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Synpunkter eller funderingar?
Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet 
ska dessa ha kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 29 mars 2021.

Synpunkter framförs skriftligen till:
Plan och bygg
Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga

Eller via e-post till: 
miljobygg@morbylanga.se

Vid frågor kontakta:
Handläggare Ylva Hammarstedt
e-post: ylva.hammarstedt@morbylanga.se
tel. 0485-472 98

Inledning
Plankartan med planbestämmelser är detaljplanen och det dokument som är juridiskt 
bindande. 
Planbeskrivningen, detta dokument, är det dokument som anger syftet med detaljpla-
nen och hur detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. Av planbeskrivningen 
ska också framgå de konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför för 
fastighetsägare, allmänheten och miljön.
Till planhandlingarna räknas också checklistor, illustrationer och utredningar när dessa 
behövs.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan ska upprättas när det inom ett område fi nns många motstående intressen. 
Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden 
och redovisar hur gränserna mellan allmänna platser, privat kvartersmark och vat-
tenområden ska se ut. En detaljplan medför i princip en rätt att bygga i enlighet med 
planen under en särskild genomförandetid, som är minst 5 år och högst 15 år. Planen är 
bindande vid prövning av lov. Detaljplanen reglerar även andra rättigheter och skyldig-
heter, inte bara mellan markägare och samhället utan också markägare emellan.

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga mark och vatten. Detta kallas ofta 
det kommunala planmonopolet och innebär att det är kommunerna bestämmer om 
planläggning ska komma till stånd eller inte och det är kommunen som antar planer 
inom de ramar som samhället bestämt. 
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Här befinner vi oss nu

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Detaljplaneprocessen utökat förfarande
Processen för att upprätta en detaljplan kan ske med standard, utökat eller samordnat 
förfarande. Planförfarandena skiljer sig något åt, men i stora drag följer de samma 
mönster. I det här fallet upprättas detaljplanen med utökat förfarande och nedan följer 
en kortare beskrivning av processen, se även fi guren nedan.

Samråd
Under samrådet är ett första förslag till detaljplan tillgängligt för berörda och 
allmänheten under minst fyra veckor. Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter 
och kunskap från de som berörs av planen. Under samrådet ska länsstyrelsen, kända 
sakägare samt andra som har ett väsentligt intresse av planförslaget ges möjlighet att 
lämna synpunkter.

Granskning
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och 
eventuella ändringar görs i planhandlingarna. Därefter görs det nya planförslaget 
tillgängligt för berörda och allmänheten för granskning under minst tre veckor. Under 
granskningen är det återigen möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

Antagande och laga kraft
Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. 
Beslut om att anta detaljplanen fattas av kommunfullmäktige. Om ingen överklagar 
beslutet att anta detaljplanen vinner denna laga kraft tre veckor efter det att protokollet 
från sammanträdet justerats och beslutet tillkännagetts på kommunens anslagstavla.
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Sammanfattning
Planförslaget innebär att Färjestaden kan omvandlas till en välkomnande entré 
till Öland som upplevs som en sommar- och hamnstad med ett myllrande folkliv. 
Förtätningen föreslås ske på ett sätt som minskar barriäreff ekten av väg 943 där 
gestaltningen av ortens off entliga rum är av stor vikt. Vidare behöver det skapas förut-
sättningar att skydda tillkommande och befi ntlig bebyggelse från höjda havsnivåer 
och översvämning på ett sätt som visuellt och fysiskt främjar rekreationsområden vid 
kusten.
Planområdet är beläget i västra Färjestadens centrala delar. Planområdet omfattar 
Färjestadens hamn, sträcker sig sedan norrut längs kusten och omfattar Ölands 
Köpstad och Dämmet. Söderut omfattas Hotel Skansen, Färjestadens gård, Sjöbergs 
äng, Tall- och Granudden.
Planförslaget medger en nybyggnation om ca 850 bostäder tillsammans med ytor för 
verksamheter. Den största exploateringen föreslås ske i framförallt de centrala delarna 
av planområdet och i form av fl erbostadshus. Planområdets stora sammanhängande 
grönytor förslås bevaras, utvecklas och bättre knytas samman med nya grönstråk. 
Grönytor inom planområdet ska möjliggöra både för rekreation alla former och för 
hantering av dagvatten. Södra hamnplan och ett nytt torg i planområdets nordöstra 
del bindas samman med ett stråk där fotgängare har företräde framför biltrafi ken. 
Planförslaget redovisar ett område som sträcker sig längs kustlinjen inom planområdet 
som säkrar den tänkta sträckningen av ett kustskydd. Kustskyddet behöver uppföras 
för att förhindra översvämning av stora delar av planområdet i samband med en 
havsnivåhöjning.
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Syfte och omfattning

Planens syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder, centrumverksamheter i 
en byggd miljö som är gångvänlig. 
Färjestaden ska omvandlas till en välkomnande entré till Öland som upplevs som en 
sommar- och hamnstad med ett myllrande folkliv. Förtätningen ska ske på ett sätt som 
minskar barriäreff ekten av väg 943 där gestaltningen av ortens off entliga rum är av 
stor vikt. Vidare ska det skapas förutsättningar att skydda tillkommande och befi ntlig 
bebyggelse från höjda havsnivåer och översvämning, på ett sätt som visuellt och 
fysiskt främjar rekreationsområden vid kusten.

Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden tog den 14 november 2019 beslut om att sex detaljpla-
neärenden i centrala Färjestaden ska samplaneras i ett ny detaljplan vars avgränsning 
överensstämmer med avgränsningen för Planprogram Färjestaden 1:153 m fl , godkänt 
den 26 augusti 2019. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 21 april 2016 att uppdra till förvaltningen att 
revidera det 2011 godkända Planprogram för Färjestaden 1:153 m fl  för att anpassa 
programmet till nya krav och rekommendationer och att utöka programområdet så att 
det omfattar samtliga planuppdrag i området. 
Planprogram för Färjestaden 1:153 m fl  godkändes 21 december 2011 av kommun-
fullmäktige. Beslutet att påbörja arbete med planprogrammet togs i miljö- och 
byggnadsnämnden den 15 april 2009.
Under arbetet med att ta fram Planprogram för Färjestaden 1:153 m fl  inbjöds berörda 
föreningar, fastighetsägare inom programområdet, näringsidkare samt kommunens 
dåvarande nämnder till inledande idémöten angående Färjestadens utveckling. 

Handläggning och tidplan
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap 7 §

 -Samråd beräknas till februari 2021

 -Granskning beräknas till fjärde kvartalet 2021 

 -Antagande beräknas till andra kvartalet 2022
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Handlingar
I planförslaget ingår:

 -Plankarta i skala 1:1 000 (vid måtten 120 x 150 cm)

 -Illustrationsplan i skala 1:2 000 (vid A1)

 -Planbeskrivning

 -Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

 -Gestaltningsprogram
Övriga utredningar som tagits fram:

 -Markföroreningsutredning 

 -Fastighetsförteckning 

 -VA-utredning

 -Dagvatteninventering

 -Skyfallsanalys

 -Dagvattenutredning

 -Trafi kutredning

 -Parkeringsutredning

 -Hållplatsutredning

 -Bullerutredning

 -Naturinventering

 -Kulturmiljöinventering

Läge och areal
Planområdet är beläget i västra Färjestadens centrala delar. Planområdet omfattar 
Färjestadens hamn, sträcker sig sedan norrut längs kusten och omfattar Ölands 
Köpstad och Dämmet. Söderut omfattas Hotel Skansen, Färjestadens gård, Sjöbergs 
äng, Tall- och Granudden.
Planområdet omfattar ca 72 hektar, varav ca 45 hektar är landareal och ca 27 hektar är 
vattenareal.
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Planområdet
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Markägoförhållanden
Inom planområdet fi nns 39 fastigheter. 30 är privatägda. 9 ägs av kommunen och 
kommunala bolag.

Markägoförhållande

Mörbylånga kommun

Mörbylånga bostad AB

Mörbylånga fastighet AB

Privat ägare

Teckenförklaring: 
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Förutsättningar

Natur

Landskap
I väster ligger Kalmarsund som ger hela området en upplevelse av rymd och höjer 
värdet på landskapet. På land består i princip hela planområdet av bebyggelse 
och ianspråktagna ytor. Hamnen ligger centralt, både i Färjestadens tätort och i 
planområdet. Hamnen är tydligt uppdelad i tre olika områden. Norra hamnplan är 
relativt tättbebyggt i jämförelse med Färjestaden i stort. Skalan på bebyggelsen är 
också något större än bebyggelsen i övriga tätorten. Hamnplan, som är den obebyggda 
centrala delen och Södra hamnplan som också är relativt tättbebyggt, men bebyggelsen 
har en mycket mindre skala än den på Norra hamnplan. 
Norr om Norra hamnplan ligger Färjestadens dämme, ett stort öppet område som 
lämnar många fria utblickar över sundet från tätorten. Söder om Södra hamnplan fi nns 
ett stort sammanhängande grönområde med Granudden och Talludden. 
Den fria utblicken bryts enbart delvis av ett par privata bostadsfastigheter och en 
camping med uthyrningsstugor på Talludden. Väg 943 går genom hela planområdet 
och bidra till en god orienterbarhet men innebär också en betydande barriär mellan 
Kalmarsund, hamnen och resten av Färjestaden. Storgatan möter väg 943 nästan mitt i 
planområdet. Även denna väg bidrar till en god orienterbarhet och en tydlig struktur i 
samhället.
Norr om Storgatan och öster om väg 943 är miljön storskalig med en gles struktur där 
stora enheter omges av mycket omland med väldigt lite grönska. Området domineras 
av den stora byggnaden som rymmer Ölands Köpstad.
Området söder om Storgatan har en gles bebyggelsestruktur men här har bebyggelsen 
en mindre skala och området är mycket grönt. Där fi nns stora gräsytor men även 
områden med äldre väl uppvuxna träd. Träden skapar rumslighet och bidrar till 
Färjestadens identitet.
Utmed väg 943 vid parkeringen norr om Norra Hamnplan och längst söderut på 
Hamnplan fi nns två större träd som bidrar starkt till Färjestadens identitet.

Mark och vegetation
Längst kusten söder om hamnen, ligger ett ca 3,5 hektar stort sammanhängande 
grönområde som innefattar Granudden och Talludden. Förutom en talldunge ytterst 
på Talluddens udde består området främst av öppen gräsmark. På Södra Hamnplan 
fi nns en mindre park ca 0,05 hektar, de tidigare små parkträden har vuxit upp och gör 
att parken kan erbjuda skugga. Med sina höga lövträd skänker parken grönska till 
området. Norr om hamnen ligger ett närmare 9 hektar stort grönområde, Färjestadens 
dämme. Vegetationen i dämmet består främst av gräsytor och vass. Här fi nns ett rikt 
fågelliv. Enligt artportalen fi nns 184 observerade arter inrapporterade. De allra fl esta 
arter är rastande eller födosökande. Mest intressanta att nämna är stjärtand, rördrom, 
havsörn, kungsfi skare, buskskvätta, sävsparv och skäggmes. Förutom fåglar fi nns ett 
antal rödlistade kärlväxter i området, däribland kösa, luddvicker och knippnejlika.
Öster om väg 943 ligger Sjöbergs äng längst i söder. Sjöbergs äng är en ca 1,4 hektar 
stor öppen gräsyta. Ytan översvämmas till stora delar vid intensiva regn. Gräsytan 
fortsätter norrut och möter sedan Skansenparken. Skansenparken är uppdelad i tre 
delar vilka tillsammans omfattar ca 1,2 hektar.
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Kalmarsund

Ölands 
Köpstad

Storgatan

Väg 943, Brovägen

Väg 943, Runsbäcksvägen

Talludden

Granudden

Färjestadens 
dämme

Södra hamnplan

Norra hamnplan

V

Orienteringskarta

Den södra delen av parken karaktäriseras av naturlik miljö med en varierad vegetation. 
Variationen i topografi n, till följd av lämningarna efter Kråkeskärs skans, bidrar till att 
skapa en variation i möjliga växtplatser och till naturliga lågpunkter där dagvatten kan 
samlas vid stora regn. Den västra och norra delen av Skansenparken är mer iordning-
ställda, träd och buskar omges av välklippta gräsmattor. Trädbeståndet är varierat inom 
hela parken med både äldre och yngre lövträd. I Skansenparkens mest västliga del 
samlas vatten även vid små regn och blir kvar länge. Platsens vegetation har påverkats 
av de stora vattenmängderna och typiska vattentåliga växter har etablerat sig här.
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Vattenområden
Planområdet omfattar ca 27 hektar vattenområde. Söder om hamnen används 
vattenområdet för bad, motionssim och vid enstaka tillfällen syns här en och annan 
surfare. Vattnet och stranden blir mer tillgängliga, och därmed mer populär, ju närmare 
hamnen man kommer. Södra piren fungerar också som badbrygga. I övrigt saknas fasta 
bryggor i området.
Strax väster om planområdet går farleden Danskrännan söderut. Ytterligare en farled, 
som också omfattas av riksintresse för kommunikation, leder rakt västerut.
I södra delen av hamnen samsas nyttotrafi k, med dagliga turer med färja över till 
fastlandet under sommarmånaderna och främst gästande fritidsbåtar. I mittersta delen 
av hamnen pågår mindre aktivitet. En av Kalmarsundsbolagets färjor Kalmarsund XIII 
ligger förtöjd mot den östra kajen. I norra delen av hamnen fi nns de fl esta permanenta 
platserna för fritidsbåtar för medlemmar i Färjestaden segelsällskap.
Norr om hamnen fi nns ett område där segelsällskapet anordnar seglarskola. Längre 
norrut används vattenområdet framförallt för surfi ng. Visst spöfi ske förekommer. Fasta 
bryggor saknas.

