och välfungerande grön och 
blåstruktur är avgörande för att kunna nå de mål 
som sätts upp för bland annat folkhälsan genom 
rekreation och friluftsliv, men också för många 
andra positiva effekter som exempelvis pollinering, 
förbättring av luftkvalitet, rening och reglering 
av vatten och produktion av olika produkter. För 
aspekter som är beroende av naturliga processer i 
ekosystemen krävs robusta och motståndskraftiga 
ekosystem som har goda förutsättningar att motstå 
påfrestningar.

För att ha en blå och grön infrastruktur som 
fungerar krävs att ytorna som ingår är stora nog 
för att undvika kanteffekter och för att de många 
tjänster de bistår med får den plats som krävs. 
Särskilt viktigt är detta för bevarandet av biologisk 
mångfald som är en av grundförutsättningarna 
för ekosystemen. Här får kopplingar mellan olika 
värdefulla naturmiljöer avgörande betydelse och 
stadens gröna kopplingar ska i största möjliga mån 
koppla samman områden med höga naturvärden och 
över tid utvecklas för att i sig själva utveckla höga 
naturvärden.

För människors direkta välbefinnande är den gröna 
och blå infrastrukturen viktig genom möjligheterna 
de ger för vardagsmotion, rekreation, friluftsliv 
och genom detta fysisk och psykisk hälsa. Det 
är  angeläget att stadens grön- och blåstruktur 
är  fördelad över större delen av staden, och 
tillgänglig för de allra flesta. Det ska finnas vackra, 
 stimulerande och avslappnande miljöer, varför det 
är viktigt att de områden som ingår i strukturen 
åtminstone delvis är stora nog att kunna tillfreds-
ställa dessa behov.

Konsekvenser och förslag till åtgärder i 
det kommande arbetet
Planens ambition om förtätning eller expansion 
av bebyggelsen i och kring staden är svår eller 
omöjlig att genomföra utan att befintlig grön-
struktur  påverkas. Detta kan ge negativa effekter på 
många av de faktorer som nämns ovan. Grön- och 
 blåstrukturen kan påverkas negativt, samband kan 
kapas, områden krymper i storlek och riskerar 
därmed att förlora en del av sina funktioner eller att 
kvaliteter inom enskilda områden påverkas negativt. 
Vid oförsiktig exploatering där särskild hänsyn inte 
tas till kvaliteterna som grön- och blåstrukturen 
bidrar med så finns risk för stor negativ påverkan 
särskilt på biotopkvaliteter, möjligheter till klimat-
anpassning, omhändertagande av vatten och på 
rekreation.

Planen syftar till att bevara majoriteten av de gröna 
och blå kopplingar som finns inom staden och vissa 
fall förstärka dem, bland annat genom föreslagna 
alléer i staden där naturliga kopplingar finns idag, 
och genom utveckling av i synnerhet naturvärden 
inom delar av grön- och blåstrukturen som idag har 
lägre värden. Vidare föreslår planen en mer mång-
sidig användning av mångfunktionella ytor för bland 
annat kombinerad hantering av dagvatten. Detta 
kan ske på som antingen är outnyttjad naturmark 
idag, eller där man ser en potential att förbättra 
förutsättningarna lokalt genom att bland annat leda 
dagvatten till ytor där det inte samlas i nuläget.

Några av de gröna ytor som tas i anspråk genom 
ambitionen att koppla samman stadsdelar eller 
bostads områden kommer att negativt påverka 
konnektiviteten  kopplingarna i det gröna 
 nätverket inom staden, och möjligen också påverka 
 möjligheterna för ekosystemtjänster att fullt 
 utvecklas inom områden. Detta gäller bland annat 
gröna stråk mellan bostadsområden i området 
Hanemåla och i viss mån även i Madesjöområdet.
Man bör, i de fall där det råder osäkerheter, 
inventera och klargöra naturvärden och värdefulla 
aspekter inom de områden som föreslås tas i anspråk 
för exploatering i ett senare skede och utifrån de på 
platsen givna förutsättningarna noggrant utforma 
hänsynsbestämmelser. Vidare bör man ta särskild 
hänsyn till de viktigaste ekosystemtjänsterna inom 
varje enskilt område och stärka dem.
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En följd av planen är att man bör ta fram en mer hel
täckande analys av ekosystemtjänster inom staden 
och identifiera de brister som eventuellt finns. Det 
gäller i synnerhet platser där brister i den gröna och 
blå infrastrukturen i staden kan misstänkas leda till 
direkt negativa effekter såsom översvämningar vid 
kraftig nederbörd, brister i den kvalitativa hantering
en av dagvatten och brist på grönska som påverkar 
lokalklimatet negativt.

NATURVÄRDEN

Bakgrund
Nybros läge i mellanbygden mellan slättlandet vid 
kusten och de överlag magra skogarna ovanför 
högsta kustlinjen gör att trakten kring staden präglas 
av ett småbrutet, bitvis bördigt jordbrukslandskap 
brutet av magra moränjordar på Nybroåsen. Högsta 
kustlinjen löper genom Nybro stad och här finns 
därför bitvis ett välutvecklat svallpåverkat landskap 
med många unika lämningar efter istiderna och 
isens avsmältning. 

Geologin med bitvis fina och magra sand- och 
gruslager gör att stora naturvärden med framför 
allt mycket värdefulla, blomrika torrmarker som 
till stora delar tidigare varit betesmarker finns 
inom stadens gränser. Dessa har i sen tid mer eller 
mindre förpassats till människonära infrastruktur 
som vägkanter, bullervallar, ruderatmarker och 
industriområden, men värdefulla miljöer finns 
även i mer naturliga betesmarker, i våra parker och 

naturreservat. 

Jordbrukslandskapet, framför allt väster om staden 
är öppet. Delar av det som tidigare var en stor, 
grund våtmark, Madesjö fly, är alltjämt fuktiga 
betesmarker och åkrar som utgör viktiga rast- och 
häckningsplatser för flertalet fågelarter.

Bland de övriga miljöerna kring Nybro stad finns 
flera med höga värden. Det mest påtagliga är 
 resterna av ett tidigare mer utbrett eklandskap 
som ännu finns kvar. Gamla hagmarksekar finns 
spritt kring staden med en stark tyngdpunkt i 
stadens västra utkanter; kring Madesjö, Hagnebo, 
 Riddaretorp och Göstorp. Områden med gamla ekar 
och andra gamla lövträd finns vidare kring Idehult, i 
Hanemåla, i delar av Svartbäcksmåla naturreservat, 
i Rismåla, kring Västeräng och på flera andra platser 
i staden. Det finns också gott om gammal tall och 
tallskog i och kring staden. Dessa områden är oftast 
små och kraftigt fragmenterade med enstaka träd 
lämnade på mark som inte gått att bebygga. Undan
tag finns, där Joelskogen, Jutebackarna, delar av 
Madesjö, längs med Lindåsabäcken och flera stora 
bestånd i Svartbäcksmåla ingår. 

Vattenmiljöerna kring staden är bitvis mycket värde
fulla. S:t Sigfridsån och Lindåsabäcken har i sin 
sträckning genom staden. Strandskogar med framför 
allt klibbal, skogsek och tall förekommer liksom 
stora, tidvis översvämmade mader.  Linnéasjömaden 
och det stora våtmarksområdet Österäng söder om 
staden är goda exempel på detta. Även vattendragen 
och de två sjöarna i sig har delvis höga naturvärden, 
trots att de till stora delar är påverkade av både 
rätning, fördjupning och dämning.

Då stora arealer av de ännu ej bebyggda miljöerna 
kring Nybro stad hyser höga naturvärden finns en 
risk att det uppstår konflikter mellan att bibehålla 
naturvärden och ekosystemtjänster och ny bebyggel
se och infrastruktur.

Inom området som omfattas av översiktsplanen 
så har totalt 84 skyddade arter påträffats. Dessa 
omfattar fridlysta arter, arter upptagna i Art och 
Habitatdirektivets bilaga 1 samt Fågeldirektivets 
bilaga 1.

