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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 22 november 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 Anita Karlsson 
e-post: anita.k.karlsson@morbylanga.se 
tel. 0485-474 17

Medverkande i planarbetet

Detaljplanen har upprättats av konsulter på Sweco och handläggare i Mörbylånga 
kommun.  
Följande personer har medverkat i planarbetet:
 
Anita Karlsson   Planarkitekt Mörbylånga kommun
Marie-Christine Svensson  Stadsarkitekt Mörbylånga kommun
Magdalena Andersson   Miljöhandläggare Mörbylånga
Rebecka Olsson   Planarkitekt, Sweco
Helena Holm    Planarkitekt, Sweco
Johan Lilja    Planarkitekt Sweco
Cornelia Hartman   MKB, Sweco

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 finns 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 
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Här befinner vi oss nu

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

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 som bestämmer om 
planläggning ska komma till stånd eller inte och det är kommunen som antar planer 
inom de ramar som samhället bestämt. 

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 figuren 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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Syfte och omfattning 

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förbifart öster om Mörbylånga kyrkby. 

En förbifart möjliggör en framtida utveckling för verksamheterna söder om Mörby-
långa. Förbifarten ska även bidra till en bättre boendemiljö i kyrkbyn när trafiken 
minskar på den befintliga bygatan.

Sammandrag av planförslaget
Planen innebär att det blir möjligt att anlägga en väg ca 700 meter öster om bebyg-
gelsen i Mörbylånga kyrkby. Vägen ansluter till korsningen Trollhättevägen/Väg 942 i 
sydväst och i norr till väg 136.01 ca 800 meter öster om Mörbylånga kyrka. 

Planen regleras genom användning av allmän platsmark, VÄG 

Bakgrund och uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2005-12-12 § 435 att uppdra åt miljö- och 
byggnadsnämnden att planlägga en ny väg öster om Mörbylånga kyrkby.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2006-01-25 § 14 att detaljplanen skulle 
genomföras som normalt planförfarande med planprogram.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 § 199 om ett förnyat planuppdrag.
Planen ska genomföras med utökat förfarande.

Sedan flera decennier tillbaka har en förbifart öster om Mörbylånga kyrkby diskuterats. 
Utredningar med olika alternativ på lösningar har tagits fram genom åren. 

Vägverket Konsult tog 2006-12-11 fram ”Utredning Mörbylånga Kyrkby”.

Sweco tog 2018-01-12 på uppdrag av kommunen fram ”Förstudie förbifart Mörby-
långa Kyrkby”.

Trafikverket tog 2019-06-19 fram ”Åtgärdsvalsstudie väg 942 genom Mörbylånga 
Kyrkby”.

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

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras pga oförutsägbara förutsättningar 
eller överklaganden. 

 -Samrådsbeslut i nämnd, maj 2021

 -Granskningsbeslut i nämnd, oktober 2021

 -Antagande i kommunfullmäktige, mars 2022

 -Laga kraft, april 2022
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Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

 -Plankarta med planbestämmelser, daterad den 14 oktober 2021

 -Planbeskrivning, daterad den 14 oktober 2021

 -Checklista sociala konsekvenser, daterad den 20 maj 2021 

 -Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 20 maj 2021

 -Aktuell grundkarta

 -Aktuell fastighetsförteckning

 -Miljökonsekvensbeskrivning - granskningshandling, Sweco, daterad den 14 
oktober 2021

 -Förprojektering väg, Sweco, daterad den 16 april 2021

 -Dagvattenutredning inför detaljplan för förbifart Mörbylånga Kyrkby, Sweco, 
daterad den 11 maj 2021

 -PM Trafikbullerutredning Mörbylånga Kyrkby, Öland, Sweco, daterad den 19 april 
2021

 -PM Fördjupad bullerutredning inklusive åtgärdsförslag Mörbylånga kyrkby, Öland, 
Sweco, daterad den 14 oktober 2021

 -PM Kulturmiljö, Sweco, daterad den 6 juni 2017

 -PM Geoteknik, Sweco, daterad den 30 november 2017

 -MUR/geoteknik, Sweco, daterad den 30 november 2017

 -Naturvärdesinventering, WSP, daterad den 24 juni 2021
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Läge och areal
Planområdet är beläget öster om Mörbylånga kyrkby. 
Planområdet omfattar cirka 4 hektar.

Figur 1: Översiktsbild över planområdet med befintliga vägar och den planerade vägen.

Markägoförhållanden
Planområdet innefattar del av tio fastigheter. Mörbylånga kommun äger fastigheterna 
för Trollhättevägen och väg 942. Svenska kyrkan äger ett av skiftena medan resterande 
är privata fastighetsägare.
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Förutsättningar

Natur

Landskap
Planområdet ligger i Mörbylångadalen och består till största del av jordbruksmark som 
är uppdelad i skiften som går från väster till öster. Skiftena avgränsas ofta av mindre 
brukningsvägar, diken eller stenmurar. I en av gränserna går en luftburen ledning som 
utgör ett tydligt linjeelement i landskapet. I områdets östra del går en fastighetsgräns 
från norr till söder. Längs med den finns ett lite större dike och på dikets östra sida 
finns stenmurar samt några fristående lövträd som är karaktäristiska för det öländska 
odlingslandskapet.Väster om planområdet ligger Mörbylånga kyrkby som är en radby 
med bostäder som ligger utefter väg 942. I gränsen mellan radbyn och jordbruksmar-
ken är vegetation mestadels tät och utgör en tydlig gräns mellan bebyggelsen och 
odlingslandskapet. Mörbylånga kyrka ligger nordväst om planområdet och sticker upp 
som ett landmärke i det flacka landskapet. 

I översiktsplanen står det att det i landskapet är tydligt hur människan och hennes 
förhållningssätt till sin omgivning har stått i fokus genom århundranden av utveckling.

Området är del av världsarvet södra Ölands odlingslandskap. Landskapet är en levande 
blandning av åkrar, radbyar, betesmarker och vattenområden. Under medeltiden 
delades marken upp i tomter och radbyar uppfördes med gårdarna liggande tätt intill 
varandra i långa längor. Denna indelning finns kvar än idag. Närmast byarna låg 
inägor, vilket var åkrar och ängar som försåg djuren med foder under vinterhalvåret.1 

Figur 2: Planområdet består till största del av jordbruksmark. Foto: Sweco
 

Lek och rekreation

Ett upptrampat promenadstråk går i kanten mellan radbyn och åkermarken. Gående 
och cyklister använder annars väg 942 som går genom Kyrkbyn. Åtgärder har gjorts på  
vägen år 2020 enligt principen bymiljöväg för att få ned hastigheten på fordonstrafik. 
Vägen har smalnats av genom att målade linjer har tillförts vid vägens sidor. 

Ölandsleden som är en cykelled kommer söder ifrån på väg 942 och viker av mot 
Mörbylånga längs med en cykelväg som går längs med Trollhättevägen.

Inom planområdet finns inga lekytor. Däremot har flera av de boende i kyrkbyn träd-
gårdar som vetter mot planområdet. 

1 Unesco (2020) unesco.se/sodra-olands-odlingslandskap/ Hämtad: 2020-12-10
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Naturvärdesinventering - Vegetation och djurliv
Då området potentiellt sett hyser flertalet rödlistade och fridlysta arter har det bedömts 
nödvändigt att utföra en naturvärdesinventering (NVI) inom detaljplaneområdet. En 
naturvärdesinventering2 enligt SIS-standard genomfördes 27 maj 2021 inom området. 
Inventeringen utfördes med tillägg klass 4, detaljerad redovisning av artförekomst samt 
generella biotopskydd. Notera i kartan nedan att ”inventeringsområde” inte är samma 
område som ”planområde”. 

2 Naturvärdesinventering, WSP, 2021

Figur 3: Inventeringsområde för naturvärdesinventering utförd av WSP 2021
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Naturvärdesobjekt

Vid punkt 1 i kartan finns en skogsdunge omgiven av en grusväg. Här växer ekar och 
askar varav flera är hamlade. Vidare finns här en stentipp som kan utgöra miljö för 
kräldjur, samt ett småvatten som skär igenom platsen. Dessa två element (stentipp och 
småvatten) medför tillsammans goda förutsättningar för groddjur. Enstaka bärande 
fläderbuskar växer i objektets utkant. Vidare finns stammar av grov död ved utan 
bark. På marken förekommer en flora av trivialkärlväxter som maskros, backskärvfrö, 
åkerförgätmigej, rödplister och brännässla. Här bedöms finnas ett påtagligt biotopvärde 
kopplat till de egenskaper som beskrivs ovan. Artvärdet bedöms lågt på grund av att 
inga naturvårdsarter hittades. Den samlade bedömningen är att platsen har ett påtagligt 
naturvärde. Ett påtagligt naturvärde är det näst lägsta på en fyragradig skala3. Natur-
värdesobjekt 1 ligger i omedelbar anslutning till planområdet, men ingår i det som i 
naturvärdesinventeringen beskrivs som inventeringsområde. 

Vid punkt 2 i kartan finns en tallskog mellan två gårdar. Här finns ett kraftigt buskskikt 
av olvon, havtorn, hallon och  krusbär, samt flera förrymda trädgårsarter. Markskiktet 
domineras av vintergröna, även den en trädgårdsart, men det förekommer även 
glansnäva och bredbladigt gräs i luckor emellanåt. Flera av tallarna är döda. Objektet 
bedöms ha ett visst biotopvärde kopplat till främst den gynnsamma strukturen död 
ved i olika former samt blommande buskar. Bedömningen som görs i naturvärdesin-

3  Naturvärdesinventering, WSP, 2021 

Figur 4: karta över inventerade naturvärdesobjekt (WSP, 2021)
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venteringen är att tallskogen har ett visst naturvärde. Artvärdet bedöms som lågt på 
grund av enbart en närvarande relativt vanlig signalart i form av murgröna. Ett ”visst 
naturvärde” är den lägsta klassningen i naturvärdesklassningen.4

Särskilt skyddsvärda träd
I översiktsplanen framgår det att värdefulla träd, speciellt ekar, ska skyddas vid all 
planläggning. En inventering av bevarandevärda träd ska därför alltid göras. Bedöm-
ning av skyddsvärda träd ingår i flera delar av naturvärdesinventeringen. Bedömning 
har även gjorst angående vilka träd som anses vara särskilt skyddsvärda utifrån 
Länsstyrelsen i Kalmars defnition. Inom inventeringsområdet finns flera ekar, men 
endast en överstigande en bröstdiameter på 90 cm. Detta träd klassas som ”särskilt 
skyddsvärt”. Det särskilt skyddsvörda trädet står inte inom planområdet, men ingår i 
inventeringsområdet för naturvärdesinventeringen. 