Friytor och rekreation
De av områdets grön- och friytor som används mest fl itigt för rekreation är Granudden, 
Talludden, hamnen och Färjestaden dämme. Det stora, öppna natur- och rekreations-
området centralt i tätorten är en stor tillgång för samhället och området är välbesökt 
under alla årstider. På Talluddens fi nns två tydligt avgränsade minigolfbanor och en 
pool vid kusten som sommartid lockar fl era besökare. En badstrand med långgrund 
sandbotten fi nns strax söder om Södra Hamnplan. Badplatsen är iordninggjord med 
lekredskap och en skyddande mur. 

Vy från Talludden mot väster, ett populärt rekreationsområde.
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Kalmarsund

Talludden

Granudden

Färjestadens 
dämme

Paradiset
Hamnplan

Sjöbergsäng

Skansenparken

Rekreationsområden

På Granudden fi nns en beachfotbollsplan och en iordninggjord gångväg som sträcker 
sig förbi Talludden upp mot hamnen. I Färjestadens hamn fi nns större öppna ytor som 
används som parkering, promenadstråk och till småbåtshamnens verksamhet. Centrala 
hamnplan används till större evenemang, som marknader och fordonsträff ar, vilka 
lockar många besökare. På södra hamnpiren fi nns en badramp. Ett mindre grönområde, 
Paradiset, erbjuder en plats i skugga.
Norr om hamnen fi nns dämmet med gångstigar, bänkar och broar. Dämmets relativt 
centrala placering i orten gör att det blir ett lättillgängligt rekreationsområde som leder 
vidare till rekreation längs kusten.
I den södra delen av Skansenparken fi nns den tydligaste av skansens kvarvarande 
fyra armar. Denna del ägs av kommunen. Ytterligare söderut fi nns en gräsyta med 
lekredskap och en bollplan. Tillsammans med Sjöbergsäng bildas ett sammanhållet 
grönstråk som till viss del nyttjas för rekreation. Sjöbergsäng används till viss del för 
rekreation och mest då i form av spontanlek och här reser cirkusen sitt tält vid sina 
årliga besök.
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Fornlämningar
Inom planområdet fi nns två lämningar. 
Skansen, en typ av befästningsanläggning som är ca 200 x 160 meter. Den består av 
12 - 26 meter breda och 0,2 - 4 meter höga jordvallar. Skansen har haft 5 armar, men 
idag fi nns bara 4 stycken kvar. År 1940 påträff ades den så kallade Torslundakragen vid 
Skansens södra spets.
I hamnen fi nns en fartygslämning, ett välbevarat vrak från ca 1800-tal som åter 
deponerats efter ett påträff ande i Färjestadens småbåtshamn.
I närheten av planområdet återfi nns ytterligare tre lämningar. I söder en plats för 
gammal borttagen begravningsplats, tidigare kallad Finnekyrkogården eller Finska 
kyrkogården. I norr fi nns dels en domarring av resta stenar i en svagt böjd linje, dels 
en fyndplats för 2 fragmentariska stenyxor och 5 keramikskärvor. Keramiken består av 
såväl botten som sidofragment i gråbrunt gods med rödbrun yta.

Karta över fornminnen i och i anslutning till programområdet. 
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Geoteknik
Marken inom planområdet sluttar relativt jämnt från drygt + 3 meter över havet i 
öster ner till havsnivån i väster, förutom Skansen som toppar på ca 6 meter. Enligt 
SGU geologiska kartor består jordarten inom området av sandig morän, postglacial 
silt, postglacial fi nsand och utfylld mark. Kommunen lät jordartsbestämma de 
18 jordartsprover som togs inom planområdet i samband med den översiktliga 
miljötekniska markundersökningen. Merparten av provpunkterna har ett övre lager 
av stenig grusig sand med underliggande lager av mer fi nkorniga massor, marken har 
generellt låg genomsläpplighet. 
Grundvatten förekommer i området dels ytligt i jordlagren och dels i underliggande 

Höjd över havet

< 0,5 m

0,5 - 1,0 m

1,0 - 1,5 m

1,5 - 2,0 m

2,0 - 2,5 m
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lager av kambrisk sandsten. Att moränen har begränsad genomsläpplighet innebär att 
grundvattenströmning genom jordlagren är relativt begränsad och långsam men ändå 
inte helt försumbar. Grundvattennivån i moränen påverkas av medelvattenståndet i 
Kalmarsund och förekomsten av dräneringsledningar och eventuella läckande spill- 
och dagvattenledningar.
Kommunen lät kontrollera grundvattennivåerna i 3 av provtagningspunkterna i 
samband med den översiktliga miljötekniska undersökningen. De visar att grundvat-
tennivåerna låg mellan 1 – 1,8 meter under markytan. Grundvattennivåerna varierar 
kraftigt beroende på nederbördsmängder och årstid. I december 2016, då mätningen 
gjordes, var grundvattennivåerna rekordlåga.
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Byggnadskultur och gestaltning

Kulturhistoriskt värdefull miljö 
Färjestaden har från sent 1300-tal fram till invigningen av Ölandsbron den 30 
september 1972 varit en viktig hamnplats. Hamnverksamheten och kommunikationen 
kring hamnen har genom tiderna präglat utvecklingen av tätorten. På 1600-talet, med 
de pågående krigen i vattnen runt Öland, byggdes Kråkeskärs skans för att skydda 
sjöfarten i Kalmarsund och Färjestadens hamnplats. Förutom eller kanske på grund 
av Färjestadens roll för sjöfarten hölls här år 1644 det första gemensamma tinget för 
Ölands södra mot. Rester av skansen och Färjestaden som tingsplats går fortfarande att 
ana i tätorten.
I samband med Färjestadens ökande roll som knytpunkt började orten växa i omfång. 
1920 fanns i Färjestaden sporadisk bostadsbebyggelse, postkontor, järnvägsstation, 
mekanisk verkstad, brädgård, ångsåg, kvarn, trä- och diverseaff är, skollokal och tre 

Värdefulla byggnader inom planområdet ur ett kulturmiljöperspektiv.  
Klassificering: Särskilt högt värde (Blå), Högt värde (Grön), Värdefull (Gul)
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 Befintlig bebyggelse

hotell men det mesta av det vi idag kallar Färjestaden var fortfarande odlingslandskap. 
Under 1930- och 1940-talen tog utvecklingen fart och framför allt kring Storgatan 
uppstod mer och mer bebyggelse. Storgatan genomgick under denna tid en förändring 
från en lerig landsväg till en bred tätortsgata med trottoarer. 1943 hölls det sista tingen 
i Färjestadens sista tingshus, byggt vid sekelskiftet 1900 men numera rivet.
Stationshuset, järnvägshotellet och poststationen bilder en sammanhållen grupp av 
byggnader som speglar den arkitektoniska utvecklingen från nationalromantiken till 
tidig funktionalism. De utgör tillsammans en välbevarad stationsmiljö, om än med 
ändrad karaktär. Stationsmiljön var ursprungligen en parkliknande och i stor grad 
off entlig miljö.

Tillgänglighet
De allra fl esta byggnaderna inom området är tillgänglighetsanpassade. Däremot kan 
svårnavigerade off entliga rum göra att vanliga strukturer i en tätortsmiljö blir till 
hinder eftersom de helt enkelt är felplacerade.

Bostäder
För att vara en så pass central del av en tätort fi nns relativt många bebyggda 
villatomter inom planområdet, men här fi nns också två fl erbostadshus, vid sidan 
av bostadsområdet på Norra hamnplan som uteslutande består av fl erbostadshus. 
Upplåtelseformerna varierar, det fi nns bostadsrätter, hyresrätter och friköpta villor 
inom planområdet, men eftersom fl erbostadshusen på Norra hamnplan är bostadsrätter 
är denna upplåtelseform starkt överrepresenterad i planområdet men inte i Färjestadens 
om helhet.
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Arbetsplatser och service
Planområdet omfattar stora delar av centrala Färjestaden och inom området fi nns 
kommersiell service i form av camping, hotell och restauranger, butiker inom alla 
köpkategorier: dagligvaruhandel, shoppinghandel och volymhandel. Det fi nns 
en bensinstation, privata mottagningar och kontor. Södra Hamnplan har ett rikt 
utbud av service och är välbesökt under alla årstider, fl est besökare är det under 
sommarperioden då kajerna och hamnplanen fl ödar av liv. Kommunen utreder för 
närvarande fl era olika platser för att kunna erbjuda möjlighet att uppföra hotell på 
grund av bristen på hotellplatser i hela Färjestaden - Kalmarområdet. För bensin-
stationen gäller de schablonavstånd till bostäder som fi nns angivna i handboken: 
Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer.
Den off entliga servicen är nästan lika rik som den kommersiella med serviceboende, 
bibliotek och samlingslokal med hamnservice. I anslutning till planområdet fi nns en av 
Färjestadens förskolor.

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet

Gator och angöring
Genom planområdet sträcker sig väg 943, som i de norra delarna av Färjestaden heter 
Brovägen för att i höjd med Storgatan byta namn till Runsbäcksvägen. Väg 943 är en 
viktig länk till södra Öland. I februari 2003 togs ett gestaltningsprogram för Brovägen 
fram för viktiga gestaltningselement. Dessa utgörs av exempelvis beläggning, 
belysning, skyltning, möbler och vegetation. Mellan rondellerna vid Norra respektive 
Södra hamnplan följs riktlinjerna i gestaltningsprogrammet till viss del. Längs väg 943 
fi nns sju korsningspunkter för biltrafi k inom planområdet. Tre av dessa är cirkulations-
platser med en röd tråd i det lokala och öländska i form av utsmyckningar i kalksten. 
Storgatan och väg 943 skapar en tydlig struktur och orienterbarhet inom planområdet. 
Men i befi ntligt gatunät mellan dessa huvudvägar är tillgängligheten och orienterbar-
heten mindre god. Det beror främst på områdets stora och otydliga kvartersstruktur, 
stora parkeringsytor som saknar tydliga stråk och hur korsningarna i området är 
utformade.
Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt inom planområdet och i de fall det saknas 
avskilda gång- och cykelvägar, fi nns utmed de fl esta gator en trottoar eller en 
markering i vägbanan. På grund av variationen i utformning av gång- och cykelvägar, 
få anvisade och säkra övergångar över vältrafi kerade vägar och på grund av hur 
korsningar i området är utformade, saknas god tillgängligheten och orienterbarheten 
även för fotgängare och cyklister.
Som exempel kan nämnas att det över väg 943 enbart fi nns ett fåtal markerade 
övergångar för fotgängare och säker cykelöverfart saknas helt. En cykelväg leder 
genom parkeringen vid Hotell Skansen. Cykelvägen är dock ej markerad och infarten 
vid Gamla Storgatan blockeras emellanåt. Även de stora parkeringsytorna i norr saknar 
tydliga stråk för fotgängare och cyklister något som försvårar orienterbarheten och 
god trafi ksäkerhet. I fl era fall tvingas fotgängare och cyklister ta stora omvägar vilket 
ökar risken för att dessa trafi kanter börjar gena på ett sätt som inte är trafi ksäkert. Den 
nyanlagda gångvägen längs kusten vid Granudden och Talludden slutar i en parkering.
Tingshusgatan fyller funktionen av angöring till hotellet och lokalgata för bostäder 
söder om hotellet. Mellan de bebyggda villafastigheterna väster om hotellet ligger en 
tredje, obebyggd fastighet. Den befi ntliga planen tillåter inte utfart mot väg 943. Det 
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innebär att fastigheten helt saknar möjlighet att angöras med bil. Det byggvaruhus som 
ligger inom planområdet har sin lastgård söder om byggnaden, ut mot Storgatan, hit 
ska de fl esta större transporter. Logistiken är svårt att koordinera inom det befi ntliga 
utrymmet och tung trafi k leds in på gator vars utformning inte är avpassade för den 
sortens trafi k.

Gång- och cykeltrafik
Trafi kutredningen undersökte också genomfartstrafi kens påverkan på fotgängares och 
cyklisters möjlighet att röra sig fritt och säkert i samhället. Inom planområdet fi nns ett 
rikt utbyggt gång- och cykelvägnät. Trafi ksäkra lösningar fi nns utmed nästan samtliga 
vägar med trafi kmängder som är så pass stora att blandtrafi k inte är lämpligt. Men 
på fl era punkter ändrar dessa säkra stråk karaktär som gör att framför allt besökare 
förvirras. På andra punkter slutar helt enkelt stråken i en parkeringsplats eller mitt i 
en korsning. En kombinerad gång- och cykelbana fi nns på den östra sidan av väg 943 
längs hela sträckan genom Färjestaden vilket gör att framkomligheten för cykeltrafi k 
i nord-sydlig riktning är relativt god. Att cykeltrafi ken inte är skild från gångtrafi ken 
kan dock medföra konfl ikter med fotgängare som gör att framkomligheten för cyklister 
minskar och att tryggheten för fotgängare blir lidande.
Detta gäller framförallt under de delar av året när det rör sig mycket människor till fots 
i Färjestaden. Det saknas helt passager över väg 943 som är anpassade för cyklister.
Idag fi nns fem övergångar över väg 943 för fotgängare. En av dessa passager är ett 
hastighetsäkrat övergångsställe, en passage fi nns med övergångsställen och de andra 
tre är markerade med avvikande gatubeläggning och belysning. Den osäkerhet som 
skapas i och med otydliga anvisningar över vägen ökar dess barriäreff ekt och ger 
bristande trafi ksäkerhet för oskyddade trafi kanter. De fl esta invånarna i Färjestaden 
bor öster om väg 943 där majoriteten av målpunkterna också fi nns. Det fi nns dock 
målpunkter väster om vägen som är viktiga framförallt för rekreation och turism, 
såsom badplatser och verksamheterna på Södra Hamnplan. Genom Skansenområdets 
parkering löper ett område där marken enligt detaljplan ska hållas tillgänglig för 
allmän gång- och cykeltrafi k. Vid cykelvägens infart från Gamla Storgatan är parke-
ringsplatser markerade. Detta medför att områdets allmäntillgängligt inte upplevs så 
tydligt som avsikten var.