På följande sidor finns en förteckning över arterna 
samt bedömd påverkan av planen.
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Art  Rödlista Antal fynd
Fast förekomst inom 
 planområdet

Bedöms påverkas negativt av 
 översiktsplanen

Backsippa Pulsatilla vulgaris VU 1 Nej Nej
Berguv Bubo bubo VU 1 Nej Nej
Bivråk Pernis apivorus 33 Nej Nej
Blå kärrhök Circus cyaneus NT 10 Nej Nej
Blåsippa Hepatica nobilis 18 Ja En förekomst finns inom föreslagna 

utbyggnadsområden
Bred paljettdykare Graphoderus bilineatus  1 Osäkert Nej
Brun glada Milvus migrans EN 1 Nej Nej
Brun kärrhök Circus aeruginosus  9 Nej Nej
Brunlångöra Plecotus auritus NT 3 Okänt Nej
Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus  1 Ja Nej
Ekoxe Lucanus cervus 15 Ja Nej
Fiskgjuse Pandion haliaetus  19 Nej Nej
Fisktärna Sterna hirundo 1 Nej Nej
Fläcknycklar Dactylorhiza maculata  1 Ja Nej
Grenigt kungsljus Verbascum lychnitis VU 2 Osäkert Osäkert
Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus  3 Ja Nej
Grönbena Tringa glareola 6 Nej Nej
Grönvit nattviol Platanthera chlorantha  4 Ja Nej
Gullviva Primula veris 10 Ja En förekomst finns inom föreslagna 

utbyggnadsområden
Hasselmus Muscardinus avellanarius  4 Ja Nej
Hasselsnok Coronella austriaca VU 8 Ja Nej
Havsörn Haliaeetus albicilla NT 63 Nej Nej
Huggorm Vipera berus 8 Ja Osäkert
Hökuggla Surnia ulula  5 Nej Nej
Jungfru Marie nycklar D. m. subsp. maculata 5 Ja Nej
Järpe Tetrastes bonasia NT 4 Nej Nej
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Art  Rödlista Antal fynd
Fast förekomst inom 
 planområdet

Bedöms påverkas negativt av 
 översiktsplanen

Kopparödla Anguis fragilis 10 Ja Nej
Korallrot Corallorhiza trifida  1 Nej Nej
Kornknarr Crex crex NT 1 Nej Nej
Kungsfiskare Alcedo atthis VU 7 Osäkert Nej
Kungsörn Aquila chrysaetos NT 11 Nej Nej
Ljungpipare Pluvialis apricaria  5 Nej Nej
Läderbagge Osmoderma eremita VU 11 Ja Nej
Mattlummer Lycopodium clavatum  1 Ja Nej
Mindre flugsnappare Ficedula parva 5 Ja Nej
Mindre sångsvan Cygnus columbianus  7 Nej Nej
Mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris 6 Ja Nej
Mosippa Pulsatilla vernalis EN 16 Ja Nej
Mustasch/tajgafladdermus Myotis mystacinus/brandtii 1 Osäkert Osäkert
Myrspov Limosa lapponica VU 1 Nej Nej
Mård Martes martes 3 Osäkert Nej
Nattskärra Caprimulgus europaeus  21 Ja Nej
Nordfladdermus Eptesicus nilssonii NT 3 Osäkert Osäkert
Orre Lyrurus tetrix  16 Nej Nej
Pilgrimsfalk Falco peregrinus NT 4 Nej Nej
Pärluggla Aegolius funereus  3 Osäkert Osäkert
Revlummer Lycopodium annotinum 5 Ja Nej
Röd glada Milvus milvus  277 Nej Nej
Rördrom Botaurus stellaris NT 1 Nej Nej
Saffransticka Aurantiporus croceus CR 22 Ja Nej
Salskrake Mergellus albellus 10 Nej Nej
Sandödla Lacerta agilis VU 21 Ja Det finns risk att enskilda projekt kan 

påverka populationer av sandödla.
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Art  Rödlista Antal fynd
Fast förekomst inom 
 planområdet

Bedöms påverkas negativt av 
 översiktsplanen

Skogshare Lepus timidus NT 6 Ja Nej
Skogsknipprot Epipactis helleborine  1 Ja Nej
Skogsödla Zootoca vivipara 5 Ja Det finns risk att enskilda projekt kan 

påverka populationer av skogsödla.
Skärfläcka Recurvirostra avosetta  1 Nej Nej
Småfläckig sumphöna Porzana porzana VU 1 Nej Nej
Sparvuggla Glaucidium passerinum  13 Ja Nej
Spillkråka Dryocopus martius NT 279 Ja Nej
Stenfalk Falco columbarius NT 1 Nej Nej
Storlom Gavia arctica 8 Nej Nej
Strandlummer Lycopodiella inundata NT 5 Ja Nej
Större brunfladdermus Nyctalus noctula 3 Osäkert Osäkert
Större vattensalamander Triturus cristatus  1 Ja Nej
Svartfläckig blåvinge Phengaris arion NT 1 Nej Nej
Svarthakedopping Podiceps auritus  1 Nej Nej
Sångsvan Cygnus cygnus 309 Nej Nej
Tjäder Tetrao urogallus  25 Ja Nej
Trana Grus grus 294 Osäkert Nej
Tretåig hackspett Picoides tridactylus NT 2 Nej Nej
Trädlärka Lullula arborea 150 Ja Osäkert
Tvåblad Neottia ovata  2 Ja Nej
Törnskata Lanius collurio 95 Ja Nej
Utter Lutra lutra NT 3 Ja Nej
Vanlig groda Rana temporaria 7 Ja Osäkert
Vanlig lopplummer H. s. subsp. selago  1 Ja Nej
Vanlig padda Bufo bufo 9 Ja Osäkert
Vanlig revlummer L. a. subsp. annotinum  2 Ja Nej
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Art  Rödlista Antal fynd
Fast förekomst inom 
 planområdet

Bedöms påverkas negativt av 
 översiktsplanen

Vanlig snok Natrix natrix 12 Ja Osäkert
Vattenfladdermus Myotis daubentonii  1 Osäkert Osäkert
Vit stork Ciconia ciconia EN 3 Nej Nej
Vitkindad gås Branta leucopsis  107 Nej Nej
Åkergroda Rana arvalis 6 Ja Osäkert
Ölandskungsljus Verbascum densiflorum EN 1 Osäkert Nej

Konsekvenser och förslag till åtgärder i 
det kommande arbetet
Planen tar till stora delar hänsyn till de naturvärden 
som finns och föreslår i vissa fall åtgärder för att 
förbättra förutsättningar för att naturvärden ska 
kunna utvecklas eller bibehållas. Detta gäller i 
synnerhet de värdefulla torrmarkerna där många 
sällsynta och rödlistade bin och andra insekter lever. 
Både utveckling av nya sådana miljöer, bevarande 
av befintliga och en utvecklad koppling mellan 
lokalerna bedöms gynnas av planen.

Skogsmiljöerna som påverkas av planen är områden 
utanför identifierade värdekärnor för de respektive 
naturtyperna, och befintliga naturvärden bedöms i 
och med detta påverkas i ringa grad. Områden med 
gamla ekar är helt undantagna från exploatering 
och enskilda träd sparas och skyddas i de fall de 
kan påverkas av områden utpekade i planen. För 
tallskogsmiljöerna så innebär planen att enstaka ytor 
med yngre tallskog tas i anspråk, men dessa bedöms 
i dagsläget ha överlag lågt naturvärde. Vidare 
föreslår planen att miljöerna ska skötas på ett sätt så 

att det gynnar både sociala värden och naturvärden 
inom skogsmiljöerna genom bland annat ökad 
koppling med anlagda trädrader i staden, ökad 
solinstrålning där det är motiverat och möjligt samt 
i en långsiktig planering som syftar till att skapa nya 
områden där rekryter tillåts bli gamla. I enstaka fall, 
exempelvis i Hanemåla, tas gröna stråk som idag är 
kopplingar mellan lövskogar i anspråk.

Våtmarksmiljöer och vattendrag ingår alla i den 
skyddsvärda grönstrukturen i sin helhet och planen 
innebär bland annat nyskapande av våtmarker, 
anläggande av ytor som blir temporärt blöta samt 
återställning av några tidigare dikade våtmarker 
i skogsmiljö. På det hela anses planen gynna 
 biologiska värden knutna till vatten genom dessa 
åtgärder.

För skyddade arter som listas ovan redovisas 
bedömd påverkan i tabellen. Påverkan har bedömts 
utifrån kända förekomster i staden och där finns 
en viss osäkerhet i några fall. Utifrån framför allt 
fåglarnas livsmiljöer så bedöms planen ta god 
hänsyn. Många av fågelarterna är knutna till gamla 
skogar som är utpekade som värdekärnor i den 
gröna strukturen och därför undantagits från att 
utpekas för byggnation eller annan exploatering, 
eller så ligger skogarna i utkanterna av planområdet 
(framför allt Svartbäcksmåla). För arter knutna till 
jordbrukslandskapet bedöms planens påverkan som 
mycket ringa då man inte tar i anspråk marker som 
ingår i de delar av planområdet som idag utgörs av 
åker, betesmarker eller liknande.
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Det är viktigt att man vid varje planerad 
 nyexploatering gör noggranna inventeringar för 
att klargöra naturvärden på platsen och eventuell 
förekomst av skyddade och rödlistade arter. 
Utifrån dessa inventeringar bör man sedan utforma 
detaljplaner och projektering för att skydda, bevara 
eller i undantagsfall kompensera den påverkan 
som den planerade exploateringen kan ha på före-
komsterna av arter eller på värdefulla miljöer.
Vissa särskilt värdefulla strukturer i staden, i 
synnerhet gamla träd, som finns på platser som 
föreslås få förändrad markanvändning bör man ta 
största möjliga hänsyn för att bevara träden på dessa 
platser.

För torra, blomrika marker som är värdefulla för 
den biologiska mångfalden i allmänhet och för 
pollinerande insekter i synnerhet så bör utformning 
av infrastruktur anpassas på ett sådant sätt nya 
miljöer skapas och att dessa sedan sköts på ett sätt 
som säkrar deras lokalisering och förutsättningar 
över tid.

I övrigt så regleras kommunens hantering av 
naturmarken av en antagen Naturmarkspolicy med 
väl förankrad och genomarbetad naturhänsyn.
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RIKSINTRESSE FÖR 
 KOMMUNIKATIONER 

Bakgrund
Att en väg eller järnväg är utpekad som riks intresse 
innebär det att att den ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller  utnyttjandet 
av vägen eller järnvägen. Det centrala för ett 
riksintresse som omfattar vägar och järnvägar är att 
funktionen hos transportsystemet ska säkerställas. 
Tillkommande bebyggelse inom riks intressets 
 influensområde får inte påverka vare sig det 
 nuvarande eller framtida nyttjandet av riksintresset. 