Figur 5: Två fristående ekar som står vid ett dike i en skiftesgräns. Foto: Mörbylånga kommun

Samlad bedömning från naturvärdesinventering
Följande slutsatser angående förutsättningarna drogs i den naturvärdesinventering5 
som genomförts av WSP: Större delarna av inventeringsområdet bedöms ha Lågt 
naturvärde, då den absoluta majoriteten av området består av aktivt brukad åkermark. 
Åkermark gynnar få arter, men vissa fåglar kan finna livsmiljö här. Det är en osäker 
miljö och häckningsframgången är ofta dålig då vallen slås så pass tidigt att äggen 
inte kläckts eller ungarna inte hunnit lämna boet. De platser som har naturvärde inom 
inventeringsområdet är stenmurarna och dikena som skiljer åkrarna åt. Stenmurarna 
har rik lavflora, och alla ekar som växer intill dem är grova trots att endast en uppnår 
skyddsvärd status. Inga naturvårdsarter observerades vid inventeringen intill murarna, 
men att de nyttjas av reptiler, fåglar, insekter och däggdjur för skydd i det annars öppna 
landskapet är högst troligt. 

Naturvärdesobjekt 2, med visst naturvärde, och naturvärdesbobjekt 1, med påtagligt 
naturvärde, är skogsbiotoper och får sin status främst av gynnande biotopstrukturer. 
I närområdet kring inventeringsområdet ser skogsdungar och åkerholmar ut att vara 

4  Naturvärdesinventering, WSP, 2021 
5 Naturvärdesinventering, WSP, 2021
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sparsamt förekommande, vilket också bidrar till värdet och medför ökade förutsätt-
ningar för biologisk mångfald inom området. Den samlade bedömningen är att områ-
det har lågt naturvärde, med strimmor av högre värden främst på grund av stenmurar, 
grova träd samt strukturrika skogsdungar.

Vattenområden
Grävda diken för avvattning av jordbruksmarken finns inom planområdet i nord-sydlig 
riktning, vilka sedan mynnar vidare västerut till recipienten Kalmarsunds kustvatten.

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Däremot finns det en stor mängd 
boplatser i närområdet som är klassade som fornlämningar. Boplatserna ligger i den 
brukade åkermarken och är inte synliga ovan mark. Det gör att boplatserna inte med 
säkerhet är avgränsade. Utifrån kunskap från genomförda arkeologiska undersökningar 
i närområdet bedöms risken som stor att ytterligare fornlämningar belägna under mark 
finns i området. Lösfynd av bland annat stenåldersföremål och järnslagg indikerar en 
lång förhistorisk bosättningskontinuitet i området.6

I syfte att påvisa eventuell förekomst av fornlämning längs föreslagen vägdragning 
kommer en arkeologisk utredning att utföras efter att planförslaget vunnit laga kraft. 

Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen om fornlämning påträffas.

Figur 6: Kända fornlämningar som finns i närheten av planområdet.

6 PM Kulturmiljö 2017, Sweco
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Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Planområdet ligger cirka 11 till 14 meter över nollplanet i RH 2000. 

Enligt PM Geoteknik 2017-11-30 består jordarten inom områdets västra del av 
0,2 – 0,5 m mullhaltig ytjord (vegetationsskikt) som vilar på morän. De delar som går 
över åkermark utgörs av 0,4 – 0,5 m mullhaltig ytjord (vegetationsskikt) som antingen 
direkt eller via högst ca 0,5 m sand eller silt vilar på morän.

Figur 7: Jordarterna inom och i närheten av planområdet.

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Byggnationen på Öland har under århundraden präglats av öns lokala byggnadsma-
terial, jordbrukets förutsättningar och hantverkstraditioner. Byggnadssättet på södra 
Öland är besläktat med södra Sverige, med husraderna samlade runt gårdsplanen och 
portlider mot gatan. De för Öland karaktäristiska radbyarna har funnits i närmare 
tusen år och ett stort antal av dessa är bevarade, varav Mörbylånga kyrkby är en. 
Huvudbyggnaderna och uthusen i radbyarna bildar en enhet och är en del av öns 
karaktär. Radbyarnas komplex tillsammans med de så kallade malmarna, det vill säga 
bebyggelse uppförd på byarnas allmänningar, är ett bevarandevärt kulturarv.7

Bebyggelsen i radbyarna är starkt knuten till hela landskapet och beaktandet av radby-
arnas rumsliga kvalitéer är väsentligt. Radbyarnas bebyggelse utgör också stora delar 

7 Mörbylånga Översiktsplan 2014
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av kulturmiljön.8

Kulturhistoria
Under medeltid, eller yngsta järnålder, växte radbyarna på Öland fram. Bredden på 
respektive gårds tomt mot bygatan utgjorde grunden för gårdens andel i byns marker 
enligt regeln Tomt är tegs moder. Ända fram till 1700-talet fanns det medeltida 
landskapet bevarat i stor utsträckning. Under 17-och 1800-talet skedde dock flera stora 
förändringar i arronderingen av landskapet med en ny uppdelning av jordbruksmarken. 
Vid skiftena förändrades delvis även infrastrukturen genom att raka vägar anlades 
i de nya gränserna. Dessa vägar är högst påtagliga idag och skiljer sig starkt från 
det ursprungliga vägnätet. Under 1800- och 1900-talen genomfördes ett stort antal 
utdikningar för att skapa mer åkermark. Utdikningarna påverkade landskapet kraftigt 
med nya diken och en förändrad karaktär på landskapet. Vid samma tid genomfördes 
flera större avverkningar av skog vilket även det omformade landskapet. Den agrara 
bebyggelse som etablerades i slutet av 1800-talet dominerar fortfarande landskapet på 
södra Öland och jordbruket är den huvudsakliga näringen.

Mörbylånga kyrkby ligger i Mörbylånga socken, vars medeltida kyrka i sina äldsta 
delar uppfördes i början av 1100-talet. Kyrkan och kyrkogården i Mörbylånga socken 
är placerade på den bördiga strandslätten och inte, så som de flesta av Ölands kyrkor, 
på eller invid landborgen. Kyrkan utgör kulturminne enligt 4 kapitlet kulturmiljölagen 
och kyrkan med kyrktomt finns med i fornminnesregistret som Mörbylånga 136.

Figur 8: Mörbylånga kyrka. Foto: Sweco

Tillgänglighet
Planområdet består till största del av jordbruksmark vilket medför att det inte är 
tillgängligt för allmänheten bortsett från de brukningsvägar som sträcker sig längs med 
skiftena.

Bostäder
I anslutning till planområdet finns bostadsbebyggelse i form av villor och fritidsbostä-
der i kyrkbyn.

8 Mörbylånga Översiktsplan 2014
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Arbetsplatser och service
I verksamhetsområdet som ligger väster om kyrkbyn finns bland annat verksamheter 
som bedriver livsmedelsproduktion samt en biogasmack och bussdepå. Här finns även 
ett reningsverk och ett vattenverk.

Intill kyrkan finns ett församlingshem. Övrig service som vårdcentral, skolor och 
butiker finns i centrala Mörbylånga.

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Planområdet utgörs idag till största del av jordbruksmark och är endast tillgängligt via 
de brukningsvägar som finns i området. Planområdet ansluter till väg 942 i väster och 
väg 136.01 i norr.

Gatunät
Väg 942 passerar igenom Mörbylånga kyrkby. Vägen är smal, cirka 5 meter bred, med 
ett flertal bostadsfastigheter och gårdar alldeles intill vägen. Det är skyltat med en 
hastighetsbegränsning på 40 km/h genom kyrkbyn samt en rekommenderad hastighet 
på 30 km/h.Trafikverket är väghållare.  

Trollhättevägen går genom ett bostadsområde med villor i centrala Mörbylånga i 
närhet av förskola, skola, servicehus och vårdcentral.

Åtgärder har gjorts på Trollhättevägen och på väg 942 år 2020 enligt principen bymil-
jöväg. Detta för att underlätta för gående och cyklister och för att få ned hastigheten på 
fordonstrafik.

Väg 136.01 har skyltad hastighet 80 km/h mellan kyrkan och väg 136. Förbi kyrkan 
och norrut är hastigheten 60 km/h.
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Figur 9: Vägnätet i närheten av planområdet. Utsnitt från NVDB Trafikverket.
Gång- och cykelvägar

Det finns en cykelväg längs med Trollhättevägens södra sida. I övrigt finns det inga 
gång- och cykelvägar eller trottoarer utmed väg 942 genom kyrkbyn eller längs med 
väg 136.01. Vägen genom kyrkbyn är smal och med begränsat utrymme för oskyddade 
trafikanter. Åtgärder för att utöka väggrenen har genomförts 2020 men trafiksäkerheten 
är ändå låg eftersom det vid mötande fordon kan bli mycket trångt och det finns då 
ingenstans för de oskyddade trafikanterna att ta vägen.

Barn som ska till skolan har ingen alternativ väg att gå. För att ta sig till skolan får de 
gå eller cykla längs med väg 942 och sedan vika av ner mot samhället på en mindre 
väg som går söder om kyrkan. Alternativt får barnen ta skolbussen som stannar vid 
hållplats Ridbanan som ligger mitt i mellan korsningen vid kyrkan och korsningen med 
Trollhättevägen.

Ölandsleden är en cykelled som går runt hela Öland. Den kommer söderifrån på väg 
942 och viker av väster ut mot Mörbylånga på Trollhättevägen.

Kollektivtrafik
Det finns två busslinjer som går längs med väg 136.01. Buss 103 går mellan Färjesta-
den och Mörbylånga och buss 112 går mellan Mörbylånga och Ölands södra udde. 

Närmaste busshållplats är Trollet som ligger på Köpmangatan. Den ligger cirka 800 
meter från kyrkan.

Busshållplatsen Ridbanan som ligger längs med väg 942 i kyrkbyn trafikeras endast av 
närtrafik och skolbuss, ej linjebuss.
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Parkering, varumottagning, utfarter
Parkering för allmänheten finns vid kyrkan. Flera bostadsutfarter finns direkt ut på väg 
942 genom kyrkbyn.

Räddningsvägar
Väg 942 genom kyrkbyn nyttjas sällan för utryckning och vid en eventuell flytt av 
brandstationen kommer det inte bli någon skillnad beträffande detta då väg 136.01 och 
väg 136 är betydligt mer framkomliga vägar söderut.

Teknisk försörjning

VA-ledningar
VA-ledningar som kan bli berörda finns i korsningen Trollhättevägen/väg 942.

Dagvatten
Nedan text är utdrag från dagvattenutredningen9. För ytterligare info hänvisas därför 
till den.

Inom planområdet finns Södra och Norra Bårby, Mörbylånga och Beteby, dikningsfö-
retag ifrån 1899. Detta dike leder till dikningsföretag Beteby ifrån 1958 (sydväst om 
planområdet). Högsta tillåtna flöde till dikningsföretaget är 1,5 l/s ha, enligt handlingar 
för dikningsföretaget Södra och Norra Bårby år 1958. Dikningsföretaget omfattas 
av befintliga diken inom området. Ytavrinnande dagvatten rinner i nuläget genom 
diken i nord-sydlig riktning. Dagvattenavrinningen sker idag huvudsakligen som 
ytvattenavrinning till de befintiga dagvattendiken eftersom området till stor del består 
av åkermark. Höjdnivåer varierar mellan +10,6 m till 13,0 m längs dikesbotten, enligt 
GK_210409.

Inom planområdet sker avvattning genom befintliga diken som sedan mynnar ut 
västerut till recipienten Kalmarsunds kustvatten.