Gång- och cykelväg över hotellparkering.
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Utmed Storgatan, Gamla Storgatan och Lokstallsgatan fi nns trottoarer på vardera sida 
om vägen.

Kollektivtrafik
Inom planområdet fi nns hållplatserna Ölands köpstad och Södra hamnplan. Ölands 
köpstad trafi keras av turerna 102, 103, 104, 105, 404, 512 och av närtrafi ken. Södra 
hamnplan trafi keras av turerna 105 och 404.
Det fi nns ingen busshållplats som trafi keras av samtliga turer. Från Södra Hamnplans 
västra del avgår regelbundet en cykelfärja under sommarhalvåret. 

Parkering
Allmänna parkeringsplatser fi nns vid Talludden, Granudden, Södra Hamnplan, 
Norra hamnplan och vid Dämmet. Längs med Storgatan och Gamla Storgatan 
fi nns kantstensparkeringar på båda sidor vägen. Vid Ölands Köpstad och Beijers 
byggvaruhus fi nns stora parkeringsytor som mer än väl täcker verksamheternas 
behov. Norra delen av parkeringen används för ställplatser för husbilar under 
sommaren. Parkeringsbehovet varierar med årstiden. Granuddens parkeringsplatser 
upplevs sommartid som full men på grund av att den saknar tydlig struktur sker inte 
parkeringen yteff ektivt. Här samlas också vatten under vissa delar av året i samband 
med snösmältning och vid hög belastning i dagvattensystemet, det medför att 
parkeringen inte kan utnyttjas under hela året. Talluddens parkering är iordninggjord 
och asfalterad.
Kommunen har utfört en parkeringsinventering under perioden mars 2010 till augusti 
2010. Under en vecka varje månad räknades parkerade bilar två gånger per dag.
Utifrån den statistik som förts har ett parkeringsbehov kunnat uppskattas vilket har 
legat till grund för planförslaget. Parkeringsinventeringen visade att en riktigt varm 
dag i juli, den 14 juli, fanns det 277 bilar parkerade på Talluddens parkering, 80 bilar 
på Södra Hamnplans parkering, utan att räkna in parkeringen vid Hamngrillen och 
175 bilar stod parkerade på Granuddens parkering. Den dagen upplevdes de allmänna 
parkeringarna vara fullbelagda. Det var sammanlagt 581 bilar parkerade i området och 
då räknades inte kantstensparkeringen vid Storgatan och Skansenområdets parkering 
in.

Nödfärjeläge
I Färjestadens hamn fi nns ett nödfärjeläge i det fall färjetrafi k skulle behöva ersätta den 
funktion som Ölandsbron fyller idag. Enligt den beredskapsplan för Ölandsbron som 
var ute på remiss under 2013 föreslås att persontrafi k i samband med att en eventuell 
blockering av bron ska gå via nödfärjeläget i Färjestadens hamn, medan tyngre trafi k 
och transporter skulle ledas om och gå via nödfärjeläget i Grankullavik på norra Öland.
Ett antal större ytor för parkering i samband med att nödfärjeläge tas i bruk fi nns 
markerade i första hand på Köpstaden i Färjestaden, i andra hand på Ölands djurpark 
och i tredje hand på marknadsplatsen i Algutsrum.
Kommunen har tecknat ett avtal med Trafi kverket angående nödfärjeläget och 
nyttjande av färjeramp. Kommunen behöver tillgängliggöra ytan 5 dygn efter 
Trafi kverket har fattat beslut om nödfärjetrafi k.

Räddningsvägar
Kommunen saknar utpekade räddningsvägar.
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Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten och 
spillvatten. De fl esta fastigheter inom planområdet är anslutna till kommunens dricks- 
och spillvattennät. Ledningsnätet är av varierad ålder och kvalité och arbetet pågår 
kontinuerligt för att förbättra och eff ektivisera nätet. Ledningarna ligger till största del 
inom vägmark eller annan allmän platsmark.
Det fi nns åtta befi ntliga brandposter belägna inom planområdet och ett fl ertal 
brandposter i dess nära anslutning.

Dagvatten
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. De fl esta 
fastigheter inom planområdet är anslutna till kommunens dagvattennät. Stora mängder 
ytvatten från omgivande åkerlandskap leds via diken in i det kommunala ledningsnätet. 
Ledningsnätet är av varierad ålder och kvalité och arbetet pågår kontinuerligt för att 
förbättra och eff ektivisera nätet och för att minimera infl ödet av ytvatten. Ledningarna 
ligger till största del inom vägmark eller annan allmän platsmark.
Kommunen har tagit fram en dagvatteninventering som tillsammans med en 
skyfallsanalys visar från vilka områden ytvatten leds in i samhällets ledningsnät var 
vatten blir stående i tätorten och var dagvatten leds ut i Kalmar sund.
Inventeringen redovisar också översiktligt kommunens ledningsnät tillsammans 
med dagvattenbrunnar och vilka områden inom tätorten som avvattnas i vilka 
utsläppspunkter.

I naturområdet väster om hotell Skansen blir vatten stående även vid små regn.
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El och tele
E.on ansvarar för elförsörjningen i området. Inom och i anslutning till planområdet 
fi nns ett befi ntligt elnät med 10 kV och 0,4 kV jordkablar och befi ntliga transformator-
stationer. Bland annat Hamnen, N. Hamnplanen, Hamnen Västra, Hotell Skansen och 
Skansen. Telia Skanova ansvarar för teleförsörjningen inom planområdet.

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen i området. Närmaste återvinningsstation fi nns norr 
om Färjestadens skola. Färjestadens återvinningscentral ligger på Industrigatan, cirka 2 
kilometer öster om planområdet.
Fjärrvärmeledningar fi nns i befi ntliga gatunätet och bedöms kunna försörja också 
tillkommande bebyggelse inom planområdet.

Hälsa och säkerhet

Översvämning

Nederbörd
Enligt prognoser från SMHI kommer nederbörden öka i perioder och i intensitet. 
Enligt beräknade klimatscenarier från SMHI kan en förväntad ökning av 
årsnederbörden vara 15-20 % till år 2100. Antalet dagar med större nederbörd än 
10 mm/dygn förväntas också öka med några dagar om året. Inom planområdet fi nns 
områden som idag översvämmas eller som riskerar att översvämmas vid större regn. 
Vid en ökning av intensiva regn förväntas dessa områden bli fl er och översvämmas 
mer regelbundet. 
Vattnet samlas i lokala lågpunkter och tappas sedan av till dagvattensystemet. På 
grund av markens nivåer rinner mycket lite vatten ut i havet direkt vid skyfall. Väg 
943 fungerar till viss del som barriärer för ytavrinningen mot havet i de västra och 
nordvästra delarna av centrala Färjestaden. Innanför gatorna är marken lägre vilket 
gör att vatten vid skyfall samlas bland annat inne på fastigheten mellan väg 943 och 
Lokstallsgatan, öster om befi ntlig bensinstation och gym, vid den östra armen av 
Kråkeskärs skans och på Sjöbergs äng. Väster om väg 943 blir vatten ofta stående på 
parkeringen vid Granudden.
I utkanterna av tätorten fi nns stråk som översvämmas och i vissa fall leds 
skyfallsvatten ner mot de mer centrala delarna i orten. Kommunen har planer på att 
utveckla dessa stråk för att mildra eff ekterna av skyfall i dagvattensystemet nedströms 
och på nedströms belägen mark. Stråken kan utvecklas till gröna och öppna ytor med 
förmåga och lämplighet att använda för att fördröja, infi ltrera och rena dagvatten i 
tätorten. De gröna ytorna ses då som en struktur i orten som ger ett fl ertal olika nyttor 
så som rekreation för människor, habitat för djurliv och reglerande av vattnets fl öden. 

Havet
Till följd av högre medeltemperatur förväntas medelhavsnivån stiga. SMHI gör 
bedömningen att vi bör räkna med cirka 1,0 meters havsnivåhöjning fram till 2100. 
Höjningen är inte linjär utan förväntas accelerera och förväntas fortsätta även efter 
2100. Till detta ska adderas högsta uppmätta högvattennivåer. I Kalmar län har 
högvattennivåer på cirka 1,5 meter uppmätts. Havsnivån varierar i förhållande till 
medelvattennivån beroende på vindar och lufttryck i Östersjöområdet och Kattegatt. 
Vägarna inom planområdet ligger också lågt och kommer påverkas av höjda 
havsnivåer. Väg 943 kan inte utan åtgärder fungera som länk till södra Öland. 
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Den infrastruktur som påverkas är inte avgörande för tillfarten till samhällsviktiga 
funktioner. Hamnpirerna och vågbrytarna i Färjestadens hamn kan påverkas negativet 
av höjda havsnivåer eftersom trycket på konstruktionerna ökar. Dämmet kommer att 
påverkas både av en stigande havsyta och av ökad nederbörd. I och med att marknivån 
idag ligger på ca +1,5 runt dammarna kommer vatten från högvattentoppar i havet 
allt oftare komma in i dämmet. Närheten till havet ger en allt högre grundvattennivå 
som påverkar inläckaget i dammarna. Ökad nederbörd ger en större belastning på 
dagvattennätet och på den pumpstation som lyfter vattnet upp i dammarna.
Regionala rekommendationerna för strandnära byggnation med hänsyn till ett förändrat 
klimat är framtagna av länsstyrelsen i syfte att skapa ett samhälle som är robust med 
en hög förmåga att klara av klimatförändringar och att minska sannolikheten för att en 
översvämning ska nå byggnader och orsaka vattenskador.
Riktlinjerna är indelade i zoner beroende på hur stor sannolikheten för översvämning 
är, så kallade översvämningszoner. Planeringshorisonten för en byggnad är viktig vid 
bedömning av vilken klimathänsyn man ska ta i den fysiska planeringen. Lägre grund-
läggningsnivåer än de rekommenderade accepteras om det fi nns en teknisk lösning 
som kan säkerställa byggnadens konstruktion vid höga fl öden. 
Kommunen använder år 2100 som planeringshorisont. Inom planområdet, där 
översvämning till följd av höjda havsnivåer och översvämning på grund av skyfall 
bedöms som de största riskerna, skulle de olika principerna innebära att antingen 
bygga vattentåliga konstruktioner, att inte bebygga området överhuvudtaget eller att 
bygga ett kustskydd.

Grundvatten
En stigande medelhavsnivå kommer att medföra att grundvattennivån i så väl jord som 
berg stiger i motsvarande grad vid strandlinjen. Denna stigning kommer att fortplanta 
sig uppströms i grundvattenmagasinet mer eller mindre beroende på markens genom-
släpplighet. Vid tillfälliga högvatten blir det ingen större påverkan på grundvattnet 
på grund av moränens begränsade genomsläpplighet. Hur grundvattenförhållandena 
påverkas av förväntad ökad nederbörd och högre temperatur är mycket svårare att 
beräkna.
Generellt anses ökad nederbörd vintertid ge ökad grundvattenbildning medan minskad 
nederbörd sommartid inte slår igenom i någon större omfattning. Dock kan en längre 
period med underskott på nederbörd eller ett större uttag av grundvatten medföra lägre 
nivåer. Höjda grundvattennivåer kommer att medföra ökat inläckage till dräneringsled-
ningar och även till spill- och dagvattenledningar som ligger under grundvattenytan. 
Detta kommer att innebära en ökad belastning på dagvattensystemet då mer vatten 
kommer behöva ledas bort från området och större delar av dagvattensystemet kan 
komma att stå dämt. 
Andelen vatten som går att infi ltrera kommer också att minska när grundvattennivån 
trycks upp av havsnivån samt att större dränerings- och spillvattenfl öden kan förväntas 
på grund av att fl er dräneringssystem kommer att ligga under grundvattennivån. En 
havsnivåhöjning kan också göra att fl er dagvattenutlopp kommer att ligga under 
havsnivån.

Värme, torka och vind
Enligt prognoser från SMHI kommer medeltemperaturen öka och värmeböljor som 
kan vara farliga för människors hälsa bli vanligare. Långa perioder utan nederbörd 
och med hög värme kommer förlänga perioder av torka. Till ytor som bedöms alstra 
värme räknas stora asfaltsytor och en tät byggnadsstruktur i mörka färger. Träd och 
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grönytor minska eff ekten av värmeböljor. Inom planområdet fi nns stora asfaltsytor men 
byggnadsstrukturen är gles och majoriteten av byggnaderna har ljusa fasadkulörer. I 
planområdet södra del fi nns riklig grönska.