Riksväg 25 utgör riksintresse för kommunikationer. 
Vägen går genom kommunens södra del och är 
den primära förbindelsen gentemot Kalmar för 
 majoriteten av kommunens invånare. Via vägen nås 
bland annat orterna S:t Sigfrid och Örsjö. Vägen 
löper i östvästlig riktning genom kommunen och 
passerar västerut den regionala tillväxtmotorn 
Växjö varefter den löper vidare genom Småland och 
Halland för att slutligen nå Halmstad. Riksväg 25 
ingår även i det nationella stamvägnätet. 

Kust till kustbanan utgör riksintresse för 
 kommunikationer. Järnvägen förbinder Kalmar med 
Göteborg och korsar södra stambanan i Alvesta. 
Även sträckan mellan Emmaboda och Karlskrona 
omfattas av riksintresset kust till kustbanan. Järn
vägen är en viktig förbindelse för Nybro kommun 
och hela länet. Den möjliggör arbetspendling i 
Kalmarsundsregionen såväl som till Kronobergs 
län. Kust- till kustbanan trafikeras av Öresundstågen 
som har sin slutdestination i Helsingör i Danmark, 
Krösatågen som trafikerar sträckan mellan Kalmar 
och Emmaboda och SJ:s regionaltåg med slut-
destination i Göteborg.

Konsekvenser och förslag till åtgärder i 
det kommande arbetet
Samtliga riksintressen för kommunikationer i eller i 
anslutning till Nybro stad är av stor vikt för stadens 
arbetsmarknad, näringsliv och besöksnäring. Kust 
till kustbanan har en nyckelroll för att öka resandet 
med hållbara transporter i regionen. Planens före
slagna åtgärder innebär inga negativa konsekvenser 
för riksintressenas funktion i transportsystemet. 
Planen tar hänsyn till framtida  utbyggnad av 
trafikplats på riksväg 25 öster om Nybro stad enligt 
Trafikverkets utförda åtgärdsvalsstudie.

UTPEKADE VÄGAR FÖR FARLIGT 
GODS
I Nybro stad finns ett antal vägar  utpekade för 
farligt gods. Det kan bland annat leda till att det 
blir komplicerat att bygga bostäder i  anslutning till 
dessa vägar på grund av att  bostäderna måste kunna 
skyddas från  konsekvenserna av olyckor.

Följande vägar i, och i anslutning till, Nybro stad är 
utpekade som rekommenderade vägar för transport 
av farligt gods: Riksväg 25, Riksväg 31, Jutarnas 
väg, Madesjövägen, Norra vägen samt Transtorps
vägen. Samtliga av dessa vägar är primära vägar, 
vilket innebär att de kan användas för genomfarts
trafik av transporter med farligt gods.

Konsekvenser och förslag till åtgärder i 
det  kommande arbetet
För näringslivet är det viktigt att det finns  utpekade 
vägar för farligt gods. Förtätning med bostäder 
i anslutning till de utpekade vägarna behöver ta 
hänsyn till gällande skyddsavstånd. Skyddsåtgärder 
mot olyckor kan komma att prövas i detaljplan. 
Alternativt kan dessa utpekade ytor bli aktuella först 
vid en omprioritering av vägens funktion för farligt 
gods. 

Infrastruktur
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De sociala, ekonomiska och ekologiska 
 aspekterna samspelar och är ömsesidigt 
 beroende av varandra. Helhetssynen är 
nödvändig för att åstadkomma långsiktig 
hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar. 

I avsnittet beskrivs översiktsplanens påverkan direkt 
och indirekt, under följande rubriker:
• Utvecklande fritid och folkhälsa
• Kulturmiljö och identitet
• Tillgänglighet och trygghet
• Överbryggande mötesplatser
• Varierat näringsliv ger lokal ekonomi
• Ekosystemtjänster

UTVECKLANDE FRITID OCH 
 FOLKHÄLSA 

Bakgrund
Nybro kommun har styrdokument som är satta att 
ange inriktning och styra utvecklingen gällande 
fritid och folkhälsa. Centralt är Sport och fritids
programmet som antogs 2019. Ytterligare finns mer 
övergripande inriktningar i Hoppfullt och hållbart, 

hållbarhetsprogram för Nybro kommun. Dessa 
båda dokument är kopplade till de globala målen i 
Agenda 2030 liksom de nationella folkhälsomålen. 
Utifrån dessa dokument blir utgångspunkten att 
förutsättningar för en meningsfull fritid och ett 
aktivt liv är grundläggande. Dessutom ska olika 
grupper beaktas vid anläggning eller utveckling av 
aktivitetsområden, ytor och anläggningar, för att 
främja en jämlik och jämställd hälsa.

Tillgång till naturområden, spontanidrott, där 
trygghet blir en förutsättning för tillgängligheten är 
ytterligare förutsättningar för en utvecklande fritid. 
Folkhälsa är ett begrepp som innefattar en 
 befolknings samlade hälsotillstånd. En god folkhälsa 
innebär alltså inte bara att hälsan bör vara så bra 
som möjligt, den bör även vara jämnt fördelad. 
Om hälsoläget i Kalmar län och därmed Nybro 
kommun kan sägas att olika socioekonomiska 
förutsättningar ger skillnader i hälsa. En kommuns 
uppdrag är att motverka skillnader och tillgänglig
göra service för alla. Därför är det utifrån ett 
planeringsperspektiv viktigt att beakta var och hur, 
och därmed för vem, man gör åtgärder.

Konsekvenser och förslag till åtgärder i 
det kommande arbetet
Översiktsplanen har genom sina fokusområden och 
strategier goda ambitioner att lyfta förutsättningarna 
för en aktiv fritid och folkhälsa. Staden ska upp
muntra till lek och aktivitet samt göras tillgänglig 
för många. Man lyfter vikten av möjlighet till 
spontanidrott.  Förtätning riskerar orsaka konflikter 
mellan bebyggelse och andra anspråk på mark, 
vilket också tas upp i planen, det finns en risk att 
friytor för barn sammantaget minskar i och med en 
förtätning i stråken. Bedömningen är att medvetna 
val och prioriteringar kan innebära att flera intressen 
kan tillvaratas med bibehållen eller förbättrad 
kvalitet. Ett förslag är att inför exploatering av 
befintliga lekområden, anlagd eller spontan yta, bör 
 konsekvenser samt kompensatorisk insats göras. 

Betydande sociala och ekonomiska 
konsekvenser
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Översiktsplanens ambition att koppla samman 
olika stadsdelar ska gynna ett utbyte mellan stadens 
invånare och för tillgängligheten till service och 
samhällsfunktioner. Dessa kopplingar, i kombination 
med prioriteringen av gång och cykel, bedöms skapa 
förbättrade förutsättningar för människor att röra 
sig till fots eller med cykel, vilket kan ge positiva 
konsekvenser för folkhälsan.

Den gröna lungan, stråken och Svartbäcksmåla 
som ett aktivitetscentrum är viktiga strategiska 
utvecklings områden, där stråken är nödvändiga 
för att tillgängliggöra miljöerna för olika delar av 
staden. 

Utvecklingen av Svartbäcksmåla lyfts som ett gott 
exempel och har lett till att det spontana idrottandet 
ökat i Nybro kommun. Hur denna ökning fördelar 
sig geografiskt och socioekonomiskt är inte utrett. 
Det är inte säkerställt att planerade åtgärder 
minskar de hälsoskillnader som man ser i olika 
socioekonomiska grupper idag. Ett förslag är att 
undersöka effekten av insatser för att öka andelen 
aktiva i Nybro stad med avseende på socioekonomi, 
geografi och genus. I det fortsatta arbetet bör man 
även undersöka hur Svartbäcksmåla kan bli mera 
tillgängligt för äldre som inte har egen bil, då 
området idag ej nås av kollektivtrafik. 

Översiktsplanen har en hög ambition när det gäller 
hänsyn till barnperspektivet. Om detta kan genom
föras fullt ut är bedömningen att många grupper 
gynnas av det förhållningssättet.

Skidåkare i Svartbäcksmåla.
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KULTURMILJÖ OCH IDENTITET

Bakgrund
Det övergripande målet ”Sammanhållen stad” 
inbegriper såväl fysisk som social sammanhållning. 
Stadens invånares gemensamma  identitet är viktig 
för sammanhållningen. I arbetet med Nybro 
kommuns vision framgick att Nybro borna tycker att 
glas och design, idrotts och förenings liv, trygghet, 
stolthet, innovation och nytänkande är det som 
karaktäriserar Nybro. I den tidiga invånardialogen 
som genomfördes inför arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen framkom det även hur centralt 
Nybro stads närhet till natur och parker är. Vi har 
alltså inte bara en, utan flera identiteter. Att bevara 
och  utveckla dessa är en viktig uppgift för den 
 f ördjupade översiktsplanen.

Stadens kulturmiljöer berättar vår historia och 
påminner oss om att det vi skapar idag blir 
morgondagens kulturmiljöer. När de olika lagren 
blir synliga ger det oss vår gemensamma identitet, 
minnen och samhörighet. Kulturhistoriska värden 
finns inte bara i den bebyggda miljön, de finns också 
i landskapet. 