9 Dagvattenutredning inför detaljplan förbifart Kyrkby, Mörbylånga, Sweco 2021
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Figur 10: Befintlig avvattning och flödesvägar, Scalgo Live 2021.
 
Recipient för planområdet är Ö s Kalmarsunds kustvatten (EU_CD: SE562000-
162271) och grundvattenmagasinet Västra Ölands kalkberg (VISS EU_CD: 
SE629295-155070).

Enligt senaste statusklassning i VISS (Vatten Information System Sverige) har Ö s 
Kalmarsunds kustvatten en måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 
Grundvattenmagasinet Västra Ölands kalkberg har däremot en god kemisk status och 
otillfredsställande kvantitativ status. Detta beror på att det visat sig att efterfrågan på 
grundvatten är större än tillgången. Eftersom det funnits problem med vattenbrist har 
det byggts avsaltningsverk och en vattenledning från fastlandet i syfte att stötta den 
kommunala dricksvattenförsörjningen. Avsaltningsverken och vattenledningen från 
fastlandet kan även betraktas som åtgärder för att avlasta grundvattentäkterna och 
därmed får dessa grundvattenförekomster en tidsfrist till 2027 för naturlig återhämt-
ning. 

Målet med miljökvalitetsnormerna för Kalmarsunds kustvatten är att god ekologisk 
status ska uppnås till år 2027. Skälet till tidsundantaget är orimliga kostnader för 
tillsyn- och omprövningsprocessen på grund av otillräcklig administrativ kapacitet. 
Gällande kemisk ytvattenstatus har Kalmarsunds kustvatten fått undantag i form av 
mindre stränga krav för bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (Hg), då det 
bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av dessa ämnen till de nivåer som 
motsvarar god kemisk ytvattenstatus. De nuvarande halterna av PBDE och kvicksilver 
(december 2015) får dock inte öka.

El och tele
E ON svarar för elförsörjningen i området. Nedgräva ledningar som kan bli berörda 
finns längs med väg 942 på dess östra sida, längs med väg 136.01 på dess södra sida 
samt en som ligger i skiftesgränsen mellan fastigheterna Beteby 3:5 och Mörbylånga 
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23:1. En luftburen ledning kan bli berörd och går i skiftesgränsen mellan fastigheterna 
Risinge 4:4 och Beteby 3:5.

IP-only har fiber nedgrävt som kan bli berört längs med väg 942 samt inom fastigheten 
Beteby 3:5. 

Skanova har en luftburen teleledning som kan bli berörd inom fastigheten Beteby 3:5.

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Grundvattennivån förutsätts ligga ca 1-2 meter under befintlig marknivå. 

Detaljplaneområdet ser ut att inte klara sig från översvämning vid 100-årsflöde. Det är 
dock viktigt att exploateringen inte förvärrar situationen inom och utanför planområ-
dena. Vägen ska läggas högre än fastighetsmark så att dagvatten kan avledas ytligt till 
omkringliggande odlad mark vid extrema regn. Höjdsättningen av planområdet skall 
projekteras för att säkra bebyggelsen mot översvämning.

Skred och erosion
Grundläggningsförutsättningarna för vägen bedöms som huvudsakligen goda och 
risken för skred och erosion bedöms som låg.

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar finns i området.

Radon
Området ligger inom medelriskområde för gammastrålning, uran, enligt SGU.
Buller

Den tunga trafiken som idag kör på väg 942 genom kyrkbyn medför bullerproblematik 
för de boende. De flesta bostäderna utmed vägen har emellertid fått bullerdämpande 
åtgärder genom fönsterbyte. Enligt framtagen bullerutredning är flera av de boende i 
kyrkbyn störda av buller idag.

- Ekvivalentnivå (55 dBA) överskrids för cirka 10 bostadshus idag (år 2017).

- Maximalnivå (70 dBA) överkskrids för cirka 50 bostadshus idag (år 2017).
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Trafik
Trafiken har mätts för de vägar som är relevanta för planen och dess genomförande. I 
tabellen nedan redogörs för trafikmätningar för år 2017 för punkt 1-2, och en mätning 
från år 2021 för punkt 3. Årsdygnstrafik, ÅDT, är det under ett år genomsnittliga 
trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn.

Punkt År Väg Total trafik 
(ÅDT)

andel tung 
trafik (%)

1 2017 Väg 136.01 1011 10
2 2017 Väg 136.01 1755 9
3 2021 Väg 942 962 13

1

2

3

Figur 11: Punkter där trafikmätningar har utförts/uppskattats enligt tabell ovan.
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Förändringar

Förprojektering
En förprojektering av vägen har tagits fram som underlag för framtagandet av detalj-
planen. 

I väster där vägen ansluter till väg 942 kommer vägen gå mellan två bostadsfastigheter 
genom en talldunge. Hela korsningen vid Trollhättevägen/väg 942 ingår i planen med 
anledning av att den förskjutits något norrut jämfört med befintlig korsning. Detta görs 
för att vägen sedan ska få plats mellan de två fastigheterna öster om väg 492 samt för 
att påverkan på dessa fastigheter ska bli så liten som möjligt. Vidare möljiggör denna 
vägdragning en säkrare kurvradie samt minskad påverkan på befintliga slänter. Vägen 
fortsätter sedan österut över den öppna jordbruksmarken fram till en skiftesgräns där 
den viker av norrut upp mot väg 136.01. Vägen går längs med skiftesgränsen och 
ansluter mot en befintlig grusväg de sista 300 metrarna innan den kommer ut på väg 
136.01. I den norra delen har även korsningen med grusvägen som går österut upp mot 
Bårby tagits med. Här har grusvägens anslutning till den nya vägen justerats för att 
skapa en bättre/mer vinkelrät korsning mot den nya vägen

För att smälta in i landskapet har vägen så gott det går anpassats till befintliga mark-
höjder. I väster genom talldungen går vägen i skärning medan den går på bank ute på 
jordbruksmarken. Längst i norr kommer vägen ha samma marknivå som den befintliga 
grusvägen. 
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Figur 12: föreslagen vägdragning markerad med svart linje
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Figur 13: I väster går vägen i skärning genom talldungen.

Figur 14: Ute på jordbruksmarken går vägen på bank.

Figur 15: Medelhöjden där vägen går på bank är 1,2 m. Som högst är banken ca 2,2 m över befintlig 
marknivå.

AVSTÅND TILL BULLERSKÄRM FRÅN 
VÄGKANT 4.00 M

AVSTÅND TILL BULLERSKÄRM VRÅN 
VÄGKANT 4.00 M

BULLERSKÄRMS HÖJD ÖVER VÄGBANA  MOT NORR 4.00 M

BULLERSKÄRMS HÖJD ÖVER VÄGBANA  MOT SÖDER 2,5 M
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Figur 16: Vägen ansluter mot väg 942 och Trollhättevägen i väster. Vy från väster.

Natur

Landskap
Planförslaget innebär att vägdragningen delvis kommer följa en befintlig brukningsväg 
i det öppna landskapet öster om kyrkbyn. Dock kommer en ny förbifart innebära en 
påtaglig påverkan på landskapsbilden i området. Det är särskilt utblicken från bostads-
bebyggelsen på den östra sidan av väg 942 i kyrkbyn som påverkas negativt genom 
att vägen kommer in i vyn över landskapet. Det som framförallt kommer bli synligt är 
trafiken på vägen. 

Vägen ska i möjligaste mån följa befintliga marknivåer och läggas med så låg profil 
som möjligt, men kommer trots allt att bli synlig i landskapet. Det som framförallt 
kommer bli synligt är trafiken på vägen. Där vägen går på jordbruksmark kommer den 
ligga på en upphöjd bank där vägen, enligt förprojekteringen, kommer vara som högst 
cirka 2,2 meter över befintlig marknivå.

Påverkan på utblicken från kyrkbyn skulle dock bli mer påtaglig av ett alternativ där 
vägen ligger ännu närmre bebyggelsen. Alternativhanteringen utvecklas under rubriken 
Studerade alternativ i MKB Miljökonsekvensbeskrivning. För landskapskaraktären i sin 
helhet bedöms det dock sämre att vägen ligger längre bort från bebyggelsen, mitt ute 
i åkerlandskapet. Detta eftersom vägen då blir ett helt nytt inslag i landskapet. Vägen 
kommer dock inte bli ett helt främmande inslag i landskapet då det finns mindre vägar 
i Mörbylångadalen som följer skiftesgränserna i öst-västlig riktning även om huvud-
vägarna på Öland går framförallt i nord-sydlig riktning. Påverkan minimeras dock 
kvälls- och nattetid då vägen planeras att anläggas utan belysning.

Regleringar i detaljplan - förprojektering och landskap 
Vägdragningen har anpassats efter de ekar som står fritt i jordbrukslandskapet för att 
de ska gå att bevara även när den nya vägen dras fram. De fristående träden som är 
karaktäristiska för Öland kommer bli ett blickfång och trevligt inslag för trafikanterna 
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som färdas på den nya vägen.

Detaljplanens planområde omfattar det markanspråk som i förprojekteringen påvisas 
behövas för vägbana och slänter inklusive dagvattendike plus en säkerhetszon. De 
delar av vägen som enligt förprojekteringen kommer ha en något högre bank kommer 
att vara mer ytkrävande. Därav är planområdet olika brett längs vägens sträckning. Då 
detaljplanens utbredning kommer leda till att kommunen har rätt att köpa in den mark 
som planläggs som allmän platsmark så kommer planområdet med stor sannolikhet 
att ligga till underlag för framtida lantmäteriförrättning. Därav har en generaliserad 
bedömning gjorts i de områden som där en något större yta behövs för att få plats 
med vägområdet enligt förprojekteringen. Detta i syfte att skapa förutsättningar för 
en rationell hantering i fastighetsregleringen, och för att en slutprojektering, som kan 
skilja sig något från en förprojektering, ska rymmas inom planområdet. 

Figur 17: Vägen ute i odlingslandskapet. Vy från söder.

Figur 18: Vägen ligger på bank längs med diket som går i nordsydlig riktning. Vy från norr.
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Figur 19: Vägens sträckning är anpassad efter de befintliga träd som finns i odlingslandskapet. Vy 
från norr.

Figur 20: Vägens nivå över marken. Vy från söder.
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Lek och rekreation

Inom planområdet görs inga åtgärder som påverkar lek och rekreationsmöjligheterna.
Däremot bidrar den nya vägen till att trafiken kan minska genom kyrkbyn vilket gör att 
miljön längs med den vägen blir trevligare och mer attraktiv för gående och cyklister. 
Minskad trafik bidrar också till lägre bullernivåer för de flesta boende vilket bidrar till 
bättre lekmiljöer i trädgårdarna.

Vegetation och djurliv

Vägen ska så långt det är möjligt följa befintliga marknivåer men behöver ligga på en 
något upphöjd vägbank på jordbruksmarken för att klara av vägens avvattning. Detta 
kommer förändra marknivåerna precis där vägen går.

Vägens sträckning är anpassad efter de befintliga fristående träd som finns i jordbruks-
landskapet för att de ska kunna bevaras. 