Skred och erosion
Risken för ras och skred är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande 
jordarter och den platta eller lätt sluttande topografi n. Finkorniga jordarter är 
potentiellt mer känsliga för skred och på Öland saknas i princip fi nkorniga jordar med 
skredbenägenhet enligt SGU Risköversikt. Med ökad nederbörd ökar dock markens 
skredbenägenhet, men inom det fl ackt lutande planområdet bedöms den ökade risken 
för skred vara begränsad. 
Längs vissa kuststräckor i kommunen fi nns risk för stranderosion, planområdet 
föreslår ingen byggnation inom eller i närheten av något område där det fi nns risk 
för stranderosion. En höjning av vattenståndet i Kalmarsund innebär ett större 
vattendjup och att vågornas kraft ökar erosionen i riktning vinkelrät mot stranden. 
Den kustparallella erosionen påverkas av strömmar och av den förhärskande 
vindriktningen. Att den förhärskande vindriktningen förändras över tid är känt men 
det fi nns inga tillgängliga prognoser. Inte heller fi nns underlag som visar att ökade 
strömmar är att vänta. Kuststräckorna längs planområdet består av sand eller grus, 
morän och fyllning. Sand och grus har potentiell hög eroderbarhet. Kalmarsund är 
långgrunt och strandkanterna i området är fl acka vilket minska risken för erosion.
Vid Granudden fi nns en stenskoning för att minska erosionen i området. Naturliga 
kustprocesser som erosion och ackumulation beror på vågor, strömmar och lokala 
bottenförhållanden. Eftersom så väl vågor som tillgång på lösa sediment är begränsad 
på Ölands västkust är processerna inte så omfattande. Talludden tycks motstå erosion 
på grund av naturlig förekomst av sten. Generellt gäller att där människan har gjort 
utfyllnader och byggt fasta anordningar ändrar sig kusten mer än där naturen själv 
fl yttar sand.

Förorenad mark
Inom området fi nns pågående och nedlagda verksamheter som har och kan ha gett 
upphov till markföroreningar. Generellt kan sägas att det är störst risk för förorenad 
mark på norra delen av området, kring tidigare hamnverksamhet, järnvägsverksamhet 
och bensinstationer.
Inom planområdet fi nns åtta kända MIFO-objekt varav de fl esta är nedlagda 
verksamheter. I anslutning till planområdet fi nns ytterligare några MIFO-objekt. 
Marken inom planområdet har i vissa delar undersökts och även sanerats tidigare. 
Kommunen har låtit göra översiktliga och fördjupade miljötekniska markundersök-
ningar inom planområdet. Undersökningarna har visat att marken i Färjestaden inte är 
särskilt förorenad, men att fördjupade utredningar behövdes för några områden.

Björnhovda 27:12
En översiktlig miljöteknisk markundersökning för Färjestaden har visat att det fi nns 
rester av en tidigare deponi under parkeringen på Köpstadens sydöstra sida. Deponin 
har dokumenterats och riskklassats till riskklass 2 (stor risk) i kommunens inventering 
av gamla soptippar. I övrigt är dokumentationen om den tidigare deponin knapphändig, 
men fl ygfoton från 60- och 70-talet visar på tippade massor i området.  Deponin ska 
ha forslats bort innan byggnation av området påbörjades, men rester av avfall och 
förorenade massor har alltså visat sig fi nnas kvar under parkeringen.
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åkeriverksamhet  
ej pågående
ej klassad

trävaruhandel
pågående
ej klassad

ångkvarn och sågverk
ej pågående
ej klassad

bilverkstad

bilvård, verkstad och åkeri 
ej pågående 
riskklass 3

bilvård och åkeri 
ej pågående 
ej riskklassad

bensinstation
pågående 
ej riskklassad

motorkvarn
ej pågående
ej riskklassad

garveri
ej pågående 
ej riskklassad 

bekämpningsmedelslager  
ej pågående 
riksklass 4

bensinstation 
ej pågående 
ej riskklassad

bensinstation
ej pågående
ej klassad

deponi, nedlagd

Sanerad till MKM

Teckenförklaring: 

Kända MIFO-objekt 

Provtagna punkter under KM 

Provtagna punkter över KM

Provtagna punkter över MKM

Provtagna punkter över avfall

Provtagna punkter med soptippsavfall

MIFO-objekt och resultat av provtagningar i området.

Utredningar har påvisat halter av petroleumrelaterade ämnen, PAH (Polycykliska 
aromatiska kolväten), PCB (polyklorerade bifenyler) och metaller över 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM (känslig markanvändning) och MKM 
(mindre känslig markanvändning). Grundvattnet inom undersökningsområdet har 
generellt en låg föroreningsgrad, men halter av PAH och arsenik har påvisats.  
Genomförda utredningar har avgränsat de förorenade massorna i djupled och 
horisontellt är utbredningen grovt avgränsad. Riskbedömningen visar att med 
nuvarande markanvändning kan exponering för människor främst ske genom intag 
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av jord i samband med markarbeten då förorenade massor under asfalten kommer 
upp i dagen. Platsspecifi ka riktvärden har beräknats för markanvändning ”handel och 
parkering” samt ”handel och bostäder”. De platsspecifi ka riktvärdena för metaller 
och PAH överskrids i fl era provpunkter, vilket har lett fram till bedömningen att 
föroreningarna utgör en risk för hälsa och miljö och att sanering bör ske oavsett 
markanvändning. Risken för att människor exponeras för föroreningarna är dock låg 
i nuläget, eftersom de ligger under en asfalterad yta. För att schakta i området krävs 
att en anmälan görs till tillsynsmyndigheten, Samhällsbyggnadsnämnden Mörbylånga 
kommun, i god tid innan arbetet avses påbörjas. Sanering av området behöver ske till 
nivåer som underskrider framräknade platsspecifi ka riktvärden för bostäder, eftersom 
bostäder möjliggörs med den nya detaljplanen.

Björnhovda 6:62
På fastigheten ligger en äldre bilverkstad där det tidigare har bedrivits verksamhet. 
Miljötekniska markundersökningar har visat att det dels är föroreningshalter av 
metaller som överskrider MKM vid bilverkstadens bakgård, dels föroreningar 
kopplade till tidigare deponi vid norra fastighetsgränsen. Avgränsning av föroreningar 
och sanering av området behöver ske till nivåer som underskrider framräknade 
platsspecifi ka riktvärden för bostäder, eftersom bostäder möjliggörs med den nya 
detaljplanen.

Björnhovda 6:122
Fastigheten ligger sydväst om Köpstaden och här har tidigare bedrivits åkeriverk-
samhet. Provtagning i två punkter har genomförts på fastigheten och i en av punkterna 
överskred halten PAH riktvärdet för KM. Halten överskrider även det framräknade 
platsspecifi ka riktvärdet något. En kompletterande provtagning behöver göras med 
ytterligare provpunkter samt för att avgränsa den påträff ade föroreningen. Sanering 
krävs för att uppfylla platsspecifi ka riktvärden för bostäder, eftersom bostäder föreslås 
i området.

Färjestaden 5:2
I samband med att tidigare drivmedelsverksamhet lades ner sanerades fastigheten till 
halter som underskred riktvärdena för MKM. Eftersom bostäder föreslås på området 
behöver kompletterande provtagning genomföras och sanering ske för att uppfylla 
riktvärdena för framräknade platsspecifi ka riktvärden för bostäder. 

Färjestaden 5:5
Inom fastigheten Färjestaden 5:5 har det funnits motorvagnsstallar och buss- och 
lastbilsgarage med tillhörande verkstad fram till 1961. Tidigare genomförda 
utredningar har visat på att föroreningshalter av PAH som överskrider riktvärdena 
för KM. Delar av fastigheten är inte undersökta och tidigare provtagning bör 
kompletteras med analys av metaller och alifatiska- och aromatiska kolväten. 
Baserat på ovanstående resonemang ska en kompletterande miljöteknisk mark- och 
grundvattenundersökning genomföras inom fastigheten. Jämförelse med framräknade 
platsspecifi ka riktvärden för bostäder ska göras.

Radon
Planområdet ligger enligt kommunens översiktliga radonkartor inom normalrisk-
område för radon. Radonkartan visar en uppskattning av ca 0,5 - 2,0 ppm, markens 
uraninnehåll mätt från fl yg. Radonprovtagning har gjorts i samband med den 
översiktliga miljötekniska markundersökningen. Analysresultaten visar på radonhalter 
som ligger strax under riktvärdet för högradonmark.
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Trafik
Trafi kverket utför kontinuerligt mätningar av antalet trafi krörelser per dygn på sina 
vägar. Mätningarna visar det totala antalet trafi krörelser. Sommartrafi ken beräknas 
innebära en ökning med 50 % gentemot årsmedeltrafi ken. På Ölandsbron mättes 
år 2012 till 16 800 trafi krörelser, vilka fördelar sig norrut mot Glömminge på väg 
136, en liten del mot Saxnäs på väg 958 och resterande mängd fortsätter söder mot 
Färjestaden. Fram till Färjestadens första rondell norr om Ölands Köpstad är antalet 
trafi krörelser på Brovägen 7 900. Denna trafi k fördelar sig därefter vidare mot öster via 
Brandstationsgatan, Lokstallsgatan och Storgatan.
Söderut mot Mörbylånga fortsätter ca 4 700 fordon på Runsbäcksvägen som efter 
Järnvägsgatan minskar till 4 000. I den södra utkanten av Färjestaden minskar 
trafi kmängden ytterligare. 

Uppmätta trafikflöden
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Farligt gods
Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina egenskaper, t.ex. 
brandfarlighet, kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom vid olycka under 
transporten. Farligt gods får först och främst transporteras på vägar som är tillåtna för 
genomfartstrafi k för farligt gods, så kallade rekommenderade transportvägar.
Rekommenderad väg för farligt gods i Mörbylånga kommun är väg 136, som går 
längs landborgskanten öster om planområdet. Inom planområdet bedöms transporterna 
av farligt gods vara relativt få. Transport av farligt gods inom planområdet sker 
framförallt i form av bensin och diesel på väg 943 till den befi ntliga bensinstationen.

Buller
En bullerutredning har genomförts för planområdet. Rapporten belyser förutsätt-
ningarna, med avseende på vägtrafi kbuller, för förtätning med bostäder i Färjestadens 
centrala delar. Utredningen visar att merparten av byggnaderna både befi ntliga och 
föreslagna kommer att ha en bullernivå av max 55 dBA vid fasad. Sedan utredningen 
togs fram har riktvärdet vid fasad höjts till 60 dBA för ny bebyggelse.
I ett område riskerar buller vid fasad överskrida 55 dBA och det fi nns även risk för 
överskridande av det nya riktvärdet 60 dBA vid framtida trafi kmängder prognosåret 
2040. Det gäller föreslagna nya byggnader längs Brovägen. Om 60 dBA överskrids 
vid en bostadsbyggnads fasad ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en 
sida där 55 dBA inte överskrids vid fasad. Detta bedöms kunna uppnås om bostäderna 
utformas med en bullerdämpad sida mot Ölands Köpstad.
För föreslagna byggnader i anslutning till nuvarande cirkulationsplats vid Norra 
hamnplan kan bullerskyddsåtgärder komma att krävas beroende på utformning och 
användning av byggnad och eventuella åtgärder för vägen. 
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Planförslag

Illustration av möjlig bebyggelse enligt planförslaget.
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Ny bebyggelse

Generellt
Planförslaget medger en nybyggnation om ca 850 bostäder tillsammans med ytor för 
verksamheter. Den största exploateringen föreslås ske i framförallt de centrala delarna 
av planområdet och i form av fl erbostadshus.
Skalan på tillkommande bebyggelse föreslås regleras främst i form av angiven 
nockhöjd tillsammans med byggrättens utbredning på marken. Utbredningen är 
antingen angiven med en största byggnadsarea eller genom att enbart delar av marken 
är byggbar. I vissa fall är minsta bruttoarea angiven för att uppnå syftet med att skapa 
en tät och levande kvartersstruktur. Nockhöjden medger i de fl esta fall byggnader 
i 2,5 och 3,5 våningar. I vissa lägen, som vid den norra cirkulationsplatsen och där 
Storgatan möter väg 943 är nockhöjden formulerad för att möjliggöra 6,5 respektive 
5,5 våningar.
Variation är ett viktigt inslag för att tillkommande bebyggelse ska kunna skapa 
intressanta och levande off entliga rum. Bestämmelser är formulerade för hur balkonger 
mot gata kan anordnas och att obruten fasad får vara max 12 meter. Detta gäller 
framförallt i kvartersstrukturen norr om Storgatan. Med kortare fasader fi nns goda 
möjligheter att skapa tillexempel sittplatser vid entréer och vistelseytor i anslutning 
till fasaden i form av en mindre förgårdsmark som mot gatorna utförs hårdgjord och 
inkorporeras i gatumiljön. Förgårdsmarken kan lämpligen utgöra en del av dagvatten-
hanteringen för fastigheten. Samtliga bostadsentréer nås från gatorna. Fläktrummen 
ryms under taket. 
Vi utformningen av byggnaderna ska väderstreck i det off entliga rummet beaktas för 
att kunna skapa platser i lä och med sol. Inslag av trädplanteringar vid sittplatser i 
gatumiljö är av vikt för att skapa skuggade platser. 

Norr om Storgatan
Bebyggelsen norr om storgatan uppförs i en sluten kvartersstruktur där bebyggelsen 
möter Brovägen med en urban front. På insidan av bebyggelsen skapas mot köpstaden 
ett torg och nya kopplingar skapas mot naturmarken vid dämmet nordvästra delen av 
planområdet. 
Byggnaderna placeras runt gemensamma gårdar vilka är upphöjda för att kunna hysa 
parkering under. Flera av byggnaderna har ett krav om verksamheter i bottenvå-
ningarna. Andra har krav på förhöjd bottenvåning för att möjliggöra verksamheter eller 
bostäder. 

Längs Brovägen i norra delen
Längs Brovägens norra sida ligger bebyggelsen längs med gatan i form av lamell- eller 
punkthusbebyggelse. Planförslaget medger inte bebyggelse utmed hela Brovägen. 
Släpp mellan husen är viktig för att skapa inblickar från Brovägen mot de inre 
off entliga rummen.
Bebyggelsen tillför en tätare bebyggelsemiljö i området och samtliga byggnader ska 
enligt planförslaget innehålla verksamheter i bottenvåningen. 