Genom en långsiktig planering kan vi påverka 
vad som byggs eller bevaras. Det innebär i 
 förlängningen att identiteten som är kopplad till 
fysiska miljöer eller bebyggelse kan påverkas. 
Därför är det viktigt att ha god kunskap om stadens 
identiteter och vilka platser, områden eller byggna
der som är karaktärsskapande.

I Nybro kommuns reviderade kulturmiljöprogram 
pekas sex områden ut i Nybro stad. Områdena 
har höga kulturvärden och beskriver olika 
tidsepoker och händelser i Nybro stads historia. 
 Beskrivningarna är viktiga underlag för hur 
 områdenas värden ska bevaras och utvecklas.

Konsekvenser och förslag till åtgärder i 
det kommande arbetet
När befintliga områden kompletteras med ny 
 bebyggelse eller när nya områden planeras är det 
viktigt att utgå från den fysiska miljön och dess 
karaktär. En bedömning görs av vad som skapar 
karaktären i området och om den ska följas, stärkas 
eller brytas. 

Den fördjupade översiktsplanens önskade ut
veckling är att stadens identiteter ska lyftas fram. 
Exempel på strategier:
• Stadens mötesplatser ska stimulera barn och unga 

genom att erbjuda aktiviteter och upplevelser

• Stadens identiteter ska lyftas fram genom kultur, 
kulturarv och offentlig konst

• Det ska finnas en god plan- och markberedskap 
i strategiska lägen för idrott, spontanidrott och 
kulturell aktivitet 

• Stadens sjöar och vattendrag ska utgöra en 
viktig del av stadsmiljön. Vattnet ska synlig och 
tillgängliggöras. 

• Stadens kulturmiljöer ska bevaras och utvecklas 
så att kommande generationer kan ta del av dem

• Den kulturhistoriska miljön i Pukeberg ska 
utvecklas som besöksmål och mötesplats

I flera av de områden som pekas ut med höga kultur
värden föreslås lokalisering av nya eller utveckling 
av befintliga mötesplatser. Stadens identiteter ska 
lyftas fram på mötesplatser där människor tar del av 
dem och adderar innebörd.

Fyra utpekade områden med höga kulturvärden 
berörs av den fördjupade översiktsplanen:

Centrum 
I centrum är det främst öppna ytor i form av 
parkerings platser eller obebyggda tomter som före
slås förtätas för att den centrala stadens kvarters stad 
ska breda ut sig. Storgatans bebyggelse och torgets 
betydelse är viktiga att bevara. Torget pekas ut 
för utveckling som en överbryggande mötesplats. 
Vattendraget Bolanders bäck som löper genom 
stadens centrala delar ska lyftas fram. Där vattendra
get passerar torget inleddes Nybros historia, det ska 
tydliggöras. Planen bedöms ha en positiv inverkan 
på kulturvärdena.

Pukeberg
Pukeberg är ett utpekat riksintresse för kulturmiljö
vården. Inom glasbruksområdet vill kommunen 
förvalta det unika med platsen genom att utveckla 
en mer uttalad mötesplats. Theanderstråket tangerar 
Pukeberg och leder människor via platsen. Områ
dets unika karaktär ska lyftas fram och spridas i 
den fysiska miljön. Planen bedöms ha en positiv 
 inverkan på kulturvärdena.
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Badhusområdet 
Området är viktigt för alla Nybrobor då det erbjuder 
stadsnära aktivitet och rekreation. I områdets 
sydvästra del föreslås Victoriavallens område 
utökas för att möjliggöra för mer idrottsändamål. 
Badhusparken, Joelskogens badplats och  Thebacken 
pekas ut för att utveckla mötesplatser och aktiviteter. 
Theanderstråket föreslås löpa genom Badhus-
området. Samtliga förslag utvecklar den redan 
befintliga inriktningen och användningen och 
bedöms ha en positiv inverkan på kulturvärdena.

Svartbäcksmåla 
Den fördjupade översiktsplanen vill se en fortsatt 
utveckling av Svartbäcksmåla aktivitetsområde. 
Området har på senare år även betats av djur för 
att lyfta fram det småskaliga jordbruket. Förslaget 
bedöms inte påverka områdets kulturvärden på ett 
negativt sätt. 

För att säkerställa att kulturmiljöerna inte påverkas 
negativt är det är det viktigt att följa styrdokument 
som till exempel kulturmiljöprogrammet. Höga 
kulturmiljövärden kan ligga i hela landskap till 
mindre byggnadsdetaljer. Därför är det viktigt att 
den fördjupade översiktsplanen är tydlig vilka 
områden som avses och var underlag kan hittas. 
Det är också viktigt att underlagen är tillräckligt 
specifika för att fungera som stöd vid till exempel 
planläggning och lovgivning. Om detta inte fungerar 
är det risk för att kulturvärden förvanskas i stället 
för att påverkas positivt. 

Byggnader inom Badhusområdet. 
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TILLGÄNGLIGHET OCH TRYGGHET 

Bakgrund
Nybro stad är i nuläget en stad med både blandad 
och homogen bebyggelse. Vissa områden är tydligt 
homogena i sin bebyggelsestruktur, vilket riskerar 
att skapa ett ”innanförskap” i området. Områden 
med lite utbyte ger grogrund för segregation i staden 
och motsatsen till översiktsplanens intentioner om 
en sammanhållen stad. Effekterna på ett uppdelat 
samhälle ger i sin tur grogrund för exkludering och 
otrygghet, och tillgängligheten för stadens olika 
funktioner minskar.

Trygghet i staden och i gaturummet är en viktig 
och komplex fråga att hantera i den fördjupade 
översiktsplanen. Trygghet kommer både av 
fysiska åtgärder i miljön, så som överblickbarhet, 
 utformning, alternativa vägar och attraktivitet.  
Trygghet är också frånvaro av kriminella inslag, 
droger, gängbildning och vandalisering. För att 
invånare ska känna trygghet krävs också tillit mellan 
och inom grupper och områden. Den fördjupade 
översiktsplanen berör dessa områden olika djupt 
men har en påverkan. 

I trygghet ligger också säkerhet vilket är något en 
fysisk översiktsplan påverkar i hög grad då den får 
effekter för trafikens utformning och prioritering. 

Konsekvenser och förslag till åtgärder i 
det kommande arbetet
Översiktsplanen har en ambition att koppla samman 
olika stadsdelar, samt utveckla naturliga stråk i 
staden, vilket förväntas gynna ett utbyte mellan 
stadens invånare och förbättra tillgängligheten till 
service och samhällsfunktioner. Detta bedöms ge 
positiva konsekvenser på tillgänglighet till service, 
möjlighet till aktiv fritid samt en trygg och samman
hållen stad.

Översiktsplanen lägger en stor tonvikt vid 
 utbyggnad av infrastruktur för hållbara resor. Detta 
är relevant ur ett rättviseperspektiv då unga och 
kvinnor i större andel använder gång- cykel och 
kollektivtrafik. 

Förtätning och fokus på en funktionsblandad 
bebyggelse i översiktsplanen ger goda förut
sättningar att tillgängliggöra viktig samhällsservice 
för medborgarna. i synnerhet för personer som av 
olika anledningar inte har möjlighet att transportera 
sig långt, exempelvis äldre eller ungdomar.
En blandning av upplåtelseformer har syftet att 
skapa boendemiljöer där olika grupper, socio
ekonomiskt, kulturellt och åldersmässigt möts och 
har sin gemensamma hemvist. Detta bedöms ge 
goda, om inte nödvändiga, förutsättningar för en 
samman hållen stad, trygghet och gemenskap.

Den fördjupade översiktsplanens fokus på mötes
platser har bärighet på tillgängligt och trygghet då 
rätt placerade och klokt utformade mötesplatser kan 
ge en rörlighet och gemenskap som i sin tur bidrar 
till både trygghet och tillgänglighet. 

Översiktsplanen anger att barnperspektiv ska finnas 
med som en stark grund i trafikplaneringen vilket 
bedöms ge positiva effekter för allas säkerhet. 
Översiktsplanen tar även upp problematiken kring 
målkonflikter, samt att mer förtydligande rutiner bör 
tas fram. Bedömningen är att om inte dessa rutiner 
tas fram eller följs riskerar effekten att utebli.
Det finns en risk att om planen inte genomförs i 
sin helhet kommer vissa områdens utveckling att 
prioriteras och lämna andra områden utan åtgärder. 
Detta kommer få konsekvenser på det övergripande 
målet om sammanhållen stad. Det är viktigt i det 
fortsatta arbetet att eventuella prioriteringar belyses 
utifrån effekter på önskvärd måluppfyllelse.
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ÖVERBYGGANDE MÖTESPLATSER 

Bakgrund
Goda mötesplatser skapar gemenskap mellan 
människor och gör en stad mer attraktiv. En hög 
grad av socialt kapital, att människor känner 
förtroende och tillit till varandra, bidrar till att skapa 
välmående samhällen. Socialt kapital bygger vi upp 
tillsammans och är inget som kan sparas på hög utan 
måste ständigt förnyas genom nya möten mellan 
människor. 

En grundläggande förutsättning för att vi ska 
kunna mötas är att det finns platser för detta, samt 
att man kan ta sig till dessa på ett självständigt 
sätt. Mötesplatser kan vara sammanlänkande eller 
överbryggande. Sammanlänkande platser stärker ge
menskapen mellan människor i ett visst område eller 
med ett visst intresse, till exempel kvarters lekplatser 
eller idrottsplatser. Överbryggande mötesplatser 
skapar möten mellan människor från olika delar av 
staden som inte annars träffas. Sådana mötesplatser 
finns det oftast bara en av i en stad. 