På några platser behöver vägen korsa tre diken som ligger i jordbruksmark och trum-
mor anläggs under vägen för att inte stoppa upp flödet i dikena. Diken i jordbruksmark 
omfattas av det generella biotopskyddet vilket medför att dispens för dessa åtgärder 
behöver sökas.

Vattenområden
Befintliga diken kommer vara kvar och dagvattnet som bildas inom planområdet 
kommer ledas till dem. För mer info se under rubriken dagvatten.

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. En arkeologisk utredning görs efter 
det att planen har vunnit laga kraft.

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Markens genomsläpplighet kommer att försämras där vägen dras fram eftersom 
området hårdgörs.

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Planförslaget innebär ingen ny bebyggelse.

Kulturhistoria
Vägen blir ett nytt inslag i det öländska odlingslandskapet som i sig är en del av 
kulturhistorien. Vägens dragning går längs med befintliga skiftesgränser för att göra så 
liten påverkan som möjligt på markindelningen. Genom historien har dock markindel-
ningen inom området förändrats vilket inte gör detta till något unikt.

Vägen kommer passera igenom radbyns södra del.

Tillgänglighet
Planförslaget ökar tillängligheten för framförallt tung trafik till och från Mörbylångas 
verksamhetsområde. I och med den nya vägen försvinner mycket trafik från vägen 
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genom kyrkbyn. Detta kan bidra till att tillgängligheten för gående- och cyklister 
förbättras där.

Arbetsplatser och service
Vägen bidrar till att verksamheterna kan utöka sin kapacitet vilket kan ge fler arbets-
tillfällen.

Gator och trafik

Gatunät
Den planerade vägen kommer bidra till att trafiken genom kyrkbyn minskar vilket i sig 
ökar trafiksäkerheten för gående- och cyklister som väljer att färdas genom kyrkbyn. 
Åtgärder kan behöva göras genom kyrkbyn för att ytterligare försvåra för bilister att ta 
den vägen. 

Den planerade vägen blir huvudstråk för fordonstrafik. Det innebär att det blir väj-
nings- eller stopplikt för dem som kommer från norr eller söder på väg 942. 

Den planerade vägen innebär att trafikflödena även utanför planområdet kan komma att 
påverkas. Fler kommer troligen välja att köra väg 136 norrut genom Skogsby istället 
för som idag ta Runsbäcksvägen genom Färjestaden. Detta kan innebära att åtgärder på 
sikt kan behöva göras i t.ex. Bengtstorp där väg 136.01 kommer ut på väg 136.

Gång- och cykelvägar
Inga nya gång- och cykelvägar tillkommer. Däremot förbättras trafiksäkerheten för 
gående- och cyklister genom kyrkbyn när den tunga trafiken går på den nya vägen.

Kollektivtrafik
Planförslaget kommer inte påverka den befintliga kollektivtrafiken.

Teknisk försörjning

Dagvatten
Nedan text är utdrag från dagvattenutredning.10 För mer info hänvisas därför till den.

Att hantera dagvattnet från de hårdgjorda ytorna inom området med hjälp av öppna 
dagvattenlösningar bedöms vara mest fördelaktigt, både ur ett tekniskt och ekonomiskt 
perspektiv. En öppen dagvattenhantering medför en trög avledning och fördröjning 
som avlastar recipienten. Det har dessutom positiva effekter så som en ökad biologisk 
mångfald och ökade estetiska värden. Den planerade exploateringen kommer att leda 
till att betydande delar av befintlig mark hårdgörs.

För att kunna fördröja dagvatten från planerad väg/förbifart inom planområdet har 
beräkningar visat att det krävs en fördröjning av 1000 m3 i dagvattenanläggningar.

Fördröjning och viss rening av dagvattnet görs med hjälp av öppna diken och lösningar 
för lokalt omhändertagande av dagvattnet på fastighetsmark. Vattnet från diket i västra 
sidan av väg kan anslutas med trumma till diket i östra sidan som sedan kopplas 

10 Dagvattenutredning inför detaljplan förbifart Kyrkby, Mörbylånga, Sweco 2021
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till befintligt dikessystem. Dikena föreslås utformas med botten på 0,5, djup 0,3 m, 
släntlutning 1:4 och toppbredd på 2,9 m för att uppnå utjämningsvolym för rening och 
fördröjning av dagvatten. Dagvattnet föreslås avledas efter rening och fördröjning i 
vägdiken till befintligt dikessystem genom trumma. Hänsyn måste tas till höjdsätt-
ningar för att dagvatten rinner med självfall till befintligt dikessystem.  

Den planerade exploateringen medför byggnation av ny förbifart för Mörbylånga 
Kyrkby. Detta innebär en förändring av markanvändningen inom planområdet. En 
ökad hårdgörningsgrad kommer att innebära en ökad föroreningsbelastning.

Exploateringen innebär just en ökad belastning avseende parametern suspenderat mate-
rial (SS). Före reningsåtgärder överstiger ett flertal ämnen riktvärdena, vilket tyder på 
att någon form av reningsåtgärd är nödvändig. Föreslagna vägdiken minskar markant 
föroreningshalterna efter exploatering. Efter rening underskrider samtliga beräknade 
föroreningshalter Riktvärdesgruppens riktvärden för dagvattenutsläpp. 

Dagvatten planeras ledas till vägdiken inom planområdet för fördröjning och re-
ning. Enligt uppgifter från Mörbylånga kommun kommer dagvattnet därefter ledas 
till befintligt dike inom dikningsföretag Södra och Norra Bårby, Mörbylånga och 
Beteby bildat 1899, vars dike i sin tur leder till Beteby dikningsföretag bildat 1958. 
Innan utlopp till Kalmarsund finns en damm som ansamlar en del av dikesvattnet för 
bevattning. En del av dikesvattnet leds vidare till Kalmarsund och fördröjs och renas i 
befintliga diken. 

Det bedöms att föreslagna åtgärder för att hantera dagvatten från planområdet ger en 
god föroreningsreduktion som uppfyller krav för kvalitet. Om dessa åtgärder vidtas 
bedöms påverkan på vattenkvaliteten i recipienten på grund av den nya exploateringen 
vara försumbar.

Den sammantagna bedömningen i Miljökonsekvensbeskrivningen11 är att planförsla-
gets påverkan på vattenmiljön bedöms som liten negativ, eftersom föreslagna åtgärder 
för dagvattenhantering ger en god föroreningsreduktion som uppfyller kvalitetskraven. 
Om föreslagna åtgärder vidtas bedöms påverkan på vattenkvaliteten i recipienten 
på grund av den nya exploateringen vara försumbar. Därmed bedöms planförslagets 
konsekvenser för vattenmiljön som små negativa enligt bedömningsgunderna som 
anges i Miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 2.1.4. 

Regleringar i detaljplan - dagvatten
Det kommer att behöva anläggas diken för att hantera dagvatten. Dagvattendike 
regleras i detaljplan genom en egenskapsbestämmelse för dike. I den förprojekterade 
vägprofilen finns utrymme för dagvattendike medräknat. Detaljer i den färdigprojekte-
rade vägprofilen kan komma att skilja sig något från den förprojekterade. Kommunen 
gör bedömningen att det inte är lämpligt att reglera exakt bredd och djup för hela diket 
längs hela sträckan, utan att detta behöver hanteras som en del av slutprojekteringen. 
Kommunen gör vidare bedömningen att det inte är av intresse för allmänheten eller 
enskilda omkringliggande fastighetsägare att visa på en exakt måttsatt lösning i detta 
skedet. Kommunen gör bedömningen att förprojekteringen och dagvattenutredningen 
visar att det är möjligt att hantera dagvatten inom det avsatta planområdet, och att 
dagvattenutredning och MKB visar att detta går att göra med kopplingar till omkring-
liggande befintliga diken.
6 Miljökonsekvensbeskrivning, Sweco, daterad den 20 maj 2021
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El och tele
Det finns en luftledning genom området. Kontakt har tagits med E:ON som anger att 
luftledningen kommer att tas bort. Dialog behöver föras med E:ON för att säkerställa 
detta inför ett genomförande av vägen. Annars behöver projekteringen av väger 
säkerställa att luftledningen som passerar planområdet ligger tillräckligt högt över 
vägbanan. Hänsyn behöver även tas till ledningar som ligger i mark vid anläggandet av 
vägen.

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Enligt framtagen dagvattenutredning12 riskerar inte planområdet att översvämmas så 
länge höjdsättningen av föreslagen väg tar hänsyn till detta.

Skred och erosion
Vägen ska projekteras och anläggas med hänsyn till rådande geotekniska förhållanden. 
Grundläggningsförutsättningarna för vägen bedöms som huvudsakligen goda utifrån 
de geotekniska undersökningar som har gjorts.

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar finns i området.

Radon
Området ligger inom lågt till medelvärde av radon enligt kommunens radonkarta. Inga 
bostäder eller andra byggnader ska tillkomma inom planområdet vilket medför att det 
inte behövs några åtgärder kopplade till radon.

12 Dagvattenutredning inför detaljplan förbifart Kyrkby, Mörbylånga, Sweco 2021
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Trafik

Trafiken från verksamhetsområdet kommer att öka när verksamheterna utökar sin 
produktion. Detta innebär att både den tunga trafiken och biltrafiken ökar eftersom 
en utökad produktion innebär fler transporter och troligen mer personal. Framtida 
trafikflöde beräknas till 100 ÅDT för befintlig väg 942 och 1110 för den nya förbifarten 
för år 2040, med en förskjutning av tung trafik till ny förbifart. För att uppnå denna 
fördelning av den framtida trafiken kan åtgärder behövas på befintlig väg 942. Den 
nya förbifarten kan leda till att fler trafikanter väljer väg 136 vidare norrut jämfört med 
dagens trafikflöde norrut. I framtidsscenariot med en utbyggd förbifart och åtgärder 
på befintlig väg 942 bör väg 942 genom Mörbylånga Kyrkby kunna bli mer av en 
lokalgata. Årsdygnstrafik, ÅDT, är det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn 
mätt som fordon per dygn.
Punkt År Väg Total trafik 

(ÅDT)
Andel tung 
trafik (%)

1 2017 Väg 136.01 1011 10
2 2017 Väg 136.01 1755 9
3 2021 Väg 942 962 13

Punkt År 2040 
(uppräknat)

Väg Total trafik 
(ÅDT)

Andel tung 
trafik (%)

1 2040 Väg 136.01 1196 12
2 2040 Väg 136.01 2073 11
3 2040 Väg 942 100 2
4 2040 Ny väg 1110 15

1

2

3
4

Figur 21: Punkter där trafikmätningar har utförts/uppskattats enligt tabell.
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Buller

Bullerberäkning för utbyggnad av väg samt trafikuppräkning till år 2040

Enligt genomförd bullerutredning13 bedöms den nya vägen påverka två bostadshus 
på ett sätt så att de överskrider riktvärden för buller baserat på en uppräkning av 
trafiken till 2040 (Inringade i figuren nedan). Bostadshusen är belägna på fastigheterna 
Mörbylånga 3:15 och 3:16. De två bostadshusen ligger intill korsningen för väg 942 
och den nya vägen som omfattas av den här detaljplanen. Övriga bostäder längs den 
befintliga vägen bedöms få en bättre ljudmiljö genom att detaljplanen genomförs 
relativt till bullersituationen innan ett genomförande. Detta beror på att den nya vägen 
leder bort stora delar av trafiken från den befintliga vägen samt att avståndet mellan 
befintliga bostäder och ny väg är stort. 