Paradistomten
Området utgör en del av den historiska kärnan på orten och hyser några äldre 
byggnader som ska bevaras. Den tillkommande bebyggelsen ska förhålla sig till de 
äldre husen på ett sådant sätt att kulturmiljövärdet inte förvanskas. Stationsmiljön var 
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ursprungligen en parkliknande och i stor grad off entlig miljö, vilket är något som är 
tänkt att återställas.
Den tillkommande bebyggelsen placeras framförallt ut mot Storgatan och Gamla 
Storgatan för att sluta dessa gaturum. 

Gestaltningsprinciper
Vid utformning av det off entliga rummets väggar ska väderstreck beaktas för att 
kunna skapa platser i lä och med sol. Med nischer och öppningar i väggen kan gränsen 
mellan det off entliga och det privata bli användbar. För att skapa ett off entligt rum av 
god kvalité ska arkitekturen vara småskalig med god detaljrikedom. Upplevelsen av 
baksidor ska undvikas mot viktiga off entliga rum och entréer ska vara generösa och 
välkomnande. För att bevara Färjestadens identitet är viktigt att bevara vissa gamla 
byggnader för att skapa en intressant och variationsrik miljö.
I Färjestaden mest centrala delar, säkerställer föreslagen kvartersstruktur att privata och 
off entliga rum hålls väl avskilda. För att skapa en mer levande och gångvänlig kärna är 
det viktigt att jobba med en variation i arkitekturen som är småskalig nog för att fånga 
de gåendes intresse. Variation fångar vårt intresse därför behöver fasaderna vara korta. 
Byggnadernas markplan gestaltas med fördel med ett eget uttryck vilket ger ett mer 
publikt och variationsrikt utryck. För att skydda mot regn och vind kan skärmtak eller 
inbuktningar i fasaden skapas. Balkonger och uteplatser bör av stadsgestaltningsskäl 
placeras mot innergård. Mot gator kan balkonger som är helt indragna alternativt 
franska balkonger anordnas, gärna på högre våningsplan för att säkra allmänhetens 
tillgång till gaturummet. Runt en mötesplats, som ett torg, är det extra viktigt att beakta 
väderstreck och skapa rumsligheter i gränsen mellan det privata och det off entliga 
rummet.
I planområdets södra och östra delar kan bebyggelsestrukturen vara friare, här varierar 
behovet av att lyfta bostadsvåningarna från markplan.
Höjden på ett rum uppfattas i ett samspel mellan träd, byggnadshöjder och belysning. 
Höjden på rummet är viktig för att kunna skapa ett behagligt mikroklimat, ett allt 
för högt rum ligger i skuggas en stor del av dagen. I ett alltför högt rum kan taket 
bli oläsbart vilket upplevs som att rummet saknar tak, särskilt kvällstid skapar ett 
väldefi nierat tak med genomtänkt belysning trygghet.

Byggnader som bevaras genom bestämmelse
Följande byggnader har en bestämmelse (q1) på plankartan som innebär att byggnaden 
ska bevaras.

 -Färjestadens gård

 -Stationshuset

 -Järnvägshotellet

 -Postkontoret

 -Polishuset

 -Motorvagnsstall

 -Hamnmästarbostaden

 -Sjöbodarna
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Park och vattenområden

Dämmet
Dämmet förslås bevaras och utvecklas både för rekreation och för hantering av 
dagvatten. Den största förändringen i Dämmet innebär det kustskydd som planförslaget 
möjliggör. Utformningen av kustskyddet ska bidra till att öka rekreationsmöjligheterna 
inom området och för att minska påverkan från en stigande havsyta. I och med att 
marknivån idag ligger på ca +1,5 runt dammarna kommer vatten från högvattentoppar 
i havet i annat fall allt oftare komma in i Dämmet. Platsens betydelse för dagvatten-
hantering ökar också eftersom närheten till havet ger en allt högre grundvattennivå 
som påverkar inläckaget i dammarna. Detta tillsamman med en ökad nederbörd ger en 
större belastning på dagvattennätet och ett större behov av att omhänderta dagvatten i 
tätorten.

Granudden och Talludden
Kuststräckan söder om hamnen föreslås bevaras och utvecklas som rekreationsom-
råden och få en ny funktion i kommunens dagvattenhantering. Inom området förslås ett 
kustskydd som kommer att förändra karaktären på området och medföra en utveckling 
av badstränderna och rekreationsmöjligheterna. 

Sjöbergs äng
Delar av Sjöbergs äng föreslås tas i anspråk för byggnation av bostadsbebyggelse och 
väg. Större delen av området föreslås dock utvecklas till ett iordningställt område för 
rekreation, dagvattenhantering och parkering vid tillfälliga, större evenemang.

Paradistomten
Delar av fastigheten föreslås omvandlas till en allmän park för att skapa tillräckliga 
ytor för all form av rekreation i ett centralt läge. En park med järnvägstema är 
föreslagen väster om Stationsbyggnaden för att återknyta till platsens tidigare funktion 
som samlingsplats. Grönytorna i parken bidrar till att säkerställa en robust dagvatten-
hantering i området.

Skansenparken
Skansenparken föreslås till delar omvandlas till allmän park och naturområde för att 
öka tillgängligheten i området och skapa en större förståelse för Färjestadens ursprung. 
Grönytorna fyller också en viktig funktion i kommunens dagvattenhantering.

Centralt grönstråk
Ett centralt grönstråk föreslås som omfattar delar av de ovan beskrivna grönytorna 
men som får en fortsättning också norr om Storgatan upp mot Dämmet. Grönstråkets 
uppgift är att binda samman befi ntliga grönytor i tätorten och skapa goda möjligheter 
för omhändertagande av dagvatten och för alla former av rekreation i ett grönt 
sammanhang.

Torget
Inom planområdet planeras ett torg med urban prägel vid köpstadens södra del. 
Trädäck, planteringar och sittytor placeras på torget. Parksoff or och lekskulpturer 
aktiverar platsen. Mot det inre gatunätet skapas mindre platsbildningar längs 
gatorna genom indrag i kvarteren som ges vistelsevärden även för allmänheten. 
Vegetationsstråk ska fi nnas i gatumiljön med syfte att ta upp och fördröja dagvatten. 
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Föreslagna gröna och blå ytor inom planområdet.
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Torgbildningar och platser
Planteringar är viktiga för rumsbildningen och kan fungera både som tak, vägg och 
möbel. En väl genomtänkt plantering kan skapa platser i skugga och i skydd från 
vinden. Syftet behöver vara väl genomtänkt för att kunna välja rätt sorts växter och 
plantera dem på rätt avstånd och med rätt täthet.
Planteringskärl ska väljas med omsorg och i samstämmighet med rummets befi ntliga 
detaljer så att dessa kan bilda en logisk helhet.
Planteringar ska i största möjliga mån utformas så att de kan bidra till dagvattenhante-
ringen i rummet.
Sittplatser ska placeras så att det fi nns något intressant att beskåda. Intressant att 
beskåda är ofta platser där många människor uppehåller sig eller fi n utsikt. Det är även 
viktigt att sittplatser placeras där solchans fi nns, såsom mot söder och väster och där, 
det om möjligt är vindskyddat. 

Hamntorget
Hela hamnområdet föreslås i stort bevaras och utvecklas som ett sommartorg med plats 
för möte och upplevelser. Karaktären i hamnen kommer påverkas av det kustskydd 
planförslaget möjliggör. Kustskyddet ska bidra till att förstärka platsens betydelse som 
mötesplats.

Gator och trafik

Gatunät

Huvudgata
Brovägen och Storgatan har stor betydelse för den övergripande infrastrukturen och 
förändras endast lite. Brovägen får ytterligare anslutningar från lokalgata i den södra 
delen. Cirkulationsplatsen vid Södra hamnplan föreslås tas bort och ersättas av en 
cirkulationsplats vid Järnvägsgatan.
Storgatan västra del utvecklas med trottoarer och får tydligare gaturum med 
tillkommande bebyggelse på sidorna. 

Lokalgator
Lokstallsgatan föreslås ersättas av en gångfartsgata i en annan sträckning. Gamla 
Storgatan övergår till att bli en gångfartsgata. Det gångstråk som planeras mellan det 
nya torget och hamnen föreslås utformas så att motorfordonstrafi k sker på de gåendes 
villkor. Gångfartsområde eller gågata är exempel på tänkbara regleringsformer som 
bland annat medför generellt parkeringsförbud och väjningsplikt mot fotgängare. 
Gatan ges en enhetlig markbeläggning utan kantstenar. Informella sittplatser, 
planteringar och träd i grupper bidrar till ett trivsamt gaturum. Bebyggelsen i 
anslutning till lokalgator utförs med separata entréer till bostäderna i bottenvåningen 
för att ytterligare skapa liv i gaturummet.
Övriga lokalgator utformas som gröna gaturum med plats för uppehåll. Växtytor skiljer 
körytor från gångbanor och bidrar positivt till upplevelsen av området. Möblering så 
som sittplatser och cykelparkeringar varvas med längsgående parkeringsfi ckor och 
planteringar som tar hand om dagvatten.
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Föreslagna vägar, gator och asfalterade parkeringsytor.
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Gång- och cykeltrafik
Kustskydd med vall innebär en 
möjlighet att realisera visionen om 
ett tillgängligt gångstråk utmed hela 
Färjestadens kust. På tillkommande 
vägar föreslås trottoarer för gångtrafi k 
anordnas, trafi kbelastningen bedöms 
inte bli så stor på dessa att separata 
cykelvägar behövs. Det befi ntliga 
gång- och cykelvägnätet ses över och 
binds samman på ett trafi ksäkert och 
överskådligt sätt. Säkra överfarter 
ordnas för gång- och cykeltrafi kanter 
över vägar med mycket trafi k. 

Föreslagna ytor och stråk för fotängare och cyklster.



Samrådshandling 
Detaljplan för Färjestaden 1:153 m fl 

Sida 41

Kollektivtrafik
Befi ntlig busshållplats väster om stationsbyggnaden föreslås avvecklas och ersättas 
med bebyggelse och grönytor. En ökning av andelen boende i Färjestadens centrala 
delar kan få till följd att turtätheten på befi ntliga busslinjer ökar och ett behov av 
nya bussturer kan uppstå. En samlad busshållplats föreslås vid Ölands Köpstad där 
samtliga busslinjer möts och gör det enkelt och tillgängligt för byten. Utformningen av 
hållplatsen innebär att fl era bussar kan stanna vid hållplatsen samtidigt vilket förenklar 
möjligheten till enkla byten för resenärer mellan bussarna. En bussgata anläggs väster 
om Köpstaden, parallellt med Brovägen, för att skapa enkel framkomst för bussarna 
och inte påverka trafi ken på Brovägen. 

Föreslagna busshållplatser.
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Biltrafik
En utbyggnad av bostäder och verksamheter innebär generellt en ökad biltrafi k. Vid 
Järnvägsgatans anslutning till Brovägen bedöms trafi kfl ödena öka på grund av ny 
bebyggelse öster om planområdet. Storgatans anslutning till Brovägen bedöms öka 
med anledningen av förändringarna av Lokstallsgatan och gamla storgatan. Även 
Brandstationsgatan bedöms få ökade fl öden mellan Storgatan och Brovägen av dessa 
förändringar. 

Parkering
Parkering för kvarteren norr om Storgatan bedöms kunna lösas genom nedgrävda 
garage på fastigheten eller genom p-köp i det gemensamma mobilitetshus som planeras 
inom detaljplanen.

Cykelparkeringsnorm för boende, antal cpl/1000 BTA 

Boendeform Cpl/1000 BTA Varav lådcykelplatser 

Enbostadshus, parkering 
ska finnas på fastigheten 
eller i garage på denna. 

4 per bostad 1 

Flerbostadshus 30 3 

Cykelparkeringsnorm för verksamheter, antal cpl/1000 
BTA 

 

Verksamhet Planområdet  Varav lådcyklar 

Kontor 12-15 1 

Handel 20-23 2 

Restauranger/Café/Hotell/Gym 40 4 

Bilparkeringsnorm för boende, antal bpl/1000 BTA 
Notera att angöringsparkering alltid ska finnas och att gångavstånden inom 75 meters 
gångavstånd. Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska anordnas max 25 meter från 
entré.  

Boendeform 
Parkeringar
/1000 BTA 

Varav för besökare/ 
1000 BTA 

Varav för rörelsehindrade/ 
1000 BTA 

Flerbostadshus 9 1 0,2 (dock minst 1) 

Verksamhet 
Antal 

parkeringar/1000 BTA 

Varav för 
rörelsehindrade/ 

1000 BTA 

Kontor 11-14 2 

Handel 25-30 5 

Restaurang, hotell & Gym 40 8 

Bilparkeringsnorm för verksamheter
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Mobilitetsåtgärder för bostäder 
Enligt förslag på kommunala riktlinjer kan parkeringstalet minskas på grund av de 
mobilitetsåtgärder som respektive projekt/byggaktör föreslår. Mobilitetsåtgärderna 
delas upp i tre olika nivåer; grundläggande-, medel- samt ambitiös nivå. En 
sammanvägning kring föreslagna åtgärder avgör sedan vilken rabatt på som ges på det 
lägesspecifi ka p-talet.
På grundläggande nivå: 

 -Cykelparkeringar av god standard 

 -Informationspaket med kommunikation i tidigt skede där nya resemöjligheter 
belyses. Fokus på gång-, cykel-, och kollektivtrafi k. 

 -Lätt nåbara cykelrum i markplan. 

 -Förbättrade cykelfaciliteter (t.ex. fast luftpump, automatisk dörröppnare för cykel i 
cykelrum) 

På medelnivå: 
Dedikerade bilpoolsplatser i området. 