Historiskt har Nybro haft många sammanlänkande 
mötesplatser som idrottsplatser och kvartersparker. 
Men med ett samhälle med mer social och kulturell 
heterogenitet behövs ett mer målinriktat arbete med 
överbryggande mötesplatser. 

Konsekvenser och förslag till åtgärder i 
det kommande arbetet
Den fördjupade översiktsplanen har ett stort fokus 
på mötesplatser. I förslaget pekas endast över-
bryggande mötesplatser ut. Trygga mötesplatser 
förväntas bidra till rörelser mellan stadsdelar och 
generera möten mellan människor. 

Alla överbryggande mötesplatser som pekas ut i 
översiktsplanen ligger i anslutning till det stråk som 
leder mellan naturreservaten Svartbäcksmåla och 
Rismåla via centrum. Helt nya mötesplatser föreslås 
vid Jutabackarna och vid vattentornet i Kungshall. 
Mötesplatsen vid Jutabackarna har som syfte att föra 
Madesjö och centrala Nybro stad närmare varandra. 
Mötesplatsen vid vattentornet i Kungshall blir en 
del av en större plats för aktiviteter tillsammans med 
minigolfbanan. I dagsläget finns ingen anlagd park 
på kommunal mark i Kungshall, där de allra flesta 
bor i flerbostadshus. 

Förhoppningen är att de överbryggande mötes
platserna ska ge de centrala delarna av Nybro stad 
en starkare dragningskraft, och på så vis skapa 
 möjligheter till möten mellan stadens invånare. 
Genom att planera mötesplatser utifrån principen 
om universell utformning är förhoppningen att 
planen ska bidra ytterligare till ökade möjligheter 
till möten.

En möjlig konsekvens av översiktsplanen kan bli 
till följd av att koncentrationen av mötesplatserna 
finns längs Theanderstråket i syd till norr och främst 
i stadens centrala delar. Det kan göra att läget där 
människor inte besöker andra stadsdelar än de bor 
eller arbetar i kvarstår. Detsamma gäller givetvis 
för den möjlighet att mötesplatserna inte skapas 
enligt översiktsplanen. Skapas inte nya mötesplatser 
kommer människor sannolikt att röra sig på samma 
sätt som idag, och målet om en sammanhållen stad 
blir svårt att nå.

Badhusparken. 
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VARIERAT NÄRINGSLIV GER LOKAL 
EKONOMI  

Bakgrund
Näringslivet i Nybro kommun bestar av en mix av 
företag i varierande storlek inom olika branscher, 
men fokus ligger inom tillverkningsindustrin. Nybro 
har även sedan en längre tid haft en stark transport 
och logistiksektor.  

Nybro stad ligger strategiskt i en stor arbets
marknads region med goda pendlingsmöjligheter till 
tre större städer Kalmar, Växjö och Karlskrona. Med 
kollektivtrafik nås Kalmar på 15 minuter medan 
Växjö och Karlskrona nås på lite drygt en timme. I 
arbetsmarknadsregionen bor det strax under 400 000 
människor. Arbetsmarknadsregioners avgränsning 
beror till stor del av accepterade pendlingstider 
mellan bostad och arbete.  

En stor andel av kommunens arbetstillfällen åter
finns inom planområdet. Utpendlingen till Nybro 
stad är i nuläget större än inpendlingen, vilket 
innebär att Nybro har en mindre dagbefolkning än 
nattbefolkning. 

Konsekvenser och förslag till åtgärder i 
det kommande arbetet
Översiktsplanens önskande utveckling innebär att 
offentlig service behöver vara tillgänglig för att 
komma Nybros invånare till nytta genom placering 
nära bostäder och möjliga platser till framtida 
kollektivtrafik. Lokala verksamheter, handel och 
service, kan ge en mer levande stad och bidra till 
en god lokal ekonomi, framförallt genom arbets
tillfällen. Lokal ekonomi är även positiv genom att 
den kan bidra till att skapa platser där människor 
möts.

Trots att Nybro har ett stationsläge sker fortfarande 
en stor del av pendlingen till arbetet med personbil. 
I invånardialogen framkom ett stort önskemål om 
förbättrad kollektivtrafik. Kommunen behöver 
därför arbeta vidare med att analysera vad som 
skulle kunna öka andelen människor som får 
tillgång till, och som väljer kollektivtrafik. 

Utvecklade kommunikationer, såväl lokala som 
regionala, har en nyckelroll när det gäller att 
förkorta restider för arbetspendling. För att Nybros 
arbetsmarknadsregion ska fungera bra och ha 
 potential för att växa, är åtgärder på Kust- till 
kustbanan samt utbyggnad av stadens kollektivtrafik 
centrala faktorer för att minska restiden från hem 
till arbete. Om kollektivtrafikens utveckling inte 
prioriteras regionalt riskeras utvecklingen för Nybro 
stad att påverkas ogynnsamt, vilket också ger en 
oförändrad eller negativ effekt för klimatpåverkan 
avseende transportarbete. 

För att stimulera befintliga företag att växa, och 
att nya företag etablerar sig är det viktigt för 
kommunen med en god plan och markberedskap 
som ett konkurrensmedel. Möjlighet att attrahera 
olika typer av företag kan bidra till en mera varierad 
arbetsmarknad där fler människor har möjlighet till 
sysselsättning, något som är viktigt för vårt soci
oekonomiska välbefinnande. En stad med många 
arbetstillfällen attraherar inpendlare, vilket stärker 
delar av det lokala näringslivet, såsom lunchställen, 
butiker och livsmedelsaffärer. Det skapar också 
bättre förutsättningar för välkända kedjor att etable
ra sig. Kommunen behöver därför även undersöka 
var tjänsteföretag kan utvecklas inom de centrala 
delarna av stadens stråk för att ge dessa positiva 
effekter, i en sammanhållen stad behövs en stark 
stadskärna. 

Verksamheter kan alltid innebära en risk för 
att störningar kan uppkomma i verksamhetens 
 omgivningar. Planen strävar efter att placera 
sådana nya verksamheter i områden där det finns 
 förutsättningar för att sådana störningar kan 
 tolereras. För redan planlagda områden i staden 
finns inte möjlighet att göra detta, vilka skulle kunna 
ge upphov till oacceptabla störningar som måste 
hanteras via tillsyn. 
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STRÅK OCH ÖVERBYGGNAD 

Bakgrund
Grunden i över¬siktsplanen är att förtäta och på 
så vis skapa levande och attraktiva boendemiljöer 
i Nybro centrum och längs några prioriterade 
utvecklingsstråk. I översiktsplanen används 
 begreppet stråk huvudsakligen i två avseenden, dels 
i meningen utvecklingsstråk och dels i meningen 
som gång- och cykelstråk. 

Kring stråken ska staden utvecklas och växa, här 
ska gatorna vara stadsmässiga med plats för flera 
trafikslag och bebyggelsen ska vara tät, de ska även 
bidra till en sammanhållen stad genom att bland 
annat överbrygga fysiska och mentala barriärer.
Ett väl utbyggt och sammanhållet gång- och 
 cykelnät har många fördelar för såväl staden 
som helhet som för den enskilda medborgaren. 
Åtgärder som bidrar till att öka framkomligheten 
för fot gängare och cyklister i staden bidrar också 
till en bättre folkhälsa då fler väljer att gå och cykla 
istället för att ta bilen. Rörelsemönster och resvanor 
skiljer mellan könen på så sätt att kvinnor i större 
 utsträckning åker kollektivtrafik, samt har fler stopp 
längs sin väg, medan män i större utsträckning rör 
sig utan att stanna upp. Män anpassar även i mindre 
uträckning än kvinnor sitt rörelsemönster, vilket 
är något som man måste ta hänsyn till i trafik-
planeringen. 

Även ur en hållbarhetssynpunkt finns det stora 
fördelar med ett sammanhållet och väl utbyggt 
gång- och cykelnät i staden. Ett ökat användande av 
hållbara trafikslag så som gång och cykel medför 
även att fossila utsläpp minskar. En mindre andel 
fossila utsläpp främjar både det lokala och det 
globala klimatet, det lokala klimatet förbättras 
genom renare luft. Som ett steg i att minska 
den globala uppvärmningen behöver de fossila 
utsläppen minska, en viktig åtgärd är här att främja 
 användandet av hållbara och fossilfria transport-
medel så som gång och cykel. 

Ett väl utbyggt och sammanhållet gång- och cykel
nät är en central del i att uppnå en sammanhållen 
stad. Ett viktigt steg för att uppnå detta är att 
överbygga fysiska och mentala barriärer, genom att 
anlägga gena och säkra passager samt att knyta ihop 
gång- och cykelvägar mellan områden med olika 
socioekonomiska förutsättningar vilket bidrar till 
ökad rörelse i staden. 

Konsekvenser och förslag till åtgärder i 
det kommande arbetet
Fler stråk i staden får konsekvenser för såväl stadens 
fysiska som sociala struktur. Fler gång- och cykel
vägar förbättrar tillgängligheten i staden, särskilt för 
barn och ungdomar, som är de som oftast använder 
sig av dessa trafikslag för att ta sig fram. 
Utbyggnaden av gång- och cykelstråk samt 
en bebyggelse mässig förtätning läng stadens 
utvecklings stråk kommer att bidra till att göra 
staden mer sammanhållen. För att staden ska 
blir mer samman hållen krävs att stråken får en 
barriär brytande effekt, bland annat genom att binda 
samman områden med olika socioekonomiska 
förutsättningar med varandra.  