Mörbylånga 3:16 - scenario: befintlig och ny väg samt trafikuppräkning till år 
2040

Mörbylånga 3:16 har för hög ekvivalent ljudnivå vid fasad. Mörbylånga 3:16 har för 
hög ekvivalent ljudnivå inomhus. Mörbylånga 3:16 har för hög maximal ljudnivå vid 
uteplats, utifrån antagandet att de har sin uteplats på den östra sidan. Den norra sidan 
har godkänd maximal ljudnivå för uteplats. Mörbylånga har för hög maximal ljudnivå 
inomhus. 

Mörbylånga 3:15 - scenario: befintlig och ny väg samt trafikuppräkning till år 
2040

Mörbylånga 3:15 har en godkänd ekvivalent ljudnivå vid fasad. Mörbylånga 3:15 
har godkänd ekvivalent ljudnivå inomhus. Mörbylånga 3:15 har godkänd maximal 
ljudnivå för uteplats. Mörbylånga 3:15 har för hög maximal ljudnivå inomhus. Den 
överskrids med 1dBA mot fasaden i norr. 

13	 PM	Trafikbullerutredning	Mörbylånga	Kyrkby,	Öland,	Sweco	2021

Figur 22: Figuren visar bostäder som överskrider maximal ljudnivå inomhus.
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Bullerberäkning för utbyggnad av väg samt trafikuppräkning till år 2040 
inklusive bulleråtgärd. 
I syfte att hantera bullret för de två bullerutsatta bostadshusen föreslås bullerskydds-
skärmar. Skärmegenskaperna visas nedan i tabell. 

Placering mot Avstånd till 
vägkant (m)

Höjd över 
vägbana (m)

Längd (m) Mot fastighet

Ny väg 4 4 81 3:16
Ny väg 4 2,5 81 3:15

En bullerskärm (barrier) placerad enligt tabellen ovan gör att lämpliga riktvärden 
erhålls för Mörbylånga 3:15 (södra fastigheten). Dock kommer fastighet Mörbylånga 
3:16 (norra fastigheten) inte erhålla riktvärde för maximal ljudnivå på plan 2. Här 
överskrids riktvärde med 1dBA maximal ljudnivå. För att bostadshus på Mörbylånga 
3:16 ska erhålla riktvärde för maximal ljudnivå på plan 2 kan fasadåtgärder behöva 
genomföras i form av tilläggsisolering i snedtak. Dock krävs en besiktning av huset för 
att föreslå den mest lämpliga bulleråtgärden vid fasad. 14

Regleringar i detaljplanen för buller

Bullerutredningen föreslår lämplig bulleråtgärd med ett 4 meter högt bullerskydd mot 
fastigheten i norr, och ett 2,5 meter högt bullerskydd mot söder, beläget 4 meter från 
vägkant. Om bullerskydd placeras längre från bullerkälla behöver skyddet vara högre. 
Om bullerskyddet placeras närmare bullerkälla kan det vara lägre. Säkerhetszonen för 
väg är här minst 3 meter från vägkant. Därför bedöms 4 meter vara en god avvägning 
mellan ambitionen att hålla skyddet så nära vägkant som möjligt, samtidigt som till-
räckligt säkerhetsavstånd ges till vägkant. Bestämmelsen i plankartan för bullerskärm 
mot fastigheten Mörbylånga 3:16 lyder: Bullerskärm med en höjd av 4 meter över 
vägbanan ska placeras max 4 meter från vägkant. Bullerskärmen ska ha en total längd 
på 81 meter. Bullerskärm med annan höjd, placering och längd ska också anses vara 
lämplig	om	den	åstadkommer	lämplig	bullerdämpande	effekt	för	omkringliggande	

14 Fördjupad bullerutredning Sweco 2021

Figur 23: Illustration av föreslagna bullerskärmars placering och funktion. 
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bostadsfastigheter. Bestämmelse i plankartan mot Mörbylånga 3:15 lyder: Bullerskärm 
med en höjd av 2,5 meter över vägbanan ska placeras max 4 meter från vägkant. Bul-
lerskärmen ska ha en total längd på 81 meter. Bullerskärm med annan höjd, placering 
och längd ska också anses vara lämplig om den åstadkommer lämplig bullerdämpande 
effekt	för	omkringliggande	bostadsfastigheter.	Bestämmelserna syftar till att visa på 
en lösning som fungerar enligt bullerutredningen, samt för att garantera att tillräckligt 
med mark för sådan åtgärd planläggs för ändamålet  Andra meningen i bestämmelserna 
syftar till att öppna upp för alternativa sätt att hantera bullret på, med exempelvis andra 
hastigheter för bilister, eller andra åtgärder som i detta skedet av planläggningen inte 
går att styra eller förutspå. 

I bullerutredningen 15konstateras vidare att även med de införda bulleråtgärderna i 
form av bullerskärm kommer den maximala bullernivån på plan två i bostadshuet på 
Mörbylånga 3:16 att överstiga riktvärdet. Här föreslås fasadnära åtgärder i form av 
tilläggsisolering för delar av plan 2 för bostad på fastighet Mörbylånga 3:16. Till-
läggsisolering regleras inte i detaljplanen. Här får dialog föras mellan fastighetsägare 
och Mörbylånga kommun vid ett genomförande för att finna vilken åtgärd som är mest 
lämplig krävs en besiktning av huset. I bullerutredningen förslås tilläggsisolering av 
snedtak. 

15 Fördjupad bullerutredning Sweco 2021
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Ställningstagande och planeringsförutsättningar

Planförutsättningar enligt plan och bygglagen (PBL) 

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. Behovet av 
förbifarten beskrivs på följande sätt i översiktsplanen: Sedan flera decennier tillbaka 
har en förbifart öster om Mörbylånga kyrkby diskuterats. Syftet med en förbifart är att 
avlasta trafiken på bygatan som går genom byn. Framförallt handlar det om att avlasta 
de boende i kyrkbyn från den höga andelen tung trafik som idag passerar här på sin väg 
söderut mot industriområdet och de verksamheter som finns där.

I översiktsplanen framgår även följande angående förbifartens dragning: Om projektet 
innebär att det blir en ny vägdragning, ska vägen ligga på tillräckligt avstånd från 
befintlig bebyggelse för att inte störa de boende i kyrkbyn.

Vägsträckningen som denna detaljplan medger ligger på ett sådant avstånd från bebyg-
gelsen att endast några få boende i kyrkbyn kommer bli berörda vid korsningen med 
Trollhättevägen. 

Övriga mål som beskrivs i översiktsplanen och som blir berörda av denna detaljplan är 
följande: 

• Kommunen ska verka för ett transportnät som tillgodoser både invånarnas och 
näringslivets behov.

Detaljplanens förenlighet med översiktsplan
Översiktsplanen anger ett något mer västligt läge än det som nu är aktuellt för 
detaljplaneläggning. Förbifartens placering i översiktsplanen är schematiskt inritad 
då man ännu inte hade valt alternativ för vägdragning. Genom åren har flera möjliga 
vägalternativ utretts. Anledningar och alternativhantering för detta beskrivs under 
rubriken Studerade alternativ i MKB (Miljökonsekvensbeskrivning). Ett genomför-
ande av detaljplanen anses vara förenligt med översiktsplanen då den löser det som i 
översiktsplanen beskrivs och motiverar en förbifart.

Planprogram
Inget planprogram finns för området.

Detaljplaner och områdesbestämmelser
Stora delar av planområdet är inte planlagt. En gällande detaljplan blir dock berörd.

Stadsplan M62, antagen 1984-05-07 och fastställd 1984-09-26 som bland annat redo-
visar förslag på anslutningspunkter till industriområdet för planerad utbyggnad av väg 
på östra sidan av Mörbylånga kyrkby. Det finns två senare detaljplaner för vissa delar 
av denna stadsplan, vilket innebär att hela stadsplanen inte är gällande.
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Figur 24: Utklipp från stadsplan, M62. Område som är planlagt som Park eller Plantering (grönt), 
Bostäder (gult) samt Gata (vitt) är fortfarande gällande. Övriga delat har ersatts av nyare detaljplaner.

Planförutsättningar enligt miljöbalken (MB)

Ianspråktagande av jord- eller skogsbruksmark 3 kap 
Planområdet tar ca 4 hektar jordbruksmark i anspråk.

Riksintresse 3 kap
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB.

Riksintresse 4 kap
Öland är i sin helhet av riksintresse för sina natur- och kulturvärden. Turismen och 
det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas enligt 4 kap 2 § MB riksintresse 
för rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § MB riksintresse obruten kust. Riksintresset syftar 
främst till att skydda bad-, camping och övriga rekreationsintressen utmed kustbandet. 
(Planområdet ligger inte inom en tätort och uppfyller därmed inte kravet för undantag 
från bestämmelser.)

Miljökvalitetsnormer 5 kap

Buller
Enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller föreligger ingen risk att miljökvali-
tetsnormerna för buller överträds. 

Luft
Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalter i tätorter. 
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Riktvärden finns för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen, kolmonoxid, bensen samt 
PM 10 (partiklar i utomhusluft). 

Miljökvalitetsnormerna för luft bedöms inte överskridas.

Vatten
Recipient för planområdet är Ö s Kalmarsunds kustvatten och grundvattenmagasinet 
Västra Ölands kalkberg. Enligt senaste statusklassningen i VISS har Kalmarsunds 
kustvatten en måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Enligt miljö-
kvalitetsnormen för Kalmarsunds kustvatten ska god ekologisk status uppnås till år 
2027. Grundvattenmagasinet Västra Ölands kalkberg har en god kemisk status, men 
otillfredsställande kvantitativ status. Den kvantitativa statusen beror på att efterfrågan 
på grundvatten är större än tillgången.16

Vägdagvatten kan innehålla föroreningar som via diken kan spridas till kustvattnet. På 
det sättet kan dagvatten från området påverka Ö s Kalmarsunds kustvatten, som inte 
uppnår god kemisk status. Föreslagna åtgärder för att hantera dagvatten från planom-
rådet ger dock en god föroreningsreduktion som uppfyller kvalitetskraven. Om dessa 
åtgärder vidtas bedöms påverkan på vattenkvaliteten i recipienten på grund av den nya 
exploateringen vara försumbar.17

Områdesskydd 7 kap
Inga områdesskydd enligt 7 kap berörs av detaljplanen.

Strandskyddsområde
De diken som finns och berörs inom planområdet bedöms vara grävda och ha tillkom-
mit för att avvattna jordbruksmarken. De berörs därmed inte av strandskyddet.