 -Cykelpool med bl.a. lastcykel, cykelkärra och el-cykel 

 -Förbättrade cykelfaciliteter (ex. reparations- och tvättrum, ladduttag för el-cykel, 
besöksparkering nära entrén). 

På ambitiös nivå: 
 -Medlemskap i bilpool för de boende.

Mobilitetsåtgärder för verksamheter 
Vid genomförande av mobilitetsåtgärder riktat till verksamheter ska en informations-
kampanj genomföras vid infl ytt. 
För verksamheter kan en reduktion ges om fastigheten uppfyller följande krav: 

 -Dusch och omklädningsrum tillhandahålls.

 -Realtidsinformation om kollektrafi kavgångar från närliggande hållplatser samt 
information om linjer och biljetter.

 -Mobil cykelservice. En mobil cykelservice besöker arbetsplatsen och erbjuder de 
anställda gratis cykelservice två gånger per år. 

 -Avgiftsbelagd bilparkering med separat avi som inte delfi nansieras av 
arbetsgivaren.

Antalet platser för rörelsehindrade ska fortfarande uppfyllas enligt normen. Reduktion 
för samnyttjande kan tillgodoräknas först efter att eventuell reduktionen för mobilitets-
åtgärder är medräknad.

Tillgänglighet
Tillgänglighetsanpassad parkering ska lösas inom kvartersmark. Angöring och 
tillgänglighetsanpassad parkering ska nås inom 25 meter från entréer till bostäder, 
verksamheter eller publika lokaler, vilket är det avståndskrav som gäller enligt 
Boverkets byggregler (BBR)
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Teknisk försörjning

Vattenförsörjning, spillvatten
Den nya bebyggelsen innebär ett behov av nya ledningar och ersättande av vissa 
befi ntliga ledningar.

Dagvatten
Inom planområdet måste dagvattenavrinningen dels trögas upp och dels fördröjas. 
Detta görs genom att gröna stråk anläggs med s.k. svackdiken för avledning av främst 
dagvatten från gator, p-ytor och naturmark. Svackdikena avleds till dels ”dämmet” 
och dels till nya föreslagna fördröjningsmagasin vid Sjöbergsäng samt dagvatten-
dammar placerade vid Talludden. Granuddens parkering och evenemangsplats tillåts 
översvämmas. Sjöbergs äng föreslås användas multifunktionellt, för både hantering 
av dagvatten, översvämningsyta vid skyfall, som parkering och för evenemang. 
Talluddens parkering tillåts översvämmas.
Befi ntlig bebyggelse som idag har dräneringsfunktionen ansluten till befi ntligt dagvat-
tenledningsnät ska i samband med byggnation av kustskyddet säkerställas så att det 
ej kan ske uppdämning av dagvatten i husgrundskonstruktionen. Det kan medföra att 
varje fastighet måste pumpa husgrundsdräneringsvattnet till dagvattenledningsnätet. 
Även fastigheter med husgrundsdräneringsfunktionen felansluten till spillvattennätet 
skall kopplas om till dagvattenledningsnätet via pumpning. 
I samband med ny bebyggelse måste husgrundsdräneringsfunktionen för grundlägg-
ningen och för området utredas vidare. Eventuellt måste ett separat dräneringsvattennät 
skapas inom de lägre belägna områdena och som i nedströmsänden ansluter till en 
pumpstation som lyfter vattnet till befi ntligt dagvattenledningsnät alternativt till 
befi ntliga dagvattendammar. Eventuellt är det möjligheten att ansluta husgrundsdrä-
neringar med självfall till dräneringsvattennätet. Vattenkvaliteten på dräneringsvattnet 
kan eventuellt vara så bra att detta kan utnyttjas för bevattning. 
Framtida avvattning från ”dämmet” kommer att ske genom pumpning när vallen för 
kustskydd är byggd. Vattenkvaliteten i dämmet ska undersökas för att kunna avgöra 
hur det skall hanteras på bästa sätt. Om vattenkvaliteten tillåter det kan vattnet vid 
behov kunna användas för bevattning av kommunala grönytor alternativt pumpas 
till bevattningsdammar öster om bebyggelsen. Om vattenkvaliteten ej tillåter att det 
används för bevattning kan vattnet pumpas norrut till våtmarksdel gränsande till 
Kalmarsund.

Energiförsörjning 
För att klara det tillkommande behov som planen ger upphov till behöver nätförsörj-
ningen öka. Detta görs genom att en befi ntlig elnätsstation ersätts med en ny. Yta för 
elnätsstation kommer att studeras vidare i fortsatt planarbete och möjlighet för inbyggd 
station ges inom byggrätten. Elnätsstationen behöver kunna angöras från allmän gata.

El/Tele 
Den nya bebyggelsen kommer att anslutas till fjärrvärmenätet och el-/teleledningar i 
området.

Räddningstjänst 
Räddningstjänst kan ta sig fram till samtliga bostadsentréer via allmänna gator.
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Hälsa och säkerhet

Översvämning/ Kustskydd
Planförslaget redovisar ett område som sträcker sig längs kustlinjen inom planområdet 
som säkrar den tänkta sträckningen av ett kustskydd. Kustskyddet behöver uppföras 
för att förhindra översvämning av stora delar av planområdet i samband med en 
havsnivåhöjning.
Kustskyddet består av tre olika delar; Norra kusten, Hamnen och Södra kusten. I den 
norra delen består kustskydd av en vall. I hamnen består skyddet av en mur på kajen. I 
den södra delen består kustskyddet av en vall. Samtliga delar av kustskyddet behöver 

Föreslaget kustskydd.
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Översvämningsskydd i form av mur på kaj (Källa: Översvämningsskydd för Göta älv, Ramböll)

Exempel på hur vallar mot vattenmassor i Holland används för att skapa möjligheter för rörelse och 
rekreation (Källa: Lola Landscape Architects)
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utformas så att det främjar rekreationen i området. Tillsammans ska kustskyddet hålla 
havet ute från centrala Färjestaden och ansluter till mark med säker höjd i den norra 
och södra delen av detaljplaneområdet. Kustskyddet konstrueras så att byggnaderna 
innanför inte skadas av översvämmande vatten upp till 2,8 meter över havsnivåytan 
utifrån RH 2000.

Värme, torka och vind
De allmänna platserna utformas med sittplatser vid husfasader eller vid trädplante-
ringar för att möjliggöra skuggade platser. Parker anläggs med träd och eller solskydd 
för möjlig rekreation eller lek i skugga. Dagvattenhanteringen möjliggör att vattnet kan 
ledas i öppna stråk vilket kan ha en kylande eff ekt. Kvartersbebyggelsen som föreslås 
bedöms ge en viss dämpade eff ekt på vindar i området för ett behagligare lokalklimat. 

Skred och erosion
De föreslagna kustskyddet kommer i framtiden utgöra gränsen mellan land och hav. 
Det kommer att, utöver översvämningsskydd, fungera som erosionsskydd längs 
kuststräckan.

Radon
Eftersom områdets radonnivåer ligger inom normalriskområde så bedöms det inte, 
ur den aspekten, fi nnas behov av särskild lokaliseringsstyrning av den föreslagna 
bebyggelsen. 
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Ställningstagande och planeringsförutsättningar

Förenligt med Kap 3,4 och 5. Miljöbalken

Riksintressen
Hela Öland ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv (4 kap 2§ miljöbalken) och 
obruten kust (4 kap 3§ miljöbalken). Riksintresset för det rörliga friluftslivet syftar 
till att intressena särskilt beaktas inför exploatering eller andra ingrepp i miljön. 
Riksintresset obruten kust syftar till att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön 
inte får uppföras inom riksintresset.  

Miljökvalitetsnormer
Kalmarsund, som ansluter till planområdet i väst, utgör en ytvattenförekomst benämnd 
Östra södra Kalmarsunds kustvatten (SE562000-162271). Den senaste beslutade 
statusen av ytvattenförekomstens miljökvalitetsnormer presenteras i nedanstående 
tabell. I bedömningen saknas fl era kvalitetsfaktorer, bland annat de morfologiska 
faktorerna (VISS, 2020). 

Statusklassning 2016 av ytvattenförekomsten Östra södra Kalmarsunds kustvatten (VISS, 2020).

)

 Bedömd 
statusklassning 2016 Motivering till bedömning Kvalitetskrav  

Ekologisk status Måttlig Övergödningsproblematik  
Uppnå  
God ekologisk 
status 2027 

Tillkomst/ 
härkomst Naturlig Varken kraftigt modifierat eller 

konstgjort - 

Kemisk status Uppnår ej god 

Gränsvärde för kvicksilver/ 
kvicksilverföreningar och 
bromerad difenyleter 
överskrids (gäller för samtliga 
svenska ytvattenförekomster) 

Uppnå God 
kemisk 
ytvattenstatus 
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Tidigare ställningstaganden

Regionplan
I regionplan för Kalmar län 2019-2021 anges bland annat:
Kalmar län ska vara en fossilbränslefri region enligt No Oil-begreppet, vilket betyder 
att länet år 2030 inte har några nettoutsläpp av fossil koldioxid. Redan år 2020 ska 
alla samhällsbetalda resor i Kalmar län vara klimatneutrala och arbetet inriktas på 
att eff ektivisera länets energianvändning, ersätta fossila bränslen med förnybara, samt 
verka för utökad produktion av förnybar energi.
Kollektivtrafi ken ska vara ett attraktivt och naturligt alternativ och kunden ska känna 
trygghet under hela resan, från dörr till dörr. Som ett led i detta ska tillgängligheten 
för personer med funktionsnedsättning öka. Ökad trygghet, tillgänglighet och tydlighet 
är utgångspunkten för hållplatser och busstationer.
Region Kalmar län ska i samarbetet med länsstyrelsen, grannlänen och kommunerna 
initiera en utredning och åtgärder som långsiktigt tryggar sydöstra Sveriges vatten-
försörjning till såväl hushållen som till industrin och de gröna näringarna. Byggnader 
ska även uppfylla kraven på SundaHus, samt anpassas för ett förändrat klimat i 
enlighet med framtagen klimatanpassningsplan.

Klimatanpassningsplan
I den, av Länsstyrelsen i Kalmar län framtagna, Regionala handlingsplan för klimatan-
passning Kalmar län anges:
Framtida havsnivåhöjningar är liksom andra klimatförändringar beroende av hur 
väl vi lyckas nå våra klimatmål, olika socioekonomiska modeller visar på olika 
utvecklingar. Enligt den senaste IPCC rapporten Climate Change 2013 – The Physical 
Basis är sannolikheten stor att den globala medelhavsnivån kommer stiga med upp till 
1 m fram till år 2100.
Landhöjningen för vår region beräknas under samma tid vara cirka 25 cm. Räknar 
man in högsta högvattennivåer och dess förväntade förändringar i framtiden ser vi att 
hus under 3 m.ö.h. hamnar i farozonen för att drabbas av översvämningar i framtiden.
Kommunens åtaganden enligt klimatanpassningsplanen redogörs nedan, i de punkter 
som bedömts relevanta, för planförslaget:

 -Kommunerna arbetar för att information om klimatanpassade åtgärder vid 
nybyggnation når ut till byggherrar och enskilda fastighetsägare.

 -Kommunerna har ett klimatanpassningsperspektiv vid detaljplanering med 
grönytor, öppna diken, genomsläppliga ytbeläggningar etc.

 -Inventering av hus i riskområden för översvämning eller stigande havsnivåer.

 -Kommuner kan planera och vidta åtgärder för att öka skyddet vid värmeböljor 
t ex planläggning och utformning av allmänna platser och parker, skugga och 
beskuggning vid skolor och äldreboende.

 -Inventera behovet av kylning inom skola, vård och omsorgsverksamhet.

 -Skapa nya vattenskyddsområden för de allmänna vattentäkterna som saknar skydd, 
samt revidera befi ntliga vattenskyddsområden som är inaktuella.

 -Kommunerna vidtar åtgärder i sin byggnadsplanering och i sitt byggande som 
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bidrar till en mer hållbar byggnation och dagvattenhantering i framtidens klimat. 
Åtgärden omfattar främst nybyggnation och inte befi ntlig bebyggelse.

 -Kommunerna beaktar klimatförändringarna i de kommunala dagvattenstrategierna.

 -Kommunerna kan ta fram separata studier avseende kommunens förmåga 
att hantera VA-systemet, inklusive dagvattenhantering, i samband med 
översvämningar.

 -Länsstyrelsen och kommunerna beaktar klimatförändringarna vid samråd, prövning 
och anmälan av miljöfarliga verksamheter.

 -Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter väger in klimatförändringarna i sina 
riskbedömningar och anpassar sin egenkontroll till eventuellt nya risker

 -Kommunerna utreder, vid planering av byggnation nära eller i spridningsområdet 
från ett förorenat område, spridningsrisken i ett framtida klimat samt byggnationens 
påverkan på spridningsrisken. Detta utreds tidigt i planprocessen.

 -Planläggning av platser för anläggning av bevattningsdammar.

 -Planera för att minimera bräddning. Skapa utjämningsmagasin för dagvatten för att 
klara extremfl öden.

 -Samverkansprojekt för att se möjligheter och utmaningar med förändrat klimat och 
ökad turism.

 -Inrätta skyddade områden för klimatkänsliga arter/ekosystem.

 -Kommunerna vidtar åtgärder för att öka sitt skydd vid värmebölja.

 -Bedömning av dimensionering och höjdsättning av gator, vägar, viadukter, 
cyklistundergångar, vägtrummor för att klara 100 års regn.

 -Inventera landskapet för att hitta lämplig lokalisering av översvämningsytor/
våtmarker/ bevattningsdammar.