På stadens utvecklingsstråk ska hållbara trafikslag 
tillåtas att ta minst lika stor plats som bilen, vilket 
kommer uppmuntra till ett ökat hållbart resande. Ett 
ökat hållbart resande bidrar till färre fossila utsläpp 
och är därmed gynnsamt för miljön.

Genom åtgärder i den fysiska planeringen minska 
sociala och mentala barriärer i staden. Över
bryggande mötesplatser och tydliga stråk ska 
medverka till att främja rörelser mellan stadens 
olika stadsdelar. Barnperspektivet ska styra 
trafikplaneringen och på så sett medverka till att 
barriäreffekten vid de barriärer som finns i staden 
minskas. Planeringen ska även verka för att inga nya 
fysiska eller mentala barriärer tillskapas. 
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Överbyggnad av barriärer är en viktig faktor för att 
uppnå målet om en sammanhållen stad. I Nybro stad 
finns tydliga fysiska barriärer, så som exempelvis 
riksväg 31 och Kust- till kustbanan som båda skär 
genom staden. Översiktsplanens strategi om att 
främja hållbara trafikslag är ett viktigt incitament för 
att minska effekterna av såväl fysiska som mentala 
barriärer i staden. 

Vid överbyggnad av fysiska barriärer blir det 
centrala att skapa fler möjligheter för fotgängare 
och cyklister att röra sig över/under barriären. Det 
är av stor vikt att passagerna upplevs som gena 
i  förhållande till befintligt och eventuellt till-
kommande gång- och cykelnät, annars är risken stor 
att barriäreffekten kvarstår. Att minska barriärens 
visuella påverkan på den fysiska miljön är också 
viktigt för att minska barriäreffekten. Gällande 
överbyggnad av mentala barriärer så är en central 
faktor möjligheten att röra sig genom staden och att 
känna sig välkommen i stadens olika stadsdelar. För 
att överbygga mentala barriärer behöver kopplingen 
mellan områden med olika socio ekonomiska 
 förutsättningar förbättras. Även här är fram
komligheten för hållbara trafikslag central. 
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Stadshusplan.



46

HÅLLBARHETSBEDÖMNING

EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Bakgrund
Ekosystemtjänster kan beskrivas genom att de 
inkluderar allt människan kan dra nytta av i ett 
fungerande och levande ekosystem, och som bidrar 
till vårt välbefinnande. Naturen har inte något 
lättberäknat marknadspris, men bara för att något 
är utan pris betyder det inte att det är utan värde. 
Det finns mycket forskning som försöker hitta 
vägar att värdera ekosystemtjänster, medan andra 
menar att sätta ett faktiskt pris på ekosystemtjänster 
som motsvarar deras värde inte är möjligt. Oavsett 
metoder är ett hållbart samhälle beroende av våra 
ekosystemtjänster, och de är mycket värdefulla. 

En önskad förtätning och utveckling i stråk medför 
att det är av stor vikt att den blågröna struktur av 
vegetation och vattenområden som behöver finnas 
kvar eller utvecklas, för att bidra till hållbarhet och 
motståndskraft mot klimatförändringar, värnas. 
Till exempel är värdefulla grönområden viktiga 
ur ett biologiskt perspektiv, men trädbevuxna 
grönområden kan sänka temperaturen i staden under 
värmeböljor. Strukturen behöver vara varierad och 
finnas i en fungerande geografisk utbredning. 
Områdenas mångfunktionalitet är en annan viktig 
faktor att utgå från för att vi även i framtiden skall 
kunna få nyttorna av de ekosystemtjänster som 
människan är beroende av. 

Konsekvenser och förslag till åtgärder i 
det kommande arbetet
Översiktsplanens fokusområden, strategier och 
ställningstaganden har baserats på ekosystems
tjänsternas positiva effekter för vårt samhälle, och 
bedöms därför bidra till att gynna och bevara dessa, 
vilket också har bekräftas i den sammanfattande 
hållbarhetsbedömningen ”Solen”, som beskrivs i 
kommande kapitel.

Om en övergripande samsyn och kunskap om frågan 
saknas i kommunen och andra samhälleliga aktörer, 
och beslut fattas som inte stödjer översikts planens 
strategier, finns en risk att den grönblå infrastruktu
ren exploateras vid förtätningsprojekt, och med det 
en risk för att strukturer som tillhandahåller ekosys
temtjänster minskar eller försvinner. Om vi lyckas 
bevara och utveckla ekosystem tjänsterna inom 
staden finns stora vinster ur ett socioekonomiskt 
perspektiv, medan vi vid ett misslyckade riskerar 
att få ökade kostnader i samhället för till exempel 
skador till följd av skyfallshantering och värme
böljor, folkhälsa och andra områden som påverkas 
positivt av tjänsterna. Den viktigaste åtgärden är att 
arbeta för att frågar blir en naturlig del av beslutsfat
tandet i samhället. 

Illustrationen till höger visar ett urval av de 
 viktigaste ekosystemtjänsterna som invånare i 
staden kan dra nytta av från vatten- och grön-
områden. 
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REGLERANDE AV LOKALKLIMAT
Träden ger bebyggelsen skydd 

mot bland annat sol och vind

KUNSKAP OCH INSPIRATION
Grönska kan ge oss inspiration och förståelse 

för naturens betydelse för oss männisor

BIOLOGISK MÅNGFALD
Det är variationsrikedomen av djur och växter 

som gör ekosystemen motståndskraftiga, 

anpassningsbara och starka.

REGLERING AV BULLER
Mark och växtlighet skyddar 

bebyggelsen från buller från 

vägen utanför...

LUFTRENING
...och från avgaser från bilarna

SOCIAL INTERAKTION
Parker och grönområden är 

viktiga mötesplatser för oss 

människor

SKYDD MOT EXTREMVÄDER
Staden skyddas från  extremväder 

av träd och annan grönska

RENING OCH REGLERING  

AV VATTEN
Våtmarker och grönområden reglerar och renar 

vatten och förebygger översvämningar och torka

MENTALT VÄLBEFINNANDE
Vårt mentala välbefinnande 

ökar när vi vistas i naturen

MATFÖRSÖRJNING
Odlingar, djurhållning och fiske 

ger oss näringsrik mat

FYSISK HÄLSA
Naturområden ger oss 

möjlighet att utöva fysiska 

aktiviteter
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SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL
Det finns sexton nationella miljökvalitetsmål för 
Sverige. Riksdagens definition av det så kallade  
generationsmålet är:

Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en 
långsiktig målbild för miljöarbetet och fungerar 
som vägledning för hela samhällets miljöarbete. 
I miljömålssystemet ingår generationsmålet, 16 
nationella miljökvalitetsmål och 16 etappmål. Varje 
år redovisas de åtgärder som vidtagits föregående år 
för att nå miljömålen, redovisningen görs av Natur
vårdsverket. I den senaste fördjupade utvärderingen 
var myndigheterna tydliga med att vi i Sverige 
behöver prioritera klimatet och den biologiska 
mångfalden i miljöpolitiken under de kommande 
åren. Båda ämnesområdena har utgjort betydande 
miljöaspekter i avgränsning av denna översiktsplan. 

Den fördjupade översiktsplanen i 
 förhållande till  miljökvalitetsmål 

”det övergripande målet för miljöpolitiken är att 
till nästa generation lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser”.
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Översiktsplanen bedöms påverka flera av 
miljökvalitets målen. Mål som inte konsekvens-
beskrivs är: 
• Skyddande ozonskikt 

• Säker strålmiljö

• Ingen övergödning

• Hav i balans samt levande kust och skärgård

• Storslagen fjällmiljö

• Myllrande våtmarker

Nedan beskrivs planens påverkan på miljökvalitets
målen. För vissa av målen är målformuleringarna 
sammanfattade utifrån vad som påverkas av fysisk 
planering.  

Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras 
på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte bli farlig.

För att uppnå miljökvalitetsmålet är det viktigt att 
möjlig göra ökad  användning av hållbara transporter. 
Översikts planens planerings inriktningar  prioriterar 
detta, noll alternativet stödjer inte  utveckling av 
hållbara transporter i samma  utsträckning. I södra 
Nybro finns en mål konflikt mellan riksintresset för 
vindbruk och  Svartbäckmålas tysta område. Det 
tysta området begränsar möjligheten att fritt etablera 
vindkraftverk inom riksintresseområdet. Det skulle 
kunna medföra att en mindre mängd förnybar energi 
kan produceras.

Åtgärder som kan öka kolinbindning föreslås genom 
bland annat återställning och restaurering av tidigare 
dikade våtmarker (delvis som en del av klimat-
anpassningen inom staden). Även hanteringen av 
de redan idag relativt gamla skogarna kring Nybro 
stöder målet.

Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt 
djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Översiktsplanen stödjer miljökvalitetsmålet i större 
utsträckning än nollalternativet, genom att planera 
för hållbara transportsätt och ge förutsättningar för 
framförallt minskad biltrafik. I Nybro stad under
skrids miljökvalitetsnormer för luft, översiktsplanen 
bedöms inte påverka normerna negativt.  