16 Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för förbifart Mörbylånga kyrkby, 2021, Sweco

17 Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för förbifart Mörbylånga kyrkby, 2021, Sweco
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Generellt biotopskydd

Inom inventeringsområdet finns fyra stenmurar och tre småvatten som omfattas av 
generellt biotopskydd, se Figur 25. Stenmurarna har rik lavflora, och alla ekar som 
växer intill dem är grova trots att endast en uppnår skyddsvärd status. Inga natur-
vårdsarter observerades vid inventeringen intill murarna, men att de nyttjas av reptiler, 
fåglar, insekter och däggdjur för skydd i det annars öppna landskapet är högst troligt.18 

Planområdet för detaljplanen omfattar dock endast ett av de totalt sju beskrivna 
objekten inom inventeringsområdet som omfattas av biotopskydd. Det biotopskyddade 
objektet som finns inom planområdet beskrivs som ett småvatten i form av ett grunt 
dike som vid inventeringstillfället ej var vattenfyllt. För de åtgärder som görs och som 
påverkar biotopskyddade områden behöver dispens sökas hos länsstyrelsen. 

Övriga planförutsättningar

Landskapsbildsskydd NVL 19 §
Planområdet gränsar till område med landskapsbildsskydd som ligger söder om verk-
samhetsområdet och väster om väg 942.

Artskyddsförordningen
Inga rapphönor noterades under naturvärdesinventeringen. Uppgifter från lokalboende 
angav att föregående år hade häckning genomförts strax norr om gårdsmiljön vid 
naturvärdesobjekt 1 (se figur 25), vilket stämmer relativt bra överens med fyndbilden 

18 Naturvärdesinventering, WSP, 2021

Figur 25: Karta över inmätta objekt omfattade av generellt biotopskydd (WSP, 2021)
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som rapporterna i Artportalen ger19.

Vid inventeringen noterades fem individer av ängshök. Dessa bedömdes vara två 
separata par samt en hanne som uppehöll sig mellan paren tillsynes utan att några 
revirstrider uppstod. Det är känt bland annat från Öland att arten kan häcka i mindre 
kolonier och även att bigami förekommer. 20

Enligt Mörbylånga kommun har arten övergått från att häcka i de öländska tokmiljö-
erna till jordbruksmark, främst vallodlingar. Detta medför stora risker med tanke på 
den tidiga skörd av vallgröda som görs, ofta redan i slutet av maj vilket är förödande 
för häckningen. Risken för predation är också stor. Arten är dock inte i någon större 
utsträckning ortstrogen utan byter boplats mellan åren. Sannolikheten att samma plats 
ska utgöra boplats kommande år är alltså liten och beror också på vilken gröda som 
odlas i området. 

UNESCO

Världsarv
Planområdet ligger inom världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. 

Motivering till den öländska världsarvsutnämningen lyder som följer:  
”Södra Ölands landskap är präglat av dess långa kulturhistoria och anpassningen till de 
naturliga förutsättningarna i form av platsens geologi och topografi. Södra Öland är ett 
unikt exempel på mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna på en enskild ö 
tas tillvara på ett optimalt sätt”.

I översiktsplanen beskrivs det öländska världsarvet som ett kulturarv inom kategorin 
levande kulturlandskap där bl.a. lantbruket är en förutsättning för att det unika odlings-
landskapet ska kunna bevaras och fortleva. Vidare är spåren av det traditionella sättet 
att bruka jorden, med radbyar, inägomark och betesmarkerna i form av sjömarkerna 
och alvarmarken det som tillsammans bildar världsarvet på södra Öland.

I den avsiktsförklaring som togs fram i samband med världsarvsansökan av kommu-
nen, länsstyrelsen och Lantbrukarnas Riksförbund lyftes följande punkter fram:

- Södra Ölands odlingslandskap ska vara ett levande landskap och inte relikt.

- Turism, lantbruk och övrig näringsverksamhet ska utvecklas i samverkan och med 
ömsesidigt hänsynstagande.

Rödlistan
En naturvårdsart i form av murgröna (Skosstyrelsens signalart) noterades under 
inventeringen. Vidare noterades flera rödlistade fågelarter förbiflygandes, t.ex hussvala 
och tornseglare. Dessa bedömdes dock inte häcka eller uppehålla sig i inventeringsom-
rådet. De registrerades därför inte som fynd inom planområdet.21

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kommunen ska genomföra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av 

19 Naturvärdesinventering, WSP, 2021

20 Naturvärdesinventering, WSP, 2021

21 Naturvärdesinventering, WSP, 2021
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planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 
enligt 6 kap 3 § MB och 4 kap 34 § PBL. Syftet med miljöbedömningen är att inte-
grera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. För att komma fram 
till ett beslut i frågan om miljöpåverkan, enligt 6 kap 7 § MB, genomför kommunen en 
undersökning om betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 5,6 §§ MB. 
Kommunen har samrådat i frågan om betydande miljöpåverkan med länsstyrelsen, 
enligt 6 kap 6 § MB.

Kommunens bedömning är att planens genomförande medför en betydande miljöpå-
verkan enligt 6 kap 3 § MB och 4 kap 34 § PBL varav en miljökonsekvensbeskrivning 
har upprättats.

Checklista för sociala konsekvenser
Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med medborgare, 
medborgargrupper och olika aktörer för att få fram så bra besluts- och kunskapsunder-
lag som möjligt tidigt i beslutsprocessen. Ett led i detta är att upprätta och ta del av en 
checklista som belyser viktiga sociala aspekter som berörs.

Ställningstagande till sociala konsekvenser: 

- Förbifarten kan ge upphov till minskad trafik på befintlig väg genom kyrkbyn. Detta 
kan bidra till förbättrad tillgänglighet för gående och cyklister och ökad trafiksäkerhet 
på vägen genom kyrkbyn.

- Förbifarten kommer anläggas ca 700 meter öster om bebyggelsen i Mörbylånga 
kyrkby. De boendes vy ut mot odlingslandskapet och de rekreativa värden denna vy för 
med sig kommer att påverkas.

Genomförande

Organisatoriska åtgärder

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden skall planen normalt inte ändras eller upphävas om 
inte särskilda skäl finns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter 
genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter 
genomförandetidens utgång kan dock planen ändras eller upphävas, utan att uppkomna 
rättigheter behöver beaktas.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. (Åtgärder på mark där kommunen är 
huvudman ska ske i samråd med kommunen.) 
E ON ansvarar för elledningar. 
Skanova är nätägare i området. 
Kommunen ansvarar för anläggandet och driften av vägen.
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Avtal
Kommunens målsättning är att teckna marköverlåtelseavtal med berörda fastighetsä-
gare så att fastighetsreglering kan ske direkt efter att planen är antagen. Kommunens 
målsättning är även att vid avtal med vägentreprenad ålägga om vite vid skador på en 
ek som har ett avstånd på ca 9,5 meter väster om planområdet, för att skydda eken vid 
vägens anläggande.

Inlösenrätt/-skyldighet avseende allmän plats
Mark som enligt detaljplanen ska utgöra allmän plats kan kommunen komma att lösa 
in med stöd av 6 kap. 13 § Plan- och bygglagen. Kommunen har också en inlösenskyl-
dighet enligt 14 kap. 14 §. Avsikten är dock att kommunen och berörda fastighetsägare 
ska träffa avtal om marköverföringarna innan detaljplanen antas.

Ansvarsfördelning
Mörbylånga kommun betalar samtliga kostnader för planens upprättande och genom-
förande.

Kommunen upprättar detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid granskning av 
bygglov och bygganmälan.

Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder medan 
kommunen står för kostnaderna.

Kommunen ansvarar för genomförandet av byggnationen samt för träffande av erfor-
derliga avtal.

Samordning och dialog

Trafikverket
Detaljplanen innehåller en anslutning till statlig väg. I god tid före genomförandet ska 
kontakt tas med Trafikverket som ska godkänna detaljutformningen.

Markägare
I samband med kommande projektering är det viktigt att trafiksäkra och möjliggöra 
tillfredsställande anslutningar till berörda jordbruksfastigheter utmed ny trafikled. 
Detta görs i samråd med berörda markägare.

Dikningsföretag
Samråd kommer att ske med dikningsföretag Södra och Norra Bårby, Mörbylånga och 
Beteby, angående förändring av andelar i dikningsföretaget och skötsel av diket.

Tidplan för genomförandet
Preliminär tidplan:

-  Projektering och upphandling av entreprenör   Kvartal 1och 2 år 2022

-  Byggnation       Kvartal 3 och 4 år 2022
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Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsbildning och fastighetsreglering
Detaljplanen medför fastighetsbildning och omprövning av gemensamhetsanläggning. 
Gemensamhetsanläggningen Södra Bårby ga:1 ska omprövas. Fastighetsbildningen 
genomförs genom fastighetsreglering där mark överförs från jordbruksfastigheter till  
kommunens fastighet Mörbylånga 5:12. Till grund för marköverföringarna har kom-
munen för avsikt att upprätta överenskommelser med berörda markägare. 

Berörda fastigheter är:

Mörbylånga 5:12 (ägs av kommunen)

Mörbylånga 2:12 (ägs av kommunen)

Beteby 3:5 (privat)

Mysinge 3:2 (privat)

Mörbylånga 5:11 (privat)

Mörbylånga 8:1(ägs av Svenska kyrkan)

Mörbylånga 23:1 (privat)

Norra Bårby 2:2 (privat)

Risinge 4:4 (privat)

Mörbylånga 4:8 (privat)

Ekonomiska åtgärder

Plankostnad 
Beräknad kostnad för detaljplan inklusive utredningar är ca 950 000 kr.

Kostnad för genomförande
Samhällsbyggnad har tagit fram en preliminär kostnadskalkyl för projektering, bygg-
nation och markinlösen. Denna redovisar en beräknad totalkostnad för utbyggnad av 
vägen till ca 25 miljoner kronor.

Kostnadsfördelning
Kostnaden för upprättande och genomförande av detaljplanen samt utbyggnaden av 
vägen faller på kommunen.

Tekniska åtgärder

Vatten och avlopp
Enlig kommunens VA-plan planerar kommunen att bygga ut kommunalt VA till 
Mysinge och Södra Bårby år 2023-2024. Sträckningen av vägen kan sammanfalla med 
de behov som finns för ledningsdragning. Ledningarna kan eventuellt läggas i samband 
med att vägen byggs ut. Om andra ledningar behöver flyttas för ett genomförnade av 
planen står Mörbylånga kommun för dessa kostnader.
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Energi och tele
Ingen ny energi eller tele ska anläggas. Om ledningar behöver flyttas står Mörbylånga 
kommun för dessa kostnader.

Tekniska utredningar
Inför byggnationen kommer en geoteknisk undersökning behöva göras som underlag 
till projekteringen av vägen.

Konsekvenser av planens genomförande
Nedan texter är hämtade från Miljökonsekvensbeskrivningen22 till denna plan. För mer 
ingående bedömningar hänvisas därför till den. Denna hänvisning gäller för rubrikerna 
Naturmiljö, Landskap och kulturmiljö, Buller, Människors hälsa och säkerhet, Resurs-
hushållning med jordbruksmark samt rubriken Vattenmiljö. I fall där det hänvisas till 
andra texter så anges det genom källreferens. 

Naturmiljö

Föreslagna skyddsåtgärder
Som hänsynstagande till ängshökens eventuella förekomst i området vid genomför-
andet av detaljplanen föreslås att byggstart inte får ske under häckningsperioden, 1 
maj – 15 aug, om det finns tecken som visar på att ängshöken gör häckningsförsök i 
området. 