Översiktsplan
I gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun (2015-03-24) fi nns fastställt hur 
kommunen ska arbeta i samband med kommande detaljplanearbeten. 
Nedan har följande platsspecifi ka ställningstaganden, med relevans för planförslaget, 
gjorts:  

 -  g/c 5 – Hamnplan till Brofästet via Dämmet – förlängning norrut av befi ntlig gång- 
och cykelväg. Gång- och cykelvägen kan byggas på en vall. 

 -  p 1 – Färjkarlsleden – Sträckan utanför Talluddens camping och söderut 
tillgänglighetsgöras för allmänheten för att knyta ihop passagen ner till campingen i 
Eriksöre och vidare söderut mot Mörbylånga.

 -p 3 – Skansenrundan – Skansenparken ska stärkas för att den ska kännas 
inbjudande och öppen för alla. Stråket utmed vattnet ska ytterligare tillgängliggöras 
genom hela hamnområdet.

 -n 1 – Kring Skansen – Området tillgängliggöras och fornminnet Skansen bör delvis 
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lyftas fram för att åskådliggöras för allmänintresset. En passage ska skapas genom 
Skansenparken och vidare ut mot Storgatan. 

 -b 1 – Tingsplan och Beijers – Området lämpligt att förtäta på ett stadsmässigt sätt 
med gatuhus i anslutning till gatorna och slutna kvarter. Kontakten mellan Södra 
Hamnplan och Ölands Köpstad ska särskilt beaktas i samband med planeringen 
av området. Möjligheten att upprätta en torgyta eller park ska utredas vid 
planläggning. 

 -  b 2 – Sjöbergs Äng – Kopplingen till havet och Södra Hamnplan viktig att beakta 
vid planering. Befintliga bostäder öster om det föreslagna området ska beaktas i 
samband med planeringen.

 -v 3 – Hamnplan – Området öster om Brovägen lämpligt för bostäder, handel 
och kontor samt ett centrum. Hamnplan väster om Brovägen är lämplig för 
handel, kontor, hotell och kultur. Utvecklande av gång- och cykelvägar, minska 
barriäreff ekter, anlägga nya trafi ksäkra passager samt utveckla befi ntliga natur- och 
kulturområden och tillgänglighetsgöra dem för allmänheten. 

Utöver de platsspecifi ka ställningstaganden fi nns mer generella ställningstaganden som 

b1

b2

b20

b19

d6

g/c5

f1
n2

n1
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p3 s12

s8

s3

v2

v3
v9

Skola
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FÄRJESTADEN

Ölands Köpstad

Gam

B9

Utdrag ur gällande översiktsplan
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rör landskapet, infrastruktur, kommunikation, boende service, delaktighet, säkerhet, 
klimat, energi, verksamheter och areella näringar som är viktiga i kommunens 
planering. Exempelvis ska befi ntliga kulturvärden och dess bebyggelsekaraktär tas 
i beaktande, liksom behovet av spridningskorridorer för att gynna den biologiska 
mångfalden och möjliggöra rekreation i närområden.   
Översiktsplanen beskriver också att kommunen, utifrån prognoser om stigande 
havsnivåer och ökade skyfall, i sin planering ska fortsätta sitt strategiska arbete med att 
förhindra översvämningar och skydda lågt liggande bebyggelse.   
Översiktsplanen åskådliggör även problematiken kring ett förändrat klimat med 
bedömning att miljökvalitetsnormer för vatten som särskilt viktig fråga att ta hänsyn 
till i den fysiska planeringen. En viktig fråga är lokalt omhändertagande av dagvatten i 
syfte att fördröja och rena vattnet innan det når havet. Befi ntliga dagvattenområden ska 
göras mer attraktiva och tillgängliga för de som bor i närheten av dem.  
I översiktsplanen fi nns vägledning över vilka grönområden som inte bör exploateras 
eftersom områdena utgör betydelsefulla och potentiella kopplingar både för grönska 
och vattenvägar. Skansen och dess omkringliggande park är ett sådant område.   

Kommunala beslut i övrigt

Grönstrukturplan 
Grönstrukturplanen, som är en fördjupning av översiktsplanen, fastställer riktlinjer för 
utveckling av de gröna områdena och utreder vilka områden som är värda att undantas 
från exploatering. Detta för att skydda och förstärka de områden för översväm-
ningsytor och fördröjning av dagvatten som fi nns. 
För att stärka Färjestadens identitet och karaktär ska den tätortsnära naturen tillgäng-
lighetsgöras för rekreation vilket även gynnar boende, besökare och växt- och djurlivet 
i området. 

VA-plan
Som ett komplement till översiktsplanen har en kommunal VA-plan tagits fram med 
syfte att förbättra statusen för Östersjön och följa gällande åtgärdsprogram för Södra 
Östersjöns vattendistrikt.

Tidigt samråd
Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram som godkändes 2011 och som 
omarbetades och godkändes 2019. Inför arbetet med att ta fram planprogrammet från 
2011 hölls dialogmöten i ett tidigt skede med föreningar, fastighetsägare, näringsidkare 
och politiker. Under samråden för planprogrammet från 2019 hölls ytterligare 
dialogmöten med dessa grupper och med skolungdomar. 
Utöver det har tidiga samråd hållits med Länsstyrelsen, Trafi kverket och Kalmar 
länstrafi k.
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Gällande detaljplaner
Inom planförslaget fi nns ett antal gällande detaljplaner och områdesbestämmelser som 
kommer att ersättas och upphävas om planförslaget vinner laga kraft. 

171

188

167

91

49

178

Gällande detaljplaner
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 -Färjestadens samhälle, fastställd 1942-02-05

 -Färjestadens samhälle, Björnhovda 6:9 m.fl ., fastställd 1964-06-04

 -Färjestadens samhälle, Färjestaden 1:42, 1:46, m.fl ., fastställd 1973-06-28

 -Algutsrum 4:4, Möllstorp 3:2, 3:3, Snäckstaviken 1:1 m.fl ., fastställd 1975-07-07

 -Björnhovda 2:135, 6:9, 27:10, 27:11 m.fl ., fastställd 1982-04-14

 -Färjestaden 1:215 och 1:232 m.fl .. Fastställd 1986-12-05

 -Färjestadens hamn, fastställd 1988-03-18

 -Björnhovda 27:10 och 27:11 m.fl . Ölands Köpcenter, laga kraft 1990-02-14

 -Färjestaden 5:3, 5:4 m.fl ., laga kraft 1995-12-15

 -Tillägg till planbeskrivning i samband med kommunens övertagande av 
huvudmannaskap Färjestadens, Kastlösas, Skogsbys, Snäckstrands och Södra 
Möcklebys vägföreningars område, laga kraft 2003-04-21

 -Del av Brovägen, Björnhovda 2:135, Tingsplanen 1:2 m.fl ., laga kraft 2003-08-21

 -Färjestaden 5:1, 5:8 m.fl ., Färjestadens hamn, laga kraft 2004-10-21.

 -Färjestaden 1:149 m.fl ., Talluddens camping, laga kraft 2005-02-10

 -Del av Björnhovda 27:12 m.fl ., laga kraft 2005-06-16.

 -Färjestaden 1:232, Hotell Skansen, laga kraft 2005-07-14

 -Tillägg till planbestämmelser, Färjestaden 5:1, 5:8 m fl  , Färjestadens hamn, laga 
kraft 2005-09-28

 -Del av Färjestaden 5:1, Färjestadens segelsällskap, laga kraft 2006-06-22

 -Färjestadens hamn, del av fastigheten Färjestaden 5:1 m.fl ., laga kraft 2007- 07-08

 -Färjestaden 1:232, Kaptensgatan, laga kraft 2008-07-16

Pågående detaljplaneprocess inom området
Inga detaljplaneprocesser inom planområdet pågår.

Program 
Citat ur planprogram:
Planprogrammet beskriver en föreslagen struktur på förtätningen av Färjestaden som 
gör att Färjestaden kan utvecklas till ett tätare, mer levande och gångvänligt samhälle.
Den struktur som föreslås innebär ingen förtätning väster om väg 943. Enstaka 
byggnader tillåts men ingen ytterligare bostadsbebyggelse. För hamnen föreslås 
ingen förändring, uppdelningen av bostäder i norr och verksamheter i söder gynnar 
folklivet på Södra hamnplan och för att ytterligare gynna folklivet på Södra hamnplan 
kan befi ntliga, nya och tillfälliga verksamheter tillåtas växa ut över hela hamnplanen 
under sommarmånaderna. Planprogrammet föreslår också ett kallbadhus i anslutning 
till Södra hamnplan.
Öster om väg 943 föreslås strukturen hus i park söder om Storgatan. Här är det 
viktigt att skalan inte står i allt för skarp kontrast mot skalan på de kulturhistoriskt 
intressanta byggnaderna i detta område. Mellan Storgatan och Köpstaden föreslås en 
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tydlig kvartersstruktur. Rätt utformat i detaljeringsgrad och skala kan kvartersstruktur 
inte bara förtydliga de off entliga rummen utan också skapa förutsättningar för ett 
mer levande och gångvänligt Färjestaden. Utmed Ölands köpstad där tempot är 
högre och där bilen fortsatt förväntas vara det främsta transportmedlet föreslås en 
glesare struktur. Skalan på bebyggelsen behöver förhålla sig till de mer storskaliga 
strukturerna i området. Fasadutformningen in mot Ölands köpstad behöver ta hänsyn 
till en mänskligare skala för att främja rörelser till fots. Planprogrammet innebär 
också förslag på gröna stråk där dagvattenhanteringen kan få en framträdande roll 
och en botanisk trädgård kan rymmas. I kvarterstrukturen föreslås ett torg inrymmas 
och framför det gamla stationshuset en plats för möte som förr i tiden.

Bedömning och val av alternativ
Olika alternativ på utformning har studerats både i planprogrammet och andra 
relevanta utredningar. I planprogrammet har olika alternativa utformningar för ny 
bebyggelse utretts vilket mynnade ut i ett förslag som kommunen antog 2019. 
Tidigare nämnda planprogram ligger till grund för förslagen detaljplan och ytterligare 
bearbetning har skett genom framtagande av olika utredningar.
Flera förslag på utformning av kustskydd har utretts i den klimatutredning som 
genomförts för Färjestaden. Förslag på att leda om väg 943 har utretts i genomförd 
trafi kutredning tillsammans med olika korsningslösningar längs väg 943 inom 
planområdet. Det har även tagits fram olika förslag på de öppna dagvattenlösningarnas 
läge och utformning i en dagvattenutredning. Lokaliseringsstudier har gjorts för 
kollektivtrafi ken där platser och hållplatsutformningar har utretts. 

Övriga planförutsättningar

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Genomförandet av planförslaget har bedömts medföra betydande miljöpåverkan bl.a. 
för anläggande av ett kustskydd. Planförslaget ska därmed genomgå en strategisk 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som utreder och redovisar 
de miljökonsekvenser som ett genomförande av planförslaget kan antas medföra. 
Mörbylånga kommun har i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län avgränsat 
miljöaspekterna till bebyggelse och landskap, riksintressen och områdesskydd 
(strandskydd), naturvärden, kulturmiljö, tillgänglighet (rekreation och friluftsliv), 
miljökvalitetsnormer för vatten och dagvatten, hälsa och säkerhet (klimatanpassning, 
förorenad mark, buller), infrastruktur och beredskapsfrågor och ekosystemtjänster. 

Sociala konsekvenser
Närheten mellan service och boende kan öka barns och ungas möjlighet att klara sig 
själva. Tydliga rumsligheter och en sammanhållen gestaltning i miljöer där barn och 
ungdomar vistas är av stor vikt för deras hälsa och säkerhet. Detaljplanen tar ställning 
för de principer som uttrycks för ett säkrare samhälle. Gestaltningen av de off entliga 
rummen är av stor vikt för den upplevda säkerheten.
Planförslaget möjliggör för service i ett område som är lättillgängligt för fotgängare, 
cyklister och bussresenärer. Inom området föreslås också bostäder. Detta kan bidra till 
mer levande off entliga rum med tydlig identitet i tätortens centrala delar. Kommunens 
intention är att få en rik variation av boendeformer. Att upplåta bostäder både som 
hyresrätter och bostadsrätter är viktigt för att få ett mångsidigt socialt liv i de off entliga 
rummen. 
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Konsekvenser

Miljöpåverkan i byggskedet
Den förhöjda bullernivån i området under byggskedet av kustskyddet kommer 
innebära en olägenhet för vistandes i närområdet. Olägenheten under byggskedet 
beror på vilka arbeten som utförs och vid vilken tidpunkt på dygnet, samt vilka 
maskiner som används. Planeringen av arbetsplatsen är också viktig ur bullersynpunkt, 
exempelvis hur maskiner ställs upp och skärmas av, hur transportvägar anläggs för 
bortforsling av schakt- och sprängmassor och för att ta in olika byggnadsmaterial. 
Förhöjda bullernivåer till följd av anläggandet av kustskyddet kommer att ske under en 
begränsad tidsperiod. 