Bara naturlig försurning
Den försurande effekten av nedfall och mark-an
vändning ska underskrida gränsen för vad mark och 
vatten tål.

Översiktsplanen stödjer miljökvalitetsmålet i större 
utsträckning än nollalternativet, genom att planera 
för hållbara transportsätt och ge förutsättningar för 
framförallt minskad biltrafik. 

Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats 
i eller utvunnits av samhället ska inte hota 
 människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll 
och deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
Översiktsplanen stödjer miljökvalitetsmålet. 
 Förorenad mark ska hanteras enligt gällande regel
verk innan byggnation sker. 

Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar 
dricksvatten försörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Översiktsplanen stödjer miljökvalitetsmålet genom 
att arbete med skyddsföreskrifter och vatten
försörjningsplan pågår parallellt. För vattenskydds
området i Gårdsryd har nya skyddsföreskrifter 
beslutats under 2020. För Nybro stad är det även 
viktigt att arbeta för att i den fortsatta planeringen 
arbeta för att bibehålla vatten lokalt för grundvatten-
bildning, samt att följa antagen dagvattenstrategi. 
Översiktsplanens planeringsinriktningar om att 
utveckla grönt och blått i staden stödjer målet.  
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Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara 
och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 
som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Översiktsplanens planeringsinriktningar om att 
utveckla grönt och blått i staden, samt att verkar för 
att kulturvärden i anslutning till dessa framhävs och 
utvecklas, stödjer målet. 

Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska 
inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk mångfald eller möjlig
heterna till allsidig användning av mark och vatten.  
Översiktsplanens övergripande målsättning om 
att utveckla grönt och blått i staden stödjer målet. 
Ytor för klimatanpassning och/eller hantering av 
dagvatten har reserverats i planen. Dessa gröna 
ytor bedöms ge möjligheter att anlägga nödvändiga 
dagvattenanläggningar för kvalitativ såväl som 
kvantitativ hantering, exempelvis sedimentations
fällor som minskar partikelbudet fosfor till våra 
vattendrag. Rätt anlagd fördröjning av dagvatten 
kan också bidra till ett minskat kväveläckage. 

God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra 
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till 
en god regional och global miljö. Natur och kultur
värden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas.

Planens inriktning mot förtätning och stråk bedöms 
bidra positivt till att nyttja befintlig infrastruktur och 
möjligheten till mera hållbara trafiksätt. Vidare lyfts 
gröna miljöer och kulturmiljö fram som funktioner 
som ska stärkas och bevaras, och jordbruksmark 
tas inte i anspråk. En av planens huvudsakliga 
 inriktningar är att ge förutsättningar för klimat
anpassning. Översiktsplanen bedöms i stort styra 
mot målet i större utsträckning än nollalternativet. 

Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas 
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
 generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen 
samt deras funktioner och processer ska värnas. 
Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livs kraftiga 
 bestånd med tillräcklig genetisk variation. 
Människor ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund 
för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Översiktsplanen stödjer miljökvalitetsmålet. Viktigt 
att beakta naturvärden, ekosystemtjänster och 
biologisk mångfald i utveckling av stadens blå- och 
gröna ytor. 

Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 
 produktion ska skyddas samtidigt som den 
 biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljö-
värden och sociala värden värnas.

Översiktsplanen innebär en sammanvägd 
 bedömning om vilka skogar i stadens närhet som 
ska skyddas från exploatering, dessa har inte pekats 
ut för förändrad markanvändning. Översiktsplanen 
stödjer miljökvalitetsmålet.

Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 
biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 
och kulturmiljövärdena bevaras och stärks
Översiktsplanen stödjer miljökvalitetsmålet i 
och med att jordbruksmark inte tas i anspråk, i 
bedömningen innefattar även mark som idag inte 
är brukad, men som bedöms kunna ha en framtida 
potential.  
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Bestämmelserna om miljökvalitetsnormerna (MKN) 
återfinns i miljöbalkens femte kapitel, och det är 
ett begrepp som sätter en bindande gräns för ett 
miljötillstånd som ska följas vid eller efter en viss 
tidpunkt. MKN, finns för buller, utomhusluft, samt 
vattenkvalitet. 

OMGIVNINGSBULLER OCH 
 LUFTKVALITET
I Nybro stad överskrids inte MKN avseende buller 
och utomhusluft. Översiktsplanen bedöms inte 
påverka normerna betydande på vare sig ett positivt 
eller negativt sätt under planperioden. 

VATTENKVALITET
Arbetet med vattenförvaltning i Sverige sker i cykler 
om sex år. Nuvarande förvaltningscykel sträcker sig 
till 2021, och vid framtagande av denna hållbarhets-
bedömning genomför vatten myndigheterna ett 
samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer för åren 2021-2027.

I Södra Östersjön återfinns fyra utmaningar som är 
särskilt viktiga i arbetet med att genomföra åtgärder: 
• Övergödning är fortfarande ett stort problem

• Dricksvattenförsörjningen måste säkras

• Effekterna av miljögifter från både pågående och 
gamla utsläpp behöver minskas

• Öppna upp för fria vandringsvägar och minska 
den fysiska påverkan 

För Nybros del bedöms risker för att inte uppnå god 
status baserat på ovanstående punkter, i första hand 
bero på fysiska förutsättningar som till exempel 
vandringshinder, och förekomst av kemiska ämnen, 
kvicksilver, flamskyddsmedel samt för vissa 
förekomster tungmetaller som bly och kadmium. En 
kemisk påverkan på vattnet hotar i sin tur kvaliteten 
på grundvattnet. 

När staden förtätas behöver vatten, avlopps, 
och dagvattensystem dimensioneras upp och/
eller byggas ut. En ökad mängd avlopp från fler 
fastigheter kommer att påverka befintligt renings
verk, kapaciteten för verket bedöms fortsatt god i 
förhållande till en befolkningsökning, belastningen 
på verket ökar dock. 

För att förhindra negativ påverkan på vattenkvalitet 
ska den fortsatta planeringen utgå från mål och 
 strategier i denna plan, Vatten och avloppsplan, 
samt skyfallskarteringen (som tagits fram under 
 arbetet med översiktsplanen). En eventuell 
 kommande exploatering av ytor som uppvisar en 
förorenings problematik bedöms påverka MKN 
positivt, då en sanering måste ske innan byggnation 
enligt gällande lagstiftning, vilket skulle minska 
mängden farliga ämnen som kan nå yt- och grund
vatten. 

Översiktsplanen arbetar även för att synliggöra 
vattnet genom staden, detta ska ske i samklang 
med det arbete som redan pågår med att skapa fria 
vattenvägar genom Nybro stad, ett projekt som 
bedöms ge färre fysiska barriärer för vattenlevande 
organismer. 

Miljökvalitetsnormer
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Kumulativa effekter av föreslagna eller genomförda 
mål, strategier eller åtgärder är ett begrepp som 
försöker beskriva hur flera effekter samverkar eller 
motverkar varandra. Effekterna kan vara additiva 
(läggs samman), synergistiska (förstärker varandra) 
eller motverkande.

Vid arbetet med att ta fram en översiktsplan är 
negativa kumulativa effekter ett av de viktigaste 
problemen att hantera. Att identifiera sådana och 
genom planens mål och strategier ta fram åtgärder 
för att åtgärda dem är ett av huvudsyftena med 
planen. Identifierade negativa kumulativa effekter 
(exempelvis sociala aspekter som motverkas av 
den fysiska planeringen av ett område) är därför 
grundläggande vid framtagandet av samtliga mål 
och strategier i den fördjupade översiktsplanen. 

Likaså syftar en optimerad markanvändning och 
de strategier som ska leda till detta till att utnyttja 
positiva kumulativa effekter i så stor grad som 
möjligt. Exempel på detta kan vara samutnyttjande 
av gröna ytor i staden för sociala ändamål samtidigt 
som de tillför positiva egenskaper i form av 
temperatur reglering, skyfallshantering, naturvård 
med mera. Den sammantagna bilden kan därför bli 

att de sociala värden som man initialt värnade kan 
stärkas ytterligare genom att andra kvaliteter har 
tillförts området (vatten, träd eller upplevelser).

Nedanstående utveckling bedöms kunna ge 
 kumulativa effekter.

SKYDD AV JORDBRUKSMARK GER 
ADDITIVA EFFEKTER
Skydd mot exploatering jordbruksmark i anslutning 
till Nybro stad bidrar till att de natur och kultur
värden som är knutna till den odlade marken 
 påverkas positivt, då dessa värden ofta samman
faller, och att en variation i arter är beroende av ett 
brukat odlingslandskap. Produktion av livsmedel 
och foder är även en mycket viktigt ekosystemtjänst. 
Ett skydd av jordbruksmark bidrar därför till ett 
flertal additiva positiva effekter. 

HANTERING AV VATTENDRAG OCH 
TRÄD GER SYNERGIER
Planen syftar till att bevara majoriteten av de gröna 
och blå kopplingar som finns inom staden och vissa 
fall förstärka dem. Ytor för klimatanpassning kan 
ge effekter både för flödesutjämning, men även 
för att bibehålla vatten i marken, som kan ge en 
ökad grundvattenbildning. Ytor som värnas för 
klimatanpassning bedöms även ge möjligheter att 
anlägga nödvändiga dagvattenanläggningar för 
kvalitativ såväl som kvantitativ hantering Vidare 
föreslås att träd ska värnas och att anlagda trädrader 
inom staden ska komplettera gröna kopplingar. 
Ambitionen att bibehålla vatten samt träd ger en sy
nergieffekt på möjligheten att mildra konsekvenser 
av klimat förändringar i form av höga temperaturer.