Samma åtgärdsförslag gäller som hänsynstagande till rapphönans eventuella förekomst 
i området, vars häckningsperiod är mellan slutet av mars – slutet av juli (SLU, 2020). 

En inventering av ängshök och rapphöna bör därför genomföras innan exploatering 
påbörjas i området, för att avgöra om ängshök och/eller rapphöna gör häckningsförsök 
i området. Inventeringen bör genomföras under en period som täcker in början av de 
båda arternas häckningsperioder. 

De föreslagna skyddsåtgärderna regleras inte genom planbestämmelser då planbestäm-
melser inte är tillämpbart för att reglera de föreslagna skyddsåtgärderna. 

Miljöeffekter och konsekvenser
Skyddade områden som Natura 2000-områden, naturreservat eller andra värdefulla 
naturmiljöer bedöms inte påverkas vid ett genomförande av planförslaget på grund av 
ett relativt långt avstånd.

Den biologiska mångfalden bedöms vara relativt låg inom planområdet eftersom det 
till största del är brukad jordbruksmark som berörs. 

Anläggande av en förbifart skulle kunna skapa en barriär för vissa arter i landskapet. 
I det här fallet bedöms det inte innebära någon påverkan för ängshöken och en liten 
påverkan för rapphönan, som kommer att kunna ta sig över vägen.

Enligt Gösta Friberg, projektledare för projekt Rädda Ängshöken, bedöms den aktuella 
vägdragningen inte utgöra ett hot mot ängshöken eftersom honorna som väljer boplats 
22 Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för förbifart Mörbylånga kyrkby, 2021, Sweco
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kan välja en helt annan plats nästa år (Mörbylånga kommun, 2021). Eftersom genom-
förandet av detaljplanen inte bedöms medföra en risk för påverkan på artens lokala 
eller regionala bevarandestatus eller livsmiljöer bedöms dispens från artskyddsförord-
ningen (2007:845) inte nödvändig för ängshöken.

Inga rapphönor kunde identifieras under NVI:n, dock visar inrapportering i artportalen 
att flertalet individer befunnit sig inom eller strax intill planområdet. Rapphönan en 
stationär art, varför risken är större för påverkan på viloplatser och fortplantningsmil-
jöer. Föregående år uppges rapphönan ha uppehållit sig kring gårdsmiljön vid norra 
delen av planområdet, där det finns en befintlig grusväg. I det området bedöms det 
finnas goda förutsättningar för rapphönan att häcka och födosöka även fortsättningsvis 
efter att den nya vägen har anlagts. Diken utgör en del av rapphönans livsmiljö.  De 
ingrepp som kommer att ske i diken i området är begränsade till ett fåtal överfarter, i 
övrigt kommer de öppna dikena att finnas kvar. Anläggande av vägen innebär förvisso 
att livsmiljön för rapphönan minskar till viss del, genom att jordbruksmark bebyggs 
och att mindre delar av öppna diken påverkas, men denna påverkan bedöms vara 
försumbar i det stora hela eftersom de 4 hektar jordbruksmark utgör ca 0,02 % av 
kommunens totala areal jordbruksmark. Rapphönan är en förhållandevis vanlig art 
på Öland och ett stort antal förekomster har rapporterats för området runt omkring 
planområdet.  Rödlistekategorin innebär att arten nationellt sett inte bedöms vara hotad 
i dagsläget, utan nära hotad NT. Rapphönan kan tillfälligt gynnas av exploateringen 
då bar jord skapas i samband med schaktning i området och nya ruderatmarker bildas 
med god fröspridning som utgör en födoresurs. Förbifarten bedöms inte påverka risk 
för försämring för artens lokala eller regionala bevarandestatus eller livsmiljöer. Någon 
dispens från artskyddsförordningen bedöms därmed inte behövas. 

En inventering av ängshök och rapphöna bör genomföras innan exploatering påbörjas i 
området, för att avgöra om ängshök och/eller rapphöna gör häckningsförsök i området. 
Inventeringen bör genomföras under en period som täcker in början av de båda arter-
nas häckningsperioder. 

Sammantaget bedöms planförslagets påverkan på naturmiljön som måttligt negativ 
efter att föreslagna skyddsåtgärder vidtagits. Ett fåtal biotopskyddade diken kommer 
att påverkas och ekologiska samband kommer försvagas i liten utsträckning vilket 
riskerar att minska artmångfalden marginellt. Ingen värdekärna skadas och grunden 
för områdets naturvärde påverkas marginellt, varför områdets kontinuerliga ekolo-
giska funktion bedöms bestå. Planen bedöms heller inte försämra ängshökens eller 
rapphönans möjlighet att finnas kvar i framtiden om hänsyn tas till föreslagna åtgärder. 
Därmed bedöms planförslagets konsekvenser för naturmiljön som små negativa enligt 
bedömningsgrunderna. 

Landskap och kulturmiljö
Planförslaget innebär att vägdragningen delvis kommer följa en befintlig brukningsväg 
i det öppna landskapet öster om kyrkbyn. Dock kommer en ny förbifart innebära en 
påtaglig påverkan på landskapsbilden i området. Det är särskilt utblicken från bostads-
bebyggelsen på den östra sidan av väg 942 i kyrkbyn som påverkas negativt genom 
att vägen kommer in i vyn över landskapet. Det som framförallt kommer bli synligt är 
trafiken på vägen.
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Odlingslandskapet är en förutsättning för kulturlandskapets och världsarvets grundläg-
gande värden. Den bedömning som gjordes i kulturmiljöanalysen var att ett genomför-
ande av huvudalternativet kommer medföra negativ påverkan på kulturmiljön främst 
eftersom anläggning av en förbifart tar mycket åkermark i anspråk vilket inte går i linje 
med världsarvet. Denna påverkan vägs dock till stor del upp av att merparten av trafi-
ken flyttas ut från kyrkbyn, vilken också omfattas av världsarvet. En minskad mängd 
trafik genom området orsakar mindre störningar i form av buller och luftutsläpp.

En stenmur som inte omfattas av biotopskyddet kommer att påverkas vid planerad 
exploatering. Inga kända fornlämningar kommer beröras av planerad vägdragning, 
men det finns en risk att träffa på fornlämningar. Detta eftersom det finns ett flertal 
boplatser inom området vars utbredning inte är känd och därmed riskerar att påverkas 
vid ett genomförande av planen. Därför planeras en arkeologisk undersökning genom-
föras efter planförslaget vunnit laga kraft.

Sammantaget bedöms planförslagets påverkan på landskap, bebyggelse och kultur-
miljö som liten negativ efter att föreslagna skyddsåtgärder vidtagits. Detta främst 
eftersom anläggning av en förbifart tar åkermark i anspråk, vilket inte går i linje med 
världsarvet. Påverkan vägs dock upp till stor del eftersom boendemiljön i kyrkbyn för-
bättras. Förbifarten medför även att områdets visuella värden och karaktär försvagas. 
Exploateringen står delvis i kontrast till landskapet, men har anpassats till landskapets 
struktur och blir inte dominerande. Den negativa påverkan på landskapet mildras 
även som följd av föreslagen åtgärd att ingen belysning tillförs. Även en stenmur tas 
i anspråk vid föreslagen exploatering. Dock påverkas inga kända fornlämningar eller 
övriga kulturhistoriska lämningar. Baserat på liten negativ påverkan i kombination med 
landskapets, bebyggelsens och kulturmiljöns mycket höga värde bedöms planförslagets 
konsekvenser som måttliga negativa enligt de bedömningsgrunder som återges i avsnitt 
2.1.4 i Miljökonsekvensbeskrivningen.  

Buller
Ett genomförande av planförslaget innebär att ekvivalent och maximal ljudnivå 
minskar vid majoriteten av alla befintliga fastigheter längs den befintliga vägen genom 
kyrkbyn, då stora delar av trafiken leds om till den nya vägen. Buller från den nya 
vägen påverkar endast de fastigheter som ligger nära korsningen vid väg 942 och den 
nya vägen.23

I korsningen vid Trollhättevägen, väg 942 och den nya vägen överskrids riktvärdena 
för buller vid två bostadshus på två olika fastigheter. Detaljplanen reglerar åtgärder 
genom bullerskärm så att riktvärden för fastighet Mörbylånga 3:15 inte överskrids. 
Detaljplanen reglerar även åtgärder genom bullerskärm för Mörbylånga 3:16 i syfte at 
åstadkomma en god miljö ur bullerperspektiv. De bestämmelser som införs i detaljpla-
nen räcker inte för att åstadkomma riktvärde för maximal ljudnivå dBA på andra plan. 
Här behövs ytterligare fasadnära bullerdämpandeåtgärder genomföras

Sammantaget bedöms planförslagets påverkan på omgivningen i form av permanenta 
bullerstörningar som måttligt positiv, eftersom majoriteten av bostäderna längs den 
befintliga vägen bedöms få en bättre ljudmiljö jämfört med nuläget. 
23 PM Buller 2021, Sweco
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Människors hälsa och säkerhet
Planförslaget medför att en stor del av trafiken flyttas från väg 942 genom kyrkbyn till 
den nya förbifarten. Föreslagen vägdragning innebär att vägen går en bit ifrån bostads-
bebyggelsen och befintligt promenadstråk i väst. Det leder bland annat till att befintlig 
väg 942 kommer få mer av karaktären som en bostadsgata som känns trygg att vistas 
på för oskyddade trafikanter som gångtrafikanter och cyklister. Bullernivåerna kommer 
också att minska för de flesta bostadsfastigheterna. Boendemiljön bedöms därmed 
påverkas positivt av föreslagen förbifart vad gäller trygghet och buller.

Utsikten över odlingslandskapet från bostäderna och promenadstråket i väst kommer 
att påverkas. Det bedöms dock till viss del vägas upp av möjligheterna till att prome-
nera på väg 942 istället ökar, då stora delar av trafiken flyttas ut därifrån.

Då åkermark som odlas inte gäller som allemansrättslig när den odlas med gröda är 
planområdet inte tillgängligt för allmänheten, bortsett från de brukningsvägar som 
sträcker sig längs med skiftena. Därmed bedöms föreslagen exploatering inte medföra 
att områdets förutsättningar för turism eller tillgång till friluftsliv skadas påtagligt. 

Sammantaget bedöms planförslagets påverkan på befolkningen avseende rekreation 
och friluftsliv som obetydlig, eftersom nyttjandet av området för rekreation och 
friluftsliv inte påverkas. 

Sammantaget bedöms planförslagets påverkan på befolkningen avseende risk och 
säkerhet som måttligt positiv, eftersom kyrkbyn befrias från risk för trafik och 
säkerhet, olyckor med farligt gods m.m. Förslaget medför även positiv påverkan för 
gångtrafikanter då trafiken leds bort från kyrkbyn.

Resurshushållning avseende jordbruksmark
Föreslagen vägdragning berör åkermark utmed större delen av sin sträckning. Ur 
ett hållbarhets- och resursperspektiv är ett kortare vägalternativ bättre än ett längre, 
eftersom kortare vägar innebär att mindre grus och asfalt åtgår vid anläggning och 
därmed sparas det på naturresurserna. För att minimera ingreppet i jordbruksmark har 
vägsträckningen förlagts så nära åkermarkernas gränser som möjligt.  Det går dock 
inte att undgå att ett genomförande av detaljplanen innebär att viss jordbruksmark 
kommer att försvinna vid utbyggnad av vägen. Dock kommer framkomligheten och 
tillgängligheten för lantbruksmaskiner bibehållas med planförslaget . 