Grundvatten
I samband med ny exploatering med hårdgjorda ytor och dränering så kan detta lokalt 
medföra viss grundvattensänkning. Där så är möjligt kommer vattnet att infi ltreras 
lokalt. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Planförslaget bedöms innebära ett förbättrat skydd mot kommande klimatföränd-
ringar. Åtgärder är nödvändiga för att inte stora delar av Färjestaden ska hamna 
under havsytan till följd av beräknad höjd havsnivå. Planförslaget föreslår även fl er 
öppna dagvattensystem för att avlasta dagens system och för att förebygga framtida 
problem vid kraftiga skyfall. Planförslaget medför därmed åtgärder så att betydande 
miljöpåverkan, till följd av klimatförändringar, kan undvikas.
Sammantaget bedöms planförslaget medföra positiva konsekvenser för yt- och 
dagvatten då översvämningsytor tillskapas för att fördröja och rena dagvattnet innan 
det når ytvatten

Miljökvalitetsnormer för luft
Regeringen har fastställt MKN för luftföroreningshalter i tätorter. Riktvärden finns för 
svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen, kolmonoxid, bensen samt PM 10 (partiklar i 
utomhusluft). MKN för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och miljö. 
Utomhusluften i Mörbylånga kommun är av god kvalité. Planförslaget medför förvisso 
en trafikökning lokalt men bedöms på det hela taget inte medföra någon försämring av 
utomhusluften
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Ljusförhållanden och lokalklimat 
Solstudier har utförts för vårdagjämning den 20 mars, sommarsolstånd den 21 juni 
och vintersolståndet den 21 december för att visualisera vilka skuggeff ekter som 
planförslaget antas kunna medföra. Genomförda solstudier visar att påverkan på 
befi ntlig bebyggelse är liten.
Goda solförhållanden uppnås på de allmänna platserna inom planområdet. 

Vårdagjämning klockan 8.00, 12.00 och 15.00.

Vintersolstånd klockan 12.00 och 15.00.

Sommarsolstånd klockan 8.00, 15.00 och  20.00.

Landskapsbild/stadsbild
Den nya bebyggelsen inom planområdet kommer att påverka upplevelsen av denna 
del av Färjestaden. Området kommer att omvandlas från ett lågt utnyttjad, handels-, 
hamn-, industriområde till en urban struktur och en utvidgning av tätorten. 
Planförslaget kommer ha en negativ inverkan för siktlinjerna från områdena i den 
östra delen av planområdet. Tillkommande bebyggelse kommer därmed att påverka 
upplevelsen av landskapet. Att förse Färjestaden med ett klimatskydd är ett högt 
prioriterat mål och att bygga i ortens centrala delar där service och kollektivtrafi k är 
lättillgänglig är gynnsamt ur miljöperspektiv då transporter på så sätt kan minska. 
Bebyggelsen kommer vidare att med sin höjd och volym bidra till skapandet av ett 
tydligt gaturum i de centrala delarna. Den föreslagna bebyggelsen kommer att betona 
platsens omdaning och skapa en stadskaraktär i enlighet med den vision kommunen 
har för centrala Färjestaden.
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Strandskydd
Eftersom aktuellt planförslag innebär exploatering inom områden där strandskydds-
bestämmelser gäller har kommunen för avsikt att upphäva strandskyddet på följande 
grunder:  

 -Marken har redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 

 -Marken behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området. 

 -Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området.

 -Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Karta över befintligt strandskydd, skrafferad yta. Karta över hur stor del av programområdet som omfattas 
av strandskydd i de fall områdets detaljplaner upphävs 
eller ersätts. 

Kulturhistoriskt värdefull miljö
Följande byggnader kommer att rivas vid ett genomförande av planförslaget: 

 -Buss- och lastbilsgaraget vid Storgatan 

 -Den före detta bilverkstaden vid Brandstationsgatan 
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Trafik
Trafi ken på Storgatan i anslutning till korsningen bedöms öka med cirka 1500 f/d till 
följd av planerad utbyggnad. Trafi ken på Brovägen/ Runsbäcksvägen bedöms öka med 
knappt 1500 f/d respektive knappt 2000 f/d.
En ny koppling föreslås mellan Sjöbergs gata och Runsbäcksvägen. Kopplingen syftar 
till att angöring till nya bostäder ska kunna ske via Runsbäcksvägen, som har större 
kapacitet, istället för via Sommarrogartan öster om föreslagen bebyggelse. Kopplingen 
och ökningen av trafi k som den medför får inte medföra ökad trafi kfara för förskolan 

 Resultatet för trafikflödesberäkningarna i korsningen Storgatan/Runsbäcksvägen/Brovägen.

Ny koppling från Runsbäcksvägen.
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Resultatet av trafikflödesberäkningarna i korsningen Järnvägsgatan/Runsbäcksvägen/ Kaptensgatan.

eller vid det grönstråk som passerar väster om förskolan. För att detta ska uppfyllas ska 
gatan utformas på ett sätt som medför en låg framkomlighet för motorfordonstrafi k och 
tydligt prioriterar oskyddade trafi kanter.
En ny cirkulation föreslås anläggas i korsningen Kaptensgatan/ Järnvägsgatan/ 
Runsbäcksvägen, där det idag är det två korsningar som är förskjutna från varandra. 
Den ökade trafi ken på dessa vägar innebär svårigheter i den utformning som den ser ut 
i dag och det är svårt för trafi ken från anslutna gator att ta sig ut på Runsbäcksvägen 
när trafi kfl ödena är som störst.

Störningar

Buller
Riktvärdena för buller från väg- och spårtrafi k (Trafi kbullerförordningen 2015:216) 
är 60 dB(A) vid bostadsbyggnads fasad samt 65 dB(A) vid bostadsbyggnads fasad 
för bostäder upp till 35 m2. Ljudnivån för en ljuddämpad sida är 55 dB(A) ekvivalent 
nivå samt 70 dB(A) maximal nivå mellan 22.00 och 06.00. Trafi kbullret vid de 
mest påverkade bostadsfasaderna inom planområdet uppgår till som högst 65 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå.
I samtliga bostadshus kan lägenheter byggas som uppfyller riktvärdena i regeringens 
förordning om trafi kbuller. Detta genom att det vid behov antingen byggs mindre 
bostäder eller att ljuddämpade sidor skapas. 
Majoriteten av lägenheterna kan ges en privat uteplats/ balkong där den ekvivalenta 
ljudnivån inte överskrider 50 dB(A) och den maximala 70 dB(A). Där någon av 
parametrarna överskrider riktvärdet med 2-3 dB(A) kan ljudnivån minskas med 
åtgärder. 
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Risk och säkerhet
Planförslaget medger ingen ny användning som utgör risk för människors hälsa och 
säkerhet. Den befi ntliga bensinstationen föreslås ersättas med bostäder, vilket är 
positivt ur ett risk- och säkerhetsperspektiv. Tung trafi k kommer fortsatt trafi kera Väg 
943 i en tätare stadsmiljö vilket ställer högre krav på utformningen av gatumiljön. 

Förorenad mark
I områden med soptippsmassor som ska bebyggas behöver de förorenade massorna 
schaktas bort, då de inte bedöms vara byggbara. Sanering ska i så fall ske med 
genomförda utredningar som underlag samt med en aktiv miljökontroll under 
schakt. Dock behöver kompletterande provtagning göras för avfallsklassifi cering, 
antingen genom ytterligare undersökning innan åtgärd eller genom provtagning under 
åtgärdsfasen.
Om föroreningar större än vad som godtas för känslig markanvändning (>KM) 
påträff as på fastigheten ska byggaktören redovisa hur de ska hantera dessa massor 
samt vad som planeras lämnas kvar under byggnad och gård mm. Tillsynsmyndigheten 
(Kommunen) avgör vilka riktvärden som ska användes på massor som lämnas kvar 
under byggnad och gård.
Om höga halter samt stora volymer föroreningar påträff as bör schaktplan tas fram 
till entreprenör som ska utföra arbetet. Schaktbottenkontroll kan behöva göras och 
godkännas av kommunen. En anmälan om efterbehandling av förorenad mark tas 
fram där övergripande och att mätbara åtgärdsmål anges. Åtgärdsmål kan utgöras av 
generella eller platsspecifi ka riktvärden. Under saneringen krävs miljökontroll för att 
säkerställa att åtgärdsmålen uppfylls, kontrollera eventuellt länsvatten, kontrollera att 
schaktmassorna transporteras till rätt ställe mm.

Barnkonsekvenser
Trafi kmiljöerna är problematiska för både mindre och lite äldre barn. Särskilt 
beaktat väg 943 som har större trafi kfl öden än övriga i området, men även att den 
utgör en barriär inom planområdet. Grönområden i närhet till bostäder och skolor 
är viktiga och utgör en stor del av verksamheten. Särskilt dämmet och parkerna 
utgör en viktig plattform för fri lek och pedagogik. Även gångvägarna kan innehålla 
viktiga pedagogiska inslag, särskilt för de lite mindre barnen. Den tillkommande 
bostadsbebyggelsen kan medföra ökad trygghet i området, särskilt vid gator och vid 
”järnvägsparken”. Övriga friytor ligger till viss del frånskilt bostadsområdena och kan 
upplevas otryggt kvällstid. Hänsyn till det bör tas i utformning och planering av de nya 
parker och vistelsemiljöer inom planområdet.
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Genomförande

Organisatoriska frågor

Ansvarsfördelning 
Kommunen upprättar detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid granskning av 
bygglov och bygganmälan. 
Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder på fastig-
hetsägarens initiativ och bekostnad. 
Fastighetsägare och tomträttsinnehavare ansvarar för genomförande av ny- och 
ombyggnation samt övriga erforderliga anläggningar inom kvartersmark. 
Kommunen ansvarar för genomförande av ny- och ombyggnation samt övriga 
erforderliga anläggningar inom allmän platsmark samt för träff ande av erforderliga 
avtal. 

Huvudmannaskap
Mörbylånga kommun är huvudman för allmän platsmark. Mörbylånga kommun är 
huvudman för vatten-, avloppsystem, fjärrvärme och fjärrkyla. Eon är huvudman för 
el. Telia är huvudman för teleledningar och fi ber.

Verkan på befintliga detaljplanerplaner
Samtliga befi ntliga detaljplaner inom planområdet upphör att gälla och ersätts av 
föreliggande detaljplan vid laga kraft.

Genomförandetid
Genomförandetiden har satts till 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastigheter, marksamfälligheter och ägoförhållanden
Planområdet utgörs av fastigheterna: 
Björnhovda 2.25, 2:29, 2:135, 27:12, 6:122, 6:58, 6:62, 6:9
Färjestaden 1:153, 1:232, 1:122, 1:123, 1:124, 1:149, 1:156, 1:191, 1:194, 1:231, 
1:291, 1:68, 1:7, 1:12, 1:297, 1:298, 5:1, 5:10, 5:11, 5:17, 5:12, 5:13, 5:14, 5:15, 5:16, 
5:18, 5:19, 5:2, 5:3, 5.5, 5:7, 5:9
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Fastighetsbildning 
Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder på fastig-
hetsägarens initiativ och bekostnad. Lämplighet avseende fastigheters utformning mm 
prövas vid lantmäteriförrättning.
För planens genomförande krävs fastighetsbildning. Område utlagt som kvartersmark 
(bostäder, centrumändamål, skola, tekniska anläggningar respektive parkering) ska 
utgöra fl era separata fastigheter, som bildas genom nybildning och/eller ombildning 
av fastigheter. Möjlighet till tredimensionell fastighetsbildning fi nns i vissa delar, 
prövning av lämplighet mm görs av lantmäterimyndigheten vid lantmäteriförrättning. 
Planen avgränsas av intilliggande fastighetsgränser. 

Inlösenrätt/-skyldighet avseende allmän plats 
Befi ntlig kvartersmark som enligt detaljplanen ska utgöra allmän plats kommer 
kommunen lösa in med stöd av 6 kap. 13 § Plan- och bygglagen. Kommunen har också 
en inlösenskyldighet enligt 14 kap. 14 §. 
Avsikten är dock att kommunen och berörda fastighetsägare ska träff a avtal om markö-
verföringarna, innan detaljplanen antas.

Användning av mark 
Föreliggande planförslag redovisar avgränsning mellan kvartersmark och 
allmän platsmark. Planförslaget möjliggör markanvändning för bostäder, kontor, 
centrumändamål, skola, parkering samt tekniska anläggningar inom kvartersmark. 
Inom den allmänna platsmarken medges gata för fordons-, och gång- cykeltrafi k, torg, 
park- och naturområde samt trafi kområde (genomfart).

Rättigheter
Inom planområdet fi nns ledningar som kommer att fl yttas i samband med 
planläggning. 
Behov av rättigheter prövas i samband med fastighetsbildningen i lantmäteriför-
rättning. Några rättigheter bedöms inte behöva inrättas för planens genomförande.

Kustskydd
Föreslagen bebyggelse får uppföras i enlighet med planen innan ett kustskydd är 
byggt. Avtal ska skrivas mellan kommunen och fastighetsägare som säkerställer att 
kustskyddet senast uppförs av kommunen vid utsatt händelse infaller. Händelsen är 
kopplad till en nivå av havet, orsakat av havsnivåhöjningen. Avtalen ska vara påskrivet 
innan detaljplanen antas. 
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Ekonomiska frågor

Kostnad för genomförande
Byggaktörerna ska stå för kostnaderna för genomförandet av exploateringen inom 
kvartersmarken, samt för eventuella återställningsarbeten som måste göras i allmän 
platsmark och som är en följd av bygg- och anläggningsarbeten inom kvartersmarken.
Byggaktörerna svarar för eventuella anslutningsavgifter till ledningsnätet för de 
blivande fastigheterna.
Kommunen står för utbyggnad av gator, vatten och avlopp inom planområdet. 
Kommunen bekostar nödvändig ledningsfl ytt. Kommunen bekostar uppförande av 
kustskydd.
Kommunens och byggaktörernas kostnadsansvar regleras i överenskommelse om 
exploatering, samt exploateringsavtal, mellan kommunen och byggaktörerna. 

Avtal
Avtal om exploatering ska upprättas mellan byggaktörerna och 
Samhällsbyggnadsnämnden innan detaljplanen antas.

Tekniska frågor
Nät för el, tele, fjärrvärme och kommunens vatten- och avloppsnät kommer att förnyas 
och byggas ut i samband med exploateringen av området, Kommunen ansvarar för 
nya förbindelsepunkter. De planerade byggnaderna på fastigheterna ansluts till den 
utbyggda infrastrukturen. 