Kumulativa effekter
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HANTERING AV AVLOPPS NÄTET 
KAN MOTVERKA NEGATIVA 
 EFFEKTER VID NYEXPLOATERING
Ny bebyggelse som möjliggör en befolknings
ökning, samt nya hårdgjorda ytor samverkar 
genom att ge ökad tillförsel av näringsämnen och 
en ökad belastning på Överstatorps reningsverk. 
 Belastningen skulle kunna delvis motverkas av 
sanering av befintligt ledningsnät, samt genom de 
åtgärder som föreslås gällande öppen dagvatten-
hantering i översiktsplanen. 

UTVECKLINGSSTRÅK I  STADEN 
GER GODA  SYNERGIER FÖR 
 KLIMATET
En tillväxt baserad på förtätning och stråktänkande 
ger ökat underlag för kollektivtrafikförsörjning, 
hållbara transporter, och möjligheter till tekniska 
lösningar för hållbar service, som till exempel 
tillgång till fjärrvärme och hantering av avfall. 
Åtgärderna ger därför synergieffekter för att hjälpa 
till att minska klimatpåverkan. 

Linneasjön.
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Swecos Hållbarhetssol ™ är ett verktyg som över
gripande visar hur ett projekt, ett uppdrag, en plan 
eller en idé bidrar till de globala hållbarhetsmålen. 
Det används vid hållbarhetsbedömningar för att 
visualisera resultatet. För mera information om 
verktyget, läs avsnittet ”metodik”. 

Solen har 17 solstrålar - en för varje globalt mål. 
Ju längre solstrålar desto mer bidrar projektet till 
hållbarhetsmålen. 

En solstråle som går inåt, mot mitten, innebär 
att projektet dessvärre motverkar det  aktuella 
hållbarhets målet. Här finns samtidigt en 
förbättrings potential. Ett mål som gråmarkerats 
har inte bedömts vara relevant för det projekt som 
bedöms. Bedömning av strålarnas längd baseras på 
gemensamma diskussioner mellan kommun och 
konsult, och baserat på en sexgradig skala: 

I figuren nedan presenteras hållbarhetssolen för den 
fördjupande översiktsplanen för Nybro stad. Störst 
bidrag till måluppfyllelsen har bedömts finnas inom 
målområde 10 - Minskad ojämlikhet och målområde 
15 - Ekosystem och biologisk mångfald.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
– HÅLLBARHETSSOLEN
Den fördjupade översiktsplanen har fokus på att 
Nybro ska växa till en mer sammanhållen stad, 
för att stärka integrationen, sammanhållningen, 
 gemenskapen och tryggheten i staden. Viktiga 
delar i strategin är bland annat att skapa en större 
 blandning mellan bostadstyper och upplåtelseformer 
i alla stadsdelar, samt att förtäta staden. Andra 
viktiga inslag i översiktsplanen är att behålla och 
utveckla stadens grön- och blåstruktur. 

Båda dessa strategier har fått utslag i hållbarhets
solen. Längst solstrålar, vilket innebär störst bidrag 
till måluppfyllelsen, finns inom målområde 10 
Minskad ojämlikhet och målområde 15 Ekosystem 

och biologisk mångfald. Andra starka sidor i 
översiktsplanen bedöms vara målområde 2 Ingen 
hunger, målområde 6 Rent vatten och sanitet samt 
målområde 11 Hållbara städer och samhällen. 

Störst förbättringspotential finns inom målområde 
7 Hållbar energi för alla, där översiktsplanen fått 
ett negativt värde. Därutöver finns förbättrings-
potentialer inom målområde 4 God utbildning för 
alla. 

Inom målområde 13 Bekämpa klimat förändringarna, 
har Nybro stads översiktsplan bedömts till värde 
1. Detta måste också betraktas som alltför lågt mot 
bakgrund av att klimatfrågan är en av världens mest 
angelägna miljöproblem, och att Sverige förbundit 
sig att arbeta aktivt med att minska klimatpåverkan. 

Hållbarhetssolen
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Hållbarhetssol, konsekvenser av 
den fördjupade översiktsplanen för 
Nybro stad.
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Enligt sjätte kapitlet Miljöbalken ska alla planer och 
program som omfattas av kravet på miljöbedömning 
följas upp. Att förändra fysiska strukturer är en 
långsam process i ett samhälle som förändras. För 
att närma sig översiktsplanens mål och inriktningar 
krävs därför en bred samsyn och beslutsamhet inom 
kommunen, med att arbeta gemensamt för och mot 
de värden som översiktsplanen vill bevara eller 
tillföra. 

Kommunen har översatt de 17 globala hållbarhets-
målen till ett lokalt sammanhang, vilka har 
 inkluderats i kommunens styrning och ledning 
genom Hållbarhetsprogrammet ”Hoppfullt och 
 hållbart”. Uppföljning och övervakning av miljö-
frågor, miljötillståndet, de nationella miljömålen 
med mera sker på ett flertal etablerade sätt, båda 
nationellt och regionalt, där kommunerna är en 
viktig del av systemen. 

Översiktsplanens påverkan bör utöver ovanstående 
följas upp på följande sätt:
• Minst en gång varje mandatperiod, vid 

 upprättande av planeringsstrategi, ska en 
 bedömning om planen styr mot målsättningar, 
inklusive de globala målen och miljökvalitets-
målen ingå, eller om förändringar bör göras för 
att bättre tillgodose dessa, och vilka. 

• Ta fram en kommunövergripande genomförande
plan för att säkerställa översiktsplanens genom
förande. Om planen inte genomförs som planerats 
bör det framkomma vid uppföljningen.

• Förbättra ett strukturerat samarbete och helhets
synen mellan förvaltningar och med  kommunala 
bolag krävs för att utveckla staden enligt 
Nybro kommuns vision och översikts planens 
fokusområden och strategier. Till exempel kan 
interna dialogtillfällen som syftar till att öka 
kännedomen och kunskapen om översiktsplanen i 
samband med framtagande av genomförandeplan 
genomföras. Detta bör även ske i den del av 
organisationen som hanterar den dagliga driften 
av verksamheten.

• Arbeta med att stärka, förbättra och  prioritera 
de målområden som fått låga värden i 

hållbarhets bedömningen, energifrågor och 
klimatarbetet, i hela kommunkoncernen. För att 
övergripande mål sättningar i samhället ska nås 
behöver hela kommunkoncernen ha en betydligt 
högre ambitionsnivå – samt en samsyn om att 
genomföra åtgärder för att nå nivån.

• Implementera resultatet av den sociala 
konsekvens analysen samt bankonsekvens
analysen som tagits fram som underlag till 
planen, och kunskap om den inverkan som de haft 
på översiktsplanen, i fortsatt planering. I första 
hand ska fokus läggas på att öka kunskapen inom 
kommunens egen organisation, därefter sprida 
kunskapen till andra samhälleliga aktörer.

• Invånardialogen under planprocessen resulterade 
i att flera olika grupper av människor som tidigare 
varit underrepresenterade i plansamråd hördes, 
till exempel barn och unga. Kommunen ska även 
i fortsättningen tydligt säkerställa att processerna 
bidrar till ett inkluderande jämlikhets- såväl 
som jämställdhetsperspektiv av den framtida 
planeringen av staden, för att minimera risken att 
grupper som inte kommer till tals nedprioriteras. 

• ·Revidering eller upprättande av styrdokument 
som berör eller har kopplingar till fysisk 

Uppföljning av den fördjupade 
 översiktsplanens  betydande  påverkan
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planering ska utgå från översiktsplanens fokus
områden och strategier.

• Nya detaljplaner och den efterföljande 
 byggnationen ska tillföra eller förstärka den 
struktur som översiktsplanen beskriver. I samband 
med ansökan om planbesked eller upprättande 
av plankostnadsavtal ska önskad planläggning 
granskas mot översiktsplanens strategier. 

• För de större utvecklingsområdena inom staden 
kan planprogram tas fram innan detalj planering 
inleds, för att tillse att översiktsplanens 
 intentioner kan genomföras så långt som möjligt 
ur ett helhetsperspektiv. I planprogrammet bör 
även möjligheten till framtida samutnyttjade av 
lokaler utredas.

• Förnya strategier för fortsatt hantering av 
personbils parkeringar i den centrala staden.

• Arbeta vidare med den skyfallskartering som 
tagits fram som underlag till översiktsplanen, 
samt upprätta rutiner för uppdatering av denna 
när förändringar sker i staden som kan påverka 
karteringens resultat. 

• Kommunen ska följa upp att dagvatten
hanteringen i utbyggnadsområden och områden 
som förtätas sker enligt de strategier som 
kommunen antagit så att risken att miljöer inte 
påverkas negativt och att miljökvalitetsnormer 
inte försämras minskas.

• Analysera ekosystemtjänster inom staden, för att 
identifiera de brister som eventuellt finns, och för 
att planera för att bibehålla och utveckla viktiga 
värden. Analysen ska resultera i ett styr dokument. 

• Ta fram förtydligade rutiner eller annat styr
dokument för att säkerställa att hänsyn tas till 
barnperspektivet i trafikplaneringen.