Åkermark tas i anspråk på en sträcka av cirka 1,6 km och åkerareal cirka 40 000 m2.

För åkerbruket ger föreslagen vägdragning negativa konsekvenser eftersom vägen tar 
åkermark i anspråk och vägen blir även ett irreversibelt ingrepp när jordbruksmark tas 
ur produktion.

Brukningsvärd jordbruksmark får enligt miljöbalken tas i anspråk endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas 
i anspråk. 

Om det inte finns infrastruktur som vägar, så kommer inte verksamhetsområdet söder 
om Mörbylånga tätort kunna utvecklas och i sin tur bidra med sysselsättning och andra 
positiva effekter på samhällsekonomin. Utöver det kan brist på tillräcklig infrastruktur 



Granskningshandling 
Detaljplan för Mörbylånga 5:12 m.fl, Förbifart Mörbylånga kyrkby
Sida 46

innebära att landsbygden missgynnas vilket i förlängningen kan leda till att lantbruks- 
och jordbruksverksamheter påverkas negativt. Därmed bedöms behov finnas att 
tillgodose ett väsentligt samhällsintresse. 

Utöver det har flertalet alternativa lösningar och lokaliseringar utretts, främst med 
fokus på utformning och placering av en ny vägsträckning. En första utredning 
utfördes år 2006 av Vägverket Konsult, vilka tog fram flertalet förslag på sträckningar. 
År 2018 utförde Sweco en förstudie med ett urval av tidigare utredda alternativ till 
dragning. Därefter togs en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) fram av Trafikverket där två av de 
utredda alternativen innefattar anläggning av en förbifart inom aktuellt område. Läs 
mer om alternativhanteringen under rubriken Studerade alternativ i MKB (Miljökon-
sekvensbeskrivning). 

Eftersom ett tydligt behov finns samt att flera möjliga alternativ och lokaliseringar 
har utretts under projektets gång där huvudalternativet pekats ut som mest lämpligt, 
bedöms tillräcklig grund finnas för att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk.

Sammantaget bedöms planförslagets påverkan på resurshushållningen av jordbruks-
mark som måttligt negativ.

Vattenmiljö
I samband med exploateringen av området kommer markanvändningen att ändras. 
Mer yta kommer att hårdgöras vilket försämrar markens genomsläpplighet. Även 
några grävda diken blir berörda inom planområdet. Det kommer i sin tur leda till 
ökad dagvattenavrinning och en ökad föroreningsbelastning då föroreningar inte 
hinner fastläggas genom infiltration. Exploaterade ytor för planerad väg inom området 
kommer även att generera föroreningar i form av exempelvis tungmetaller och 
petroleumföroreningar som härrör från tillkommande fordonstrafik. Utöver det finns en 
risk att transporter med farligt gods kan medföra utsläpp av föroreningar vid olyckor/
avkörningar. Dessa föroreningar måste hanteras för att inte släppas ut i recipienten och 
påverka vattenkvaliteten.

Vägdagvatten kan innehålla föroreningar som via diken kan spridas till kustvattnet. 
På det sättet kan dagvatten från området påverka Ö s Kalmarsunds kustvatten, som 
inte uppnår god kemisk status. Exploateringen innebär en ökad belastning avseende 
parametern suspenderat material (SS). Före reningsåtgärder överstiger ett flertal ämnen 
riktvärdena, vilket tyder på att någon form av reningsåtgärd är nödvändig. Föreslagna 
vägdiken minskar markant föroreningshalterna efter exploatering. Efter rening 
underskrider samtliga beräknade föroreningshalter Riktvärdesgruppens riktvärden för 
dagvattenutsläpp. 

Det bedöms att föreslagna åtgärder för att hantera dagvatten från planområdet ger en 
god föroreningsreduktion som uppfyller kvalitetskraven. Om dessa åtgärder vidtas 
bedöms påverkan på vattenkvaliteten i recipienten på grund av den nya exploateringen 
vara försumbar.

Sammantaget bedöms planförslagets påverkan på vattenmiljön som liten negativ.
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Luftkvalitet och klimatpåverkan
Sammantaget bedöms planförslaget inte medföra några nämnvärda miljöeffekter med 
avseende på luft och klimat och därmed heller inga konsekvenser.

Ekosystemtjänster
Sammantaget bedöms planförslaget inte medföra några nämnvärda miljöeffekter med 
avseende på ekosystemtjänster och därmed heller inga konsekvenser.

Konsekvenser och avväganden mellan intressen
Ambitionen med detaljplanen är att möjliggöra för en förbifart öster om Mörbylånga 
kyrkby. Syftet med en förbifart är att den ska möjliggöra en framtida utveckling 
för verksamheterna söder om Mörbylånga. Förbifarten ska även bidra till en bättre 
boendemiljö i kyrkbyn när trafiken minskar på den befintliga bygatan. Intressena av 
ett levande näringsliv med arbetsplatser på landsbygden, samt en säker och trygg 
trafikmiljö står här i viss mån i konflikt med intresset av att bevara odlings- och kultur-
miljölandskapet. Mörbylånga kommun gör bedömningen att detaljplanen är ett rimligt 
avvägande mellan de olika utpekade intressena på platsen och i kommunen som helhet 
på det sätt som beskrivs i kommunens översiktsplan. 

Studerade alternativ i MKB (Miljökonsekvensbeskrivning)
Då kommunens bedömning i den strategiska miljöbedömningen är att planens genom-
förande medför en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ MB och 4 kap 34§ PBL så 
har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Enligt 6 kap. 11§ punkt 2-3 miljöbalken 
ska en miljökonsekvensbeskrivning till en detaljplan innehålla uppgifter om miljö-
förhållanden och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs. Vidare ska 
rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd identifieras, 
beskrivas och bedömas. Vidare ska motivering till varför olika alternativ har valts eller 
valts bort under processan redovisas. En sådan alterntivhantering redogörs för i den 
Miljökonsekvensbeskrivning som är kopplad till detaljplanen. Nedan följer en sam-
manfattning av de utredda alternativen. Alternativen redogörs även för under rubriken 
resurshushållning avseende jordbruksmark med avseende på alternativens olika 
påverkan på jordbruksmark. 

Nollalternativ
Om den föreslagna detaljplanen inte genomförs innebär det att det inte byggs någon 
ny förbifart inom området, samt att nuvarande markanvändning med i huvudsak 
jordbruksmark kvarstår. Detta medför att den tunga trafiken även fortsättningsvis 
kommer köra på väg 942 igenom Kyrkbyn. Utöver det bedöms trafikmängden genom 
kyrkbyn öka ytterligare, eftersom Guldfågeln och eventuellt andra verksamheter utökar 
sin verksamhet och därmed genererar fler transporter. Dock får transporterna, i det fall 
en förbifart inte anläggs, ej ge upphov till maximal ljudnivå överstigande 70 dBA mer 
än 70 gånger per dygn på vardagar mätt vid fasad på bostadshus, enligt Guldfågelns 
tillståndsvillkor (Länsstyrelsen i Kalmar, 2016). Detta innebär därmed att de tunga 
transporterna ej får överstiga 70 fordonsrörelser per dygn från och med år 2022, vilket 
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utgör en begränsning av verksamhetens möjliga utveckling. Villkoren omfattar dock 
enbart Guldfågelns transporter, varför den totala mängden trafik som medför trafikbul-
ler längst med väg 942 i praktiken kan bli ännu högre.

Planförslaget
Planförslaget som kommunen har valt och nu planlägger innebär att det blir möjligt 
att anlägga en väg ca 700 meter öster om bebyggelsen i Mörbylånga kyrkby. Förslag 
på vägdragningens lokalisering i huvudalternativet redovisas i Figur 26, och är i stort 
baserat på alternativ 3 i förstudien (Sweco Civil AB, 2018). Planen regleras genom 
användning av allmän platsmark, VÄG. Vägen ansluter till korsningen Trollhättevä-
gen/Väg 942 i sydväst och i norr till väg 136.01 cirka 800 meter öster om Mörbylånga 
kyrka. Förbifarten kommer följa diket på östra sidan om åkrarna för att sedan ansluta 
till befintlig grusväg (se Figur 26) som i sin tur leder till väg 136.01 Den totala 
vägsträckan beräknas till ca 2 km och planeras anläggas med en total bredd på cirka 
19 meter (varav 7 meter körbana och 6 meter säkerhetszon på varje sida.). Vägen är 
utformad att gå så nära skiftesgränserna som möjligt, med hänsyn till ianspråktagande 
av jordbruksmark samt beaktande av natur- och kulturvärden.

Alternativ utformning och placering av vägsträcka

Flertalet alternativ till utformning och placering av en ny vägsträckning har utretts. En 
första utredning utfördes år 2006 av Vägverket Konsult, vilka tog fram flertalet förslag 
på sträckningar. Inte förrän år 2018 aktualiserades frågan igen, varpå Sweco utförde en 
förstudie baserad på utredningen från 2006. I Swecos förstudie förkastas vissa tidigare 
föreslagna vägalternativ, och fyra alternativ framhålls som mest fördelaktiga. Dessa 
kallas i swecorapporten från 2018 för alternativ 1, 3, 5.1 och 5.3. År 2019 togs en 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) fram av Trafikverket, där två av de utredda förslagen innefat-
tar anläggning av en förbifart inom aktuellt område. De två alternativen som tas upp 
i denna ÅVS är ovan nämnda vägalternativ 1 och 3. För mer information om utredda 
alternativ på utformning och lokalisering hänvisas till ovan nämnda utredningar.

Vägalternativ 1 i förstudien är det senast förkastade alternativet till vägdragning, se 
Figur 26. Alternativet innebär att vägdragningen startar i korsningen mellan väg 942 
och Trollhättevägen och går därefter nära bebyggelsen på östra sidan fram till väg 
136.01. Den totala vägsträckan mättes till cirka 1,4 km. 

Skälen till att vägalternativ 1 har förkastats är främst att olägenheten som nuvarande 
trafikmiljö har för de boende ej löses i detta alternativ. Olägenheten för de boende flyt-
tas endast från en sida av fastigheterna till en annan. Utöver det bedömdes en sådan 
vägsträckning, där det blir två parallella vägar, inte passa in i landskapets karaktär. 
Utöver det skulle vägdragningens närhet till bostäderna medföra en stor olägenhet för 
närboende vad gäller bullernivåer. Alernativ 1 skulle även innebära en mindre trygg 
miljö för de boende, med en väg på vardera sida av fastighetsgränsen och ha en negativ 
inverkan på radbyn som kulturmiljö. Vad gäller framtida trafikflöden ansågs det även 
mer fördelaktigt att flytta vägen österut för att skapa ett jämnare flöde av trafik mellan 
väg 943 och väg 136 vidare norrut.
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Figur 26: Redovisning av de olika alternativ som beskrivs i MKB. 




